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               คู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ SIRONA รุ่น C8+  ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้เป็น

ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ ารุงและผู้ที่สนใจใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาการซ่อมยูนิต

ทันตกรรมรุ่นนี้  ทั้งนี้เนื่องจากยูนิตทันตกรรมรุ่นนี้มีระบบการท างานที่สลับซับซ้อนมาก   ดังนั้นการซ่อมจะต้องมี

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการซ่อมบ ารุง ที่มีความช านาญงานพิเศษท าการซ่อมและ

จะต้องมีความเข้าใจถึงระบบต่างๆของยูนิตทันตกรรมรุ่นนี้อย่างลึกซึ้ ง เมื่อมีการช ารุดจะต้องสามารถแยกอาการ

ช ารุดและสามารถท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุด เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้

ตามปกติ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบ ารุงรักษาให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

               ดังนั้นคู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ SIRONA รุ่น C8+ ที่ได้จัดท าขึ้นนี้จะเป็นเอกสารที่ท า

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ ารุงที่ซ่อมแซมบ ารุงรักษายูนิตทันตกรรมรุ่นนี้หรือรุ่นอ่ืน รวมถึงผู้ที่สนใจ

ศึกษาใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการใช้งานและเป็นคู่มือส าหรับใช้ในการซ่อม การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง ทั้งนี้

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานซ่อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน และต่อ

กระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ทันตแพทย์ 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                    สุกิจ  โสดากุล 

                                                                                                        ผู้จัดท า 



สารบัญ 

 หน้า 

บทที่ 1 บทน า 1 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็นและความส าคัญ  1 
1.2 วัตถุประสงค์ 2 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 2 

   1.4 ขอบเขตคู่มือ 3 
   1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 
          2.1  ประวัติความเป็นมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 5 
   2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 6 
 2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 9 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 16 
 3.1 หลักเกณฑใ์นการปฏิบัติงาน  16 
 3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 16 
 3.3 วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 18 
 3.4 วิธีการข้ันตอนการจัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือใช้ในการท าการปฏิบัติงานซ่อม 18 
 3.5 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 20 
 3.6 หลักการปฏิบัติงาน  21 
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 23 
 4.1 ส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ 23 
 4.2 ล าดับการเปิดใช้งานและตรวจสอบการท างาน ของยูนิต Sirona  รุ่น C8+ 24 
 4.3 หน้าที่และการท างานของแผงวงจรที่ติดตั้งใช้ในยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+ 27 
  4.4 ต าแหน่งการใช้งานของแผงวงจรภายในของแผงวงจรหลักยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ 29 
 4.5 แนวทางการซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona C8+  33 

บทท่ี5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 73 
 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  73 

                                           



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 75 
บรรณานุกรม 76 

ภาคผนวก 77 
ประวัติผู้เขียน 78 
  

 



สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 
ภาพที่ 4 ระบบบริหารงานพัสดุ(DENTMIS) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 
ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบ ารุง   18 
ภาพที่ 6 เครื่องวัดมัลติมิเตอร์(Multimeter)แบบเข็มและแบบดิจิตอล 19 
ภาพที่ 7 เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ ( Oscilloscope ) 19 
ภาพที่ 8 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานบัดกรี 20 
ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานซ่อม 20 
ภาพที่ 10 ส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ 23 
ภาพที่ 11 ต าแหน่งสวิตช์เปิด-ปิด และวิธีการเปิด-ปิด ยูนิตทันตกรรม 25 
ภาพที่ 12 ต าแหน่งปุ่มกดควบคุมการท างานด้านทันตแพทย์ของยูนิตทันตกรรม 25 
ภาพที่ 13 ต าแหน่ง Foot Control ส าหรับควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรม 26 
ภาพที่ 14 ต าแหน่งปุ่มกดควบคุมการท างานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ของยูนิตทันตกรรม 26 
ภาพที่ 15 วิธีการใช้งานและควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน 26 
ภาพที่ 16 แผงวงจรหลัก (Main Board) 27 
ภาพที่ 17 ไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16N ที่ใช้ในยูนิต Sirona C8+ 28 
ภาพที่ 18 ต าแหน่งขาของไอซี MC68HC705B16N 28 
ภาพที่ 19 โครงสร้างภายในของไอซี MC68HC705B16N 28 
ภาพที่ 20 ต าแหน่งหลักต่อของแผงวงจรหลัก (Main Board) 29 
ภาพที่ 21 แผงวงจรควบคุมโคมไฟส่องปาก 31 
ภาพที่ 22 แผงวงจรควบคุมด้ามกรอฟัน ( Handpiece ) 31 
ภาพที่ 23 วงจรภาคจ่ายไฟภายในแผงวงจรหลัก (Main Board) 32 
ภาพที่ 24 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างานไฟแสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการ                                                                                                                                                                                                                                               

ท างานไม่แสดงผล 
35 

ภาพที่ 25 การตรวจสอบก้านโยก เปิด-ปิด การท างานของยูนิตทันตกรรม 35 
ภาพที่ 26 จุดตรวจวัดแรงดัน 220VAC 36 



สารบัญภาพ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาพที่ 27 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED แสดงสภาวะการท างานที่แผง

ควบคุมการติด 
37 

ภาพที่ 28 ต าแหน่งแผงปุ่มกดและ Holder Handpiece ที่ใช้ตรวจสอบระบบ Chair lock system 37 
ภาพที่ 29 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ติด 39 
ภาพที่ 30 แสดงต าแหน่ง Safety ที่ติดตั้งไว้ใต้ Holder Suction 40 
ภาพที่ 31 แสดงต าแหน่ง Safety ของพนักพิง และเบาะรองนั่งของยูนิตทันตกรรม 41 
ภาพที่ 32 รูปร่างอุปกรณ์ Safety Switch 41 
ภาพที่ 33 ผังการซ่อมยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ไม่ติด 42 
ภาพที่ 34 รูปร่างไอซี เบอร์ LM2590HVS-5.0 43 
ภาพที่ 35 วงจรใช้งานไอซี LM2590HVS-5.0 43 
ภาพที่ 36 ต าแหน่งจุดตัดเพ่ือทดสอบการท างานของไอซี LM2590HVS-5.0 44 
ภาพที่ 37 ผังการซ่อมอาการ ยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V76 ไม่ติด 45 
ภาพที ่38 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างานหลอด LED ทุกต าแหน่งที่แผงวงจรหลัก 

(Mainboard) แสดงสภาวะปกติ 
47 

ภาพที่ 39 โครงสร้างภายในโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay) 48 
ภาพที่ 40 รูปร่างโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay)ที่ใชใ้นแผงวงจรหลัก  ( Mainboard ) 48 
ภาพที่ 41 วงจรการต่อใช้งานในกรณีปรับยูนิตให้พนักพิงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง 49 
ภาพที่ 42 ผังการซ่อมอาการ ยูนิตทันตกรรมน้ าเติมแก้วน้ าบ้วนปากไม่ท างาน 40 
ภาพที่ 43 การเชื่อมต่อสัญญาณของระบบควบคุมน้ าแก้วน้ าส าหรับบ้วนปากคนไข้ 51 
ภาพที่ 44 รูปร่างและส่วนประกอบของวงจรภายในแผงวงจรหลัก (Mainboard) 51 
ภาพที่ 45 สัญลักษณ์มอสเฟต      51 
ภาพที่ 46 ตารางคุณสมบัติอัตราการทนกระแสและแรงดันไฟฟ้าของมอสเฟตเบอร์ VND5N07 52 
ภาพที่ 47 แสดงการควบคุมการท างานของ Solenoid Valve โดยใช้มอสเฟตควบคุม 52 
ภาพที่ 48 ผังการซ่อมอาการโคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรมใช้งานไม่ได้ 54 
ภาพที่ 49 การเชื่อมโยงสายสัญญาณควบคุมของโคมไฟส่องปาก 55 

 

 



สารบัญภาพ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาพที่ 50 การตรวจสอบหลอดโคมไฟส่องปาก 56 
ภาพที่ 51 การถอดโคมไฟส่องปากออกจากตัวโคม 56 
ภาพที่ 52 ฐานหลอดและโคมไฟส่องปาก 57 
ภาพที่ 53 ส่วนประกอบของระบบทางการควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน (Handpiece) 58 
ภาพที่ 54 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันไม่ท างานทั้งระบบ 58 
ภาพที่ 55 ภาพด้ามกรอฟัน ( HandPiece ) 59 
ภาพที่ 56 ผังการซ่อมอาการไม่มีแรงดันลมมาท่ีด้ามกรอฟัน ท าให้ไม่สามารถใช้งานด้ามกรอได้ 60 
ภาพที่ 57 อุปกรณ์ควบคุมลมของด้ามกรอฟัน 61 
ภาพที่ 58 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันไม่มีน้ าขณะมีการใช้งาน 62 
ภาพที่ 59 หลักการท างานเบื้องต้นของระบบน้ าส าหรับใช้ส าหรับด้ามกรอฟัน 63 
ภาพที่ 60 อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ าและระบบลมของด้ามกรอฟัน 64 
ภาพที่ 61 การถอดวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดน้ า ของด้ามกรอฟัน 64 
ภาพที่ 62 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันมีน้ าหยดขณะไม่มีการใช้งาน 65 
ภาพที่ 63  รูปการท างานเบื้องต้นของระบบ Separator 66 
ภาพที่ 64 รูปถังแยกของเหลวและอากาศ 67 
ภาพที่ 65 การเชื่อมโยงระบบควบคุมการเปิด-ปิด Suction 67 
ภาพที่ 66 ผังการซ่อมอาการ ระบบ Suction ไม่สามารถดูดของเหลวได้ 68 
ภาพที่ 67 ต าแหน่ง Filter Suction ติดตั้งที่ Holder Suction 69 
ภาพที่ 68 ระบบน้ าที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 70 
ภาพที่ 69 รูปต าแหน่ง Filter น้ าของยูนิตทันตกรรม 70 
ภาพที่ 70 สภาพ Filter ระบบน้ าที่อุดตัน 70 
ภาพที่ 71 การติดตั้ง Filter ตัวใหม่ที่ติดตั้งเข้าฝาปิด 71 
ภาพที่ 72 ระบบลมที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 71 
ภาพที ่73 รูปร่าง Air Regulator ที่ใช้ในระบบยูนิตทันตกรรม 72 

 

 



สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทางเทคนิคของยูนิตทันตกรรม Sirona  รุ่น C8+ 24 
ตารางที ่2 ตารางแสดงสภาวะผิดปกติของ LED ที่บอร์ดควบคุมหลัก ( Main board ) 34 

 



1 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญ  

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม  ประยุกต์ และพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และ

ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ความโปร่งใส ความถูกต้อง  การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์  ซึ่งเป็นส่วนงาน

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ระดับนานาชาติ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

สืบสานประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพ่ือให้เกิดบรรยากาศ

การทํางานที่มีความสุข หน่วยซอมบํารุง งานบริหาร กองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

หน่วยงานหลักท่ีมีขอบเขตรับผิดชอบในการใหบริการซ่อมแซม ดูแล  บํารุงรักษายูนิตทันตกรรม    เครื่องมือทางทันตกรรม 

เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงระบบสาธารณูปโภค  เครื่องมืออุปกรณทางสํานักงาน ใหได้ตามมาตรฐานของเครื่องมือแต่

ละประเภทและพรอมใชงานได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลารวมทั้งดําเนินการกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม รวมถึงมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔      

หน่วยซอมบ ำรุง(Service Profile) 

          หน่วยซอมบํารุง งานบริหาร กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักที่มี

ขอบเขตรับผิดชอบในการใหบริการซ่อมแซม ดูแลบํารุงรักษายูนิตทันตกรรม เครื่องมือทางด้านทันตกรรม เครื่องมือทาง

การแพทย์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เครื่องมืออุปกรณทางสํานักงาน ใหได้ตามมาตรฐานของเครื่องมือแต่ละประเภท

และพรอมใชงานได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา   รวมทั้งดําเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซอมแซม ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย  โดยแนวทางปฏิบัติสําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาของหน่วยซ่อมบํารุงจะมี 2 รูปแบบ คือ 

       1. การบํารุงรักษาโดยการซ่อมแซมยูนิตทันตกรรม เครื่องมือด้านทันตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์หรือ

เครื่องมืออ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง (Breakdown Maintenance)จะดําเนินการในกรณีที่ เครื่องมือชํารุด ใช้งานต่อไปไม่ได้  

จําเป็นต้องมีการซ่อมแซมเครื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  รวมทั้งต้องมีการ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้องเช่น หน่วยพัสดุเพ่ือประสานงานในกระบวนการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการซ่อม 

หรือในกรณีที่จําเป็นต้องทําการส่งซ่อมภายนอก  หรือทําการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย
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เครื่องมือด้านทันตกรรมหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทําการประสานข้อมูลทั้งด้านการซ่อม ข้อมูลรายละเอียดของ

เครื่องที่ชํารุด เอกสารเสนอราคาอุปกรณ์ต่างที่จําเป็นต้องใช้ประกอบงานซ่อมบํารุง  

       2. การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สําหรับการบํารุงรักษาเชิงป้องกันนี้  มีความสําคัญมาก  

กับเครื่องมือด้านทันตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเครื่องมือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพราะสามารถยืดอายุการ

ทํางานของเครื่องมือด้านทันตกรรมและเครื่องมือประเภทอ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมถึงป้องกันการชํารุดเสียหายระหว่างการที่มีการ

ใช้งาน 

        สําหรับคู่มือปฏิบัติงานการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ที่ได้จัดทําขึ้นนี้เป็นการจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการ

ซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ซึ่งยูนิตทันตกรรมรุ่นนี้ติดตั้งใช้งานที่คลินิกบัณฑิตศึกษาและคลินิกทันตกรรม

สําหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยูนิตทันตกรรมรุ่นนี้มีอายุการใช้งานที่

นานมากแล้วแต่สภาพของยูนิตทันตกรรมยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานรวมทั้งยังเป็นยูนิตทันตกรรมที่มีระบบการทํางาน

สลับซับซ้อน เมื่อเกิดการชํารุดจากการใช้งานจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานตรวจรักษาคนไข้  โดยต้องมีการหยุดใช้งานยูนิตทัน

ตกรรมเพ่ือทําการซ่อมบํารุง และในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงยูนิตทันตกรรม  Sirona รุ่น C8+ ขาดความรู้  ความ

ชํานาญ และทักษะในการซ่อมบํารุงจะเกิดการล่าช้าในการปฏิบัติการตรวจรักษาคนไข้ฃอง คณาจารย์ทันตแพทย์ และ

นักศึกษาทันตแพทย์ การซ่อมแซมจะต้องมีความชํานาญและจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการทํางานและระบบต่าง ๆ

ของยูนิตทันตกรรมดังกล่าว เมื่อมีการชํารุดจะต้องสามารถจําแนกอาการชํารุดและสามารถทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

การชํารุด เพ่ือจะได้แก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบํารุงรักษาให้เครื่องพร้อมใช้งาน

ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.2 วัตถุประสงค์ 

      1)  เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยซ่อมบํารุงสามารถทําการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ แทนกันได้และ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

      2)  เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยซ่อมบํารุงเข้าใจระบบต่าง ๆของยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+  

      3) เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+และใช้อ้างอิงได้ 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

      1)  บุคลากรภายในหน่วยซ่อมบํารุงสามารถทําการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ แทนกันได้และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

      2)  บุคลากรภายในหน่วยซ่อมบํารุงเข้าใจระบบต่าง ๆของยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+  

      3) ใช้เป็นคู่มือประกอบการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+และใช้อ้างอิงได้ 
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1.4 ขอบเขตคู่มือ 

        คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมยูนิตทันตกรรมเล่มนี้ครอบคลุมขั้นตอนการใช้งาน อาการการชํารุด การตรวจสอบ

อาการชํารุด และการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ของหน่วยซ่อมบํารุงคณะทันตแพทยศาสตร์    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

       

มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะ หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โรงพยาบาลทันตกรรม หมายความว่า โ ร งพยาบาลทันตกรรม   คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยซ่อมบํารุง หมายความว่า หน่วยงานสังกัดงานบริหาร กองบริหารงาน คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ปฏิบัติงาน หมายความว่า ช่างเทคนิค ที่ทําหน้าที่ซ่อมแซม  ปรับปรุง บํารุงรักษา 

เครื่องมือด้านทันตกรรม  รวมถึงยูนิตทันตกรรม 
ยูนิตทันตกรรม หมายความว่า ยูนิตหรือยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirpna รุ่น C8+ 
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

               คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่รับผิดชอบการสนับสนุน

การบริหารงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของคณะที่สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยซ่อมบ ารุง งานบริหาร  กองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ

สนับสนุนการบริการด้านการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

2.1 ประวัติความเป็นมาคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
          2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
          2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
          2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
2.1  ประวัติความเป็นมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งโดย 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  หน้า 
97 เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์  แห่งที่  4 ของประเทศไทย และถูกก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับปณิธาน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็นการขยายการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้ น และเป็นสถาบันการศึกษาด้านทันต
แพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่
ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่ง ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2523 ได้ด าเนินการด้านการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รุ่นแรก จ านวน 30 คน หลังจากนั้นได้รับนักศึกษาจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีละ 60 คน  
                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง 
การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
ข้อ 20 ก าหนดให้ส่วนงานประเภท “คณะ” แบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น “กองบริหารงานคณะ” สาขาวิชา และ
โรงพยาบาลทันตกรรม ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิต ทันต
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แพทย์มาแล้ว 32 รุ่นบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงต่าง ๆ และประสบ
ความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น จาก
มูลนิธิมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหลายคน และบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร  ของรัฐ
และเอกชนที่มีชื่อเสียง มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก นับเป็นความภาคภูมิใจ   อย่างยิ่งของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บัณฑิตทันตแพทย์ออกสู่สังคมเพ่ือช่วยให้ประชาชน มีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดีขึ้น เพ่ือสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นสถาบันการศึกษาที่อุทิศเพ่ือสังคม 
 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
      2.2.1 วิสัยทัศน์  
           “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าแห่งอาเซียน” (Leading Dental School of ASEAN) 
      2.2.2 พันธกิจ 
             1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ  
   2) สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
    3) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคม อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
            4) สืบสานประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
            5) บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพ่ือให้เกิดบรรยากาศการท างานที่มีความสุข 
      2.2.3 ค่านิยม (Value): DENT KKU 
         D = Devotion  การอุทิศตนเพื่อสังคม และผู้ด้อยโอกาส 
     E = Expertise  ความเป็นมืออาชีพ 
    N = Network  การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกประเทศ 
    T = Teamwork  การท างานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    K = Knowledge การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยชั้นน าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    K = Kindness  การมีความเมตตาต่อผู้อื่น 
     U = Unity  การมีความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีและสร้างความสุขในองค์กร  
      2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) : STAR  
    S = Service-mind การบริการด้วยใจ 
    T = Thainess  การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมอันดีของไทย 
    A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
    R = Readiness  การเตรียมพร้อมในการท างานต่าง ๆ 
(ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 17/2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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      2.2.5 เป้าหมายคณะทันตแพทยศาสตร์  
                                “คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน” 
      2.2.6 อัตลักษณ์  
                                       “บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมท างาน” 
      2.2.7 เอกลักษณ์  
                                “คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก” 
2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
      2.3.1 โครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2278/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สืบเนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกาศให้โครงสร้างการบริหาร (ใหม่) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1. กองบริหารงานคณะ 2. สาขาวิชา (5 สาขาวิชา) 3.  โรงพยาบาลทันตกรรม 
ตามภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังภาพที ่1 

  
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(แหล่งที่มา: จากงานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์) 
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      2.3.2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแบ่งส่วนราชการภายในและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน   ของส านักงานคณบดี เพ่ือให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารงาน สอดคล้องในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 งาน ตามภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหาร
กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(แหล่งที่มา:จากงานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์) 

 
 
2.3.3 โครงสร้างการอัตราก าลังกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบริหารงานคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งอัตราก าลังตามส่วนงานทั้งหมด 5 งาน  ตามภาพที่ 3 ดังนี้ 
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               ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(แหล่งที่มาจากงานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์) 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจ านวนอัตราในต าแหน่งน้ัน ๆ สังกัดกองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานบริหาร 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             

ช านาญการพิเศษ (1) 

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน (1) 

3. พนักงานผลิตทดลองช านาญงาน (2) 

4. พนักงานผลิตทดลอง (5)  

5. บุคลากร ช านาญการพิเศษ (1) 

6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน (1) 

7. พนักงานธุรการ (2) 

8. พนักงานพิมพ ์(1) 

9. พนักงานพัสดุ (1) (ปฏิบัตกิารหนว่ยพัสดุ) 

10. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน (1) 

11. พนักงานขับรถยนต ์(2) 

12. ช่างฝีมือทั่วไปช านาญงาน (1) 

13. ช่างฝีมือทั่วไป (1) 

14. ช่างฝีมือสนามช านาญงาน (1) 

15. คนงาน (2) 

16. พนักงานช่างเทคนิค ช านาญงาน (1) 

17. พนักงานช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ (1) 

18. พนักงานช่างเทคนิค ช านาญงาน (1) 

19. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (2) 

20. วิศวกร ปฏิบัติการ (1) 

21. ช่างไฟฟ้า (2) 

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 

ช านาญการ (5) 

23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ (1) 

2. นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร (1) 

3. นักเอกสารสนเทศ (1) 

4. พนักงานธุรการ (2)  

5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (1) 

6. นักวิชาการศึกษา (1) 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 

8. นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ (1) 

9. นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (3)  

10. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ปฏิบัติงาน (1) 

11. พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน (3) 

12. นักวิจัย (1) 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (3)  

2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2)  

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

ช านาญการพิเศษ (1) 

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ (1) 

5. นักวิชาการพัสดุ (1)  

6. นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ (1) 

7. ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน (3) 

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 

9. แม่บ้าน (2) 

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานคลังและพัสด ุ

งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ช านาญการพิเศษ (2)   

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร (1)  

3. นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ (2)  

4. นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติการ (1) 

5. จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

6. พ.ธุรการ (1) 

7. น.ประชาสัมพันธ ์ช านาญการ (1) 

8. น.ประชาสัมพันธ ์ปฏิบัตกิาร (1) 

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ (1)  

10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ช านาญงาน (1)  

1. นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ (3) 

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร (1) 

3. นักวิชาการการเงินและบัญชี (2) 

