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ค าน า 

คู่มือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกหน่วยงานของ
โรงพยาบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติให้เครื่องมือแพทย์มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย และผู้ใช้งาน
มีความรู้ในการใช้และบ ารุงรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
คณะกรรมการการเครื่องมือแพทย์จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด มาตรฐานการบริหารจัดการให้เครื่องมือ
แพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย และผู้ใช้งานมีความรู้ในการใช้และบ ารุงรักษา โดยได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ และน ามาปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงานของโรงพยาบาลกุมภวาปี  แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลมีจ านวนมาก และหลากหลายยี่ห้อ  การก าหนดแนวทางปฏิบัติความ
พร้อมใช้ให้เป็นมาตรฐานกลางท้ังหมดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงพิจารณาจัดท า
เครื่องมือแพทย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง และมีในหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่รวม 5 รายการ ประกอบด้วย 
Ventilator Defibrillator,   Infusion pump, EKG และ  NIBPส่วนเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ 
ของแต่ละหน่วยงานควรจัดท าคู่มือการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน โดยให้มีรูปแบบเดียวกันกับเอกสาร
ในคู่มือนี ้

 

คณะกรรมการการเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลกุมภวาปี 

ตุลาคม 2564 
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1. เป้าหมายและตัวช้ีวัดของคณะกรรมการเครือ่งมือแพทย์ 
การก าหนดเป้าหมาย( Goal)     

             คัดเลือก/จัดหา ท าบัญชีรายการ  ตรวจสอบ  ทดสอบ  และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ 
จ าเป็น  ให้มีเพียงพอและมีความพร้อมใช้งาน  เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย  ขณะใช้เครื่องมือแพทย์และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ล าดับ 
ตัวช้ีวัดด าเนินการ 

(Performance Indicator) 
เป้าหมาย 

1 อุบัติการณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน <3 ครั้ง 

2 อุบัติการณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน <3 ครั้ง 

3 ร้อยละเครื่องมือแพทย์ได้รับการสอบเทียบ  

 3.1 ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง  ได้รับการสอบเทียบ 100 % 

 3.2 ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงกลาง  ได้รับการสอบเทียบ ≥80 % 

 3.3 ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ า  ได้รับการสอบเทียบ ≥80 % 

4 ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ≥80% 

5 อุบัติการณ์เครื่องมือช ารุดขณะใช้งาน 0 ครั้ง 

6 อุบัติการณ์เครื่องมือช ารุดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง 0 ครั้ง 

7 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเสี่ยงสูง 

≥80 % 

 
2. นโยบายงานเครื่องมือแพทย์ 

         หน้าที่งานเครื่องมือแพทย์ 
1. งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 
1.1 งานจัดหาเครื่องมือ 

1.ส ารวจความต้องการและความเพียงพอในการใช้งาน 
1. หน่วยงานก าหนดรายการเครื่องมือแพทย์ที่ควรมีในหน่วยงาน โดย วิเคราะห์ว่าหน่วยงานตนเองต้อง มี

เครื่องมืออะไรบ้างที่ต้องใช้ในการทางาน ดูจาก high risk / high volume   
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2. หน่วยงานก าหนดว่าเครื่องมือแต่ละอย่างควรมีกี่ชิ้น พิจารณาจากปริมาณการใช้  
 สภาพเครื่องมือ ใหม่ เก่า  
 ต้องยืมจากจุดอ่ืนมาใช้หรือไม่  
 บางช่วงที่มีการใช้มาก มีพอหรือไม่  
 มีเครื่องมือที่ต้องซ่อมบ่อยๆหรือไม่ 

3. วางแผนจัดหาเครื่องมือแพทย์ 
     -   ท าแผนจัดซื้อจัดหาและแผนส ารองเครื่องมือ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงาน 

4. คัดเลือกเครื่องมือแพทย์ 
5. ตรวจรับเครื่องมือแพทย์ 
6. รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ 
   -  ท าบัญชี / แฟ้มเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน พร้อมประวัติเครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่อง     โดย
ผู้รับผิดชอบเครื่องมือแพทย์ในแต่ละหน่วยงาน 

