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  การวางแผน 
  การบํารุงรักษา 
  ในโรงพยาบาล 

 
การวางแผนการบํารุงรักษา   

ในสมัยก่อนทุกคนมักคิดกันว่า งานบํารุงรักษาไม่สามารถที่จะมีการเตรียมการวางแผนได้
ล่วงหน้าได้  แต่ความเป็นจริงแล้ว ในกิจการใดที่มีหน่วยงานด้านบํารุงรักษาที่ดี  จะสามารถตระเตรียม
การต่าง ๆ และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างกว้างขวางและแม่นยํา  โดยกําหนดเป็นแผนการบํารุงรักษาไว้
เป็น  3  ระดับ 

1.  แผนการพัฒนาการบํารุงรักษา 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention)  และการ

บํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)  โดยดําเนินการดังนี้ 
1.1 วิเคราะห์และประเมินผลการซ่อมแซมเครื่องแต่ละเครื่องในอดีตที่ผ่านมาว่า จุดใด

ที่เกิดการชํารุดบ่อยที่สุด และความถี่ที่เกิดการชํารุด 
1.2 ประเมินผลการแก้ไขปรับปรุง  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้เพื่อดําเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นต่อไป 
1.3 ศึกษาหาข้อมูล ที่จะจัดหาเครื่องหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  เพื่อให้มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน 
2.  แผนการบํารุงรักษาระยะยาว 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดทําแผนงานเพื่อกําหนดแนวทางและหลักการปฏิบัติของ
งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 สํารวจสภาพความเป็นจริงของเครื่องมือเครื่องใช้  เพื่อเป็นแนวทางในการ   
    จัดเตรียมวิธีการและรายละเอียดของการบํารุงรักษาที่เหมาะสม 
2.2 วางแผนการบํารุงรักษา โดยมิให้กระทบกระเทือนต่อการทํางานของผู้ใช้  มี 
    การตกลงวางแผนล่วงหน้ากับฝ่ายผู้ใช้  ว่าผู้ใช้จะให้บํารุงรักษาได้เมื่อใด 
2.3 ประเมินผลการบํารุงรักษา พร้อมเก็บข้อมูลไว้ เพื่อดําเนินการปรับปรุงให้ดี 

ขึ้นทั้งด้านการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
 

บทที ่



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 68 -

   
 

       รูปที่ 19  วิศวกรหัวหน้างาน และผู้ร่วมงาน ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะสั้นประจําสัปดาห์   
                    แผนระยะกลางหรือประจําเดือน และแผนระยะยาวหรือแผนประจําปี ตามภารกิจ  
                    ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแผนนอกระบบหรือแผนตั้งรับ ที่ต้องมีการทบทวนแผนเป็น 
                    ระยะๆ โดยเฉพาะแผนรองรับภัยพิบัติ 

 
3.  แผนการบํารุงรักษาระยะสั้น 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแนวทางและหลักปฏิบัติของงานบํารุงรักษาทวีผล 
(Productive Maintenance) และการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance)  และบางครั้งยังรวมไปถึงการบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Break down 
Maintenance) อีกด้วย  โดยดําเนินการดังนี้ 

3.1 กําหนดตารางการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ ว่า
ควรจะกระทําหรือตรวจสอบอะไรบ้าง  โดยแบบตรวจสอบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