4. นักบัญชี ปฏิบัติการ (1) 

5. นักบัญชี (1) 

6. นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (2) 

7. พนักงานการเงินและบัญช ี(3) 

8. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัตกิาร (3) 

9. นักวิชาการพัสดุ (1) 

10. พนักงานธุรการ (1) 

กองบริหารงานคณะ 

(ผอ.กองบริหารงานคณะฯ 1) 
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2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

          2.4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจหลัก สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่ง
หน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
 
1) งานบริหาร 
 สนับสนุนการบริหารทั่วไป งานด้านสารบรรณ การผลิตเอกสารด้านการบริหารและการเรียนการสอน  การจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ งานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงานทั่วไประหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ การรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก และการรับส่งเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ (KKU-DMS) 
 สนับสนุนการบริหารงานบุคคล การรับเข้า การทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและจรรยาบรรณ สวัสดิการ การตรวจสอบและด าเนินการเรียก  ค่าชดใช้ทุน
นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ผิดสัญญา  
 ให้บริการในงาน ด้านอาคารและสถานที่ ด้านยานพาหนะ ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย 
และงานเฉพาะกิจต่าง ๆ กลุ่มงานธุรการ/อาคารและสถานที่ 
 ให้บริการด้านซ่อมบ ารุง ใหบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  เครื่องมืออุปกรณทางส านักงาน เครื่องมือ
ทางทันตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือห้องจ่ายกลาง( อบฆ่าเชื้อ ) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ใหพรอมใชงาน   
รวมทั้งด าเนินการกอสร้าง  ปรับปรุง  ซอมแซม ตามมาตรฐานความปลอดภัย  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงาน  การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 สนับสนุนการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาต่าง ๆ ประสานงานด้านการเรียนการสอน งานบริหารจัดการด้าน
การเงินนโยบายและแผนงาน การบริการวิชาการและวิจัย อาคารสถานที่และยานพาหนะ  
 
2) งานคลังและพัสดุ 
 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเงิน การบัญชี ด้านการบันทึกลูกหนี้และ
ติดตามลูกหนี้ จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน/จ้างเหมาบริการ การจัดท าสัญญา/บริหารสัญญา ด้าน
ทะเบียน/บัญชีพัสดุ/ครุภัณฑ์ คลังพัสดุ จ าหน่าย/โอนพัสดุ/บริจาค 
 
3) งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 
 สนับสนุนงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ ด้านแผนค ารับรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
การวางแผนและจัดการงบประมาณ ด้านแผนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง การติดตามประเมินผลและรายงานผลการ



10 
  

ด าเนินงานของคณะ การวิจัยสถาบัน และงานวิเคราะห์อ่ืน ๆ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ 
 สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร ( IQA) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (EdPEx) แผนพัฒนาองค์กร QS World Ranking การประเมินผลในด้านต่าง ๆ 
 สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบเครือข่าย/เว็บไซต์ และบริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์
และให้ค าปรึกษาด้าน IT 
 สนับสนุนการด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร และการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และรายงาน ผลงานและกิจกรรม การบันทึกภาพกิจกรรมและงานพิธีส าคัญๆ ด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ 
 
4) งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ การรับเข้า การจัดการ
ระบบทะเบียนนักศึกษา การจัดการและปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผลการสอน การบริการการศึกษา   การจัด
ตารางสอนตารางสอบ การจัดท า มข.30 การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา ท าปฏิทินการศึกษาและตารางปฏิบัติงานคลินิก
การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) และการเทียบโอนรายวิชาเลือก ประสานงานการลงทะเบียน
และการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ประสานงานการลาของนักศึกษาด าเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพฯ การจัดการเรียนการ
สอนเสริมวิชาพ้ืนฐาน ประสานงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ด าเนินการจัดท าสัญญานักศึกษาทันต
แพทย์ชดใช้ทุนและประสานงานการชดใช้ทุน ด าเนินการทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ต ารา/หนังสือ การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 สนับสนุนด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการถ่ายภาพผู้ป่วยในช่องปากและการ
ให้บริการทางทันตกรรมด้านอ่ืน ๆ ให้บริการด้านวิดิทัศน์ ด้านกราฟิก ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็คดูแลรักษา 
ปรับปรุง โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนห้องประชุม ห้องบรรยาย สนับสนุนด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(e-
learning)  
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เบิกจ่ายวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ให้บริการแลปประดิษฐ์และสิ่งเทียมทั้งในและ
นอกเวลาราชการ 
 สนับสนุนการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษา ทุนและสวัสดิการ
นักศึกษา วินัยและปกครอง หอพักนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ให้บริการห้องสมุดระดับคณะ โดยจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการ
วิชาการ การบริการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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5) งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 สนับสนุนการบริหารงานด้านการวิจัย โดยบริการด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ด าเนินการ
ประสานงานกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก และแหล่งทุนวิจัยภายใน การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย การพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยด าเนินการ
ด้านทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงาน และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ด าเนินการบริหารจัดการรายวิชาด้านการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางทันตกรรม และวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม 
 สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ 
สนับสนุนและประสานงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับการต่างประเทศ 
 สนับสนุนด้านวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (KDJ) โดยด าเนินการจัดท าวิทยาสารฯ การ
พัฒนาระบบออนไลน์ของวารสารในการรับบทความเพ่ือพิจารณาก่อนการตีพิมพ์ การด าเนินการให้วารสารคงอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและมีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการจัดการด้านสมาชิกของ
วารสาร 
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับเข้านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และการส าเร็จการศึกษา การจัดท า มข. 30 ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดท าตารางสอนและตารางสอบ การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน และรายงานผลการเรียนวิทยานิพนธ์ การบริหารงบประมาณและจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ และค่าธรรมเนียมการศึกษา การขออนุมัติเปิดรายวิชา–ปิดรายวิชา/หลักสูตรการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการจัดการอบรมระยะสั้นและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (CE) 
       สนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ค าแนะน าในการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ
วิจัย ให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวอย่างหรือชิ้นงานตัวอย่างส าหรับการวิจัย สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ
วิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการทั่วไป การให้บริการตรวจและรายงานผลชิ้นเนื้อส่งตรวจ จัดท าคู่มือการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย ด าเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้งในด้านการด าเนินการ
เกี่ยวกับสารเคมีและชีวภาพ 
2.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค ช านาญงาน(ผู้เขียน คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมยู
นิตทันต-กรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+) 
       หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งพนักงานช่างเทคนิค ช านาญงาน โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการซ่อม
บ ารุงรักษายูนิตทันตกรรมและเครื่องมือด้านทันตกรรมทุกประเภทรวมทั้งบริการให้ค าแนะน าค าปรึกษา งานด้านการซ่อม
บ ารุง  การใช้งานวิธีขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง วิธีการบ ารุงรักษาที่ถูกต้อง การให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาเบื้องต้นกับ
ผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
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 ภาระงานหลัก 
           1. ระบบงานด้านทันตกรรมและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
              1) คลินิกบัณฑิตศึกษา  มียูนิตทันตกรรม 
              2) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
              3) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 
              4) คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก 
              5) คลินิกศัลย์ปริทันต์ 
              6) คลินิกทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 
              7) หน่วยจ่ายกลาง 
              8) งานพยาบาลหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดชั้น 3 
              9) คลินิกทันตรังสี 
              10) เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ 
                    ( 1 ) ชั้น 3 อาคารมหิตลานุสรณ์ 
                    ( 2 ) ชั้น 6 และ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ 
           2. ซ่อมและควบคุมประสานงานกับช่างบริษัท ที่มาบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance) 
              1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า Table Top 
              2) เครื่องอบแก๊ส 5XL 
              3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า ขนาด 100 ลิตร 
              4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ S1000-773L,E-28073 
              5) เครื่องอบฆ่าเชื้อ ด้วยระบบ Plasma 
         ภาระงานรอง 
             1. อนุรักษ์พลังงาน 
             2. ระบบทางวิศวกรรม 
             3. ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 
             4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
       โดยมีรายละเอียดหน้าที่ ขอบเขตและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. งานซ่อมบ ารุงรักษายูนิตทันตกรรม 
       1.1 การซ่อมและบ ารุงรักษายูนิตทันตกรรม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้ เ พ่ือรองรับการ       

ปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ 
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     1.2 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาในกรณีที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์เพ่ือซ่อม การติดต่อ     
ประสานงานกับหน่วยพัสดุและบริษัทต่าง ๆ ในการประสานข้อมูลเพ่ือใช้ในการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

       1.3 บันทึกข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานซ่อมในแต่ละเดือน  
       1.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม 
  2. งานซ่อมเครื่องมือทางด้านทันตกรรมอ่ืน ๆ 

 2.1 งานซ่อมเครื่องมือทางด้านทันตกรรมเป็นงานที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น เครื่อง X-ray  เครื่องขูด
หินปูน เครื่องล้างฟิล์ม X-ray อัตโนมัติ  เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส Ethylenne 
Oxide (EO)  เครื่องฉายแสง ด้ามกรอ airrotor  airmotor  electrimotor  เครื่องสเปร์ยท าความสะอาดด้าม
กรอแบบอัตโนมัติ 

 2.2 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาในกรณีที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์เพ่ือซ่อม การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยพัสดุและบริษัทต่าง ๆ ในการประสานข้อมูลเพ่ือใช้ในการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

       2.3 บันทึกข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานซ่อมในแต่ละเดือน 
       2.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม 
  3. งานซ่อมด้ามกรอทางทันตกรรม( Handpiece ) 
       3.1 งานซ่อมด้ามกรอทางทันตกรรม ทุกชนิดและทุกผลิตภัณฑ์ เป็นการซ่อมที่ต้องใช้ ประสบการณ์และความช านาญ

เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานซ่อม ด้ามกรอทางทันตกรรมแบ่งหลักๆเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ด้ามกรอความเร็วต่ า
และด้ามกรอความเร็วสูง รวมทั้งยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือใช้งานด้ามกรออีก เช่น Straight Handpiece    
contra  ฯลฯ   

       3.2 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาในกรณีที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์เพ่ือซ่อม การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยพัสดุและบริษัทต่าง ๆ ในการประสานข้อมูลเพ่ือใช้ในการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

       3.3 บันทึกข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานซ่อมในแต่ละเดือน 
       3.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม 
  4. งานทางด้านระบบจ่ายกลาง 

      งานทางด้านระบบจ่ายกลาง ระบบจ่ายกลางเป็นระบบที่ท าให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ  ซึ่งระบบจ่ายกลาง
ประกอบด้วยเครื่องหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

           1) เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ า(Autoclave) 
           2) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซด์(EO Sterilizer) 
           3) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า(Plasma Sterilizer)  
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           โดยปกติแล้วเครื่องของระบบห้องจ่ายกลางกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือเฉพาะด้านซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อจะมีบริษัทที่
เป็นตัวแทนเข้ามาท าการตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องเป็นรายเดือนตามที่ก าหนด เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการอบฆ่า
เชื้อจะถูกน าไปใช้กับคนไข้โดยตรง ดังนั้นเพ่ือให้เครื่องอยู่ในมาตรฐานของการอบฆ่าเชื้อ จึงต้องมีการเข้ามาตรวจสอบเป็น
ประจ าตามระยะเวลาที่ก าหนด   
         4.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางกรณีรับแจ้งเหตุเครื่องช ารุดหรือกรณีที่ช่างของบริษัทเข้าท าการ

ตรวจเช็คบ ารุงรักษาประจ ารอบท่ีก าหนด 
    4.2 ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเครื่องอบฆ่าเชื้อเพ่ือเป็นการประสานข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
    4.3 ควบคุมการเข้าท าการตรวจสอบการท างานรวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ต้องท าการเปลี่ยนตามรอบที่ก าหนดเพ่ือ

การท างานอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่อง 
         4.4 บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อม 
         4.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม 
5. งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ Lab วิจัย 
         5.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยกรณีรับแจ้งเหตุเครื่องช ารุดหรือกรณีที่ช่างของบริษัทเข้าท าการ  ตรวจเช็ค

บ ารุงรักษาประจ ารอบที่ก าหนด  
         5.2 ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ Lab วิจัยเพ่ือเป็นการ

ประสานข้อมูลเพื่อใช้ในการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
         5.3 ควบคุมการเข้าท าการตรวจสอบการท างานรวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ต้องท าการเปลี่ยนตามรอบที่ก าหนดเพ่ือ

การท างานอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่อง 
         5.4 บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อม 
         5.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม 
6. งานด้านวิศวกรรม 
         ตรวจสอบ ก ากับดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ  ระบบแก๊สทาง
การแพทย์  ระบบVacuum ระบบห้องผ่าตัด  ระบบทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดมีความส าคัญต่อระบบทางด้านทันตกรรม
และทางการแพทย์ ดังนี้ระบบวิศวกรรมนี้จะต้องมีการจัดการดูแลบ ารุงรักษาและบริหารความเสี่ยง อยู่ตลอดเพ่ือให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน ดังนั้นระบบนี้จะถูกตรวจสอบตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตลอดเวลา  โดยในการปฏิบัติงาน มี
แนวทางดังนี้ 
         6.1 ตรวจสอบการท างาน ของระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
         6.2 ประสานงานกับ บริษัทที่เก่ียวข้องในกรณีที่เครื่องในระบบที่เก่ียวข้องช ารุดไม่สามารถท างานได้ 
         6.3 บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อมและการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
         6.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม    
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การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงรักษายูนิตทันตกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซ่อมบ ารุง ครอบคลุมคลินิกทันตกรรม
และจ านวนยูนิตทันตกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          ส าหรับยูนิตยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ที่ได้จัดท าคู่มือเพ่ือใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงรักษานี้ เป็นยูนิต 
ทันตกรรมที่มีอายุการใช้งานมามากกว่า 16 ปี แต่เนื่องจากมีการบ ารุงรักษาที่ดีและถูกต้อง ตามรอบที่ก าหนด จึงท าให้ยู
นิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ มีสภาพที่ดีสมบูรณ์และยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยยูนิตทันตกรรมนี้มีติดตั้งใช้
งานอยู่ในพ้ืนที่ คลินิกบัณฑิตศึกษา จ านวน 22 ยูนิต และมีติดตั้งในพ้ืนที่ คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 6 ยูนิต  
สาเหตุที่เลือกยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ มาใช้ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานซ่อมเนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
          1) มีกระบวนการใช้งานของยูนิตทันตกรรมที่ซับซ้อน  ผู้ใช้งานจึงต้องเรียนรู้ขั้นตอนในการใช้งานและการแก้ไข
เบื้องต้น 
          2) มีระบบการท างานของยูนิตทันตกรรมที่ซับซ้อน ทั้งระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของยูนิต ระบบป้องกันของยูนิต 
ระบบควบคุมการท างานของด้ามกรอ  โดยระบบการท างานจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ วัดค่า วิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถหาสาเหตุของการช ารุดให้ถูกต้อง พร้อมทั้งให้สามารถด าเนินการแก้ไขให้ยูนิต
ทันตกรรมสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
          3) มีระบบสายสัญญาณที่มีการตรวจสอบการท างานของทุกระบบร่วมกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบจุดตรวจสอบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ทางเดินของสัญญาณ  
          4) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแทน สามารถท างานทดแทนกันได้ทันทีโดยสามารถน าคู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรมที่
จัดท าขึ้นนี้เป็นแนวทางประกอบการซ่อมบ ารุงรักษา 
      

คลินิกทันตกรรมบ าบัดความเจ็บปวดใบหน้า (MC1) 10 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมบูรณะ (MC2) 17 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมรวม 1 (MC3) 60 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมรวม 2 (MC4) 71 ยูนิต 
คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก (OPD) 15 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมพิเศษ 13 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 20 ยูนิต 
คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 33 ยูนิต 
คลินิกศัลยปริทันต์ 16 ยูนิต 
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและขากรรไกร 17 ยูนิต 
คลินิกบัณฑิตศึกษา 22 ยูนิต 

รวม 294 ยูนิต 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ หน่วยซ่อมบ ารุง คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้

จัดท าขึ้นนี้มีหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 หลักเกณฑใ์นการปฏิบัติงาน  

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

3.3 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

3.4 แนวคิดในการปฏิบัติงาน  

 

3.1 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  

        1. เพ่ือให้บุคลากรท างานได้ ท างานดี  และท างานทดแทนกันได้ทันท ี                

               2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ระบบการท างานของยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ เพ่ือที่จะได้น าข้อมูล

ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานซ่อมยูนิตทันตกรรมและเครื่องมือด้านทันตกรรมประเภทอ่ืน ๆ 

        3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องมือด้านทันตกรรมให้กับบุคลากรหน่วยซ่อมบ ารุง 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

     วิธีการการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบ ารุงมีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

           ขั้นตอนที่ 1 รับแจ้ง เอกสาร/Dentmis/โทรศัพท์-สอบถามสาเหตุการช ารุดเบื้องต้น เป็นขั้นตอนในการ

ด าเนินการแจ้งซ่อมยูนิตทันตกรรม เครื่องมือด้านทันตกรรมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยซ่อม

บ ารุง โดยผู้ขอใช้บริการหน่วยซ่อมบ ารุงจะท าการแจ้งซ่อมมาที่หน่วยซ่อมบ ารุงโดยผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เอกสารการ

แจ้งซ่อม โทรศัพท์  โดยผู้ใช้บริการต้องท าการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นของเครื่องที่ช ารุด เช่นเครื่องอะไร ยี่ห้อ  อาการ

ช ารุด เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ช่างผู้รับผิดชอบทราบ 

        ขั้นตอนที่ 2 เข้าตรวจสอบ-วิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุด เมื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยซ่อมบ ารุงได้รับทราบถึง

รายการเครื่องที่ช ารุดแล้ว จะเข้าท าการตรวจสอบหาสาเหตุ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข 

        ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ-ท าการซ่อมแซมแก้ไขอาการช ารุดเพ่ือให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการ

ด าเนินการซ่อมจะต้องท าการอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคข้องเครื่องที่ช ารุดทั้งนี้เพ่ือให้การซ่อมเป็นไปตามมาตรฐาน

ของเครื่องประเภทนั้น 
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        ขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บข้อมูล-บันทึกประวัติและข้อมูลการซ่อม  เมื่อท าการซ่อมเครื่องที่ช ารุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จะต้องท าการจัดเก็บข้อมูล-บันทึกประวัติการซ่อมและข้อมูลไว้ส าหรับอ้างอิง 

        ขั้นตอนที่ 5 สรุปสาเหตุของการช ารุดและให้ค าแนะน าการใช้งานแก่ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งท าเอกสาร/Dentmis  

แจ้งกลับให้ผู้ขอใช้บริการรับทราบ 

        ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการซ่อมหรือมีการส่งซ่อมนอก ต้องท าเรื่องผ่าน

กระบวนการของระบบ Dentmis ผ่านทางเว็บไซต์ https://dentist.kku.ac.th/home.php ระบบบริหารงานพัสดุ

(DENTMIS) ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบบริหารงานพัสดุ(DENTMIS) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบ ารุง   

3.3 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

       เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับเอกสารขอใช้บริการแล้ว ต้องประสานงานกับผู้ขอใช้บริการเพ่ือ สอบถามประเภมขอเครื่องที่

ช ารุด ว่าเป็นเครื่องมือทันตกรรมประเภทใด  อาการช ารุดเบื้องต้น และด าเนินการตรวจสอบสาเหตุความช ารุดเสียหาย

ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง เมื่อพบสาเหตุแล้วก็ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุที่ตรวจพบนั้น หากไม่มีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ

ซ่อมบ ารุง จ าเป็นต้องจัดซื้อ หรือในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้จ าเป็นต้องส่งซ่อมนอก ทุกขั้นตอนขอการปฏิบัติ

ต้องท าการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

  3.4 วิธีการขั้นตอนการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการท าการปฏิบัติงานซ่อม 

     ในการปฏิบัติงานซ่อมเครื่องมือด้ามทันตกรรมและเครื่องมือด้านอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติงาน

ซ่อมจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด ส าหรับใช้งานในการติดตั้ง ดูแล และ ซ่อมบ ารุงรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี ้

     เครื่องมือวัด ( Multimeter ) มีความจ าเป็นอย่างมากในการติดตั้ง และซ่อมบ ารุง  เครื่องมือวัด (Multimeter)  มี

ทั้งแบบชนิดเข็ม แบบ ดิจิตอล ซึ่งจะใช้ตรวจเช็ค สายน าสัญญาณชนิดต่างฯ  อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายน าสัญญาณของยูนิตทันตกรรม หรือไว้ส าหรับตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น
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ตัวต้านทาน(Resister), คาปาซิสเตอร์ (Capacitor), ทรานซิสเตอร์(Transistor), ไดโอด(Diode), ฟิวส์(Fuse), ตัว

เหนี่ยวน า (Coil)  และใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า(Electric current) ค่าแรงดันไฟฟ้า(Voltage) ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic circuit) เป็นต้น ดังภาพที่ 6 

 

        
ภาพที่ 6 เครื่องวัดมัลติมิเตอร์(Multimeter)แบบเข็มและแบบดิจิตอล 

เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ ( Oscilloscope ) ใช้ส าหรับวัดรูปคลื่นของสัญญาณความถี่ต่าง ซึ่ง 

Oscilloscope มีความจ าเป็นมากในการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงแผง Mainboard ของยูนิตทันตก

รรม ซึ่งต้องใช้การวัดเพ่ือดูรูปคลื่นของสัญญาณเพ่ือประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุดของแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที ่7 เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ ( Oscilloscope ) 

(ท่ีมา: https://www.circuitspecialists.com/hantek-200mhz-digital-storage-oscilloscope-dso5202p.html) 
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เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการบัดกรี เชื่อมต่อ ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย หัวแร้ง

ส าหรับบัดกรี  ที่ดูดตะกั่ว  ตะกั่วบัดกรี  อุปกรณ์กลุ่มนี้ใช้ส าหรับการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แผงวงจรในกรณีที่

ถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แผงวงจร ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานบัดกรี 

เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้งานในการติดตั้ง ดูแล และซ่อม บ ารุงรักษา อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่จ าเป็นและวัสดุในการติดตั้งและซ่อมบ ารุง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ไขควงชนิดต่าง ๆ 

คีมชนิดต่าง ๆ คัตเตอร์ รวมถึงแว่นขยาย ซึ่งมีความจ าเป็นมากในการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่แผง Mainboard ของเครื่องมือด้านทันตกรรมมีขนาดเล็กมาก ดังภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 9 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานซ่อม 

