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  การจัดทําเอกสาร 
  และการรายงาน 
  งานบํารุงรักษา 

 
การจดัทาํเอกสารและการรายงานสาํหรบัระบบบาํรงุรกัษาในโรงพยาบาล 

ในการดําเนินงานด้านบํารุงรักษานี้  เอกสารที่ใช้และการายงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญต่อการดําเนินงานมาก  ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่บันทึกไว้ และผลวิเคราะห์ที่ได้จากเอกสาร  เราสามารถ
ใช้เป็นประวัติที่สามารนํามาพิจารณาในเรื่องของการซ่อมบํารุง การวางแผน การควบคุมและติดตามแก้ไข
ปรับปรุงการดําเนินงาน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกผลงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย  
ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางให้เราทราบว่า เรากําลังทําอะไรอยู่และควรจะทําอะไรต่อไป   

 

 
     

              รูปที่ 28   เอกสารสําหรับงานบํารุงรักษาที่ดีและมีประสทิธิภาพ จะต้องถูกเก็บทั้ง 
                            ในรูปของไฟล์ระบบคอมพิวเตอร์ และพิมพ์เป็นกระดาษควบคู่กันเท่าที่ 
                           จําเปน็ โดยควรมีระบบป้องกันข้อมูลและสํารองที่มีคุณภาพ 

 
ประเภทและจาํนวนของเอกสารที่จะใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและสภาพการณ์ของ

หน่วยงานแต่ละแห่ง  แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะมีจํานวนมากเกินไป  จะทําให้เสยีค่าใช้จ่ายมากและ
สับสน  ควรจดัทาํเอกสารเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น  โดยพิจารณาถึงผลทีจ่ะได้จากการที่มีข้อมูลหรือเอกสาร
นั้นๆ  รวมทั้งศึกษาระบบการดําเนินงานเอกสารที่มีอยู่แลว้  จึงนํามาวางระบบงานเอกสารและออกแบบ
เอกสารให้เหมาะสมกับหน่วยงานนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและต้องทําการแก้ไขใน 

บทที ่
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ภายหลังอีก ซึง่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  การที่มีข้อมลูที่ดีและถูกต้อง  มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  จะ
ทําให้สามารถตรวจสอบทบทวนแผนงานทีดํ่าเนินไปแล้วได้อย่างสม่ําเสมอ  และสามารถติดตามงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการจดัทาํ และการควบคุมเอกสาร และข้อมูลตามมาตรฐานคณุภาพสากล 
            ในมาตรฐานระบบคุณภาพ โดยเฉพาะที่ใช้กับระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล ตาม
มาตรฐานสากล (ISO-9000)   ได้กําหนดให้มีการจัดทาํเป็นเอกสารของวิธีการทํางานรวมทั้งผลของการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกระดาษหรือสื่ออิเลคทรอนิกส ์ แมว่้ามาตรฐานจะไม่ได้
กําหนดให้ทุกขอ้กําหนดต้องจัดทําเป็นเอกสาร แต่การทําให้เป็นเอกสารจะช่วยให้การจัดระบบเป็นไป
โดยสะดวกและทําให้การทําความเข้าใจในระบบเป็นไปโดยง่ายและต่อเนื่อง แม้ว่าคนดูแลระบบจะ
เปลี่ยนไปแต่การจัดทําเป็นเอกสารทําให้การถ่ายทอด การรักษา รวมทัง้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่สูญหาย                 

การจัดทําระบบเอกสารควรคํานึงถึงการที่จะส่งผลต่อการจัดทําคุณภาพอย่างมีประสิทธิ ผล
มากกว่าความซับซ้อน สมบูรณ์แบบของระบบเอกสารอย่างเดียวระบบเอกสารเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับทุก
คนที่เกี่ยวข้อง  จึงต้องมีการทําความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบที่จัดทาํขึ้น  

