คุณมีแผนทำ PM(Preventive Maintenance) ร่ ำงกำยตัวเองแล้ วหรือยัง?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
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เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ และเครื่ องไม้ เครื่ องมือต่างๆยังต้ องทาการซ่อมบารุ งรักษาเชิงป้องกัน มิฉะนัน้ มันจะใช้
งานได้ ไม่นาน หรื ออาจจะเสียบ่อย และจะเป็ นปั ญหามากถ้ าเครื่ องจักรเครื่ องนันเสี
้ ยระหว่างการใช้ งานบ่อย เพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อการท างานมากไม่ว่า จะเป็ น เรื่ อ งของผลผลิต คุณ ภาพของสิน ค้ าที่ ผลิต โอกาสที่ สูญ เสียไป รวมถึ ง
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง
ร่ างกายของคนเราก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากเครื่ องจักร จะต่างกันก็ตรงที่เครื่ องจักรยังมีวนั พักหรื อวันหยุดซ่อม
ใหญ่ประจาปี (Overhaul) แต่ร่างกายของคนเราทางาน 24 ชัว่ โมง 365 วัน ตลอดอายุการใช้ งาน ไม่มีวนั หยุดซ่อมใหญ่ จะ
ทาได้ ก็เพียงการซ่อมบางส่วนที่เสียไปเท่านัน้ ถ้ าภาษาช่างเขาเรี ยกกันว่า "On line Maintenance" หมายถึงการซ่อมใน
ขณะที่เครื่ องกาลังเดินอยู่
การซ่อมบารุ งเครื่ องจักรเชิ งป้องกันหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่าเครื่ องจักรแต่ละเครื่ องนันจะต้
้
องมีการ
ตรวจสอบ ซ่อมบารุ งอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ และอย่างไร จึงจะทาให้ เครื่ องจักรนันๆมี
้ อายุการใช้ งานได้ นาน แล้ วก็มีการจัดทา
แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันออกมา บางครัง้ เป็ นเพียงการตรวจเช็ค บางครัง้ ก็ต้องหยอดจารบี บางครัง้ อาจจะต้ องเปลีย่ น
แผ่นยางรอง ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหญ่โตอะไร ง่ายกว่าการซ่อมบารุงเมื่อเครื่ องจักรเสียมากมาย
คนทางานหลายคนมัวแต่หลงระเริ งอยู่กบั ลาภ(ผลตอบแทน) ยศ(ตาแหน่งหน้ าที่) สรรเสริ ญ(ความก้ าวหน้ าที่คน
ยอมรับ) จนทาให้ หลงลืมการทา PM ร่างกายตัวเอง เหมือนกับบางองค์กรที่มวั แต่เพลิดเพลินอยูก่ บั ยอดขายที่มาก กาไรสูง
ทาให้ หลงลืมการทา PM เครื่ องจักร ผมรับรองได้ วา่ ระยะยาวแล้ วทังคนและเครื
้
่ องจักรที่ไม่ได้ ทา PM นี ้จะแย่ และผลเสียที่
ตามมาจะไม่ค้ มุ ค่ากับสิง่ ที่ได้ มา
ผมอยากจะชี ใ้ ห้ ค นทางานเห็น ว่าร่ างกายนี่แ หละคื อปั จจัยพื น้ ฐานที่ สาคัญ ของคนเรา เพราะไม่ว่าเราจะมี
ตาแหน่งหน้ าที่การงานสูงเพียงใด เราจะมีผลตอบแทนสูงมากเพียง ไม่ว่าเราจะจบการศึกษาระดับไหนมา ถ้ า...ร่ างกาย
ของเราป่ วยออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลา มาทางานวันเว้ นวัน ผมรับรองได้ เลยว่าไม่มีบริ ษัทไหนหรอกครับที่จะจ้ างเราไป
ตลอด ถ้ าเราไม่สามารถทางานให้ เขาต่อไปได้ ถ้ าเจอบริ ษัทที่ใจดีหน่อยอย่างดีก็เพียงค่าชดเชยที่สงู กว่ากฎหมายเท่า
นันเอง
้ อย่างนี ้ลองคิดดูซิครับว่าการที่เราทุ่มเทให้ กับการทางานมาก(เกิ นไปจนลืมดูแลสุขภาพร่ างกายตัวเอง)นัน้ มัน
คุ้มค่ากันหรื อไม่ ที่พดู เช่นนี ้ไม่ได้ หมายความว่าให้ เราเลิกทุม่ เทกับการทางานให้ บริ ษัท เพียงแต่ขอให้ คิดถึงผลกระทบระยะ