3.5 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

       ในการปฏิบัติงานซ่อมเครื่องมือด้านทันตแพทยศาสตร์ สิ่งที่ต้องค านึงถึงตลอดเวลาคือ ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องมือทางด้านทันตกรรมมีองค์ประกอบในการท างานหลายองค์ประกอบเช่น ระบบไฟฟ้า รวมถึงการ
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ปนเปื้อนของเชื้อ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองด้วย โดยถ้ามีการปฏิบัติการซ่อม

เครื่องมือที่มีระบบไฟฟ้าข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมีการ ปลดหรือปิดระบบไฟฟ้าก่อนท าการตรวจสอบ หรือในกรณีที่มีการ

ตรวจซ่อมในส่วนที่มีการปนเปื้อนเช่น การตรวจซ่อมในส่วนของระบบดูดน้ าลาย  ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะต้องท าการใส่

อุปกรณ์ป้องกัน สวมใส่หน้ากาก  สวมใส่ถุงมือ สวมใส่แว่นตา ในขณะที่ท าการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงรักษา 

3.6 หลักการปฏิบัติงาน  

       หลักการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการให้บริการ ยึดถือแนวคิด Service Mind ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการ 

หน่วยซ่อมบ ารุง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสถานะของผู้ให้บริการ ที่มี

ขอบเขตในการดูแล ซ่อมแซ่ม บ ารุงรักษา ยูนิตทันตกรรมและเครื่องมือด้านทันตกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบทางด้าน

วิศวกรรมทั้งหมดภายในคณะฯ  ดังนั้นค าว่าการบริการที่ดีจึงมีความส าคัญต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วย โดยค าว่า 

Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 ค า ตามตัวอักษร ได้ดังนี้ 

“เซอร์วิซ (Service) หรือบริการ 

          S (smile) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลาเข้ามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดย

ฝึกยิ้มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพ่ือให้เกิดรอยยิ้มในน้ าเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากันก็สามารถรับรู้ได้

ว่าคนพูดก าลังยิ้มอยู่ 

          R (rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจกว่าย่อม

ได้เปรียบ 

          V (value) ไม่ว่าจะท าอะไรต้องค านึงถึงมูลค่าเพ่ิมด้วย ท าอย่างไรให้บริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด ผู้รับบริการ

เกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการอีก และจะท าอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่วนของเรา

ให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

          I (impression) ท าช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมากที่สุด ดูแลในเรื่องบุคลิก การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ 

ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 

          C (courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนท าให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึกประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อม

ตน ส าหรับคนไทยการยกมือไหว้ เป็นมารยาทอันงดงามท่ีจะท าให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู 

          E (endurance) ความอดทน จ าเป็นมากส าหรับงานบริการ เพราะผู้รับบริการมีหลากหลายรูปแบบ บางคนมา

แบบอารมณ์ร้อน เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ เอาน้ าเย็นเข้าลูบ จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 

 “มายด์ (Mind)” หรือจิตใจ 
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          M (make believe) การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ท าให้คนเรามีความสุข เชื่อในงานที่ท า มีความสุขและ

รักในงานบริการ เพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด ผู้รับบริการได้รับสิ่งทีด่ีที่สุดจากเรา 

          I (insist) ยืนหยัดในสิ่งที่ท า ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ท้อถอย แม้เจอผู้รับบริการต าหนิ ต่อว่า 

หรือผู้รับบริการเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบความส าเร็จในที่สุด 

          N (necessitate) เพราะผู้รับบริการคือคนส าคัญ และต้องการได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี เราต้องท าให้

ผู้รับบริการทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกท่ีรักมักที่ชัง 

          D (devote) อุทิศตนให้กับงานที่ท า ทุ่มเทท างานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่  
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

       คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ หน่วยซ่อมบ ารุง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นคู่มือที่อธิบายตั้งแต่โครงสร้าง  ล าดับขั้นตอนการเปิดใช้งาน  ส่วนประกอบ การวิเคราะห์

อาการช ารุด ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวทางการซ่อม  ขั้นตอนวิธีการซ่อม ตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 

 4.1 ส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+ 

 4.2 ล าดับการเปิดใช้งานและตรวจสอบการท างาน ของยูนิต Sirona  รุ่น C8+ 

4.3 หน้าที่และการท างานของแผงวงจรที่ติดตั้งใช้ในยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8  

          4.4 ต าแหน่งการใช้งานของแผงวงจรภายในของแผงวงจรหลักยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ 

          4.5 แนวทางการซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ 

4.1 ส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ ดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 ส่วนประกอบของยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ 
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ข้อมูลทางเทคนิคของยูนิตทันตกรรม Sirona  รุ่น C8+ 

แรงดันไฟฟ้า VAC 100V/115V/127V/ 230V  
50Hz/60Hz 

กระแสไฟฟ้า   11.5A  ที่แรงดันไฟฟ้า  100VAC                                                                           
10A    ที่แรงดันไฟฟ้า  115VAC                                                                            
9A    ที่แรงดันไฟฟ้า  127VAC                                                                  
5A    ที่แรงดันไฟฟ้า  230V AC 

แรงดันขับเคลื่อนมอเตอร์ 115VAC 

แรงดันน้ า                                                                   ไม่น้อยกว่า 2.5bar แต่ไม่เกิน 6 bar 

แรงดันน้ า                                                                   ไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar 
น้ าหนักเฉพาะตัวยูนิตทันตกรรม                                        140 Kg 

ความสามารถในการรับน้ าหนักของคนไข้                              130Kg 

ความสามารถในการรับน้ าหนักของถาดวางเครื่องมือ(Cabinet)    2Kg 

ระบบขับเคลื่อน           ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์เกียร์
จ านวนสองตัว 

ระบบควบคุมต าแหน่ง ในกรณีปรับยูนิตเป็นระบบอัตโนมัติ         ควบคุมด้วยระบบการตรวจจับแรงดัน 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทางเทคนิคของยูนิตทันตกรรม Sirona  รุ่น C8+ 

4.2 ล าดับการเปิดใช้งานและตรวจสอบการท างาน ของยูนิต Sirona  รุ่น C8+ 

         1. ต าแหน่ง เปิด-ปิด การท างานของยูนิตทันตกรรม  การเปิดและปิดระบบทั้งหมดของยูนิตทันตกรรมนี้จะเป็น

การตัดการท างานของทั้งระบบน้ า  ระบบไฟฟ้าและระบบลม ที่จะผ่านเข้าไปยังยูนิตทันตกรรม  ต าแหน่งที่ใช้ควบคุม

การเปิดและปิดยูนิตทันตกรรมทั้งระบบนี้ที่อยู่ที่ฐานของยูนิตทันตกรรม ถ้าโยกก้านโยกมาด้านซ้ายจะเป็นการเปิดยูนิต

ทันตกรรมท้ังระบบ ถ้าโยกก้านโยกไปทางขวาจะเป็นการปิดยูนิตทันตกรรมทั้งระบบ  ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 ต าแหน่งสวิตช์เปิด-ปิด และวิธีการเปิด-ปิด ยูนิตทันตกรรม 
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          2. การปรับต าแหน่งใช้งานของยูนิตทันตกรรม  มีอยู่ด้วยกัน 3 ที่ ได้แก ่

2.1 การปรับต าแหน่งที่ปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านทันตแพทย์การปรับต าแหน่งท าได้โดยการกดปุ่มปรับ

ต าแหน่งใช้งาน ดังภาพที่ 12 

                            1) กดปุ่มหมายเลข 1  ควบคุมการท างานของ  Backrest down 

                            2) กดปุ่มหมายเลข 2  ควบคุมการท างานของ  Backrest up 

                            3) กดปุ่มหมายเลข 3  ควบคุมการท างานของ Chair  down 

                            4) กดปุ่มหมายเลข 4  ควบคุมการท างานของ  Chair up 

 

 

ภาพที ่12 ต าแหน่งปุ่มกดควบคุมการท างานด้านทันตแพทย์ของยูนิตทันตกรรม 

               2.2 ปรับที่ Foot control ที่ต าแหน่งด้านหลังของฐานยูนิตทันตกรรม  การปรับต าแหน่งท าได้โดยการโยก

ก้านปรับต าแหน่งไปในทิศทางที่ต้องการใช้งาน ดังภาพที่ 13 

                            1) ผลกัก้านโยกไปด้านซ้ายมือ (ต าแหน่งหมายเลข 1) ควบคุมการท างานของ Backrest down 

                            2) ผลกัก้านโยกไปด้านขวามือ (ต าแหน่งหมายเลข 2) ควบคุมการท างานของ Backrest up 

                            3) กดก้านโยกลง  (ต าแหน่งหมายเลข 3) ควบคุมการท างานของ   Chair  down 

                             4) ยกก้านขึ้น (ต าแหน่งหมายเลข 4) ควบคุมการท างานของ  Chair  up 
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ภาพที่ 13 ต าแหน่ง Foot Control ส าหรับควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรม 

2.3 การปรับต าแหน่งที่ปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์   การปรับต าแหน่งท าได้โดยการกดปุ่มปรับ

ต าแหน่งใช้งาน ดังภาพที่ 14 

                           1) กดปุ่มหมายเลข 1  ควบคุมการท างานของ  Backrest down 

                           2) กดปุ่มหมายเลข 2  ควบคุมการท างานของ  Backrest up 

                           3) กดปุ่มหมายเลข 3  ควบคุมการท างานของ  Chair  down 

                           4)กดปุ่มหมายเลข 4  ควบคุมการท างานของ  Chair up 

 
ภาพที่ 14 ต าแหน่งปุ่มกดควบคุมการท างานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ของยูนิตทันตกรรม 

   3. การทดสอบความใช้งานของด้ามกรอฟัน (Hand piece) 

       3.1 ให้ท าการยกด้ามกรอฟันด้าม(Hand piece)ที่ต้องการทดสอบการท างานขึ้นมา จากนั้นให้เหยียบเหยียบที่

แป้นของ Foot control Hand piece  พร้อมทั้งตรวจสอบการท างานของด้ามกรอฟันว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หรือไม ่ดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 วิธีการใช้งานและควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน 
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4.3 หน้าที่และการท างานของแผงวงจรที่ติดตั้งใช้ในยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+ 

      4.3.1 แผงวงจรหลัก ( Main Board ) ยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ 

           แผงวงจรหลักของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ นี้เป็นแผงวงจรที่ใช้ ในการควบคุมการท างานทั้งหมดของยูนิต

ทันตกรรม ซึ่งในแผวงจรหลักของ Sirona C8+  นี้ทุกระบบจะถูกออกแบบให้ท างานโดยใช้ระบบ Microcontroller ใน

การควบคุมและสั่งการ ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับยูนิตทันตกรรม  Sirona c8+ ในส่วนของแผงวงจรหลัก

(Mainboard) ประกอบไปด้วยวจรในส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 แผงวงจรหลัก (Main Board) 

 

คุณสมบัติของไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16Nไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16N 

ท าหน้าที่ในการประมวลผลค าสั่งต่างๆที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม ซึ่งค าสั่งนี้จะประกอบไปด้วยค าสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของ

ยูนิตทันตกรรม ค าสั่งตรวจจับความเคลื่อนไหวของยูนิต ค าสั่งควบคุมการท างานของโคมไฟส่องปาก ค าสั่งควบคุมการ

ท างานของด้ามกรอฟัน(Handpiece) ค าสั่งควบคุมการท างานของน้ าแก้วน้ าและน้ าบ้วนปากของคนไข้ ค าสั่งตรวจจับ

การท างานที่ผิดปกติ ค าสั่งตรวจสอบระบบความปลอดภัย ค าสั่งทั้งหมดจะถูกโปรแกรมเข้าที่ไอซี Microcontroller ใน

รูปแบบของ Software โดยตรงจากทางบริษัทผู้ผลิต ดังนั้นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนของ 

Software ได ้ดังภาพที่ 17 ภาพที่ 18 และภาพท่ี 19 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 17 ไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16N ที่ใช้ในยูนิต Sirona C8+ 

 
ภาพที่ 18 ต าแหน่งขาของไอซี MC68HC705B16N 

( ที่มา: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B16.pdf ) 

 
ภาพที่ 19 โครงสร้างภายในของไอซี MC68HC705B16N 

( ที่มา: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B16.pdf ) 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B16.pdf
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4.4 ต าแหน่งการใช้งานของแผงวงจรภายในของแผงวงจรหลักยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ ดังภาพที่ 20 

 

 
ภาพที่ 20 ต าแหน่งหลักต่อของแผงวงจรหลัก (Main Board) 
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           แผงควบคุมหลักของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ นั้นจะมีหลักต่อ(Connector) ส าหรับต่อสายสัญญาณ

ควบคุมและสายสัญญาณต่างๆที่จะน าออกไปใช้งาน โดยจะมีการก าหนดหลักต่อ(Connector) ของแผงวงจรหลักตาม

รายละเอียดดังนี้   

           หลักต่อ X1  ท าหน้าที่ในการรับแรงดันไฟฟ้า 25VAC จากหม้อแปลงเข้ามายังแผงวงจรหลัก ซึ่งไฟ 25 VAC นี้ 

จะถูกน าไปยังวงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) เพ่ือจะใช้ในการจ่ายให้กับวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ในแผงวงจรหลักของยูนิต Sirona C8+   

           หลักต่อ X2 ท าหน้าที่รับไฟฟ้า ในการรับแรงดันไฟฟ้า 115VAC เข้ามายังต าแหน่งควบคุมการท างานของ

มอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม ทั้งนี้ที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า  115VAC เพราะมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรมของยูนิต 

Sirona C8+ เป็นมอเตอร์ที่ใช้แรงดันไม่เกิน 115VAC เท่านั้น 

           หลักต่อ X4 ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งควบคุมการขับเคลื่อนการท างานของยูนิตทันตกรรมที่สั่งงานมาจากแผง

ควบคุมทางด้านผู้ช่วยทันตแพทย์และท าหน้าที่ในการรับค าสั่งในการตรวจจับต าแหน่งของผนักพิงของยูนิตทันตกรรมใน

ขณะที่มีการเคลื่อนที่ของยูนิตทันตกรรม 

           หลักต่อ X7 ท าหน้าที่ในการเป็นจุดต่อใช้งานของสายสัญญาณตรวจจับความผิดปกติ(safety Switch) ที่

เกิดข้ึนในระหว่างที่ยูนิดทันตกรรมมีการเคลื่อนที่ตามค าสั่งควบคุมที่ได้รับ   

           หลักต่อ X9 ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งในการตรวจจับต าแหน่งของยูนิตทันตกรรมในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นและลง

ในแนวดิ่งของยูนิตทันตกรรม 

           หลักต่อ X10 ท าหน้าที่ในส่งแรงดันไฟฟ้า 24VAC ไออกไปยังแผงควบคุมโคมไฟส่องปาก 

           หลักต่อ X12 ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งควบคุมการขับเคลื่อนการท างานของยูนิตทันตกรรมที่สั่งงานมาจาก 

Foot Switch Control ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งในการตรวจจับต าแหน่งของผนักพิงของยูนิตทันตกรรมในขณะที่มีการ

เคลื่อนที่ของยูนิตทันตกรรม 

           หลักต่อ X13 ท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณออกไปควบคุมการเปิด-ปิด น้ าของแก้วน้ าบ้วนปากคนไข้ 

           หลักต่อ X14 ท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณออกไปควบคุมการเปิด-ปิด น้ าของอ่างบ้วนปากคนไข้ 

           หลักต่อ X16  เป็นหลักต่อสายส าหรับต่อไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม โดยมอเตอร์ที่ต่อเข้าที่จุดต่อ

สายนี้ท าหน้าที่ในการควบคุมการปรับพนักพิงของยูนิตทันตกรรม 

           หลักต่อที่ X17 เป็นหลักต่อสายส าหรับต่อไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม โดยมอเตอร์ที่ต่อเข้าท่ีจุดต่อ

สายนี้ท าหน้าที่ในการควบคุมการปรับขึ้น-ลงในแนวดิ่งของยูนิตทันตกรรม 
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           หลักต่อ X18  ท าหน้าที่รับสัญญาณควบคุมจากแผงควบคุมด้ามกรอฟัน ซึ่งในส่วนนี้จะมีการรับสัญญาณ

ควบคุมเข้ามาในกรณีท่ีมีการใช้งานด้ามกรอฟัน ระบบควบคุมนี้จะส่งค าสั่งให้ยูนิตหยุดการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะมีการควบคุม

ต าแหน่งของยูนิตแบบใดก็ตาม 

           หลักต่อ X21  ไม่มีการใช้งาน (Option) 

           หลักต่อ X22 ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งควบคุมการขับเคลื่อนการท างานของยูนิตทันตกรรมที่สั่งงานมาจากแผง

ควบคุมทางด้านทันตแพทย์และท าหน้าที่ในการรับค าสั่งในการตรวจจับต าแหน่งของผนักพิงของยูนิตทันตกรรมในขณะที่

มีการเคลื่อนที่ของยูนิตทันตกรรม 

           หลักต่อ X23 ไม่มีการใช้งาน (Option) 

แผงวงจรควบคุมโคมไฟส่องปาก   ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที ่21 แผงวงจรควบคุมโคมไฟส่องปาก 

         แผงวงจรควบคุมโคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ ท าหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้า 24VAC จาก

ต าแหน่งจุดหลักต่อ X10 ของแผงวงจรหลักจากนั้นจะท าการลดแรงดันไฟฟ้าให้เหลือเพียงแรงดัน 12VDC เพ่ือจ่าย

ให้กับหลอดไฟของโคมไฟส่องปากซ่ึงใช้หลอดขนาด 12V 50W โดยการควบคุมการเปิด-ปิด และควบคุมความเข้มแสงได้ 

2 ระดับ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้านทันตกรรม  การควบคุมการ เปิด-ปิด โคมไฟส่องปากสามารถท าได้ที่แผง

ควบคุมการท างานทั้งทางด้านทันตแพทย์ และท่ีบริเวณฐานของยูนิตทันตกรรม 

แผงวงจรควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน(Handpiece) ดังภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 แผงวงจรควบคุมด้ามกรอฟัน ( Handpiece ) 

         แผงวงจรควบคุมด้ามกรอฟัน(Handpiece) นี้จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบการวางด้ามกรอฟันว่าท าการวางเข้า

กับที่วางด้ามกรอฟันถูกต้องหรือไม่  ท าหน้าที่ในการควบคุมหารเปิด-ปิด Solenoid Valveทั้งทางด้านแรงดันลมและ
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แรงดันน้ า  รวมถีงการตรวจจับการท างานของด้ามกรอฟันโดยในกรณีท่ีมีการยกด้ามกรอฟันเพ่ือใช้งาน  ระบบขับเคลื่อน

ของยูนิตทันตกรรมจะหยุดการท างาน( Chair lock system) ทั้งนี้ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นการป้องกันความ

ปลอดภัยให้กับคนไข้ ในกรณีที่ทันตแพทย์ก าลังปฎิบัติงานกับคนไข้ ยูนิตทันตกรรมห้ามมีการเคลื่อนต าแหน่งโดย

เด็ดขาด  และอีกระบบหนึ่งที่มีการใช้งานผ่านแผงควบคุมด้ามกรอฟันนี้คือระบบ First Priority โดยระบบนี้จะควบคุม

การยกด้ามกรอโดยการท างานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ถ้ายกด้ามกรอเพ่ือใช้งานแล้วด้ามกรออ่ืนๆจะไม่สามารถท างานได้ 

 วงจรภาคจ่ายไฟ ในส่วนของภาคจ่ายไฟนี้จะประกอบไปด้วยวงจร 2 ส่วน ดังภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 วงจรภาคจ่ายไฟภายในแผงวงจรหลัก (Main Board) 

          วงจรจ่ายไฟในส่วนนี้ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

(Rectifier Circuit) ส าหรับจ่ายให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ ในแผงวงจรหลัก  ซึ่งในส่วนนี้หม้อแปลงจะจ่าย

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดัน 25VAC เข้ามาในแผงวงจรก่อนที่จะถูกน าไปเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นไฟฟ้ากระแส

ตรงที่มีระดับแรงดันต่างกันไป ดังนี้ 

         1) ส่วนของแหล่งจ่ายไฟย่อย ท าหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรต่างๆที่อยู่ในแผงวงจรหลัก ซึ่ง 

สามารถแบ่งชุดจ่ายไฟย่อยได้ที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

                  (1) ชุดจ่ายไฟ  12 VDC  ท าหน้าที่ จ่ายไฟให้กับวงจรDriverที่ท าหน้าที่ในการกลับทิศทางการหมุนของ 

มอแตอร์ควบคุมต าแหน่งของยูนิตทันตกรรม  

                   (2) ชุดจ่ายไฟ  26-42 VDC ท าหน้าที่ในการเป็นแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ อุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องขูดหินปูน

ไฟฟ้า(Utrasonic Scaler)  

                   (3) ชุดจ่ายไฟ  24 VDC  ท าหน้าทีจ่่ายไฟให้กับ Relay ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปรับต าแหน่งของ

ยูนิตทันตกรรม และในส่วนของ Solenoid Valve ที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน (Hand piece) 
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                   ( 4 )  ชุ ด จ่ า ย ไฟ  5VDC  ท าหน้ าที่ ใ นการจ่ า ยแร งดั น ไฟ ให้ กั บ ไอซี  Microcontroller เ บอร์   

MA68HC705B16N เพ่ือใช้ในการประมวลผลค าสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับการเขียน Software เพ่ือก าหนดค่าการท างาน

ต่างๆของยูนิตทันตกรรมมาจากบริษัทผู้ผลิต 

       2) ส่วนของแหล่งจ่ายไฟ 115VAC แรงดันไฟฟ้าในส่วนนี้จะถูกน าไปจ่ายให้ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม   

ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าในส่วนนี้จะถูกส่งออกจากหมอแปลงไฟฟ้าโดยตรง  

         3) วงจรควบคุมทางด้านอินพุต (Input control)  ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งต่างๆท่ีได้จากการควบคุมของผู้ใช้งาน

โดยค าสั่งที่ได้รับนี้จะถูกน าไปประมวลผลที่ไอซี Microcontroller เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานและ

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน ก่อนที่จะส่งเอาท์พุตออกไปยังชุดขับมอเตอร์ที่จะใช้ควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรม 

         4)  วงจรขับมอเตอร์ (Motor driver) วงจรในส่วนนี้จะท าหน้าที่ในการรับค าสั่งเอาท์พุต (output) ที่ออกจาก