             - หากพบว่าเครื่องมือไม่พียงพอ เช่น ต้องมีแต่ไม่มี/มีแต่ไม่พอใช้/ต้องยืมจากหน่วยงานอื่น  
( Buddy system ) หากไม่สามารถหาเครื่องมือมาใช้ได้ ให้บันทึก อุบัติการณ์ 
             -   ท าบัญชี / แฟ้มเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพร้อมประวัติเครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่อง โดย
คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ 

 7. ประเมินความเพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน 
1.2    งานระบบส ารองเครื่องมือ 
        1. ก าหนดวางหลักเกณฑ์   เพ่ือการมีและการให้บริการเครื่องมือส ารองหมุนเวียนทุกเครื่องใน 
         โรงพยาบาล เช่น Ventilator Infusion pump Defibrillator  Suction ที่เป็นส ารอง 
          -  ศูนย์ส ารองเครื่องมือแพทย์ ยืมและคืนเครื่องมือ/อุปกรณ์เครื่องมือในวัน เวลาราชการ 

  - นอกเวลาราชการ ยืมเครื่องมือโดย จัดวางเครื่องมือและลงทะเบียนยืมที่ ICU 
เครื่องมือที่ส ารอง คือ Infusion  pump 
- สร้างระบบ Buddy ( Buddy system) เป็นระบบการยืมเครื่องมือแพทย์ระหว่าง  หน่วยงานใกล้เคียง

เพ่ือให้การใช้เครื่องมือที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงที่สุด 
        2. ตรวจสอบและแนะน าการใช้เครื่องมือส ารอง 
        3. บ ารุงรักษาและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือส ารอง 
  1. 3  ระบบสารสนเทศ  

1.ใช้โปรแกรม RMC  2011 มาใช้ในการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ บันทึกประวัติเครื่องมือ
แพทย์และเวลาการบ ารุงรักษา เพื่อใช้วางแผน ควบคุม จัดหาและติดตามการด าเนินงาน 
2. รวบรวม ปัญหา  อุปสรรค  และหาแนวทางแก้ไข  พัฒนาร่วมกับงาน  IT และงานพัสดุ 

  1.4   งานสนับสนุนวิชาการ  ให้ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ 
1. ให้ความรู้การใช้งานเบื้องต้น 
2. จัดท าคู่มือการใช้งาน  
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3. จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษา 
4. จัดวิชาการ  อบรมความรู้ผู้ใช้งานและช่างที่เกี่ยวข้อง 

- การเพ่ิมสมรรถนะการดูแลเครื่องมือแพทย์ของบุคลากรโดยให้มีการอบรมอย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี 
2.  งานบ ารุงรักษาและสอบเทียบความเที่ยงตรง 

2.1 จัดระบบ,แผนงาน,โครงการบ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

2.2 ด าเนินงานดูแลบ ารุงรักษา  สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
2.3 พัฒนาระบบการบ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

3.  งานบริหารงานจัดการซ่อมบ ารุง 
  3.1   จัดระบบ   วิธีการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 
  3.2   รวบรวมข้อมูลการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 
  3.3.  จัดท าและพัฒนาระบบงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 

4. โครงสร้างงานเครื่องมอืแพทย์ 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ประธานงานเครื่องมือแพทย์ 

เลขางานเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

งานดูแลบ ารุงรักษา 

งานซ่อม งานสอบเทียบ 
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5. การจ าแนกชนิดของเครื่องมือแพทย์ ตามเกณฑ์ สบส.เขต 8 
1.  ความเสี่ยงสูง(High  Risk) 
2.  ความเสี่ยงปลานกลาง(Medium  Risk) 
3.  ความเสี่ยงต่ า(Low  Risk) 

รายการเครื่องมือแพทย์ท่ีมีความเสี่ยงระดับสงู 
 

ล าดับที ่ รายการเครื่องมือ ความเสี่ยงสูง 

1 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(Defibrillator) 

2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
3 ตู้อบเด็ก (Infant Incubator) 
4 เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor) 
5 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump) 
6 เครื่องให้สารน้ า (Syringe Pump) 
7 เครื่องจี้ ตัดด้วยไฟฟ้า (Electro Surgical) 