ยาว เพราะผู้ประกอบการเองก็คงไม่อยากเห็นพนักงานที่มีความสามารถต้ องมาจบชีวิตการทางานลงด้ วยโรคภัยไข้ เจ็ บ
เหมือนกัน เขาก็อยากให้ เราอยูก่ บั บริ ษัทหรื อองค์กรของเขานานๆเหมือนกัน
ถ้ าใครพอมีเวลาผมอยากแนะนาให้ ลองตื่นเช้ าๆสักวันหนึ่ง แล้ วไปเดินดูตามสวนสาธารณะที่มีคนไปออกกาลัง
กายกัน สิ่งที่ เราจะพบเห็น แน่คื อคนสองกลุ่ม กลุ่ม แรกคือคนที่ มาออกกาลังกายกันทุกวัน สีห น้ าของเขา เปล่งปลัง่ มี
ความสุข มีชีวิตชีวาบางคนออกกาลังกายเสร็ จแล้ วกลับไปทางาน บางคนก็ทาอาชีพส่วนตัวกลับตอนไหนก็ได้ บางคนก็
เป็ นคนสูงอายุที่มีความสุขกับการได้ เจอเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่ยงั มีสขุ ภาพแข็งแรงอยู่ สาหรับกลุม่ ที่สองคือ คนที่วิ่งไม่ได้ เดิน
ก็ยงั ไม่ไหวเลย บางคนก็ วิ่งกระเพรกๆ บางคนเป็ นอัมพฤก อัมพาตบางส่วน ต้ องมีไม้ เท้ า ที่หนักกว่านัน้ บางคนต้ องนัง่
รถเข็นมา คนเหล่านี ้สีหน้ าไม่คอ่ ยสดชื่นเหมือนคนกลุม่ แรก ขอให้ ลองไปนัง่ สังเกตดูแล้ วคุณจะตัดสินใจได้ ด้วยตัวเองแหละ
ครับว่าเราควรจะเลือกที่จะออกกาลังกายก่อนหรื อหลังจากร่ างกายแย่แล้ ว ถ้ าจะให้ มนั่ ใจยิ่งกว่านี ้ ผมแนะนาให้ ลองไป
พูดคุยกับคนในกลุม่ ที่สองดูนะครับ คุณจะพบว่าคนบางคนเคยรุ่งโรจน์และรุ่งเรื องในอาชีพการงานมาก่อน แต่เมื่อร่างกาย
เขาแย่ ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่มีความหมายอะไรเลย
ใครไม่อ ยากเป็ น เหมื อนคนในกลุ่ม ที่ สองผมอยากจะแนะน าให้ ดูแลร่ างกายโดยใช้ แ นวคิ ด ของการท า PM
เครื่ องจักรดังนี ้