ไอซี Microcontroller มาขับให้มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลิ่อนยูนิตทันตกรรมท างานตามค าสั่งที่ได้รับ 

         5) วงจรควบคุมการท างานของระบบน้ าบ้วนปากและน้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้ โดยระบบนี้จะรับค าสั่งมาจาก

แผงควบคุม เมื่อมีการสั่งการ Microcontroller จะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่ได้รับเพ่ือให้ระบบน้ าบ้วนปากและน้ า

อ่างบ้วนปากของคนไข้ท างาน 

        6) ระบบควบคุมการท างาน ของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+  ในส่วนของระบบควบคุมนี้จะท าหน้าที่รับค าสั่ง

ควบคุมท่ีได้จากผู้ใช้งานมาท าการประมวลผล และตรวจสอบความผิดพลาดของการท างานก่อนที่ส่งค าสั่งออกมาเพ่ือสั่ง

การให้ระบบควบคุมท าตามค าสั่งที่ได้รับ หรือหยุดการท างานในกรณีที่ตรวจสอบพบของผิดพลาดหรือความผิดปกติของ

ยูนิตทันตกรรม  โดยระบบควบคุมการท างานของยูนิต Sirona C8+ นี้จะใช้  ไอซี  Microcontroller เบอร์  

MC68HC705B16N ในการประมวลผลค าสั่ง 

 

4.5 แนวทางการซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona C8+  

      ส าหรับแนวทางซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ สามารถแบ่งลักษณะของการช ารุดออกเป็น 6 ระบบ ดังนี้ 

            4.5.1 ระบบบอร์ดควบคุมหลัก (Mainboard) 

            4.5.2 ระบบด้านการส่องสว่างของโคมไฟส่องปาก 

            4.5.3 ระบบการควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน ( Handpiece ) 

            4.5.4 ระบบดูดของเหลว ( Suction ) 

            4.5.5 ระบบน้ าที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 

            4.5.6 ระบบลมที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 
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       ในการตรวจซ่อมยูนิตทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในการซ่อมยูนิตทันตกรรมเมื่อได้รับแจ้งถึงปัญหาของการ

ช ารุดของยูนิตทันตกรรมแล้ว ก่อนที่จะลงมือท าการซ่อมจะต้องทราบถึงสาเหตุของการช ารุดและเมื่อรู้สาเหตุแล้วจะต้อง

จะต้องสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อที่จะได้ท าการซ่อมเพ่ือให้ยูนิตทันตกรรมสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

4.5.1 ระบบทางบอร์ดควบคุมหลัก ( Mainboard ) 

      แนวทางซ่อมระบบทางบอร์ดควบคุมหลัก (Mainboard) ของยูนิตทันตกรรมนี้ส่วนส าคัญที่สุดคือระบบควบคุมการ

เคลื่อนต าแหน่งของยูนิตทันตกรรมซึ่งระบบนี้จะอาศัยการท างานของแผงควบคุมหลัก (Mainboard) เป็นอุปกรณ์ในการ

ประมวลผล ซึ่งในแผงควบคุมหลักนี้จะมีตัวแสดงผลเป็นหลอด LED ไว้ตรวจสอบสภาวะที่ใช้งานของยูนิตทันตกรรมว่า

สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ดังนั้นในการซ่อมสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้จากการแสดงผลของหลอด LED ที่อยู่ที่

บอร์ดควบคุมหลัก (Mainboard)  ดังตารางที ่2 

ตารางแสดงสภาวะผิดปกติของ LED ที่บอร์ดควบคุมหลัก ( Main board ) 

ต าแหน่งLED   สภาวะLED ความหมายของการแสดงผล สภาวะบอร์ด 

V70 ติด สถานะต้องบ ารุงรักษา(Service) ปกติ 

V71 ติด ค าสั่งจากแผงสั่งการให้อ่างบ้วนปากคนไข้ท างาน ปกติ 

V72 ติด ค าสั่งจากแผงสั่งการให้น้ าแก้วน้ าบ้วนปากคนไข้ท างาน ปกติ 
V73 ติด แสดงการท างานขณะยูนิตมีการปรับต าแหน่งของพนักพิง ปกติ 

V74 ติด แสดงการท างานขณะยูนิตมีการปรับต าแหน่งขึ้น-ลง ปกติ 

V76 ติด แสดงสภาะการท างานขอยูนิตเมื่อมีค าสั่งควบคุมมาสั่งงาน ปกติ 

V77 ติด มีแรงดัน 25 VAC จ่ายให้บอร์ดควบคุมหลัก ปกติ 

V78 ติด มีแรงดัน +5VDC จ่ายให้ Microcontroller ปกติ 
       V79 ดับ ระบบป้องกัน(safety)ของยูนิตทันตกรรม ปกติ 

V80 ติด สภาวะแรงดันไฟฟ้าของบอร์ดควบคุมหลัก(Mainboard) ปกติ 

ตารางที ่2 ตารางแสดงสภาวะผิดปกติของ LED ที่บอร์ดควบคุมหลัก ( Main board ) 
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 1. ขั้นตอนการซ่อมยูนิตทันกรรมที่มีอาการช ารุดระบบทางบอร์ดควบคุมหลัก ( Mainboard ) 

     1) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน ไฟแสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการท างานไม่แสดงผล  ด าเนินการ

ตรวจสอบตามขั้นตอน ดังภาพที่ 24 

เร่ิม

แรงดันไฟ 220V

ต าแหน่งก้านโยกเปิด-ปิด

ไฟ 25VAC

เปลี่ยนFuse ของแรงด ัน25VAC

เปล่ียนหม้อแปลงแรงดัน 25VAC

ผลักก้านโยกไปต าแหน่งเปิด

แก้ไขMainไฟ220VAC

จบ

ไม่มี

ปิด

เปิด

มี

ไม่มี

มี

 
ภาพที่ 24 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างานไฟแสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการท างานไม่แสดงผล 

การตรวจสอบหาสาเหตุ ดังภาพที่ 25 

     
ภาพที่ 25 การตรวจสอบก้านโยก เปิด-ปิด การท างานของยูนิตทันตกรรม 
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          ยูนิตทันตกรรมที่มีอาการช ารุดในกรณีนี้ต้องท าการหาสาเหตุโดยต้องท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าที่

ระบบของยูนิตทันตกรรมเป็นอันดับแรก ทั้งนี้จุดสังเกตที่ต้องท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเพราะหลอด LED แสดงผลที่

แผงควบคุมการท างาน ไม่แสดงผล แสดงว่าแผงควบคุมหลักยังไม่มีแรงดัน 25VAC มาจ่ายแรงดันให้แผงวงจรไฟฟ้าของ

แผงควบคุมหลัก (Mainboard) ยูนิตทันตกรรมจึงไม่สามารถท างานได้ ในการตรวจซ่อมต้องท าการหาสาเหตุที่ท าให้ไม่มี

กระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับแผงควบคุมหลัก (Mainboard) และท าการแก้ไขตามขั้นตอน ดังภาพที่ 26 

การตรวจซ่อม 

 
ภาพที่ 26 จุดตรวจวัดแรงดัน 220VAC 

           (1) ท าการตรวจสอบแรงดัน 220 VAC ที่จ่ายให้กับยูนิตทันตกรรมว่ามีแรงดันส่วนนี้จ่ายเข้าที่ยูนิตทันตกรรม

หรือไม ่

           (2) ท าการตรวจสอบก้านโยกที่ฐานด้านหน้าของยูนิตทันตกรรม ว่าก้านโยกอยู่ในต าแหน่งเปิดหรือไม่ ถ้าไม่อยู่

ในต าแหน่งเปิด ให้โยกก้านโยกเพ่ือเปิดการท างานของยูนิตทันตกรรม 

           (3) ถ้าท าการโยกก้านโยกเพ่ือเปิดการท างานของยูนิตแล้ว ไฟ LED แสดงการท างานที่แผงควบคุมยังไม่ติดให้

ท าการตรวจสอบต่อที่แผงควบคุมหลัก (Mainboard) โดยการวัดแรงดันไฟฟ้า 25VAC ที่ต าแหน่งจุดหลักต่อ X1 ว่ามี

แรงดันไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงหรือไม่ และหลอด LED ต าแหน่ง V77 ติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดแสดงว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า 

25VAC ออกมาจากหม้อแปลงแสดงว่าหม้อแปลงช ารุด ให้ท าการเปลี่ยนพร้อมท าการทดสอบใหม่ 

           (4) ถ้าหม้อแปลงสามารถจ่ายไฟ 25VAC ออกมาจากหม้อแปลงได้ และหลอด LED ต าแหน่ง V77 ติดสว่างให้

ท าการตรวจสอบที่ Fuse ของแรงดันไฟฟ้า 25VAC ว่าขาดหรือไม่ ถ้าขาดให้ท าการเปลี่ยนออก ซึ่ง Fuse ซึ่ง Fuse ใน

ต าแหน่งนี้จะใช้พิกัดกระแส 6.3 A 
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          สรุป  อาการช ารุด ส่วนมากการช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่มีอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน ไฟแสดงสภาวะ

การท างานที่แผงควบคุมการท างานไม่แสดงผล จะต้องท าการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าเป็นหลักแต่จากการ

ตรวจสอบที่ผ่านมาส่วนมากจะพบสาเหตุสาเหตุของการช ารุดลักษณะนี้มาจากผู้ใช้งานลืมโยกก้านโยกเพ่ือเปิดใช้งาน 

2) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED แสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการติด  ให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังภาพที่ 27 

ตรวจสอบก้านโยกเปิด-ปิด ยูนิต

หลอด LED ต าแหน่ง V70
ตรวจสอบการวางด้ามกรอฟันที่ 

Holder Handpiece

หลอด LED แสดงการ
ท างานท่ีหน้าแผง

ควบค ุมยูนิต

จบ

เร่ิม

ไม ่ติด

ติด

ติด

ดับ

 

ภาพที่ 27 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED แสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการติด 

การตรวจสอบหาสาเหตุ ดังภาพที่ 28 

 
ภาพที่ 28 ต าแหน่งแผงปุ่มกดและ Holder Handpiece ที่ใช้ตรวจสอบระบบ Chair lock system 
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        อาการเสียของยูนิตทันตกรรมในกรณีนี้ต้องสังเกตการณ์แสดงผลของหลอด LED ที่อยู่บนแผงวงจรหลัก 

(Mainboard) ว่าแสดงผลที่ต าแหน่งของอะไร ทั้งนี้เพราะอาการเสียในลักษณะนี้มีหลายสาเหตุแต่จะแสดงอาการช ารุดที่

เหมือนกัน  ดังนั้นต้องดูการแสดงผลของหลอด LED ที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) ประกอบการหาสาเหตุของอาการ

ช ารุดด้วย ซึ่งการช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่เกิดในลักษณะที่หลอด LED ต าแหน่ง V70 ดับ หมายถึงสถานะที่ต้อง

บ ารุงรักษา  ในกรณีนี้สัญญาณควบคุมที่จะให้แสดงสถานะที่ต้องบ ารุงรักษา ถูกส่งมาจากแผงควบคุมด้ามกรอฟัน ดังนั้น

ในการตรวจซ่อมจะต้องท าการตรวจสอบหาสาเหตุย้อนกลับไปที่แผงวงจรควบคุมด้ามกรอฟัน ซึ่งค าสั่งที่ถูกส่งออกมานี้

จะเป็นค าสั่งตรวจจับการวางด้ามกรอฟันว่าด้ามกรอฟันถูกวางอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าวางไม่ถูกต าแหน่งและใน

ขณะเดียวกันทันตแพทย์ผู้ใช้งานยังเหยียบ Foot control เพ่ือสั่งงานให้ด้ามกรอฟันท างานอยู่ระบบตรวจจับการท างาน

จะแสดงสถานะให้หลอด LED ต าแหน่ง V70 ดับทันท ี

การตรวจซ่อม 

        (1) ในกรณีที่ หลอด LED ต าแหน่ง V70 ดับ ซึ่งต าแหน่งของ V70 นี้หมายถึง สถานะต้องบ ารุงรักษา(Service) 

ดังนั้นต้องท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้ยูนิตทันตกรรมเกิดความผิดปกติในลักษณะนี้ ก่อนอ่ืนท าการตรวจสอบ

แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟย่อยก่อนว่าแรงดันไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขที่แผงวงจรหลักก าหนดหรือไม่ ซึ่งแรงดันในส่วนนี้

ประกอบไปด้วย ชุดจ่ายไฟ 12VDC , 26-42VDC, 24VDCและ5VDC   แต่ในกรณีที่เกิดอาการช ารุดในลักษณะที่หลอด 

LED แสดงผลที่ ต าแหน่ง V78 ติดปกติ นั้นหมายความว่าชุดจ่ายไฟย่อย 5 VDC มีมาจ่ายให้กับ Microcontroller แล้ว 

จึงมีแรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากแผงวงจรหลักส่งออกไปยังหลอด LED แสดงสภาวะการใช้งานที่หน้าแผงควบคุมท าให้

หลอด LED ติด 

        (2) ตรวจสอบแรงดันที่ ต าแหน่งจุดหลักต่อ X18 ท าหน้าที่รับสัญญาณควบคุมจากแผงควบคุมด้ามกรอฟัน ซึ่งใน

ส่วนนี้จะมีการรับสัญญาณควบคุมเข้ามาในกรณีที่มีการใช้งานด้ามกรอฟัน ระบบควบคุมนี้จะส่งค าสั่งให้ยูนิตทันตกรรม

หยุดการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะมีการควบคุมต าแหน่งของยูนิตแบบใดก็ตาม โดยการตรวจสอบว่ามีแรงดันควบคุมส่งมาที่

ต าแหน่งจุดหลักต่อนี้หรือไม่ ซึ่งในสภาวะที่ยูนิตทันตกรรมใช้งานได้ตามปกติจะต้องมีแรงดันไฟฟ้า 5VDC มาที่จุดนี้ ถ้า

ไม่มีแรงดันไฟฟ้ามาที่จุดนี้แสดงว่าแผงควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันท างานผิดปกติ หรือระบบขับเคลื่อนของยูนิต-

ทันตกรรมจะหยุดการท างาน ( Chair lock system) ท าให้หลอด LED ต าแหน่ง V70 ดับ ดังนั้นต้องท าการตรวจสอบที่

แผงควบคุมด้ามกรอฟันด้วย 

        สรุป  โดยปกติอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED แสดงสภาวะการท างานที่แผงควบคุมการติดนี้ 

ส่วนมากเกิดจากตัวผู้ใช้งานเอง วางด้ามกรอฟันเข้ากับ Holder Handpiece  ไม่สนิท ท าให้ยูนิตทันตกรรมไม่สามารถ
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เคลื่อนต าแหน่งตามที่ผู้ใช้งานควบคุมได้ แต่อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากแผงควบคุมด้ามกรอฟันช ารุดในส่วนของการตรวจจับ

การวางด้ามกรอฟัน 

 

3) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ติด ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 29 

LED V79 ติดตลอด

เร่ิม

ตรวจจุดหลักต่อ X7

ตรวจสอบSafery ของ
-Holder Suction
-ต าแหน่งพนักพิงของยูนิต
-ต าแหน่งใต้เบาะนั่งของคนไข้

ตรวจสอบสายสัญญานเชื่อมต่อ
MainBoard

จบ

ไม ่ปกต ิ

ปกติ

 
ภาพที่ 29 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ติด 

การตรวจสอบหาสาเหตุ 

             การช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่หลอด  LED ต าแหน่ง V79 ติดนี้ จะเป็นการแสดงระบบป้องกัน (Safety) ของ

ยูนิตทันตกรรมท างาน ต้องวิเคราะห์อาการช ารุดให้ได้ ทั้งนี้เพราะการช ารุดของยูนิตทันตกรรมในกรณีนี้ หลอด LED 

แสดงผลทุกดวงที่อยู่ที่แผงวงจรหลักจะติดตามเงื่อนไขที่แจ้งว่ายูนิตทันตกรรมสามารถใช้งานได้ตามปกติทุกระบบ ทั้ง

ระบบด้ามกรอฟัน ระบบโคมไฟส่องปาก ระบบดูด Suction  แต่ระบบที่ใช้งานไม่ได้คือระบบปรับยูนิตทันตกรรมให้

เคลื่อนที่ อาการช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่มีอาการในลักษณะนี้มีสาเหตุมาจากระบบป้องกัน (Safety) ของระบบยูนิต

ทันตกรรมท างาน ในกรณีนี้การท างานของระบบป้องกันของยูนิตทันตกรรมจะเป็นการตรวจจับสิ่งกีดขวาง ระบบจะ

ท างานในกรณีที่ยูนิตมีการปรับต าแหน่งให้มีการเคลื่อนที่ทั้งการเคลื่อนที่ของยูนิตในการปรับยูนิตขึ้น -ลง หรือปรับพนัก

พิงของยูนิตทันตกรรม รวมถึงการตรวจจับในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ใต้ที่วางหัวดูด Suction 
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การตรวจซ่อม 

         (1) ตรวจสอบการท างานของยูนิตทันตกรรมโดยการกดปุ่มควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรมที่แผงสวิตช์

ควบคุมการปรับต าแหน่งของยูนิตทันตกรรม  ทั้ง 3 จุด ดังนี้ ตรวจสอบที่แผงสวิตช์ควบคุมด้านทันตแพทย์  ตรวจสอบที่

แผงสวิตช์ควบคุมด้านผู้ช่วยทันตแพทย์  ตรวจสอบที่สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า (Foot control) 

         (2) ท าการจั้มสายของจุดหลักต่อ X7  ถึงกัน ในกรณีนี้ถ้าแผงวงจรหลักท างานปกติ หลอด LED ต าแหน่ง V79 

ต้องดับ เพราะการจั้มหลักต่อ X7 ถึงกัน วิธีนี้จะใช้ในการตรวจสอบการท างานของ Safety Switch ว่าท างานปกติ

หรือไม่  

         (3) ในกรณีที่ท าการจั้มจุดหลักต่อ X7 ถึงกันแล้ว หลอด LED ต าแหน่ง V79 ดับ ให้ท าการปลดสายที่จั้มไว้ออก

และต่อสายสัญญาณเข้าต าแหน่ง X 7 ตามเดิม สังเกตหลอด LED  ต าแหน่ง V79 ถ้าหลอดดับแสดงว่ามีการหลวมของ

จดุต่อของหลักต่อ X7 ให้ท าการแก้ไขแล้วทดสอบระบบขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม 

        (4) ในกรณีที่ท าการปลดสายที่จั้มไว้ออกและต่อสายสัญญาณเข้าต าแหน่ง X 7 ตามเดิม สังเกตหลอด LED  

ต าแหน่ง V79 ถ้าหลอดติดอยู่แสดงว่ายังมีความผิดปกติอยู่ที่ Safety Switch ให้ท าการตรวจสอบ  Safety Switch ที่

ติดตั้งอยู่ภายในยูนิตทันตกรรม ส าหรับยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ นี้ Safety Switch จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

              (4.1) ต าแหน่งที่วางหัวดูด Suction ของยูนิตทันตกรรม  Safety Switch  หรือเรียกต าแหน่งนี้ว่า Holder 

Suction การติดตั้ง Safety Switch จะถูกซ่อนอยู่ภายใน Holder Suction  ต าแหน่ง Holder Suction นี้จะสามารถ

ขยับขึ้นลงได้ ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางมาอยู่ใต้ Holder Suction การตรวจจับจะเริ่มท างานโดยการส่งสัญญาณไปที่

แผงวงจรหลักให้หยุดการการท างานของยูนิตทันตกรรมทันที ดังภาพที่ 30 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงต าแหน่ง Safety ที่ติดตั้งไว้ใต้ Holder Suction 

             (4.2) ต าแหน่งพนักพิงของยูนิตทันตกรรม  Safety Switch ที่ติดตั้งไว้ที่ต าแหน่งของพนักพิงนี้ จะท าหน้าที่ใน

การตรวจจับสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ปรับพนักพิงของยูนิตทันตกรรมในต าแหน่งที่ปรับนอน โดยในขณะที่ปรับพนักพิงนอน
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นั้นถ้ามีสิ่งกีดขวางมาอยู่ใต้พนักพิงหลัง ทันที่ทีพนักพิงหลังสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง พนักพิงหลังจะถูกดันให้ยกขึ้นในระดับที่ 

Safety Switch สามารถตรวจจับความผิดปกติของยูนิตทันตกรรมในขณะที่ท าการปรับพนักพิงให้อยู่ในต าแหน่งที่ปรับ

นอน  ทันทีที่มีการตรวจจับเกิดขึ้น  Safety Switch  จะส่งสัญญาณไปที่แผงวงจรหลักให้หยุดการการท างานของยูนิต

ทันตกรรมทันท ีดังภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 แสดงต าแหน่ง Safety ของพนักพิง และเบาะรองนั่งของยูนิตทันตกรรม 

             (4.3) ต าแหน่งใต้เบาะนั่งของยูนิตทันตกรรม   Safety Switch ที่ติดตั้งไว้ที่ต าแหน่งของเบาะนั่งนี้ จะท า

หน้าที่ในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ปรับยูนิตทันตกรรมเพ่ือลดระดับลงเช่นในกรณีที่เลิกใช้งาน หรือกรณีที่

ให้บริการรักษาคนไข้เสร็จต้องปรับยูนิตทันตกรรมลงในระดับที่ต่ าสุดเพ่ือให้คนไข้ลงจากยูนิตทันตกรรม โดยในขณะที่

ปรับยูนิตทันต-กรรมถ้ามีสิ่งกีดขวางมาอยู่ใต้เบาะนั่ง ทันที่ทีพนักพิงหลังสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง เบาะนั่งจะถูกดันให้ยกขึ้น

ในระดับที่ Safety Switch สามารถตรวจจับความผิดปกติของยูนิตทันตกรรม ในขณะที่ท าการปรับเบาะนั่งให้อยู่ใน

ต าแหน่งที่ปรับลดระดับลง  ทันทีที่มีการตรวจจับเกิดขึ้น Safety Switch  จะส่งสัญญาณไปที่แผงวงจรหลักให้หยุดการ

การท างานของยูนิตทันตกรรมทันที ดังภาพที่ 32 

 
ภาพที่ 32 รูปร่างอุปกรณ์ Safety Switch 
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        สรุป  การเกิดอาการช ารุดลักษณะนี้ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางมาอยู่ในจุดที่ติดตั้ง Safety Switch จนมีการตรวจจับ