 
ขั้นตอนหลกั 

1. การจัดทําเอกสาร 
2. การควบคุมเอกสาร 
 

1. การจดัทําเอกสาร 
1.1 การกําหนดโครงสร้างเอกสาร วิธีการทํางานที่จัดทําขึ้นเป็นเอกสาร จะมีงานชนิดต่าง ๆ ซึ่ง

มีความแตกต่างกันในระดับของพนักงานที่ต้องการปฏิบัติตาม ระดับของความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น การกําหนดโครงสร้างของเอกสารจะช่วยให้การควบคุมเอกสารเป็นไปโดยสะดวก 
โดยทั่วไปจะกําหนดโครงสร้างเอกสารดังนี้ 

- คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
- วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
- ข้อกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ขอ้กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น แบบฟอร์ม 

1.2 การกําหนดชื่อ รหัส และสถานะของเอกสาร 
                ช่ือ รหัส และสถานะของเอกสารทําให้การใช้และการควบคุมสารสะดวก เป็นที่เข้าใจได้
โดยง่ายและชัดเจน โดยทั่วไป การกําหนดชื่อของเอกสาร จะขึ้นต้นด้วยประเภทของเอกสาร และตามด้วย
ช่ือเรื่องของเอกสารนั้น ๆ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการซ่อมเครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น 
            การแสดงสถานะของเอกสาร ทําได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ตัวอักษรและตัวเลข การแสดงสถานะ
ของเอกสาร ทําได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงถึงการปรับปรุงเอกสารครั้งที่ วันที่เอกสารมีผลบังคับใช ้ เป็น
เอกสารต้นฉบับหรือเอกสารสําเนา 
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1.3 การจัดทําคู่มือคุณภาพ  
              คู่มือคุณภาพเป็นเอกสารที่อธิบายภาพรวมของระบบคุณภาพที่ได้จัดทําขึ้นโดยสะท้อนให้เห็น
ถึงความครบถ้วนตามข้อกําหนด คู่มือคุณภาพไม่มีรูปแบบกําหนดไว้อย่างแน่นอน โดยท่ัวไป จะจัดทําเป็น 
2 แบบ คือ โดยเรียงลําดับตามกิจกรรมขององค์กรหรือเรียงลําดับตามข้อกําหนด โดยแต่ละหัวข้อควรอ้าง
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย อย่างไรก็ตามการจัดทําคู่มือคุณภาพทั้งสองลักษณะ ต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ทิศทาง และประสิทธิภาพของระบบไว้ด้วย 
            ข้อพึงปฏิบัติในการจัดทําคู่มือ คือการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและการตกลงร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
โดยทั่วไปผู้อนุมัติให้คู่มือคุณภาพมีผลบังคับใช้คือ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร อาทิเช่น กรรมการผู้จดัการ 
ผู้จัดการโรงงานเป็นต้น 

1.4 การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน จะกล่าวถึงการทํางานแต่ละขั้นตอนว่าใครเป็นผู้รบัผิดชอบในการทํา
อะไร ที่ไหน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจจะอธิบายถึงการทํางานที่ต้องมีความสัมพันธ์มากกว่า 1 หน่วย 
งานก็ได้และจะอ้างอิงถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนั้น ๆ ไว้ด้วย 
            ขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถจัดทําได้หลายวิธี อาทิ มอบหมายให้พนักงานคนใดคนหนึ่งหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทําฉบับร่างขึ้นแล้วนํามาเสนอให้ทีมงานจดัทําระบบคุณภาพพิจารณา 

