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เสา 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
(OEE/F d I )(OEE/Focused Improvement)

วตัถปุระสงค์
ทาํสมรรถนะของเครือ่งจกัรอปุกรณใ์หส้งูทีส่ดุโดยการทาํใหค้วามสญูเสยีเหลอืนอ้ย
ทีส่ด >>>> การแกป้ญัหาโดยทมีผสมหลายหนว่ยงาน (Cross functional team)ทสดุ >>>> การแกปญหาโดยทมผสมหลายหนวยงาน (Cross functional team)

เปรยีบเทยีบ เวลาเดนิเครือ่ง จรงิ กบั เวลาเดนิเครือ่งที ่เหมาะสมทีส่ดุ
 

มุง่ (Focus) ไปทีค่วามสญูเสยีทีท่ําใหก้ารเพิม่ผลผลติ (Productivity) ตํา่
 อตัราการเดนิเครือ่ง (Availability)

ป ิ ิ ิ ื่ (P f Effi i ) ประสทิธภิาพการเดนิเครอืง (Performance Efficiency)
 อตัราคณุภาพ (Quality Rate)

ข ัน้ตอนการปรบัปรงขนตอนการปรบปรงุ
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เสา 2 การบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง
(Autonomous Maintenance) 

การแบง่ปนัความรบัผดิชอบในการบํารงรกัษา “สภาพพืน้ฐาน (Basic condition)”การแบง่ปนัความรบัผดิชอบในการบํารงรกัษา “สภาพพืน้ฐาน (Basic condition)”การแบงปนความรบผดชอบในการบารงุรกษา “สภาพพนฐาน (Basic condition)” 
ของเครือ่งจกัรอปุกรณ์ระหวา่ง ฝ่ายผลติ กบั ฝ่ายซอ่มบาํรงุ

การบาํรงรกัษาประจาํวนั (Daily) หรอืตามเวลาทีก่าํหนด (Time-based)

การแบงปนความรบผดชอบในการบารงุรกษา “สภาพพนฐาน (Basic condition)” 
ของเครือ่งจกัรอปุกรณ์ระหวา่ง ฝ่ายผลติ กบั ฝ่ายซอ่มบาํรงุ

การบาํรงรกัษาประจาํวนั (Daily) หรอืตามเวลาทีก่าํหนด (Time-based) การบารงุรกษาประจาวน (Daily) หรอตามเวลาทกาหนด (Time-based)
 ทําความสะอาด (Cleaning)
 หลอ่ลืน่ (Lubricating)
ขนัแน่น (Tightening)

 การบารงุรกษาประจาวน (Daily) หรอตามเวลาทกาหนด (Time-based)
 ทําความสะอาด (Cleaning)
 หลอ่ลืน่ (Lubricating)
ขนัแน่น (Tightening)ขนแนน (Tightening) 

 การตรวจสอบประจาํวนัโดยใช ้สมัผสัท ัง้ 5

ขนแนน (Tightening) 

 การตรวจสอบประจาํวนัโดยใช ้สมัผสัท ัง้ 5

การปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง การปรบัแตง่ทีถ่กูตอ้ง การต ัง้คา่ทีถ่กูตอ้งการปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง การปรบัแตง่ทีถ่กูตอ้ง การต ัง้คา่ทีถ่กูตอ้ง
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เสา 3 การบาํรุงรักษาตามแผนุ

(Planned Maintenance)
วตัถปุระสงค์
เพิม่ความนา่เชือ่ถอืและไวว้างใจไดข้องเครือ่งจกัร (Machine reliability) และ 
ิ่ ิ ื่ ั ใ ้ ั ฝ่ ิ ( d i i ) ใ ้ ้เพมิเวลาเดนิเครอืงจกัรใหก้บัฝ่ายผลติ (Production up-time) ภายใตต้น้ทนุการ

บาํรงุรกัษาทีต่ํา่สดุ
1) ลดการเสยีของเครือ่งจกัร (Machine breakdown)
2) ั ิ ี ํ ั ใ ้ ปี ส ิ ิ ป ส ิ ิ2) พฒนาวธการบารงุรกษาใหมประสทธภาพและประสทธผล

่การหาแนวทางในการบํารงุรักษาใหก้บัเครือ่งจักรอปุกรณ์
แตล่ะตวัวา่ตอ้งทําอะไร ในเวลาใด จงึจะลดความน่าจะ
เป็นในการเกดิความขดัขอ้งเสยีหายลงได ้และจัดทําเป็น
แผนการบํารงุรักษา โดยทัง้นีต้อ้งเป็นการใชง้บประมาณ
อยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ
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เสา 4 การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
(Training and Skills Development)

วตัถประสงค์วตถปุระสงค
1) ความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในการทาํ TPM
2) จดัหาความรูแ้ละทกัษะทีต่อ้งใชใ้นการทาํ TPM ใหก้บัพนกังาน เมือ่รอ้งขอ
3) จดัทาํแผนทีก่ารพฒันาทกัษะ (Skill map) รายบคคล (ตาํแหนง่) ใหก้บัพนกังาน3) จดทาแผนทการพฒนาทกษ  (Skill map) รายบคุคล (ตาแหนง) ใหกบพนกงาน
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เสา 5 การคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาตั้งแต่เริ่มตน้
  (Initial Phase Management)

วตัถประสงค์วตถปุระสงค
1) ตน้ทนุตลอดอายกุารใชง้านหรอื Life Cycle Cost (LCC) ของเครือ่งจกัรทีต่ํา่ท ีส่ดุ 
โดยการใชข้อ้มลูจากประสบการณ์การใชแ้ละการบาํรงุรกัษา ยอ้นไปสูข่ ัน้ตอน
เร ิม่แรกของการไดม้าซึง่เครือ่งจกัรเหลา่น ัน้เรมแรกของการไดมาซงเครองจกรเหลานน