ความผิดปกติของระบบขับเคลื่อน การตรวจสอบจะต้องท าการตรวจสอบต าแหน่งของ Safety Switch ให้ครบทั้ง 3 จุด 

ซึ่งอาการเสียลักษณะนี้ส่วนมากจะเจอกับปัญหาที่ตัวของ Safety Switch ช ารุดเอง 

4) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ไม่ติด ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 33 

LED ต าแหน่ง V78(+5VDC) ติด
หรือไม่

ตรวจสอบในส่วนอ่ืน เช่น ระบบ Safety
ติด

ตรวจแรงดันไฟฟ้า
ไอซีLM2590HVS-5.0

ดับ

เปล่ียนไอซีLM2590HVS-5.0

ไม่มี

มี

เปล่ียน Mainboard

จบ

เร่ิม

 
ภาพที่ 33 ผังการซ่อมยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V79 ไม่ติด 

การตรวจสอบหาสาเหตุ 

           อาการช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่มีอาการไม่ท างาน ไม่สามารถที่จะควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรมได้

อย่างสิ้นเชิงทุกระบบ ลักษณะการแสดงผลของ LED ทุกต าแหน่ง ที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) จะแสดงผลตาม

เงื่อนไขที่จะท าให้แผงวงจรหลัก (Mainboard) ท างานได้ แต่จุดที่ต้องสังเกตในการวิเคราะห์อาการนี้ให้ตรวจสอบที่ LED  

ต าแหน่ง V78 จะไม่ติด  ซึ่งหมายถึงสถานะแรงดัน +5VDC ไม่สามารถจ่ายแรงดันให้กับไอซี Microcontroller เบอร์ 

MC68HC705B16N ดังนั้นในการวิเคราะห์เพ่ือตรวจซ่อมจะต้องแยกอาการและการตรวจสอบการท างานของแต่ส่วนให้

ละเอียดเพ่ือที่จะแยกอาการช ารุดให้ได้ว่าสาเหตุที่แรงดันไฟฟ้า +5VDC ที่ไม่สามารถจ่ายให้กับ Microcontroller นั้น  

มีสาเหตุมาจากวงจรในส่วนของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า +5VDC หรือ ช ารุดโดยตัวของ ไอซี Microcontroller  ส าหรับ

ท างานของวงจรจ่ายแรงดัน  +5VDC นั้นจะอาศัยไอซี เบอร์ LM2590HVS-5.0 ในการควบคุมแรงดัน ซึ่งส าหรับไอซี 
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LM2590HVS-5.0 นี้จะมีคุณสมบัติเป็นไอซีที่ท าหน้าที่ในการลดแรงดันไฟฟ้าจากชุดจ่ายแรงดันไฟย่อย 24VDC ให้

ควบคุมแรงดันทางด้าน Output เหลือเพียง +5VDC กระแส 1A ดังนั้นไอซีในวงจรส่วนนี้ท าหน้าที่เป็น Step Down 

Switching Regulator ดังภาพที่ 34 

 
ภาพที่ 34 รูปร่างไอซี เบอร์ LM2590HVS-5.0 

( ที่มา:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2590hv.pdf ) 

การตรวจซ่อม 

        (1) ในกรณีที่  LED ต าแหน่ง V78 ไม่ติดนั้น ก่อนอ่ืนให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ต าแหน่งขา 1 ของไอซีเบอร์  

LM2590HVS-5.0 ว่ามีแรงดันจากชุดไฟย่อย +24VDC มาจ่ายให้กับขา 1 หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องท าการไล่วงจรในส่วนของ

ชุดไฟย่อย +24VDC แต่ในกรณีนี้ชุดไฟย่อย +24VDC มีมารอท่ีขา 1 ของไอซี LM2590HVS-5.0 ดังภาพที่ 35 

 
ภาพที่ 35 วงจรใช้งานไอซี LM2590HVS-5.0 

( ที่มา:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2590hv.pdf ) 
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      (2) ท าการวัดแรงดันไฟ +5VDC ที่ต าแหน่งขา 2 ซึ่งเป็นขา Output ของไอซี LM2590HVS-5.0 ว่ามีแรงดันไฟ +5 

VDC หรือไม่ ถ้ายังไม่มีแรงดันไฟ +5VDC ในต าแหน่งขา 2 นี้ ให้ท าการตัดลายวงจรที่ต าแหน่งขา 2 ของไอซี  

LM2590HVS-5.0 กับต าแหน่งขา 10 ของไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16N ออกจากกันซึ่งขา 10 ของ

ไอซี  Microcontroller นี้  จะเป็นขาที่น าไฟ +5VDC จาก ไอซี เบอร์  LM2590HVS-5.0 เข้ามาจ่ายให้กับไอซี  

Microcontroller ในการตัดลายวจรนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาวงจรส่วนที่ช ารุดได้ง่ายขึ้น ดังภาพที่ 36 

 
ภาพที่ 36 ต าแหน่งจุดตัดเพ่ือทดสอบการท างานของไอซี LM2590HVS-5.0 

      (3) เมื่อท าการตัดแล้วให้วัดแรงดันที่ต าแหน่งขา 2 ของไอซี LM2590HVS-5.0 อีกครั้ง  ถ้าวัดแล้วยังไม่มีแรงดันไฟ 

+5VDC ออกมาที่ขา 2 ของไอซี แสดงว่าอุปกรณ์ที่ช ารุดคือ ไอซีเบอร์ LM2590HVS-5.0 แต่ถ้าในกรณีที่ดัดลายวงจร

แล้ววัดไฟที่ต าแหน่งขา 2 ของไอซีมีแรงดันไฟฟ้าออกมา +5VDC แต่ถ้าต่อ ขา2 ของไอซี LM2590HVS-5.0 เข้ากับขา 

10 ของไอซี Microcontroller แล้วไฟ +5VDC ไม่มีแสดงว่าตัวไอซี Microcontroller ช ารุด ในกรณีนี้จะต้องเปลี่ยน

แผงควบคุมหลัก (Mainboard) ทั้งแผง เพราะไอซี Microcontroller จะถูกโปรแกรมข้อมูลการควบคุมยูนิตทันตกรรม

เข้าท่ีไอซี Microcontroller ในรูปแบบของ Software โดยตรงจากทางบริษัทผู้ผลิต เท่านั้น 

          สรุป  อาการเสียในลักษณะที่ไฟ +5VDC ไม่จ่ายให้กับ Microcontroller นี้ ถือว่าเป็นอาการที่มีความเสี่ยงสูง 

เพราะแรงดัน +5VDC นี้จ่ายให้กับ Microcontroller โดยตรง ส่วนสาเหตุที่ท าให้ไอซี Microcontroller เกิดการช ารุด

นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าที่กระชากขึ้นชั่วขณะ หรือความผิดปกติของตัวไอซี 

Microcontroller เอง 
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5) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V76 ไม่ติด ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 37 

ตรวจสอบสายสัญญาณ
ทั้ง 3 ต าแหน่ง

แก้ไขสายสัญญาณที่ช ารุด
ช ารุด

ตรวจสอบจุดหลักต่อที่
Main Board

ปกติ

เลือกใช้เฉพาะจุดหลักต่อท่ีใช้งานได้
ใช้ได้

ใช้งานไม่ได้

เปล่ียน Mainboard

จบ

เร่ิม

 
ภาพที่ 37 ผังการซ่อมอาการ ยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V76 ไม่ติด 

การตรวจสอบหาสาเหตุ 

         ยูนิตทันตกรรมในสภาวะการท างานที่ยูนิตทันตกรรมสามารถใช้งานได้ตามปกติ หลอด LED ต าแหน่ง V76 จะ

ติดสว่างตามจังหวะการกดปุ่มควบคุมต าแหน่งของยูนิตทันตกรรมที่แผงควบคุมยูนิตทั้ง 3 ต าแหน่ง ได้แก่ แผงควบคุม

ทางด้านทันตแพทย์ แผงควบคุมทางด้านผู้ช่วยทันตแพทย์และต าแหน่งควบคุมที่ Foot Control   แต่ในสภาวะที่ท างาน

ผิดปกติเม่ือมีการกดปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่ขอยูนิตแล้ว หลอด LED ต าแหน่ง V76 จะไม่ติดตามจัหวะการกดปุ่มควบคุม 

การเกิดการช ารุดของยูนิตทันตกรรมในลักษณะนี้ อาการที่เกิดจะมีอาการที่เหมือนกับยูนิตทันตกรรมไม่สามารถท างาน

ได้เพราะระบบ Safety ของยูนิตทันตกรรมท างาน ดังนั้นการวิเคราะห์อาการช ารุดให้วิเคราะห์จากการแสดงผลของ

หลอด LED เป็นหลัก 
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             ค าสั่งควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรมนี้จะถูกส่งสัญญาณ Input เข้าที่ไอซี Microcontroller โดยตรง  

ดังนั้นในกรณีที่เกิดการช ารุดยูนิตทันตกรรมจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และ LED ต าแหน่ง V76 จะไม่สว่าง ดังนั้นการ

ตรวจสอบต้องท าการแยกการช ารุดให้ออกว่าสัญญาณควบคุมถูกส่งออกจากต าแหน่งควบคุมการเคลื่อนที่ของยูนิตทัน

ตกรรมในแผงควบคุมต าแหน่งใด หรือเป็นการช ารุดที่เกิดขึ้นกับไอซี Microcontroller 

การตรวจซ่อม 

          (1) การตรวจซ่อมให้ท าการกดปุ่มควบคุมต าแหน่งที่แผงควบคุมยูนิตทันตกรรมทั้ง 3 ต าแหน่ง โดยท าการกดที่

ละต าแหน่งของแผงควบคุม การกดให้กดทดสอบในต าแหน่งของการปรับยูนิตทันตกรรมขึ้นหรือลง แล้วสังเกตการ

แสดงผลของหลอด LED ต าแหน่ง V76 ว่าแสดงผลในลักษณะติดหรือดับ 

         (2) ถ้าท าการทดสอบแล้วควบคุมที่ต าแหน่งใดไม่มีการตอบสนองแสดงว่าแผงควบคุมช ารุดให้ท าการตรวจสอบ

สายสัญญาณ ส่วนมากสาเหตุที่พบเกิดจากสายสัญญาณขาดซึ่งส่วนมากจะขาดที่แผงควบคุมด้านทันตแพทย์ เพราะมี

ต าแหน่งที่เป็นข้อต่อส าหรับเคลื่อนที่ได้หลายจุด ซึ่งจุดข้อต่อนี้จะท าให้ทันตแพทย์มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายถาด

วางเครื่องมือ (Cabinet) แต่เมื่อใช้งานไปนานๆต าแหน่งข้อต่อจะเกิดการเสียดสีกับสายสัญญาณท าให้ขาด กลายเป็นจุด

ที่สร้างปัญหาให้กับระบบควบคุมการท างานของขับเคลื่อนของยูนิตได้ 

          (3) ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วสายสัญญาณทั้ง 3 ต าแหน่ง ใช้งานได้ปกติแต่หลอด LED ต าแหน่ง V76 ยังไม่

ตอบสนองต่อการกด การตรวจสอบต่อไปเป็นการตรวจสอบระบบการเชื่อมโยงของลายวงจรไฟฟ้าที่จุดหลักต่อ ต าแหน่ง 

X22   X12  และ X4  ในการตรวจสอบวิธีนี้ต้องถอดสายสัญญาณควบคุมของทุกต าแหน่งออกจากแผงวงจรหลัก 

(Mainboard)ก่อนการตรวจสอบ  ส าหรับการตรวจสอบใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานของจุดหลักต่อตามต าแหน่ง

ดังกล่าวเทียบกับต าแหน่งขั้วลบของแผงวงจรหลัก  การตรวจวัดลักษณะนี้จะเป็นการตรวจการลัดวงจรของไอซี 

Microcontroller ว่ามีการช ารุดในต าแหน่งขาควบคุมหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วมีการลัดวงจรของจุ ดหลัก จุดใดใน

จ านวนแผงควบคุมทั้ง 3 ต าแหน่งนี้ หมายถึงไอซี Microcontroller ช ารุด การใช้งานของยูนิตทันตกรรมจะใช้งานได้

เฉพาะจุดหลักต่อที่ไม่ลัดวงจรเท่านั้น  หรือถ้าต้องการให้ใช้งานได้ตามปกติต้องเปลี่ยนแผงควบคุมหลัก (Mainboard) 

เท่านั้น 

          สรุป การช ารุดของยูนิตทันตกรรมที่มีอาการไม่ท างาน หลอด LED ในต าแหน่ง V76 ไม่ติดนี้ส่วนมากเกิดจาก

การส่งสัญญาณควบคุมการเคลื่อนที่ของยูนิตทันตกรรมที่แผงควบคุมการท างาน บางต าแหน่งไม่สามารถส่งสัญญาณควม

คุมมาที่แผงวงจรหลักได้ (Mainboard) ซึ่งสาเหตุเกิดจากสายสัญญาณควบคุมขาด แต่บางสาเหตุก็สามารถเกิดจากไอซี 
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Microcontroller ได้เช่นกัน ในกรณีนี้สามารถเลือกใช้แผงควบคุมการเคลื่อนที่ของยูนิตทันตกรรมในต าแหน่งที่ไม่ช ารุด 

ควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรมได้ 

6) อาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน    หลอด LED ทุกต าแหน่งที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) แสดงสภาวะปกติ  

ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 38 

Fuse ต าแหน่ง115VAC

เปล่ียนหม้อแปลง
ไม่มี

มี

เปล่ียน Fuse
ขาด

ปกติ

เปล่ียน

Relay

ช ารุด

ปกติ

เปล่ียน
ช ารุด

จบ

แรงดันไฟ 115VAC

Solid State Relay

เร่ิม

 
ภาพที่ 38 ผังการซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างานหลอด LED ทุกต าแหน่งที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) แสดง

สภาวะปกติ 

การตรวจสอบหาสาเหตุ 

         อาการยูนิตทันตกรรมที่ไม่สามารถควบคุมการท างานของระบบขับเคลื่อนได้ หลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบทุก

อย่างตามขั้นตอนแล้ว ยูนิตทันตกรรมก็ยังไม่สามารถท างานได้ ขณะเดียวกันหลอด LED แสดงสภาวะก็มีการแสดงผลที่
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ปกติทุกอย่าง ในกรณีแบบนี้สาเหตุส่วนมากมาจากระบบจ่ายไฟฟ้าเพ่ือไปเลี้ยงมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรม  ระบบ

ควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ในยูนิตทันตกรรมรุ่นนี้ สัญญาณควบคุมที่ส่งออกมาจาก Microcontroller กับระบบ

ไฟฟ้า 115VAC ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนยูนิตทันตกรรมจะไม่เชื่อมโยงถึงกันโดยตรง  แต่จะอาศัยอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า 

โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ (Interface) ระหว่างภาคควบคุม(Control) ซึ่งเป็นส่วน

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับวงจรภาคไฟฟ้าก าลัง (Power) โดยที่ภาคท้ังสองจะมีระบบกราวด์ (Ground) ที่แยกออกจากกัน

ท าให้สามารถป้องกันการลัดวงจร (Short circuit) และการรบกวนซึ่งกันและกันได้ ดังภาพที่ 39 และภาพท่ี 40 

 
ภาพที่ 39 โครงสร้างภายในโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay) 

        
ภาพที่ 40 รูปร่างโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay)ที่ใชใ้นแผงวงจรหลัก  ( Mainboard ) 

           ดังนั้นในการวิเคราะห์หาจุดช ารุดในกรณีนี้ส่วนมากระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่แผงควบคุมหลักจะสามารถส่ง

สัญญาณควบคุมได้ตามปกติโดยสังเกตจากหลอด LED ทุกต าแหน่งแสดงการท างานตามเงื่อนไขที่ยูนิตทันตกรรม

สามารถใช้งานได้ตามปกติดังนั้นส่วนที่ต้องท าการตรวจสอบต่อไปจะต้องท าการตรวจสอบของระบบจ่ายไฟ 115VAC 

ก่อนเป็นอันดับแรก     

  

การตรวจซ่อม 

        (1) ท าการวัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC ที่ต าแหน่งจุดหลักต่อ X2 ว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่จุดนี้จะต้องท า

การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ท าหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับยูนิตทันตกรรม โดยหม้อแปลงไฟฟ้า 
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       (2) ท าการตรวจสอบการท างานของ Solid state Relay ถ้าต้องการทดสอบการควบคุมยูนิตขึ้น-ลง ท าได้โดยการ

ป้อนแรงดันไฟ +5VDC เข้าท่ีขา 3 และไฟลบเข้าท่ีขา 4 ของ Solid state Relay ต าแหน่ง V53 ถ้า Solid state Relay 

ใช้งานได้ปกติ มอเตอร์ขับเคลื่อนต้องท างาน(กรณีมอเตอร์ปกติ) และถ้าต้องการทดสอบการควบคุมพนักพิงยูนิตขึ้น -ลง 

ท าได้โดยการป้อนแรงดันไฟ +5VDC เข้าท่ีขา 3 และไฟลบเข้าที่ขา 4 ของ Solid state Relay ต าแหน่ง V54 ถ้า Solid 

state Relay ใช้งานได้ปกติ มอเตอร์ขับเคลื่อนต้องท างาน(กรณีมอเตอร์ปกติ) 

        (3) กรณีที่ยูนิตทันตกรรม ปรับยูนิตให้เคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ไม่ได้ และไฟฟ้าแรงดัน 115 VAC ที่ต าแหน่งจุดหลักต่อ 

X2 ปกติ ขั้นตอนต่อไปให้ท าการตรวจเช็คฟิวส์ ต าแหน่ง F5 ถ้าฟิวส์ขาดต้องท าการเปลี่ยนออก โดยฟิวส์ต าแหน่งนี้ใช้

ฟิวส์พิกัดกระแส 5A     

        (4) กรณีท่ียูนิตทันตกรรม ปรับยูนิตให้พนักเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ไม่ได้ และไฟฟ้าแรงดัน 115 VAC ที่ต าแหน่งจุดหลัก

ต่อ X2 ปกติ ขั้นตอนต่อไปให้ท าการตรวจเช็คฟิวส์ ต าแหน่ง F6 ถ้าฟิวส์ขาดต้องท าการเปลี่ยนออก โดยฟิวส์ต าแหน่งนี้

ใช้ฟิวส์พิกัดกระแส 5A ดังภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 41 วงจรการต่อใช้งานในกรณีปรับยูนิตให้พนักพิงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง 

        (5) กรณีที่ฟิวส์ไม่ขาดแต่ยูนิตทันตกรรมยังใช้งานไม่ได้ขั้นตอนต่อไปต้องแยกการตรวจสอบตามอาการที่เกิดขึ้น 

เช่นในกรณีที่ยูนิตปรับขึ้น-ลงไม่ได้ ให้ท าการตรวจสอบที่ต าแหน่งของรีเลย์ K1 หรือในกรณีที่ปรับพนักพิง ขึ้น-ลง ไม่ได้ 

ให้ท าการตรวจสอบที่รีเลย์ K3 ถ้าช ารุดให้เปลี่ยนออก 

         (6) กรณีที่ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกอย่างปกติ แต่เมื่อมีการควบคุมการท างานของยูนิตทันตกรรมเช่นในกรณีปรับยู

นิตทันตกรรมขึ้น-ลง แล้ว ฟิวส์ F5 ขาดทันที หรือเมื่อมีการควบคุมการท างานของยูนิตโดยการปรับพนักพิงขึ้น-ลง แล้ว

ฟิวส์ต าแหน่ง F6 ขาดทันทีในกรณีนี้เกิดจากมอเตอร์ควบต าแหน่งเกิดลัดวงจรภายในตัวของมอเตอร์ การซ่อมจะต้อง

เปลี่ยนมอเตอร์ตัวที่ช ารุดใหม่ 

          สรุป  การตรวจซ่อมอาการยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน หลอด LED ทุกต าแหน่งที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) 

แสดงสภาวะปกติ นี้ในการวิเคราะห์อาการช ารุดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมการช ารุดที่เกิดตามอาการนี้ ต้องท าการ
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วิเคราะห์จากการแสดงผลของหลอด LED เป็นหลักซึ่งการเกิดการช ารุดลักษณะนี้จะเน้นการซ่อมไปที่ระบบไฟ115VAC 

เป็นหลักเพราะไฟในส่วนนี้จะน าไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของยูนิตทันตกรรม โดยการตรวจสอบให้ท าการตรวจสอบตาม

ขั้นตอนที่ได้ระบุไว้แต่การซ่อมในส่วนนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะต้องท าการตรวจสอบในขณะที่ยังมีไฟ 

115VAC ในวงจร 

7) อาการยูนิตทนัตกรรมน้ าเติมแก้วน้ าบ้วนปากไม่ท างาน ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 42 

ตรวจสอบสายสัญญาณแผงควบคุมการ
เปิด-ปิดน้ าแก้วน้ า

แก้ไขระบบน้ าขอยูนิตทันตกรรม
ไม ่ปกต ิ

ปกติ

แก้ไขแผงสายสัญญาณแผงควบคุม
ไม ่ปกต ิ

ปกติ

เปล่ียน Mainboard

ตรวจสอบ วงจร Driver

ไม่มี

มี

เปล่ียน อุปกรณ์ที่ช าร ุด
ช ารุด

ตรวจสอบ Solenoid Valve เปล่ียน Solenoid Valve

จบ

ช ารุด

ปกติ

ระบบน้ าของยูนิตทันตกรรม

สัญญาณแผงMain 
board ต าแหน่ง X22 

X4

เร่ิม

 

ภาพที่ 42 ผังการซ่อมอาการ ยูนิตทันตกรรมน้ าเติมแก้วน้ าบ้วนปากไม่ท างาน 
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การตรวจสอบหาสาเหตุ 

           ยูนิตทันตกรรมที่ไม่สามารถใช้งานแก้วน้ าส าหรับบ้วนปากคนไข้ การช ารุดในลักษณะนี้จะต้องท าการวิเคราะห์

จากการแสดงผลของหลอด LED ที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะสามารถท าการแยกถึงส่วนที่เกิด

การช ารุดได้ เลย ส าหรับระบบควบคุมการท างานของแก้วน้ าบ้วนปากขอคนไข้นี้จะอาศัยการควบคุมจาก 

Microcontroller เป็นหลัก โดยเมื่อทันตแพทย์ต้องการให้คนไข้บ้วนปากต้องกดปุ่มที่มีสัญลักษณ์รูปแก้วน้ า ถ้าระบบ

ท างานปกติน้ าจะถูกเติมลงไปในแก้วน้ าส าหรับให้คนไข้ใช้บ้วนปาก ซึ่งถ้าระบบท างานได้ตามปกติหลอด LED ต าแหน่ง 