1.5 การจัดทําวิธีปฏิบัติงาน (WI) 
            วิธีการปฏิบัติงานเป็นวิธีการทํางานโดยละเอียดของงานใด ๆ การจัดทําต้องคํานึงถึงความเข้าใจ
ของพนักงานผู้ปฏิบัติเป็นสําคัญ ควรทําให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน นําไปปฏิบัติได้ สามารถจัดทําได้หลาย
รูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ หรือ สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ 
            วิธีปฏิบัติงานสามารถจัดทําได้หลายวิธี อาทิ มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้น หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับไปจัดทําฉบับร่างขึ้น แล้วนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณา 
            ในการจัดทําเอกสาร PM และ WI ควรเริ่มจากการเขียนในสิง่ที่ทําจริง แลว้มาพิจารณาว่าสิ่งที่
ทําจริงนั้นสอดคล้องกับข้อกําหนด ISO 9002 และยังต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ ในกรณีที่ต้อง
ปรับปรุงการทํางานเมื่อปรับปรุงแล้วให้พิจารณาทดลองปฏิบัติก่อน หากได้ผลตามที่ที่ต้องการแล้วจึง
แก้ไขเอกสาร และประกาศใช้ 
 
2. การควบคมุเอกสาร 

การควบคุมเอกสารประกอบด้วย 
2.1 การจัดทําแก้ไข ยกเลกิ 
2.2 การครอบครอง2.3 การแจกจ่ายและเรยีกคืน 
2.4 การจัดเก็บ และการทําลาย 

การควบคุมเอกสารมักจะมีการแต่งต้ังผู้ที่รับผิดชอบ เรียกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร  การควบคุม
เอกสารจะครอบคลุมทั้งเอกสรที่องค์กรจัดทาํขึ้นเองและเอกสารจากภายนอกที่นํามาใช้งานในระบบ เช่น 
มาตรฐาน กฎหมาย ข้อกําหนดของลูกค้า 
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จุดมุ่งหมายในการจดัทาํเอกสารในงานบาํรุงรักษา 
1.  เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในการปฏิบัติงานในอนาคต 
3.  ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
4.  ใช้ในการติดตามการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
5.  เพื่อใช้ในการทบทวน วิเคราะห์แนวทางแก้ไข และปรับปรงุงาน 

 
 ข้อควรควรคาํนึงในการจดัทาํเอกสาร 

1.  จัดทําเอกสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2.  ไม่จัดทําเอกสารมาก  ควรใหม้ีเอกสารน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น 
3.  มีความง่ายต่อการกรอกข้อความ 
4.  มีระบบการจัดเก็บ และการไหลเวียนของเอกสาร  ที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน 

 
ประเภทของเอกสารที่ใช้ในงานบาํรุงรักษา 
      เอกสารทีส่ําคัญ ๆ ที่ใช้ในงานบํารุงรักษา มีดังนี้ 

1.  ทะเบียนรายการเครื่อง (Assets Register) 
2.  ขั้นตอน และวธีิการบํารุงรักษา (Work Specifications) 
3.  ตารางกําหนดการตรวจสอบ (Maintenance Schedule) 
4.  ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง (Check List) 
5.  ใบสั่งงาน (Maintenance Request , Job Order , Work Order) 
6.  ทะเบียนรับใบสั่งงานรายงานผลการดําเนินงาน 

- รายงานผลการตรวจสอบ และขอเบิกวัสดุ / อะไหล ่
- รายงานผลการบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

7.  ประวัติการบํารุงรักษา (Maintenance Record) 
       

เอกสารดังกล่าวอาจจะกําหนดรวมให้อยู่ในใบเดียวกันก็ได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละแห่งและการ
ออกแบบของแบบฟอร์มที่ใช้งาน  นอกจากนี้อาจจะออกแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานอืน่อีกก็ได้  เช่น 

- ใบรับเครื่องเข้าบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง 
- ใบส่งเครื่องคืน 

 
ทะเบียนรายการเครื่อง (Assets Register) 

คือ  รายการเครื่องและสิ่งของต่างๆ ที่ต้องบํารุงรักษา ซึ่งควรมีการกําหนดรายละเอียดดังนี้ 
- ช่ือเครื่อง 
- รหัส หรือ เลขที่ครุภัณฑ์ (หมายเลขเครื่อง) 
- รุ่น (Model) และหมายเลขของผู้ผลิต (Serial Number) 
- สถานที่ หรือ บริเวณที่เครื่องนั้น ๆ ต้ังอยู่ 
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- วัน เดือน ปี ที่ได้รับเครื่อง หรือ ติดต้ังเครื่อง 
- รายละเอียดของผู้ผลิต หรอื ผู้จําหน่าย     เป็นต้น 