3.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องที่สามารถให้ผู้ใช้เครื่องสามารถบํารุงรักษาได้เอง 
3.3 มีการทําความสะอาด  เช็ด  ถู  หล่อลื่นเครื่อง  เป็นประจํา 
3.4 เก็บข้อมูลการบํารุงรักษาแต่ละวัน  เพื่อนําไปปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาต่อไป 
แผนการบํารุงรักษาทั้ง  3  ระดับ ที่กล่าวมาแล้วนั้น  หลักการทั่วไปจะคล้ายกัน  มีการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับว่าจะทําอะไร  ทําอย่างไร  ที่ไหน  โดยคํานึงถึงหลักการใช้  5 W + 1H   คือ 
- ใครปฏิบัติ (WHO)  กําหนดว่าใครทําหน้าที่อะไรในช่วงการบํารุงรักษา 
- เรื่องเกี่ยวกับอะไร (WHAT)  จะทําการบํารุงรักษาเกี่ยวกับอะไร 
- ที่ไหน (WHERE)  ทําที่เครื่องตัวใด 
- ทําด้วยวิธีอะไร (HOW)  ทําอย่างไร 
- มีเหตุผล/ทําไม (WHY)  จึงต้องบํารุงรักษา 
- เมื่อไร (WHEN)   จะเริ่มปฏิบัติเมื่อใด  เสร็จเมื่อใด  และใช้งานได้เมื่อใด 
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ขั้นตอนในการทําแผนการบํารุงรักษา   
1.  กําหนดวัตถุประสงค์หลัก 
2.  วางแนวทางการทํางานไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวทางการทํางานว่าสามารถ

ไปบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักที่ต้ังไว้หรือไม่ 
3.  แยกวัตถุประสงค์ย่อย ๆ และกําหนดแนวทางในการดําเนินการไว้ด้วย 
4.  คํานวณการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น  บุคลากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  งบประมาณ  ระยะเวลา

ดําเนินการ  และต้องสามารถระบุแหล่งและแนวทางที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเหลา่นี้ด้วย 
5.  เตรียมแผนปฏิบัติทุกขั้นตอน  และต้องพยายามทําให้แผนนี้ยืดหยุ่นได้  เพราะอาจพบ

อุปสรรคและปัญหาที่คาดไม่ถึง 
6.  รวบรวมแผนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน  เพื่อประสานงานกันที่ดี 
7.  ทดลองตรวจสอบความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของแผนงานที่จัดเตรียมไว้ 
8.  ทดลองดําเนินการตามแผน  ถ้ามีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข 

 
การดําเนินการและการประเมินผลการบํารุงรักษา 

การดําเนินการบํารุงรักษานั้นปกติจะทําตามขั้นตอน  ตามแผน  และทําตามนโยบายเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษา  ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป  จะเลือกนํามาใช้ตามสถานการณ์  โดยทั่วไปจะมีการ
กําหนดวิธีการไว้บ้างสําหรับการตัดสินใจนํามาใช้  เนื่องจากต้องคํานึงถึงลักษณะการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วต้องมีการประเมินผลงานการบํารุงรักษานั้น ๆ ด้วยว่ามีผลเป็น
อย่างไร  
 
การควบคุมการบํารุงรักษา 

การควบคุมการบํารุงรักษาเป็นขั้นตอนการบริหารงานบํารุงรักษาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทํา
ให้แผนงานบํารุงรักษา  วิธีการบํารุงรักษาเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งมักจะ
ประยุกต์หลักการทางด้านบริหารมาเป็นแนวทางในการควบคุมการบํารุงรักษา  ดังนี้ 

1.  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  เพื่อดําเนินการวิเคราะห์  ตรวจสอบการดําเนินการ  
วิธีการทํางาน หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา  เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

2.  ใช้ระบบใบสั่งงาน และบันทึกรายงานผล  ใบสั่งงานเป็นสิ่งจําเป็นต่อการควบคุมงาน
บํารุงรักษา  งานบํารุงรักษาทุกช้ินต้องมีการบันทึกลงในแบบฟอร์มาตรฐานที่จัดเตรียมไว้  เพราะใบสั่ง
งานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บบันทึกประวัติของเครื่อง  การวิเคราะห์งาน  การนัดหมายการ
ประสานงานกับหน่วยอ่ืน ๆ   และเมื่อทําการบํารุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบันทึกผลการ
ดําเนินการไปแล้วและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

3.  มีการวิเคราะห์ และวางแผน  เช่น มีการเตรียมวางแผนประจําวัน ประจําสัปดาห์ และ
ประจําเดือน เป็นต้น 

4.  มีการควบคุมจํานวนช่างหรือผู้ปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานกับปริมาณงาน ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป 