V72 จะติด และจะดับลงเมื่อสิ้นสุดการท างาน ทั้งนี้เพราะไอซี Microcontroller ได้รับค าสั่ง Input จากการกดปุ่มที่

แผงควบคุม ค าสั่งนี้จะถูกส่งเข้าต าแหน่งจุดหลักต่อ X22 และX4 ท าการประมวลผลที่ไอซี Microcontroller เมื่อ

ประมวลผลข้อมูลจะส่ง Output ออกมาเข้าวงจรขับ (Driver) เพ่ือสั่งงานให้ วาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid- 

Valve) ท าการปล่อยน้ า เติมเข้าที่แก้วน้ าบ้วนปาก ดังภาพที ่43 

 
ภาพที่ 43 การเชื่อมต่อสัญญาณของระบบควบคุมน้ าแก้วน้ าส าหรับบ้วนปากคนไข้ 

           ส่วนวงจรขับ (Driver) จะท าหน้าที่ในการช่วยในการสั่งวาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ให้

ท างานตามค าสั่งที่ได้รับมาจากการกดปุ่มควบคุมน้ าแก้วน้ า  ส าหรับวงจรขับ (Driver) ในแผงควบคุมหลัก (Mainboard) 

ขอยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ จะใช้อุปกรณ์ประเภท มอสเฟต (MOSFET) เป็นอุปกรณ์ส าหรับท าหน้าที่เป็นสวิตช์

ควบคุมวาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve)   โดยวงจรขับในแผงควบคุมหลักของยูนิต Sirona C8+ นี้จะใช้

มอสเฟตเบอร์ VND5N07 ในการท างานของวงจรในส่วนนี้ ดังภาพที่ 44 ภาพที่ 45 ภาพที่ ภาพที่ 46 และภาพที่ 47

ตามล าดับ 

                                                
ภาพที่ 44 รูปร่างและส่วนประกอบของวงจรภายในแผงวงจรหลัก (Mainboard)            ภาพที่ 45 สัญลักษณ์มอสเฟต      
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ภาพที่ 46 ตารางคุณสมบัติอัตราการทนกระแสและแรงดันไฟฟ้าของมอสเฟตเบอร์ VND5N07 

 

การท างานในกรณีไม่มีสัญญาณควบคุม                               การท างานในกรณีมีสัญญาณควบคุม 

ภาพที่ 47 แสดงการควบคุมการท างานของ Solenoid Valve โดยใช้มอสเฟตควบคุม 

         การควบคุมการท างานของระบบน้ าแก้วน้ าบ้วนปากของคนไข้ เมื่อมีค าสั่งที่ได้รับการประมวลผลจาก 

Microcontroller ค าสั่งจะถูกส่งมาเข้าที่มอสเฟตที่ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ ท าการสั่งงานให้วาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า 

(Solenoid Valve)เปิดเมื่อวาล์วเปิด น้ าที่มารออยู่ที่ต าแหน่ง Water Inlet จะสามารถผ่าน Solenoid Valve ออกไปยัง

แก้วน้ าบ้วนปากของคนไข้ได้ และเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้โดยค าสั่งของ Microcontroller ค าสั่งจะหยุดส่งไปให้กับมอสเฟต 

เมื่อไม่มีค าสั่งมาควบคุมมอสเฟตจะหยุดท างาน ส่งผลให้ Solenoid Valve ปิดการท างานท าให้น้ าหยุดไหล 

การตรวจซ่อม 

          (1) กรณีที่ไม่สามารถควบคุม การท างานของระบบน้ าของแก้วน้ าคนไข้ได้ อันดับแรกต้องท าการตรวจสอบ

หลอด LED ต าแหน่ง V72 ก่อนว่าสามารถติดและดับตามเงื่อนไขของการควบคุมการท างานหรือไม่ ถ้าท างานได้ตาม

เงื่อนไขทุกขั้นตอนให้ท าการตรวจสอบระบบน้ าที่เข้ายูนิตทันตกรรม 

          (2) กรณีที่ไม่สามารถท าการควบคุมการท างานของระบบน้ าบ้วนปากของคนได้ ให้ท าการตรวจสอบที่แผง

ควบคุมทั้ง  2  ต าแหน่ง คือ แผงควบคุมต าแหน่งด้านทันตแพทย์และแผงควบคุมด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ ว่าสวิตช์ปุ่มกด

ส าหรับกดเลือกใช้งานน้ าแก้วน้ าของคนไข้ใช้งานได้หรือไม ่
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          (3) ท าการตรวจสอบสายสัญญาณควบคุม จากต าแหน่งแผงควบคุมทั้ง  2  ต าแหน่ง โดยสายสัญญาณควบคุมนี้

จะต่อเข้าที่จุดหลักต่อ X22และ X4 ขอแผงวงจรหลัก (Mainboard) โดยตรง การตรวจสอบให้ท าการตรวจสอบว่า

สายสัญญาณขาดระหว่างกลางสายหรือไม่ ถ้าขาดให้ท าการต่อสายสัญญาณใหม่ให้เรียบร้อย 

          (4) ในกรณีที่สายสัญญาณไม่ขาดให้ท าการตรวจเช็คต่อที่ส่วนของวงจร Driver ที่ใช้ส าหรับการควบคุม วาล์ว

เปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ว่าท างานปกติหรือไม่ ถ้าใช้งานไม่ได้ให้ท าการซ่อมในส่วนของวงจร Driver 

          (5) ถ้าจากการตรวจสอบทุกอย่างตามเงื่อนไขบนแผงวงจรหลัก (Mainboard) ที่ระบบต้องท างานได้ แต่ยังไม่มี

น้ าออกมาเติมที่แก้วน้ าบ้วนปากของคนไข้ ให้ท าการเปลี่ยน วาล์วเปิด -ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ทั้งนี้

เนื่องจากเกิดการช ารุดขึ้นภายในตัวของวาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) 

          (6) กรณีที่แผงวงจรหลัก (Mainboard) ไม่สามารถท างานได้ตามเงื่อนไข โดยที่แผงควบคุมการท างานและ

สายสัญญาณสามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีนี้หลอด LED ต าแหน่ง V72 จะไม่ติด การช ารุดจะอยู่ที่แผงวงจรหลัก 

(Mainboard) การซ่อมจะต้องท าการเปลี่ยนแผงวงจรหลัก (Mainboard) 

 

8) อาการยูนิตทันตกรรมน้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้ไม่ท างาน ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

         น้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้ท่ีมีใช้ในยูนิตทันตกรรม มีไว้ส าหรับรองรับน้ าเมื่อทันตแพทย์ต้องการให้คนไข้บ้วนปาก 

การท างานของระบบนี้เมื่อคนไข้ท าการบ้วนปากแล้ว ทันตแพทย์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์จะท าการกดปุ่มที่แผงควบคุม 

เพ่ือให้ระบบปล่อยน้ าออกมาช าระล้างที่อ่างบ้วนปาก การซ่อมยูนิตทันตกรรมที่เกิดอาการน้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้ไม่

ท างานนี้จะมีหลักการเดียวกันกับการซ่อมยูนิตทันตกรรมอาการน้ าเติมแก้วน้ าบ้วนปากคนไข้ไม่ท างาน ดังนั้นในการ

วิเคราะห์ และการซ่อมจะมีหลักการเดียวกัน ระบบการควบคุมที่แผงควบคุมจะถูกส่งเข้าที่จุดหลักต่อ X4 และX22 

เหมือนกัน ระบบการตรวจสอบสายสัญญาณแผงวงจรหลัก (Mainboard) และวงจร Driver มีการท างานเหมือนกันทุก

ประการ จะแตกต่างกันเพียงจุดหลักต่อ ที่แผงวจรหลักใช้จุดหลักต่อ ต าแหน่ง X14 ในการเชื่อมต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิด

น้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) เพ่ือจ่ายน้ าให้กับอ่างป้วนปากของคนไข้ 

         สรุป  การซ่อมยูนิตทันตกรรมที่มีอาการน้ าแก้วน้ าส าหรับบ้วนปากคนไข้ไม่ไหลและอาการน้ าอ่างบ้วนปากคนไข้

น้ าไม่ไหลนี้ จะมีหลักการท างานที่เหมือนกัน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุช ารุดรวมถึกการซ่อมจะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมด 

แต่จุดที่แตกต่างมีเพียงต าแหน่งของหลักจุดต่อที่จะน าไปใช้งานเท่านั้น 
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 4.5.2 ระบบด้านการส่องสว่างของโคมไฟส่องปาก 

     1) อาการโคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรมใช้งานไม่ได้  ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ดังภาพที่ 48 

 

Fuse ต าแหน่ง F3

เปล่ียนหลอดไฟ12V50W
ขาด

ปกติ

เปล่ียน Fuse
ขาด

ปกติ

ซ่อมปุ่มกดที่แผงควบคุม

สัญญาณควบคุม
ต าแหน่ง X3

ช ารุด

ปกติ

ตรวจซ่อมสายสัญาณ
ช ารุด

แผงควบคุมโคมไฟส่องปาก เปล่ียนแผงควบคุมโคมไฟส ่องปาก

จบ

ช ารุด

ปกติ

หลอดไฟโคมไฟส่องปาก

ปุ่มกดที่แผงควบคุม
ทั้ง 2 ต าแหน่ง

เร่ิม

 
ภาพที่ 48 ผังการซ่อมอาการโคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรมใช้งานไม่ได้ 
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การตรวจสอบหาสาเหตุ 

           โคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรมมีความส าคัญต่อทันตแพทย์เพราะใช้ในการให้แสงสว่างภายในช่องปากของ

คนไข้ขณะที่ทันตแพทย์ท าการรักษา ดังนั้นถ้าเกิดช ารุดใช้งานไม่ได้ ทันตแพทย์ผู้รักษาคนไข้จะปฏิบัติงานไม่ได้เลย กรณี

ที่โคมไฟส่องปากใช้งานไม่ได้อาจมีสาเหตุมาจากหลายองค์ประกอบ ดังนั้นจะตองท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของการ

ช ารุด   โดยการท างานของระบบควบคุมการท างานของโคมไฟส่องปากเริ่มจากไฟ 25VAC ถูกส่งผ่าน Fuse ต าแหน่ง 

F3 ที่อยู่บนแผงวงจรหลัก (Mainboard) ระบบไฟฟ้าในส่วนนี้จะถูกส่งออกจากแผงวงจรหลักที่จุดหลักต่อ ต าแหน่ง X10 

เพ่ือไปยังจุดหลักต่อต าแหน่ง X1 ของแผงวงจรควบคุมโคมไฟส่องปาก ซึ่งที่แผงควบคุมโคมไฟส่องปากนี้จะท าหน้าที่ใน

การรับค าสั่งควบคุมมาจากต าแหน่งควบคุมการเปิด-ปิดโคมไฟส่องปากที่มีอยู่ 2 ต าแหน่งคือ จากแผงควบคุมด้านทันต

แพทย์และที่ต าแหน่งควบคุมที่ฐานของยูนิตทันตกรรม สายสัญญาณที่ถูกส่งมานี้จะถูกส่งเข้าที่จุดหลักต่อต าแหน่ง X3 

ของแผงควบคุมการท างานของโคมไฟส่องปาก  ส าหรับแผงวงจรควบคุมการท างานของโคมไฟส่องปากนี้   ภายใน

แผงวงจรจะประกอบไปด้วยวงจรในส่วนที่ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 25VAC ให้เป็น +12VDC โดยมี

หลอด LED ต าแหน่ง V3 ท าหน้าที่แสดงผลให้ทราบถึงสถานะไฟ +12VDC ถ้าปกติหลอด LED ต าแหน่ง V3 จะติด แต่

ถ้าผิดปกติหรือมีการช ารุดของแผงวงจร หลอด LED ต าแหน่งนี้จะดับ  ส่วนหลอด LED ในต าแหน่ง V16 แสดงสภาะ 

ON/OFF โดยการแสดงผลจะสว่างตามจังหวะการกดปุ่มควบคุมและ LED ต าแหน่ง V15 แสดงถึงสภาวะการท างานของ

โคมไฟส่องปากว่าอยู่ในสภาวะเปิดหรือปิดการใช้งาน ดังภาพที่ 49 

 
 

ภาพที่ 49 การเชื่อมโยงสายสัญญาณควบคุมของโคมไฟส่องปาก 
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การตรวจซ่อม 

         (1) กรณโีคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรมไม่ท างาน การตรวจซ่อมอันดับแรกจะต้องท าการตรวจสอบหลอดไฟ

ส่องปากก่อนว่าหลอดไฟขาดหรือไม่ การตรวจสอบหลอดไฟส่องปากเบื้องต้นสามารถท าการตรวจสอบได้ด้วยสายตา 

โดยการส่องดูไส้หลอดว่าขาดหรือไม่ อีกวิธีสามารถใช้เครื่องมือวัดท าการตรวจสอบว่าหลอดขาดหรือไม่ ดังภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 การตรวจสอบหลอดโคมไฟส่องปาก 

              ส าหรับหลอดของโคมไฟส่องปากของยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ นี้ จะเป็นหลอดไฟชนิดฮาโลเจน ขนาด

แรงดันของหลอด 12 V ก าลังวัตต์ 50W  ในกรณีที่หลอดโคมไฟส่องปากขาดนั้นในการเปลี่ยน มีขั้นตอนในการเปลี่ยน

ตามรายละเอียด ดังภาพที่ 51 

              1.1 ท าการถอดฝาครอบกันฝุ่นโคมไฟส่องปากออกมาก่อน การถอดฝาครอบกันฝุ่นสามารถดึงฝาครอบ
ออกมาตรง ๆ ได้เลย 
              1.2 ท าการหมุนฝาครอบฐานของหลอดไฟส่องปาก โดยให้ท าการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อหมุนสุดเกลียวฝา

ครอบฐานของโคมไฟส่องปากจะหลุดออกมา 

                                         

               หมุนฝาครอบฐานโคมไฟส่องปาก               เมื่อหมุนสุดเกลียวฝาครอบฐานโคมไฟจะหลุดออกมา     

ภาพที่ 51 การถอดโคมไฟส่องปากออกจากตัวโคม 

              1.3 ดึงฐานของโคมไฟออกมา พร้อมทั้งเปลี่ยนหลอดโคมไฟส่องปากขนาด 12V50W หลอดใหม่เข้าไป 

ส าหรับการติดตั้งหลอดโคมไฟส่องปากเข้าท่ีฐานของโคมไฟมีข้อควรระวังคือห้ามใช้นิ้วจับหรือสัมผัสกับหลอดไฟโดยตรง
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ในการติดตั้งหลอดไฟเข้ากับฐานของโคมไฟควรต้องใช้ผ้าในการช่วยจับหลอดเพ่ือติดตั้งเข้าที่ฐานหลอด สาเหตุที่ต้อง

ระมัดระวังในเรื่องนี้เนื่องจากว่า ถ้าใช้มือสัมผัสกับหลอดโดยเนื่องจากจะมีไขมันตรงเวลาที่เปิดโคมไฟส่องปากเพ่ือใช้งาน 

หลอดไฟส่องปากจะเกิดความร้อนที่สูงมาก และมือที่สัมผัสกับหลอดโดยตรงหลอดไฟขอโคมไฟส่องปากจะติดคราบ

ไขมันจากมือที่สัมผัส เมื่อเปิดใช้งานความร้อนของหลอดไฟจะท าให้คราบมันนั้นเป็นรอยขุ่นด า ท าให้หลอดขุ่นมัวไม่

สว่างเหมือนเดิม ถ้าพลาดเอามือไปโดน ให้ใช้ผ้าสะอาดค่อยๆ เช็ดคราบมันให้หมดไป ดังภาพที่ 52 

                                                                                             
                          ฐานหลอดของโคมไฟส่องปาก                         โคมไฟส่องปากยูนิต Sirons C8+ 

ภาพที่ 52 ฐานหลอดและโคมไฟส่องปาก 

        (2) ถ้าท าการตรวจสอบหลอดของโคมไฟส่องปากแล้วหลอดมีสภาพปกติ ให้ท าการตรวจสอบ Fuse ที่ ต าแหน่ง 

F3 ว่าอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่ ถ้า Fuse ขาดให้ท าการเปลี่ยน Fuse โดยใช้ค่าพิกัดกระแส 6 A แต่ก่อนที่จะท าการ

เปลี่ยน Fuse จะต้องท าการหาสาเหตุที่ท าให้ Fuse ขาดก่อน โดยการปิดระบบของยูนิตทันตกรรมจากนั้นปลดสายของ

ไฟต าแหน่ง X10 ออกจากแผงวงจรหลักแล้วท าการเปิดยูนิตอีกครั้ง ถ้า Fuse ขาดแสดงว่าแผงวงจรควบคุมการท างาน

ของโคมไฟส่องปากช ารุด 

        (3) ท าการตรวจสอบต าแหน่งของปุ่มกดที่อยู่ที่แผงควบคุมด้านทันตแพทย์และที่ฐานของยูนิตทันตกรรม ว่าปุ่มกด

อยู่ในสภาพปกติหรือไม่พร้อมทั้งท าการตรวจสอบสายสัญญาณจากแผงควบคุมการเปิด-ปิดโคมไฟส่องปากทั้ง 2 

ต าแหน่งว่าสายสัญญาณขาดหรือไม่ ถ้าขาดให้ท าการแก้ไข 

4.ท าการตรวจสอบแผงโคมไฟส่องปากในกรณีที่ท าการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว โคมไฟส่องปากยังไม่สามารถท างานได้

เพราะแผงวงจรควบคุมการท างานของโคมไฟส่องปากมีการลัดวงจรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในแผงวงจร 

           สรุป การที่โคมไฟส่องปากไม่สามารถท างานได้นั้นก่อนที่จะท าการตรวจสอบระบบควบคุมการท างานทั้งหมด

ของโคมไฟส่องปากนั้น ต้องท าการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เช่น ขั้นตอนการเปิด-ปิด ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ หลอด

โคมไฟส่องปากขาดหรือไม่ หรือข้ัวเสียบของโคมไฟส่องปากหลวมหรือมีคราบสกปรกติดอยู่หรือไม่ ถ้าตรวจสอบตาม

ขั้นตอนเบื้องต้นตามรายละเอียดแล้ว  ยังไม่สามารถใช้งานได้จึงเข้าสู่กระบวนการซ่อมตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 
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4.5.3 ระบบควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน ( Handpiece ) 

        1) อาการด้ามกรอฟันไม่ท างานทั้งระบบ ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ส่วนประกอบในส่วนของระบบ

ควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันมีส่นประกอบที่ท างานควบคู่กันสองส่วนคือ การท างานในส่วนของบอร์ดที่ท าหน้าที่

ในการตรวจจับการท างานของด้ามกรอฟันและส่วนที่มีหน้าที่ในการควบคุมการท างานของระบบน้ าและระบบลมที่จ่าย

ให้ด้ามกรอฟัน ดังภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 ส่วนประกอบของระบบทางการควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน (Handpiece) 

การตรวจซ่อมให้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังภาพที่ 54 

Senser ตรวจจับการวาง
ด้ามกรอ

ตรวจการวางด้ามกรอ

ระบบลมหลักไม่น้อยกว่า 
5.5Bar แต่ไม่เกิน 7.5bar

ซ่อมระบบลมหลัก
น้อยกว่า/เกิน

ปกติ

ปิด

+24VDC ต าแหน่ง X18 1A

ปกติ

ซ่อมชุดจ่ายไฟ+24VDC
ไม่มี

จบ

มี

เร่ิม

 
ภาพที่ 54 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันไม่ท างานทั้งระบบ 
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ตรวจสอบอาการช ารุด 

               แผงวงจรส าหรับควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันในยูนิตทันตกรรมนี้จะท างานเชื่อมโยงกับแผงวงจรหลัก 

(Mainboard) การที่ยูนิตทันตกรรมไม่ท างานหรือไม่สามารถท าการควบคุมระบบขับเคลื่อนได้ บางครั้งสาเหตุไม่ได้เกิด

จากระบบการท างานของแผงวงจรหลัก (Mainboard)  ดังนั้นเมื่อเกิดการท างานที่ผิดปกติของยูนิตทันตกรรมอาจต้องมี

การตรวจสอบที่แผงควบคุมการท างานของด้ามกรอด้วย  ส าหรับอาการด้ามกรอฟันไม่ท างานทั้งระบบนี้จะต้องท าการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของแผงวงจรหลักก่อนเป็นล าดับแรก  แต่ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติ ต้องท าการตรวจสอบที่แผง

ควบคุมการท างานของด้ามกรอฟัน โดยที่แผงควบคุมด้ามกรอฟันนี้จะมีอุปกรณ์ประกอบหลักนอกจากอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีระบบน้ าและระบบลม โดยระบบลมในส่วนจะท าหน้าที่ในการท าให้ด้ามกรอฟันท างาน ระบบลม

ส าหรับด้ามกรอฟันนี้สามารถปรับตั้งแรงดันลมให้อยู่ในระหว่าง 1.5-2.8 Barโดยการปรับตั้งต้องให้เหมาะสมกับด้ามกรอ

ฟันแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แพทย์เลือกใช้งาน ส าหรับระบบน้ าที่ใช้ส าหรับด้ามกรอฟันนั้นจะท าหน้าที่ในการระบายความร้อน

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ด้ามกรอฟันขณะที่มีการกรอฟันของคนไข้ น้ าที่ใช้นี้จะต้องเป็นน้ าสะอาดที่ผ่านการกรองเท่านั้น  

ส าหรับการควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันท าได้โดยการเหยียบที่ Foot Control Handpiece ลมที่ได้จากการ

ควบคุมการท างานของ Foot Control Handpiece จะไปเปิดระบบที่แผงวงจรควบคุมการท างานของทั้งระบบน้ าและ

ระบบลมของด้ามกรอฟัน ( Handpiece )  เพราะการที่ด้ามกรอฟันจะท างานได้ต้องมีองค์ประกอบเกี่ยวกับระบบน้ า

และระบบลม ดังภาพที่ 55 

                        1) ท่อลมเข้า ( Drive Air In )            2) ท่อลมออก ( Exhaust Drive Air Out ) 

                        3) ท่อลม Spray ( Coolant Air In )   4) ท่อน้ า ( Coolant Water In ) 

        
ภาพที่ 55  ภาพด้ามกรอฟัน ( HandPiece ) 

การตรวจซ่อม 

          (1) ท าการตรวจสอบแรงดันลมที่เข้ายูนิตทันตกรรมว่ามีแรงดันลมในระบบหรือไม่  ถ้าไม่มีแรงดันลมให้ท าการ