     รายการเครื่องและสิ่งของต่างๆ ที่บันทกึนี้  อาจจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ ได้อีก  ซึง่การแบ่งย่อยออกไป
นี้อาจจะแบ่งตามหลักการ ดังนี้ 

1. ตามลักษณะการใช้งาน  เช่น  แบ่งเป็นฝา่ย / แผนกต่าง ๆ 
2. ตามเทคนิคของเครื่องและสิ่งของนั้น ๆ  เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฮดรอลิก 
3. ตามวิธีการบํารุงรักษา  เช่น  ซ่อมโดยบริษัทผู้จําหนา่ย หรือโดยวิธีการเปลี่ยนทดแทน หรือโดย

วิธีการอื่น ๆ 
 
ขั้นตอน และวิธีการบาํรุงรกัษา (Work Specifications) 

เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอน ในการบํารุงรักษา  ซึ่งอาจจะต้องมีภาพแสดงถึง
ช้ินส่วนต่างๆ และรายละเอียดทางเทคนิคควบคู่อยู่ด้วย  ประโยชน์ของ Work Specifications นี้ก็คอื จะ
ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของช่างดีขึ้น   เพราะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการ  และสามารถทํางานทดแทนกันได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กําหนดไว้   เวลาในการทาํงานก็
ลดลง 

 
ตารางกําหนดการตรวจสอบ (Maintenance Schedule) 

เป็นกําหนดการสําหรับงานตรวจสอบสภาพเครื่อง  งานหล่อลื่น  และกําหนดการของงาน
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  ข้อมูลที่ใชใ้นการจัดทํากําหนดการนี้จะได้มาจาก
คู่มือของผู้ผลิตเครื่อง (ซึ่งบางครั้งจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสภาวะของหน่วยงานแต่ละแห่ง)  
และข้อมูลจากประวัติการบํารุงรักษา (Maintenance Record)  กําหนดการที่จัดทําขึ้นนี้ ควรจะได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามสภาพการณ์ต่างๆ ในหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
จากกําหนดการนี้นําไปสู่การจัดทําแผนงานบํารุงรักษาตลอดทั้งปีต่อไป 
 
 ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง (Check List) 

เป็นเอกสารที่ระบุช้ินส่วนของเครื่อง หรือสว่นประกอบต่าง ๆ ที่วางแผนการตรวจสอบไว้แล้ว 
(ตามตัวอย่างที่ 5)  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลงลืมส่วนใดสว่นหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบ  อาจจะมีข้อกําหนด
เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยต่างๆ  เช่น  จะต้องตัดระบบไฟฟ้าก่อนที่จะดําเนินการตรวจสอบ  เป็น
ต้น  ใบตรวจสอบที่ใช้สําหรับงานหล่อลื่นเครื่อง  ควรมีการกําหนดชนิด/ประเภทของน้ํามันหล่อลื่น  
ปริมาณ  จุดหล่อลื่น  และความถี่ในการหล่อลื่นด้วย  เมื่อมีการตรวจสอบพบจุดบกพร่อง ชํารุด หรือ
ผิดปกติ  ผู้ตรวจสอบควรทําการแก้ไขใหเ้รียบร้อยในกรณีที่สามารถจะทําได้  แต่ในบางกรณีไม่อาจ
ปฏิบัติการได้ก็เขียนใบแจ้งบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา ผ่านเข้าไปในระบบใบสั่งงานตามปกติที่
ปฏิบัติอยู่อีกทีหนึ่ง 
          - ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง ประจําวัน   
          - ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง ทุก 1000 ช่ัวโมง หรือ 4 เดือน ต่อครั้ง 
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ใบสั่งงาน (Maintenance Request , Job Order , Work Order) 
เอกสารนี้มีความสําคัญทีม่ีสว่นเกี่ยวข้องกับการวางแผน  การควบคุมงาน  และการติดตาม