ตรวจร่ ำงกำรประจำปี
การตรวจร่างการประจาปี จะช่วยให้ เราพบความผิดปกติในส่วนต่างๆของร่างกายได้ ทนั ท่วงที ถ้ าปล่อย
ไว้ นานความผิดปกตินนอาจจะรั
ั้
กษาได้ ยาก รวมถึงการทาให้ สว่ นอื่นๆได้ รับความเสียหายไปด้ วย ใคร
ท างานบริ ษั ท ถ้ า มี ปั ญ ญา(เงิ น )ก็ อ ย่ า ไปไว้ ใ จมากว่า ผลการตรวจร่ า งกายประจ าปี จ ะได้ ผ ลร้ อย
เปอร์ เซ็น ต์ ทางที่ ดีค วรจะไปตรวจเองอีก ทางหนึ่ง เพราะโปรแกรมการตรวจจะได้ ตรงกับ ลักษณะ
ร่ างกาย สุขภาพ และอายุของเรามากกว่า เพราะในแต่ละช่วงอายุของคนเราจะต้ องเปลี่ย นแปลง
รายการตรวจให้ เหมาะสมเหมือนกับรถยนต์ที่ทกุ กี่กิโลเมตรต้ องเปลีย่ นไส้ กรอง ทุกกี่กิโลเมตรต้ องถ่าย
น ้ามันเครื่ อง ต้ องเปลีย่ นสายพาน



ออกกำลังกำยเป็ นประจำ
การออกก าลัง กายคื อ ยาวิ เศษที่ ห าที่ ไหนไม่ได้ ไม่ สามารถกิ น ครั ง้ เดี ย วได้ ต้ อ งกิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ ใครมาบังคับก็ไม่ได้ การออกาลังกายเป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่ามากสาหรับชีวิตคนเรา มีหลาย
คนบอกว่าผมทางานใช้ แรงมาทัง้ วันแล้ ว ไม่จาเป็ น ต้ องออกกาลังกายหรอก แสดงว่าเขาเข้ าใจผิ ด
เกี่ยวกับความหมายของการออกาลังกาย การออกกาลังกายที่ดีนนไม่
ั ้ ใช่แค่เพียงการทาให้ เหงื่อออก
เพียงอย่างเดียว แต่จิตใจต้ องผ่อนคลายไปด้ วย และการออกกาลังกายไม่ได้ หมายถึงเพียงการแต่งชุด
กีฬาแล้ วไปเล่นกีฬาหรื อไปวิ่งตามสวนสาธารณะเท่านัน้



ดูแลเรื่องอำหำรกำรกิน
อาหารการกินถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญต่อสุขภาพของร่ างกาย เพราะอาหารก็คือเปรี ยบเสมือนน ้ามันของ
รถยนต์ ถ้ าน ้ามันไม่มีคณ
ุ ภาพ จะทาให้ เครื่ องยนต์พงั เร็ วขึ ้น หรื ออาจจะน๊ อกเอาง่ายๆ



ดูแลเรื่องอำรมณ์
ถึงแม้ อารมณ์จะไม่ได้ มีผลทาให้ ร่างกายแข็งแรงโดยตรง แต่อารมณ์ก็สามารถทาให้ ร่างกายอ่อนแอลง
ได้ เช่น การเครี ยดมากๆจะทาให้ เกิดโรคกระเพาะ อาจจะทาให้ เส้ นเลือดในสมองแตกเป็ นอัมพฤก
อัมพาตได้ เหมือนกัน

ดังนัน้ ใครก็ตามที่ยงั จัดลาดับความสาคัญของการออกกาลังกายไว้ ประมาณชั่วโมงที่ 25 ของวัน(คิดจะออก
กาลังกาย แต่เวลาแต่ละวันหมดก่อนทุกที) กรุณาคิดใหม่ ทาใหม่ได้ แล้ วนะครับ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอีกหนึง่ ปี ร่างกายก็
มีอายุการใช้ งานเพิ่มขึ ้นมาอีกหนึ่งปี การเสื่อมสภาพก็เพิ่มขึ น้ และอย่าลืมนะครับว่าร่ างกายของเราทางานไม่มีวนั หยุด
ประจาสัปดาห์ ไม่มีวนั หยุดพักผ่อนประจาปี และไม่มีวนั หยุดประเพณีหรื อนักขัตฤกษ์ ใดๆทังสิ
้ ้น เราจึงควรจะจ่ายโบนัส
โดยการดูแลสุขภาพกายอย่างสม่าเสมอนะครับ สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคนทางานทุกคนคงจะมีสขุ ภาพดีกันทุกคนนะ
ครับ