ตรวจสอบระบบลม แต่ถ้ามีลมจ่ายให้ยูนิตทันตกรรมจะต้องสามารถจ่ายลมได้ไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar 

ถ้าระบบไม่สามารถท าลมได้ตามเงื่อนไขนี้ต้องท าการแก้ไขระบบลม 

          (2) ท าการตรวจสอบในระบบ Sensor ตรวจจับการวางด้ามกรอฟัน Sensor ในแผงควบคุมการท างานของด้าม

กรอฟันนี้จะติดตั้งให้ต าแหน่งตรงกับการวางด้ามกรอเข้ากับ Holder Handpiece ถ้าวางด้ามกรอไม่สนิทระบบด้ามกรอ
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ฟันตัวอ่ืนจะไม่สามารถท างานได้ส่งผลให้ด้ามกรอฟันไม่ท างานทั้งระบบ ซึ่งการท างานในลักษณะนี้จะเรียกระบบ First 

Priority โดยระบบนี้จะควบคุมการยกด้ามกรอโดยการท างานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ถ้ายกด้ามกรอเพ่ือใช้งานแล้วด้าม

กรออ่ืนๆจะไม่สามารถท างานได้ หรือในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ Sensor ช ารุดให้ท าการเปลี่ยนใหม่และท าการทดสอบ

ระบบการท างานของด้ามกรอฟันอีกครั้งหนึ่ง 3.ท าการตรวจวัดแรงดันของระบบไฟฟ้า +24VDC ที่จุดหลักต่อต าแหน่ง 

X18  โดยท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ต าแหน่งขา X18 A1 ถ้าจุดนี้ไม่มีไฟ+24VDC ที่ขานี้ จะต้องท าการตรวจสอบ

ตามข้ันตอนเพราะแรงดันไฟ +24VDC นี้เป็นแรงดันไฟหลักท่ีจ่ายให้กับแผงควบคุมด้ามกรอฟัน 

           สรุป  การแสดงอาการเสียของยูนิตทันตกรรมในสาเหตุที่ด้ามกรอฟันไม่สามารถท างานได้ทั้งระบบนี้สาเหตุ

ส่วนใหญ่ในการเกิด คือเกิดจากตัวของผู้ใช้งาน วางด้ามกรอฟันกับ Holder Headpiece ไม่สนิทท าให้ด้ามกรอฟันตัวอ่ืน

ไม่สามารถท างานได้ การช ารุดในกรณีนี้มีน้อยครั้งมากที ่จะเกิดกับตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

      2) อาการไม่มีแรงดันลมมาที่ด้ามกรอฟัน ท าให้ไม่สามารถใช้งานด้ามกรอได้   ด าเนินการตรวจสอบตาม

ขั้นตอน ดังภาพที่ 56 

Solenoid Valve เปล่ียน/แก้ไข

ระบบลมหลักไม่น้อยกว่า 
5.5Bar แต่ไม่เกิน 7.5bar

ซ่อมระบบลมหลัก
น้อยกว่า/เกิน

ปกติ

ปิด

ตรวจสอบRegulator 
ของด้ามกรอฟัน

ปกติ

เปล่ียน/แก้ไข
ไม่มี

จบ

มี

เร่ิม

 
ภาพที่ 56 ผังการซ่อมอาการไม่มีแรงดันลมมาท่ีด้ามกรอฟัน ท าให้ไม่สามารถใช้งานด้ามกรอได้ 
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การตรวจสอบอาการช ารุด 

              เมื่อระบบลมที่จ่ายเข้ายูนิตทันตกรรมปกติแต่ด้ามกรอฟันไม่สามารถท างานได้ แนวทางการตรวจสอบ

จะต้องท าการเส้นทางของระบบลมภายในยูนิตทันตกรรม แต่ในสภาวะของยูนิตทันตกรรมที่สามารถจ่ายลมหลักแรงดัน

ไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar เข้าระบบยูนิตทันตกรรมได้หมายถึงระบบลมหลักปกติ ส่วนที่จะต้องท าการ

ตรวจสอบต่อไปคือลมในส่วนที่ต้องน าไปจ่ายให้กับด้ามกรอฟันซึ่งลมที่จุดนี้ต้องจ่ายแรงดันระหว่าง 1.5-2.8 Bar แล้วแต่

ความต้องการลมของด้ามกรอแต่ละผลิตภัณฑ์ ถ้าระบบลมทุกจุดปกติจุดที่ต้องตรวจสอบต่อคือในส่วนของวาล์วเปิด-ปิด

ลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) อาจจะช ารุด 

การตรวจซ่อม 

         (1) ท าการตรวจสอบชุดจ่ายลมหลักที่เข้ายูนิตทันตกรรมว่ามีแรงดันลมไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar 

มาจ่ายลมเข้าที่ยูนติทันตกรรมหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบก้านโยกเปิด-ปิดยูนิตทันตกรรมว่าอยู่ในต าแหน่งเปิดหรือไม่ 

         (2) ท าการตรวจสอบชุดควบคุมลมของด้ามกรอฟันว่ามีแรงดันลมออกมาจากชุดควบคุมลมหรือไม่ การตรวจสอบ

สามารถท าได้โดยการถอดวาล์วเปิด-ปิดลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ออกจากชุดควบคุมลม จากนั้นท าการเหยียบ 

Foot Control Piece พร้อมทั้งสังเกตว่ามีลมออกจากจุดที่ถอดวาล์วเปิด-ปิดลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) หรือไม่

ถ้าไม่มีลมออกจากชุดควบคุมลม จะต้องท าการถอดออกมาล้างท าความสะอาดเพราะอาจมีสิ่งอุดตันที่รูลมที่อยู่ภายใน 

ดังภาพที่ 57 

                   
ภาพที่ 57 อุปกรณ์ควบคุมลมของด้ามกรอฟัน 

         (3) ในกรณีที่ถอดวาล์วเปิด-ปิดลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ออกจากชุดควบคุมลมแล้วท าการเหยียบ Foot 

Control Handpiece พบว่ามีแรงดันลมออกมาจากชุดควบคุมลม กรณีแบบนี้จะมีการช ารุดอยู่ที่วาล์วเปิด -ปิดลมด้วย

ไฟฟ้า (Solenoid Valve) จุดสังเกตส าหรับการตรวจเช็ควาล์วเปิด-ปิดลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) ที่ใช้ส าหรับ

ควบคุมการจ่ายลมให้กับด้ามกรอฟันคือ ที่ต าแหน่งขั้วสายไฟฟ้าจะมีหลอด LED แสดงสภาวะการท างานของวาล์วเปิด-

ปิดลมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve)อยู่ ในบางครั้งโดยที่ LED ต าแหน่งนี้จะติดตามจังหวะเมื่อมีการเหยียบ Foot 
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Control Handpiece ลมก็จะสามารถจ่ายให้กับด้ามกรอฟันได้ แต่ถ้าเหยียบ Foot Control Handpiece แล้วหลอด 

LED ต าแหน่งนี้ไม่ติดจะต้องท าการตรวจสอบที่แผงควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันใหม่ 

         (4) กรณีที่ด้ามกรอฟันไม่สามารถท างานได้ทั้งที่ระบบทุกอย่างปกติ จะต้องท าการตรวจสอบแรงดันลมขอด้าม

กรอฟัน ว่ามีแรงดันลมเพียงพอต่อการที่จะท าให้ด้ามกรอฟันท างานหรือไม่ ถ้าแรงดันลมต่ ากว่าความต้องการใช้ลมของ

ด้ามกรอฟัน จะต้องท าการปรับแรงดันลมขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์ที่ด้ามกรอฟันในแต่ละผลิตภัณฑ์ก าหนดไว้  

        สรุป  ด้ามกรอฟันที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม Sirona C8+ นี้จะมีด้ามกรอส าหรับใช้งานอยู่ 3 ต าแหน่ง แนวทางการ

วิเคราะห์อาการช ารุดและการซ่อมจะเป็นในลักษณะเดียวกันทั้งหมด สาเหตุของการช ารุดส่วนมากเกิดจากระบบลมมี

เศษฝุ่นเข้าไปอุดตันในอุปกรณ์ชุดควบคุมลมของด้ามกรอฟันท าให้ด้ามกรอฟันใช้งานไม่ได้ การแก้ไขจะต้องท าการถอด

อุปกรณ์ของวุดควบคุมลมออกมาท าความสะอาดในจุดที่อุดตัน หรือท าการปรับแต่งแรงดันลมของด้ามกรอฟันให้อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีด้ามกรอตอ้งการใช้งาน 

        3) อาการด้ามกรอฟันไม่มีน้ าขณะมีการใช้งาน  ด าเนินการตรวจซ่อมตามขั้นตอน ดังภาพที่ 58 

ขวดน้ าส  าหร ับด้ามกรอ เติมน้ า ¾ ของขวด

ระบบลมหลักไม่น้อยกว่า 
5.5Bar แต่ไม่เกิน 7.5bar

ซ่อมระบบลมหลัก
น้อยกว่า/เกิน

ปกติ

ไม่มีน้ า

ตรวจสอบRegulator 
ควบคุมลมที่ 2Bar

ปกติ

เปล่ียน/แก้ไข
ช ารุด

จบ

มี

เร่ิม

 
ภาพที่ 58 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันไม่มีน้ าขณะมีการใช้งาน 
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การตรวจสอบอาการช ารุด 

            การใช้งานด้ามกรอฟันส่วนประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือระบบน้ าส าหรับด้ามกรอฟัน น้ าในระบบนี้จะไม่ใช้

งานร่วมกันกับระบบน้ าที่จ่ายให้กับระบบน้ าแก้วน้ าและอ่างบ้วนปากของคนไข้ ระบบน้ าส าหรับใช้ในส่วนของด้ามกรอ

ฟันนี้จะถูกน าไประบายความร้อนให้กับด้ามกรอฟันในขณะที่ทันตแพทย์ท าการรักษาคนไข้ ส าหรับน้ าที่ใช้ในระบบของ

ด้ามกรอฟันนี่จะเป็นน้ าที่ผ่านการกรองให้สะอาดแล้วเท่านั้น โดยการท างานจะต้องน าน้ าที่ผ่านการกรองแล้วเติมเข้าไป

ที่ขวดน้ าที่สามารถทนแรงดันได้ในปริมาณน้ าที่ไม่เกิน ¾ ของขวดน้ า เพราะระบบของน้ าส าหรับด้ามกรอฟันนี้จะใช้

ระบบการเติมลมที่มีแรงดันลมไม่เกิน 2 Bar เข้าไปยังขวดน้ า ซึ่งขวดน้ าที่นิยมใช้ในระบบน้ าของด้านกรอฟันนี้นิยมใช้

ขวดน้ าอัดลม เพราะมีราคาถูก หาได้ง่ายและสามารถทนแรงดันลมได้มากกว่า 2 Bar  ทั้งนี้เพ่ือให้ลมไปดันน้ าที่อยู่ใน

ขวดให้ออกไปจ่ายให้กับส่วนควบคุมการท างานของด้ามกรอฟันเพ่ือควบคุมการปิด-เปิด น้ าที่จะจ่ายให้ด้ามกรอฟัน ดัง

ภาพที่ 59 

    
ภาพที่ 59 หลักการท างานเบื้องต้นของระบบน้ าส าหรับใช้ส าหรับด้ามกรอฟัน 

      จากหลัการท างานของระบบน้ าที่จ่ายให้กับด้ามกรอฟันจะเห็นได้ว่าระบบไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ในการตรวจ

ซ่อมจะต้องมีความเข้าใจในหลักการท างานของระบบนี้เพ่ือที่จะได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีซ่อมแซมแก้ไขได้

อย่างถูกต้อง 

การตรวจซ่อม 

       (1) ตรวจสอบว่าระบบลมหลักว่ามีแรงดันลมไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar มาจ่ายลมเข้าที่ยูนิตทันต-

กรรมหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ท าการตรวจสอบที่ต าแหน่งก้านโยกเปิด-ปิด ยูนิตทันตกรรม ว่าท าการเปิดใช้งานยูนิตทันตกรรม

หรือยัง ในกรณีท่ีเปิดระบบแล้วยังไม่มีลมจ่ายเจ้าที่ยูนิต จะต้องท าการตรวจสอบระบบลมหลักให้สามารถจ่ายลมได้ก่อน 

       (2) ท าการตรวจสอบน้ าอยู่ในขวดหรือไม่  ถ้าไม่มีให้เติมน้ าสะอาดใส่ขวดแล้วน าไปติดตั้งเข้าที่ยูนิตทันตกรรม การ

เติมน้ าห้ามท าการเติมน้ าเข้าไปจนเต็มขวด เพราะหลักการของระบบน้ าของด้ามกรอฟันคือจะต้องเอาแรงดันลมไม่เกิน 2 

Bar เข้าไปดันน้ าที่อยู่ภายในขวดออกมาใช้งาน ดังนั้นการเติมน้ าเข้าขวดจะต้องเติมเพียง ¾ ส่วนของขวดเท่านั้น  
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       (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมที่ท าหน้าที่ในการลดแรงกันลมจากระบบลมหลักลงมาเหลือ ไม่เกิน 2 Bar 

ว่าสามารถควบคุมลมได้หรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ชุดนี้ไม่สามารถควบคุมลมให้อยู่ที่ไม่เกิน 2 Bar ได้ ให้ท าการถอดออกมาท า

ความสะอาดเพราะอาจจะมีเศษฝุ่นเข้าไปอุดตันภายในอุปกรณ์ชุดนี้ได้ แต่ถ้าลองท าความสะอาดแล้วยังไม่สามารถใช้

งานได้จ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

       (4) ถ้าระบบควบคุมแรงดันลมสามารถจ่ายแรงดันลม 2 Bar มาเข้าที่ขวดน้ าของยูนิตทันตกรรมได้แต่ยังไม่มีน้ า

ออกที่ด้ามกรอฟัน ต้องท าการตรวจสอบที่ต าแหน่งท่อน้ าเข้าที่ระบบควบคุมด้ามกรอ โดยระบบนี้จะท าหน้าที่ในการ

ควบคุมการเปิด-ปิด น้ าของด้ามกรอฟัน โดยปกติแล้วระบบในส่วนนี้จะเกิดการอุดตันบ่อยมากเพราะท่อน้ าในระบบจะมี

อุปกรณ์ที่เล็กมากท าหน้าที่เปิด-ปิดระบบน้ าก่อนถูกน าไปจ่ายเข้าที่ด้ามกรอ ดังนั้นในกรณีที่ท าการตรวจสอบทุกระบบ

แล้วยังไม่สามารถจ่ายน้ าให้ด้ามกรอได้ต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ชุดนี้ ดังภาพที่ 60 

 

 
ภาพที่ 60 อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ าและระบบลมของด้ามกรอฟัน 

           อุปกรณ์ควบคุมน้ าและลมของระบบด้ามกรอฟันจะติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์เดียวกันแต่การท างานจะแยกอิสระ การ

ตรวจซ่อมในกรณีที่มีการอุดตันในระบบน้ าของด้ามกรอนี้จะต้องถอดอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เปิด -ปิด ระบบน้ าในส่วนนี้

ออกมาท าความสะอาด โดยอุปกรณ์นี้จะติดตั้งอยู่ต่แหน่งด้านล่างของชุดควบคุมน้ าและลม การถอดสามารถเครื่องมือ

ช่วยหมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกาออกมาได้เลย  จากนั้นให้ล้างท าควาสะอาดให้เรียบร้อยก่อนประกอบคืนและทดสอบ

ระบบ ดังภาพที่ 61 

 
ภาพที่ 61 การถอดวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดน้ า ของด้ามกรอฟัน 
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          สรุป การซ่อมอาการด้ามกรอฟันไม่มีน้ าในขณะใช้งานนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากการอุดตัน

ของน้ าในต าแหน่งวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดน้ าของด้ามกรอ เพราะต าแหน่งนี้จะมีรูวาล์วที่เล็กมากมีการอุดตันง่ายและ

สาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นประจ าเนื่องจากการรักษาคนไข้เป็นไปอย่างต่อเนื่องท าให้น้ าที่อยู่ในขวดถูกใช้จนหมด ในกรณีนี้

ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องท างานเติมน้ าเข้าไปให้เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  

        4) อาการมีน้ าหยดออกที่ด้ามกรอฟันขณะท่ีไม่มีการใช้งาน ด าเนินการซ่อมตามขั้นตอน ดังภาพที่ 62 

เร่ิม

ท าความสะอาดวาล์ว
เปิด-ปิดน้ า ด ้ามกรอฟัน

จบ
 

ภาพที่ 62 ผังการซ่อมอาการ ด้ามกรอฟันมีน้ าหยดขณะไม่มีการใช้งาน 

การตรวจสอบอาการช ารุด 

            การช ารุดในกรณีที่ด้ามกรอฟันมีน้ าหยดหลังจากการหยุดใช้งานด้ามกรอฟันแล้วจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้แสดงว่า

ระบบจ่ายน้ าของด้ามกรอฟันที่มาจากขวดน้ าปกติ แต่จุดที่ท างานผิดปกติคือต าแหน่งวาล์วควบคุมการเปิด -ปิดน้ าที่จ่าย

ให้กับด้ามกรอฟันปิดไม่สนิทเนื่องจากอาจมีเศษตะกรันของน้ าไปติดที่ต าแหน่งวาล์วเปิด-ปิดน้ า ท าให้วาล์วน้ าปิดไม่สนิท

เกิดการรั่วของน้ าในระบบของด้ามกรอฟัน 

การตรวจซ่อม 

         การตรวจซ่อมอาการด้ามกรอฟันมีน้ าหยดขณะไม่มีการใช้งานนี้ ให้ท าความสะอาดวาล์วเปิด -ปิดระบบน้ าของ

ด้ามกรอโดยจะต้องถอดอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เปิด-ปิด ระบบน้ าในส่วนนี้ออกมาท าความสะอาด โดยอุปกรณ์นี้จะติด

ตั้งอยู่ต่แหน่งด้านล่างของชุดควบคุมน้ าและลม การถอดสามารถเครื่องมือช่วยหมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกาออกมาได้เลย  

จากนั้นให้ล้างท าควาสะอาดให้เรียบร้อยก่อนประกอบคืนและทดสอบระบบ 

        สรุป การแก้ไขอาการน้ าหยดที่ด้ามกรอฟันขณะที่ไม่มีการใช้งานนี้ จะใช้วิธีการเหมือนกันกับการแก้ปัญหาน้ าที่

ด้ามกรอไม่ไหลคือการท าความสะอาดที่วาล์วควบคุมการเปิด-ปิดน้ าที่จะถูกน าไปใช้งานที่ด้ามกรอฟัน 
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4.5.4 ระบบดูดของเหลว ( Suction ) 

หลกัการท างานของระบบดูดของเหลว ( Suction ) 

          ยูนิตทันตกรรมถือเป็นเครื่องมือทางทันตกรรมประเภทหนึ่งที่ทันตแพทย์ใช้ในการตรวจรักษาคนไข้ ซึ่งยูนิตทัน

ตกรรมนั้นมีส่วนประกอบที่ท างานร่วมกันหลายส่วน หนึ่งในนั้นคือระบบ Suction  ซึ่งหน้าที่ในการดูดของเหลวที่อยู่ใน

ช่องปากของคนไข้ ในขณะที่ทันตแพทย์ท าการรักษา    ส าหรับส่วนประกอบของระบบดูดของเหลว (Suction) จะ

ประกอบไปด้วย 

           1. ระบบด้าน Vacuum ระบบนี้การสร้างแรงดูดจะอาศัยมอเตอร์ในการสร้างแรงดูดผ่านเข้ามาทางระบบท่อ 

Vacuum ภายในอาคารก่อนจะเขามาในยูนิตทันตกรรม ซึ่งเมื่อผ่านเขามาภายในยูนิตทันตกรรมแล้วระบบนี้จะถูกเรียก

เป็นระบบดูดของเหลว (Suction) จากนั้นจะต้องเข้าที่วาล์วควบคุมการเปิด-ปิด Suction โดยการควบคุมการเปิด-ปิด

จะใช้ระบบไฟฟ้า + 24VDC ในท างาน เมื่อแรงดูดของ Suction ผ่านเข้ามาในระบบแล้วถูกส่งต่อไปยังถังแยกของเหลว 

(Separator) เพ่ือแยกของเหลวที่ได้จากหัวดูด Suction ก่อนปล่อยเข้าท่อน้ าทิ้งของตัวอาคาร เพ่ือผ่านระบบบ าบัดน้ า

ต่อไป ดังภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 63  รูปการท างานเบื้องต้นของระบบ Separator 

           การท างานเบื้องต้นของระบบแยกของเหลวและอากาศท างาน(Separator) เริ่มจากมอเตอร์ของ Vacuum 

Pump  ท างาน ท าให้เกิดแรงดูดขึ้นมา และแรงดูดของ Vacuum Pump นี้จะถูกต่อผ่านท่อเข้าไปยังถังแยกของเหลว

และอากาศ(Separator) ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานของหัว Suction เพ่ือดูดของเหลว ของเหลวจะถูกดูดเข้ามายังถัง 

Separator  เมื่อของเหลวอยู่ในถัง Separator แล้ว ของเหลวจะถูกระบายออกไปยังท่อน้ าทิ้ง เพ่ือท าการบ าบัดก่อนจะ

ถูกปล่อยออกไป ดังภาพที่ 64 
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ภาพที่ 64 รูปถังแยกของเหลวและอากาศ 

         

            2. ระบบด้านไฟฟ้า ระบบนี้จะท าหน้าที่ควบคุมการเปิด -ปิดระบบของ Suction  งานท างานจะอาศัย

แรงดันไฟฟ้า +24VDC มาใช้ในการจ่ายให้กับวาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) โดยมีสวิตช์ควบคุมการ

เปิด-ปิดระบบ Suction อยู่ที่ต าแหน่งที่วางหัวดูด Suction (Holder Suction) หลักการท างานของระบบนี้เมื่อมีการยก

หัวดูด Suction ออกจากต าแหน่งที่วางหัวดูด (Holder Suction) ระบบไฟฟ้าแรงดัน +24VDC จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้

วาล์วเปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve)ท างาน โดยการเปิดแรงดูดของระบบ Vacuum เข้ามาในยูนิตทันตกรรม 

ส่งผลให้ภายในถัง Separator มีแรงดูด ดังภาพที่ 65 

 
ภาพที่ 65 การเชื่อมโยงระบบควบคุมการเปิด-ปิด Suction 
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     1) อาการระบบ Suction ไม่สามารถดูดของเหลวได้ ด าเนินการซ่อมตามขั้นตอน ดังภาพที ่66 