ผลงาน  เอกสารนี้มีช่ือเรียกกันหลายอย่าง เช่น  ใบแจ้งบาํรุงรักษา  ใบส่งบํารุงรักษา  ใบสั่งงานวิศวกรรม  
เป็นต้น  แบบฟอร์มที่ใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบงานแต่ละแห่ง   ข้อมลูที่มีอยู่ในใบสัง่งาน  
ได้แก่ 

- ช่ือเครื่อง  และหมายเลขเครื่อง 
- ฝ่าย / แผนก 
- วันและเวลาที่แจ้งบาํรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง 
- เลขที่ใบสั่งงาน 
- ปัญหา หรือ อาการที่เกิดขึ้น 
- ลายเซ็นหัวหน้างาน 
- ช่ือของช่างผู้ปฏิบัติงาน 
- วันที่เริ่มงานและเสร็จงาน     เป็นต้น 

 
ทะเบียนรบัใบสั่งงาน 

เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกเกี่ยวกับการสั่งงานในการบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผน  การควบคุมงาน  และการตดิตามผลงาน  

 
รายงานผลการดาํเนินงาน 
รายงานผลการตรวจสอบ และขอเบกิวัสด ุ/ อะไหล ่

เป็นแบบรายงานผลจากการตรวจสอบเครื่อง และประมาณการค่าใช้จ่าย  เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการดําเนินการบํารุงรักษาต่อไป  และแจง้ความประสงค์ขอเบิก หรือขอให้จัดหาวัสดุ / อะไหล่ 
 
รายงานผลการบํารุงรกัษาหลังเกดิเหตุขดัข้อง 

เป็นเอกสารเพื่อสรุปรายงานให้ทราบว่า  ผลการปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงานว่า ได้ดําเนินงานไป
อย่างไรบ้าง , วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ , วันและเวลาที่ดําเนินการ , ผู้ดําเนินการ , ข้อเสนอแนะต่างๆ  และ
ลายเซ็นรับงานหลังจากงานเสร็จ   เป็นต้น 

 
รายงานผลการปฏบิตังิานประจําเดือน 

เป็นเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนว่า  ได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง  จํานวน
เท่าใด  เพื่อรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบและพิจารณาสั่งการหรือดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
 ประวตัิการบาํรุงรกัษา (Maintenance Record) 

เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาที่ได้ดําเนินการไปแล้วของเครื่องแต่ละเครื่อง  
เพื่อประโยชนใ์นการวางแผน  วิเคราะห์รปูแบบการชํารุดเสียหายของเครื่อง  แนวโน้มในการใช้อะไหล่  
และรวบรวมคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการที่จะจัดซื้อเครื่องมาใช้ทดแทนในครั้งต่อไป  

 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 95 -

 ใบรบัเครื่องเข้าบํารุงรกัษาหลังเกดิเหตุขดัข้อง 
เป็นเอกสารที่ทําขึ้นเพื่อให้เป็นหลักฐานแก่ผู้ส่งเครื่องเข้าบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้องว่า ได้รับ

เครื่องไว้เพื่อดําเนินการบํารุงรักษาต่อไปแล้ว 
 

ใบส่งเครื่องคนื 
เป็นเอกสารที่ทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า  ได้ส่งเครื่องที่ดําเนินการบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง

เสร็จเรียบร้อย  คืนใหแ้ก่เจา้ของเครื่องหรือผู้รับผิดชอบเครื่องไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการออกแบบเอกสาร
นั้น  อาจจะกําหนดให้มีการบันทึกแต่ละขั้นตอนอยู่ในเอกสารใบเดียวกันก็ได้ 
 