2) การออกแบบ (ผลติภณัฑ ์เครือ่งจกัร กระบวนการผลติ ผงัโรงงาน แผนการผลติ)
เพือ่ป้องกนัการบาํรงุรกัษา หรอื Maintenance Prevention Design (MP 
Design )Design )

แนวคดิ

การพฒันาผลติภณัฑ์ การพฒันา/การลงทนุ ในเครือ่งจกัรอปุกรณ์

งา่ยตอ่การผลติ ปราศจากความสญูเสยีหลกั (Major losses)ง ร ล
 ยากตอ่การเกดิของเสยี
 สามารถแขง่ขนัได ้
มทีรัพยากรทีต่อบสนองได ้

ญู ( j )
 งา่ยตอ่การใช ้
 งา่ยตอ่การบํารงุรักษา
ไมเ่ป็นสาเหตทุีท่ําใหเ้กดิของเสยีหรอืชิน้งาน

    (คน เครือ่งจักร วสัด)ุ     
ุ

บกพรอ่ง (Defective products)    
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เสา 6 การบาํรุงรักษาคุณภาพ 

(Quality Maintenance)
วตัถประสงค์วตถปุระสงค
1) โรงงานหรอืกระบวนการผลติทีค่รบถว้นดว้ยเงือ่นไขตา่งๆทีจ่ะไมท่าํใหเ้กดิของเสยี 

(Defect-free conditions) 
2) ทีซ่ ึง่ผลติแตข่องดมีคีณภาพและของเสยีเป็นศนย์ (Zero defects)2) ทซงผลตแตของดมคณุภาพและของเสยเปนศนูย (Zero defects)

ความมั่นใจ 100 เปอรเ์ซน็ต ์วา่ เครือ่งจักรอปุกรณ ์หรอื 
กระบวนการผลติ ไมม่ทีางเป็นสาเหตทีท่ําใหเ้กดิของเสยีกระบวนการผลต ไมมทางเปนสาเหตทุทาใหเกดของเสย

แนวคดิตน้ทนุคณุภาพ 
( f li )(Cost of Quality)

ตน้ทนุเพือ่ใหป้ราศจากของเสยี ตน้ทนุหากเกดิของเสยี

การประเมนิ (Appraisal cost)     
เชน่ การทวนสอบ การตรวจสอบ
การป้องกนั (Prevention cost)     

ความเสยีหายภายใน (Internal failure cost) 
เชน่ วตัถดุบิ เครือ่งจักร ยอดผลติ แรงงาน
ความเสยีหายภายนอก (External failure ( )

เชน่ การฝึกอบรม การตดิตัง้อปุกรณ์
(

cost) เชน่ เคลม/เรยีกคนืสนิคา้ ความเชือ่ถอื 
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เสา 7 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนบัสนุน 

(N d ti I l t)(Non‐production Involvement)
วตัถปุระสงค์
1) ความสญเสยี (Loss) อนัเนือ่งมาจากการประสานงาน ความลา่ชา้ ความผดิพลาดของ1) ความสญูเสย (Loss) อนเนองมาจากการประสานงาน ความลาชา ความผดพลาดของ
หนว่ยงานสนบัสนนุ ตอ้งเหลอืนอ้ยทีส่ดุ

2) การปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน (Work Process Improvement)
3) การบรกิารทีย่อดเยีย่ม (Service excellent) ของหนว่ยงานสบบัสนน (สถานที่3) การบรการทยอดเยยม (Service excellent) ของหนวยงานสบบสนนุ (สถานท
ทาํงานสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย พนกังานยิม้แยม้แจม่ใส เต็มใจและใสใ่จ บรกิาร) 

Makigami (Roll Paper Analysis)
5C Technique 5C Technique

Process Improvement
Cancel

Concurrent

Communication
ClearConcurrent

Compress
Consolidate

Change

Concise
Correct
Complete
Control

E‐C‐R‐S TechniqueE‐C‐R‐S Technique 3 Mu Consideration3 Mu Consideration
Eliminate
Combine MuriCombine

Rearrange
Simplify

Muda
Mura
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เสา 8 ความปลอดภยั ชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

(S f t H i d E i t)(Safety, Hygiene, and Environment)
วตัถปุระสงค์ุ
1) Safety Management เพือ่ Zero Accidents และ Zero Injuries
2) Environment Management เพือ่ Zero Pollutions และ Zero Wastes
3) Energy Management เพือ่ Zero Extravagant Use of Energy) gy g g gy

Quality of WorkLife &
Maintenance of Peace of Mind

Safety Management Work Environment 
Management

Energy Management

Zero Accidents
Zero Injury 

Zero Pollutions
Zero Waste

Zero Extravagant
Use of Energy

ErgonomicsErgonomics
Equipment  safeEquipment  safe
PSEPSE

Sanitary Sanitary 
Clean work placeClean work place
Hygienic Hygienic 

Equipment saveEquipment save
Behavior saveBehavior save
Power factor Power factor 

Behavior safe  Behavior safe  
ygyg

No unseen area No unseen area Renewable energy   Renewable energy   
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THE END

www.www.tpmtpmconsulting.orgconsulting.org

TPM CONSULTING SERVICETPM CONSULTING SERVICETPM CONSULTING SERVICETPM CONSULTING SERVICE

Tel: 0-2207-2698 / 08-9769-4079

Fax : 0-2939-3588

e-mail : admin@tpmconsulting.org