Switch Holder Suction เปล่ียน/แก้ไข

ระบบ VacuumPump ซ่อม VacuumPump
ช ารุด

ปกติ

ช ารุด

Solenoid Valve

ปกติ

เปล่ียน/แก้ไข
ช ารุด

จบ

เร่ิม

 
ภาพที่ 66 ผังการซ่อมอาการ ระบบ Suction ไม่สามารถดูดของเหลวได้ 

ตรวจสอบอาการช ารุด 

            อาการช ารุดในลักษณะนี้การตรวจสอบเบื้องต้นส่วนมากระบบ Vacuum Pump มีแรงดูดปกติ จะส่วนที่ต้อง

ท าการตรวจสอบคือระบบ Separator มีการรั่วของตัวถังหรือไม่  เพราะการรั่วของ Separator จะท าให้อากาศภายนอก

ถูกดูดเข้ามาในถัง Separator แทนที่จะมีแรงดูดที่ต าแหน่งของหัวดูด Suction ตามการท างานปกติของระบบ และถ้ามี

มีการรั่วที่ถัง Separator จะต้องตรวจสอบในส่วนของการกรองของเหลวก่อนที่จะเข้าถัง Separator ว่ามีการอุดตัน

หรือไม ่

การตรวจซ่อม 

           (1) ตรวจสอบการท างานของระบบ Vacuum Pump ก่อนว่ามีแรงดูดหรือไม่ ถ้าระบบนี้ไม่มีแรงดูดต้องท า

การแก้ไขให้ระบบนี้ใช้ได้ก่อน  การทดสอบสามารถท าได้โดยการถอดท่อของระบบ Vacuum ในต าแหน่งก่อนเข้าวาล์ว

เปิด-ปิดน้ าด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valve) แล้วตรวจสอบแรงดูดของระบบ Vacuum ว่าปกติหรือไม่ 
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            (2) ถ้าระบบ Vacuum pump ปกติ ส่วนที่ต้องท าการตรวจสอบต่อคือในส่วนของถัง Separator ว่ามีการรั่ว

จนอากาศภายนอกสามารถเข้ามาท่ีตัวถังได้หรือไม่ ถ้าอากาศจากภายนอกสามารถเข้ามาได้จะท าให้แรงดูดที่ต าแหน่งหัว

ดูดลดลง ส่วนสาเหตุที่เกิดการรั่วของถัง Separator ส่วนมากเกิดจาก O-ring ที่ใส่ไว้ตามต าแหน่งจุดต่อต่าง ๆ

เสื่อมสภาพ หรือเกิดจากในกรณีที่มีการถอดถัง  Separator มาล้างท าความสะอาดแล้วประกอบคืนไม่เรียบร้อย 

            (3) เกิดจากการที่ระบบกรอง (Filter) อุดตัน เนื่องจากระบบ Suction ของยูนิตทันตกรรมจะมีระบบกรองเพ่ือ

ท าการแยกของเหลวและเศษวัสดุต่างๆที่เกิดจากการดูดของเหลวออกจากช่องปากของคนไข้ ดังนั้นเมื่อใช้ไปซักระยะ

หนึ่งจะเกิดการอุดตันท าให้แรงดูดของ Suction ลดลง การแก้ไขคือต้องท าการล้างท าความสะอาด Filter ของระบบ 

Suction ให้สะอาด ดังภาพที่ 67 

 

ภาพที่ 67 ต าแหน่ง Filter Suction ติดตั้งที่ Holder Suction 

          สรุป  ในกรณีที่ระบบ Suction มีแรงดูดท่ีน้อยจนกระทั่งไม่สามารถท าการดูดของเหลวได้นั้น โดยปกติระบบ

การสร้างแรงดูด Vacuum จะปกติ สาเหตุที่ท าการตรวจพบส่วนมากคือผู้ใช้งานไม่ได้ท าความสะอาด Filter Suction 

ท าให้เกิดการอุดตันขึ้นในระบบ Suction ส่งผลให้แรงดูดที่ใช้ดูดของเหลวลดลงจนไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้อง

ท าความสะอาด Filter Suctionหลังการใช้งานของทุกวัน 

 4.5.5 ระบบน้ าที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 

        ระบบน้ าหลักที่ใช้ในระบบยูนิตทันตกรรมนี้จะเป็นระบบน้ าที่ได้จากน้ าประปาที่ใช้ในตัวอาคารซึ่งระบบของยูนิต

ทันตกรรมมีความต้องการแรงดันของน้ าไม่น้อยกว่า 2.5bar แต่ไม่เกิน 6 bar น้ าจะถูกส่งผ่านเข้าระบบการกรองก่อน

เข้าที่ยูนิตทันตกรรมโดยน้ าในส่วนนี้ถูกน าไปใช้ในส่วนของระบบน้ าเติมแก้วน้ าและจ่ายให้ระบบล้างอ่างบ้วนปากของ

คนไข้  การตรวจซ่อมระบบของน้ าแก้วน้ าและน้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้นี้ได้มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการไว้แล้วที่

หัวข้อ อาการยูนิตทันตกรรมน้ าเติมแก้วน้ าบ้วนปากคนไข้ไม่ท างานและอาการ ยูนิตทันตกรรมน้ าอ่างบ้วนปากของคนไข้
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ไม่ท างาน  ดังนั้นหัวข้อนี้จะเป็นการซ่อมในกรณีที่ระบบน้ าประปาที่ใช้ในตัวอาคารมีการจ่ายน้ าปกติ แต่น้ าที่เข้าที่ยูนิต

ทันตกรรมมีแรงดันน้ าไม่ได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ดังภาพที่ 68 

 
ภาพที่ 68 ระบบน้ าที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 

การตรวจซ่อม  

         โดยปกติในกรณีที่ยูนิตทันตกรรมไม่มีน้ าในระบบนี้ส่วนมากจะเกิดจากระบบน้ าประปาของอาคารใช้งานไม่ได้ แต่

ในกรณีที่ระบบน้ าของตัวอาคารปกติ แต่ระบบน้ าของยูนิตทันตกรรมยังไม่สามารถใช้งานได้นั้นส่วนมากปัญหานี้จะเกิด

จากการอุดตันของ Filter น้ าที่ติดตั้งไว้ที่ยูนิตทันตกรรม การแก้ปัญหานี้สามารถท าได้โดยการถอด Filter น้ าออกมาท า

ความสะอาด  ดังภาพที่ 69 และภาพท่ี 70 

  ขั้นตอนการถอด Filter ของระบบน้ าของยูนิตทันตกรรมมาล้างท าความสะอาด 

         (1) ท าการโยกก้านโยกสวิตช์เพ่ือปิดระบบน้ าที่จ่ายเข้ายูนิตทันตกรรม จากนั้นแกะฝาครอบฐานออกจะเจอกับ

ต าแหน่งของ Filter น้ าและ Filter ลม 

   
ภาพที่ 69 รูปต าแหน่ง Filter น้ าของยูนิตทันตกรรม 

          (2) การการหมุนที่ก้านปิดบล็อค Filter ออกมา จะเห็นชุดใส้กรอง Filter จะติดออกมาด้วย 

 
ภาพที่ 70 สภาพ Filter ระบบน้ าที่อุดตัน 
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      (3) ท าการล้างท าความสะอาด Filter น้ า ให้สะอาดหรือท าการเปลี่ยนใส้กรองอันใหม่จากนั้น ประกอบติดตั้ง

เข้า กับระบบพร้อมทั้งเปิดระบบของยูนิตทันตกรรมเพ่ือทดสอบการท างาน ดังภาพที่ 71 

 
ภาพที ่71 การติดตั้ง Filter ตัวใหม่ที่ติดตั้งเข้าฝาปิด 

            สรุป อาการทางระบบน้ าที่เกิดขึ้นในยูนิตทันตกรรมนี้ ส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากการอุดตันของใส้กรอง  

Filter ของระบบน้ า ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ขึ้น ระบบน้ าทางทันตกรรมจะต้องมีการดูแล

บ ารุงรักษาตั้งแต่ต้นทาง ระบบการกรอง Filter ที่อยู่ในตัวของยูนิตเป็นเพียงตัวป้องกันที่ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 

4.5.6 ระบบลมที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 

        ระบบลมที่ใช้ในระบบยูนิตทันตกรรมนี้มีความต้องการใช้ลมอยู่ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 5.5/bar แต่ไม่เกิน 7.5 bar 

ระบบลมที่ใช้ในระบบยูนิตทันตกรรมนี้มีการควบคุมการเปิด-ปิดที่ สวิตช์ก้านโยก เมื่อผ่านเข้ามาในยูนิตทันตกรรมจะ

ผ่านเข้ามาที่  ระบบกรองลม Air Filter ก่อนที่จะส่งเข้าที่ระบบควบคุมแรงดัน โดยในส่วนนี้จะท าการลดและควบคุม

แรงดันลมให้อยู่ที่ 4.5-5 Bar ก่อนที่จะแยกออกไปยังส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นน าไปเข้าระบบควบคุมแรงดันลมไม่ให้เกิน 2 

Bar จ่ายเข้าขวดน้ าส าหรับไปยังระบบน้ าของด้ามกรอฟัน  และลมอีกส่วนจะถูกน าไปเข้าระบบควบคุมแรงดันไม่ให้เกิน 

3.5 Bar ส าหรับจ่ายให้ด้ามกรอฟัน ดังภาพที่ 72 

 

 
ภาพที่ 72 ระบบลมที่ใช้ในยูนิตทันตกรรม 
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การตรวจซ่อม  

             ส าหรับระบบจ่ายลมให้กับยูนิตทันตกรรมนี้เป็นระบบผลิตลมเป็นระบบใหญ่ที่จ่ายลมให้กับท้ังตัวอาคารดังนั้น

ในกรณีที่ยูนิตทันตกรรมไม่มีลมเข้าในระบบเลย ต้องท าการตรวจสอบระบบผลิตลมของตัวอาคารก่อน  แต่เมื่อระบบลม

สามารถจ่ายให้กับยูนิตทันตกรรมแล้ว ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับระบบลมนี้ส่วนใหญ่จะเกิดที่ระบบควบคุมลม (Air 

Regulator) ช ารุด โดยส่วนมากมีอาการช ารุดคือไม่สามารถควบคุมแรงดันลมให้อยู่ที่ค่าที่ก าหนดได้  ดังนั้นถ้าเกิดการ

ช ารุดของ Air- Regulator ต้องท าการเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเพ่ือให้การใช้งานของยูนิตทันตกรรมมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้

งานตลอดเวลา ดังภาพที่ 73 

 
ภาพที่ 73 รูปร่าง Air Regulator ที่ใช้ในระบบยูนิตทันตกรรม 

              สรุป การซ่อมระบบลมของยูนิตทันตกรรมนี้ส่วนมากเกิดจากอุปกรณ์ควบคุมลม(Air Regulator) ไม่สามารถ

ควบคุมลมให้อยู่ในค่าที่ก าหนดในแต่ละจุดที่จะน าลมไปใช้งาน เช่นในกรณีที่ลมส าหรับไปจ่ายให้กับขวดน้ าที่ใช้ส าหรับ

จ่ายน้ าให้กับด้ามกรอฟัน ซึ่งในข้อก าหนดส าหรับการใช้งานระบุไว้ต้องใช้แรงดันลมไม่เกิน 2Bar เมื่ออุปกรณ์ควบคุมลม

(Air- Regulator)ช ารุดไม่สามารถควบคุมลมให้ได้ตามต้องการได้อาจท าให้ขวดแตกจากการที่รับแรงดันลมเกินก าหนดได้     

ดังนั้นถ้าอุปกรณ์ควบคุมลม(Air Regulator)นี้ช ารุดควรเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

  

 



73 
 

บทที่5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ที่ได้จัดท าขึ้นนี้  เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่

สามารถน าไปใช้ในการประกอบการซ่อมได้จริง แต่ในการซ่อมที่มีข้อจ ากัด ในการปฏิบัติงานได้ทั้งนี้เพราะยูนิต    

ทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ถือเป็นเครื่องมือเฉพาะด้านทางทันตกรรม ดังนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชิ้นถ้ามี

การช ารุดแล้ว ไม่สามารถหาอุปกรณ์ทดแทนได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไป หลายชิ้นส่วนที่ช ารุดจะต้องท าการสั่ง

ตรงจากตัวแทนจ าหน่ายหรือบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 

            5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  

   5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การซ่อม Mainboard ยูนิต
ทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ 

1. ไม่มี วงจร schematic diagram ไว้
ส าหรับเป็นแนวทางในการซ่อม 
2. การจัดวางแผง  Mainboard ใว้ ใน
ต าแหน่งใกล้ระบบน้ าของยูนิตทันตก
รรมเกินไป ในกรณีที่สายน้ าช ารุดจะ
ส่งผลให้แผง Mainboard โดนน้ าท าให้
เกิดความเสียหาย 
3. ในกรณีที่ Mainboard ช ารุดเสียหาย
จากสาเหตุด้าน software จะไม่สามารถ
ท าการซ่อมแก้ ไขได้  เนื่ องจากเป็น 
software เฉพาะ 

1. เขียนวงจรในส่วนที่ช ารุด
ขึ้นมาใหม่เพ่ือสะดวกในการ
ไล่วงจรส าหรับแก้ไขส่วนที่
ช ารุด 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
เปลี่ยนสายระบบน้ าของยูนิต
ทันตกรรมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 3. จัดหาแผง Mainboard 
ใหม่มาเปลี่ยนให้กับยูนิตทัน
ตกรรมที่ช ารุด 
 

2. การซ่อมระบบน้ าด้ามกรอ
ทันตกรรม 

1.  ชุ ด  Solenoid Valve ที่ ใช้ ส าหรั บ
ควบคุมการปิด-เปิด  ทั้งด้านควบคุมการ
ท างานของลมของด้ามกรอและน้ าของ

1.ล้ างท าความสะอาดชุด 
Solenoid Valve 



74 
 

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ด้ า ม ก ร อ  เ ป็ น  Solenoid Valve ที่
บริษัทผู้ผลิตยูนิตทันตกรรมท ามาเฉพาะ 
ถ้าเกิดการช ารุดขึ้นต้องจัดหาใหม่โดยใช้
อุปกรณ์ของบริษัทเท่านั้น 

2 . ดั ด แ ป ล ง โ ด ย ใ ช้ ชุ ด 

Solenoid Valve ที่ใช้ทั่วไป 
3. จัดหาไว้ส ารอง 

3. ใช้อุปกรณม์าตรฐานของยูนิต
ทันตกรรมยี่ห้อ Silona รุ่น C8+ 
ในการซ่อมบ ารุงรักษา 

1. ราคาแพง ระยะเวลาในการจัดหานาน 1.จัดสร้างอุปกรณ์ทดแทน
โดยอาศัยความเข้าใจการ
ท างานของอุปกรณ์ประเภท
นั้น  

4. ยูนิตทันตกรรมไม่สามารถ
ท างานได้ตามปกติ แต่เมื่อท า
การตรวจสอบแล้วพบว่ายูนิต
ทันตกรรมอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 

1. ผู้ใช้งานขาดทักษะในการใช้งานยูนิต
ทันตกรรม 
2. ผู้ใช้งานไม่ทราบขั้นตอนกระบวนการ
ท างานของยูนิตทันตกรรม 
 3. ผู้ใช้งานใช้งานยูนิตทันตกรรมโดยที่
ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้  

1.  จัดการฝึกอบรมล าดับ
ขั้นตอนการใช้งานยูนิตทันตก
รรมให้กับผู้รับริการ 
 2. จั ดฝึ กอบรมการแก้ ไ ข
ปัญหาเบื้องต้น 
3.จัดท าคู่มือแนะน าอธิบาย
ขั้นตอนเปิดการใช้งาน การใช้
อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง ที่
เกี่ยวข้องกับยูนิตทันตกรรม  

5. ไม่มีคู่มือเพ่ือใช้ประกอบการ
ซ่อม 

1.ไม่มีแนวทางในการซ่อมยูนิตทันตก
รรมรุ่นนี้อย่างถูกวิธี 

1. จัดท าคู่มือการซ่อมยูนิต
ทันตกรรม Sirona รุ่น C8+ 

6)การบ ารุงรักษายูนิตทันตก
รรม 

1. ผู้ใช้บริการขาดการบ ารุงรักษา 
2. ผู้ใช้บริการบ ารุงรักษาไม่ถูกขั้นตอน
ปฏิบัติ 
3. ยูนิตทันตกรรมขาดการบ ารุงรักษา
ตามรอบที่ก าหนด 

1. จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษา
ยูนิตทันตกรรมอย่างถูกวิธี 
2.  จัดท าแผนบ ารุ ง รั กษา 
ประจ าวัน/ประจ า เดื อน/
ประจ าปี 
3 . จั ดท า แผนบริ ห า รการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบที่
ก า หนด  โ ดย อ้ า ง อิ ง จ า ก
บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ห รื อ ต า ม ที่
ตัวแทนจ าหน่าย ก าหนดไว้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
      ยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+ ที่ได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นยูนิตทันตกรรมที่มีการท างานใน
กระบวนการที่ซับซ้อน เชื่อมโยงกันมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1) ควรมีการฝึกอบรมการใช้งานเบื้องต้นก่อนท าการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน ให้ทราบขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น
ยูนิตทันตกรรมยี่ห้อ Sirona รุ่น C8+  
      2) ควรมีการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจาก
การใช้งานยูนิตทันตกรรม  
      3) ควรมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งานด้านการดูแลบ ารุงรักษาทีผู่้ใช้งานต้องท าการบ ารุงรักษาหลังการใช้งานทุก
วัน เช่น การล้างท าความสะอาดอ่างบ้วนปาก การล้างท าความสะอาดระบบ Suction ระบบ saliva ejector 
เพราะระบบทีไ่ด้กล่าวมานี้เป็นระบบที่มีการอุดตันได้ง่าย   
      4) ควรจัดท าแผนทบทวนล าดับการซ่อมวิธีการเพ่ือเป็นการทบทวนแนวปฏิบัติในการซ่อมบ ารุงรักษายูนิตทัน
ตกรรมยูนิตทันตกรรมรุ่น Sirona รุ่น C8+  
      5) ควรจัดท าแผนบ ารุงรักษาประจ าเดือนและประจ าปี โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาจะเป็นผู้
ก าหนดแผนงาน เพ่ือให้สะดวกในการเข้าปฏิบัติงาน ลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ใช้บริการ รวมถึงเพ่ือเป็นการยืด
อายุการใช้งานของยูนิตทันตกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
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บรรณานุกรม 
1. เอกสารการบ ารุงรักษาและการใช้งานเบื้องต้น ยูนิต Sirona C8+ 

 บริษัทไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด  101 ซอยสีหบุรานุกิจ11 ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี   

กรุงเทพฯ    10510 

 2. การแนะน าการบ ารุงรักษาด้ามกรอเบื้องต้นส าหรับผู้ใช้งาน 

   บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด 5 ซ.ประชานุกูล 3(รัชดาภิเษก 66) ถ. รัชดาภิเษก  แขวงบางซื่อ     

กรุงเทพฯ 10800 

3. มาตรฐานความปลอดภัย  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 

๒๕๕๔      

4. Datasheet ไอซี Microcontroller เบอร์ MC68HC705B16N 

     https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B6.pdf 

5. Datasheet LM2590HVS-5.0 

     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2590hv.pdf 

6. Datasheet CX380D5 

     http://www.crydom.com/en/products/catalog/cx-series-ac-pcb-mount.pdf 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B6.pdf
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                        ยูนิตทันตกรรม คลินิกบัณฑิตศึกษา 
 

ล าดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ ระยะเวลาการใช้งาน 

1 มข-131115-120027001-0013/47 Sirona C8+ 16 ปี 

2 มข-131115-120027001-0014/47 Sirona C8+ 16 ปี 

3 มข-131115-120027001-0015/47 Sirona C8+ 16 ปี 

4 มข-131115-120027001-0018/47 Sirona C8+ 16 ปี 

5 มข-131115-120027001-0017/47 Sirona C8+ 16 ปี 

6 มข-131115-120027001-0016/47 Sirona C8+ 16 ปี 

7 มข-131115-120027001-0019/47 Sirona C8+ 16 ปี 

8 มข-131115-120027001-0020/47 Sirona C8+ 16 ปี 

9 มข-131115-120027001-0021/47 Sirona C8+ 16 ปี 

10 มข-131115-120027001-0001/48 Sirona C8+ 15 ปี 

11 มข-131115-120027001-0002/48 Sirona C8+ 15 ปี 

12 มข-131115-120027001-0003/48 Sirona C8+ 15 ปี 

13 มข-131115-120027001-0006/48 Sirona C8+ 15 ปี 

14 มข-131115-120027001-0005/48 Sirona C8+ 15 ปี 

15 มข-131115-120027001-0004/48 Sirona C8+ 15 ปี 

16 มข-131115-120027001-0007/48 Sirona C8+ 15 ปี 

17 มข-131115-120027001-0008/48 Sirona C8+ 15 ปี 

18 มข-131115-120027001-0009/48 Sirona C8+ 15 ปี 

19 มข-131115-120027001-0012/48 Sirona C8+ 15 ปี 

20 มข-131115-120027001-0011/48 Sirona C8+ 15 ปี 

21 มข-131115-120027001-0010/48 Sirona C8+ 12 ปี 

22 มข-131115-120027001-0022/48 Sirona C8+ 12 ปี 
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                            ยูนิตทันตกรรม คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 

ล าดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ ระยะเวลาการใช้งาน 

1 มข-131108-120027001-0015/48 Sirona C8+ 15 ปี 

2 มข-131108-120027001-0013/48 Sirona C8+ 15 ปี 

3 มข-1200-27-043-000-000-00017/48 Sirona C8+ 13 ปี 

4 มข-1200-27-043-000-000-00016/48 Sirona C8+ 15 ปี 

5 มข-1200-27-043-000-000-00014/48 Sirona C8+ 15 ปี 

6 มข-131108-120027001-0018/48 Sirona C8+ 15 ปี 
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ประวัติผู้เขียน 

 
                           ชื่อ                              นายสุกจิ  โสดากุล 

                   สถานที่ท างาน       หนว่ยซ่อมบ ารุง งานบริหาร กองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                   ที่อยู่ปัจจุบัน         144/74 บ้านสุภัทรา หมู่ 20  ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น     

                                           จังหวัดขอนแก่น 

                   ประวัติการศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

                                           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

                                           ปริญญาตรี   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

                                           

 

           