5.  มีการควบคุมวัสดุอะไหล่สํารอง  เป็นการกําหนดปริมาณสูงสุด-ตํ่าสุดของอะไหล่แต่ละ
ช้ินว่าควรจะมีจํานวนเท่าไร  และจัดทําระบบเบิกจ่ายอะไหล่ให้เหมาะสม 
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6.  มีการควบคุมงบประมาณ  โดยการจัดทํางบประมาณประจําปี และ/หรือประจําเดือน
ตามสถานการณ์ 

7.  มีการพัฒนาวิธีการ  โดยพยายามนําเทคนิควิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมาใช้  
แล้วจัดทํามาตรฐานการทํางานไว้ 

8.  จัดการฝึกอบรม  โดยจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้เหมาะสมในทุกระดับงาน  เช่น  
หัวหน้างาน  ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งต้องทําอย่างทั่วถึงทั้งคนเก่าและคนใหม่  เมื่อมีวิธีการ
ใหม่ ๆ ก็ต้องนํามาแนะนํา  เพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความรู้
ความชํานาญให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

               รูปที่ 20  การทําความสะอาดเครื่องมือช่าง และเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บเครื่องมือทุกครั้ง 
                 หลังการใช้งาน จัดเป็นการบํารุงรักษาเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ 

 
การบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบํารุงรักษา      

เครื่องมือที่ใช้ในงานบํารุงรักษานั้น  เมื่อมีการใช้งานบ่อย ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพ  ชํารุด
เสียหาย  จึงควรมีการบํารุงรักษาอย่างเป็นประจํา  เพื่อยืดอายุในการใช้งานและเพื่อความปลอดภัย 

ก. การบํารุงรักษาเครื่องมือเล็ก ( เช่น ไขควง สิ่ว ค้อน ประแจ สกัด  คีมต่าง ๆ ) มีดังนี้ 
1.  มีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะของชิ้นงาน  โดยพิจารณา

ดูที่ขนาด  รูปร่าง  และใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
2.  ตรวจสอบองค์ประกอบของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  เช่น  ด้ามต้องไม่

แตกชํารุด  ตัวเครื่องมือไม่คดงอ  เป็นต้น 
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3.  เมื่อใช้เสร็จแล้ว ต้องทําความสะอาดเช็ดถูทุกครั้ง  เครื่องมือบางชนิดต้องใช้น้ํามัน
ชโลมบาง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 

4.  ในการเก็บรักษาเครื่องมือ  ควรที่จะเก็บแยกกันไม่ควรใส่กล่องรวม ๆ กัน เพราะ
การกระแทกกันอาจทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  ควรทําเป็นแผงไม้หรือเหล็กสําหรับการแขวนเก็บ 

ข. การบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้กําลังไฟฟ้า  ( เช่น เลื่อยไฟฟ้า  สว่านไฟฟ้า )  มีดังนี้ 
1.  เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับชนิดของงาน และเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถ

ของเครื่องมือ  เช่น  สว่านมือถือจะใช้กับงานเจาะขนาดไม่โตนัก  ถ้าโตเกินไปควรใช้แท่นเจาะแทน 
2.  ต้องตรวจสภาพทั่วไปของเครื่องมือที่จะใช้  ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่  เช่น 

- ตรวจดูกลไกควบคุมสวิตช์ทํางานถูกต้องหรือไม่  ปิด-เปิดได้ปกติหรือไม่ 
- ตรวจสายไฟฟ้าว่าชํารุดเสียหาย  รั่ว หรือขาด หรือไม่ 
- ปลั๊กเสียบตัวผู้ หลุดหลวมหรือไม่ 
- สายดินต่อถูกต้องหรือไม่ 
- ทดลองปิด-เปิดและลองล๊อคเครื่อง 

3.  ห้ามไม่ให้นําเครื่องมือไปใช้ใกล้วัสดุไวไฟ โดยเด็ดขาด 
4.  เมื่อใช้เครื่องมือเสร็จแล้ว ต้องทําความสะอาดเก็บเครื่องมือลงกล่องหรือหีบเก็บ

โดยเฉพาะ  หรือนําเข้าเก็บที่ห้องเครื่องมือ    