8 เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด  
9 เครื่องให้สารสลบ (Gas indicator vaporizer) 
10 เครื่องดมยาสลบ (Gas indicator machine) 
11 เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) 
12 เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูง (High Flow) 
13 เครื่องชั่งน้ าหนักสาร (Analytical weight) 
14 ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank) 
15 เครื่องเย็นเก็บเวชภัณฑ์ (Drug Refrigerator) 
16 ตู้แช่แข็ง ( Ultra  freezer) 
17 เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 
18 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Ultrasound Therapeutic) 
19 เครื่องวัดการบีบตัวของมดลูก 
20 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 
21 เครื่องดูดช่วยคลอดสูญญาณกาศ(Vacuum)  ของหน่วยงานห้องคลอด 

22 เครื่อง เอ็กซ์เรย์ทั่วไป (X-ray Machine) ของหน่วยงานรังสีวิทยา 
23 เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ (X-ray Mobile) ของหน่วยงานรังสีวิทยา 
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24 เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิจิตอล ฟลูโอโรสโคปของหน่วยงานรังสีวิทยา 
25 เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟัน (Dental X-ray Machine) ของหน่วยงานทันตกรรม 
26 เครื่องชั่งน าหนักเด็ก (Baby weight) 

รายการเครื่องมือแพทย์ท่ีมีความเสี่ยงระดับกลาง 
ล าดับที ่ รายการเครื่องมือ ระดบัความเสี่ยงกลาง 

1 เครื่องปั่นปัสสาวะ (Centrifugle) 
2 เครื่องปั่นเลือด (Hematocrit) 
3 เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
4 เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage) 
5 เครื่องดูดของเหลวระบบไปป์ไลน์(Suction Pipeline) 
6 เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กทารกแรกคลอด  
7 ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) 
8 นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
9 เทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แบบอนาล็อก (Analog Thermometer) 
10 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบปรอท (Patient Thermometer) 
11 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล (Digital Patient Thermometer) 
12 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure) 
13 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Digital Blood Pressure) 
14 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
15 เครื่องส่ายผสมสาร (Rotator) 
16 เครื่องปั่นผสมสารตกตะกอน (Serofuge) 
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ ของหน่วยงานกายภาพ 

    18 เครื่องอุ่นสปอร์เทสต์
Steam incubator) 

 

เครื่องอุ่นสปอร์เทสต์Steam incubator) 
 

 
รายการเครื่องมือแพทย์ท่ีมีความเสี่ยงระดับต่ า 
ล าดับที ่ รายการเครื่องมือ 

1 หม้อต้มพาราฟิน (Paraffin Bath) 
2 หม้อต้มผ้าประคบร้อน (Pack Heater) 
3 เครื่องชั่งน้าหนักผู้ใหญ่ (Adult weight) 
4 เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Flow Meter) 
5 เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนระบบไปป์ไลน์(Pipeline Flow meter) 
6 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้อง (Ambient Thermometer) 
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7 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้องแบบดิจิตอล (Digital Ambient Thermometer) 
8 เครื่องปั่นสารอุดฟัน (Amalgamator) 
9 เครื่องชั่งน้ าหนักท่ัวไป (General weight) 

 ระบบ Buddy  และระบบเสริม  ในตารางดังนี้ 
Buddy system ระบบเสริม 

 
- ห้องผ่าตัดและห้องคลอด 
- ห้องฉุกเฉิน – ตึกผู้ป่วยนอก - หอผู้ป่วยวิกฤต 

- หอผู้ป่วยวิกฤต - ห้องฉุกเฉิน 

- หอผู้ป่วยหลังคลอด - หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

- คลนิิกอายุรกรรม - ห้องคลอด 

- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง - หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม - หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
- หอผู้ป่วยเด็ก - หอศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

 
1. คลินิกสูติ-นรีเวช 
2. หอผู้ป่วยเด็ก 
3. หอผู้ป่วยหลังคลอด 
4. ตึกผู้ป่วยนอก 
5. หอผู้ป่วยศัลยกรรม 
6. หอผู้ป่วยอายุรกรรม 
7. หอผู้ป่วยวิกฤต 
 

6. แผนการจัดสรรเครื่องมือแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 

แผนระยะยาว แผนระยะสั้น 

เป็นการจัดซื้อที่มีระยะจัดซื้อ 

น้อยกว่า 3 เดือน 

หรือการจัดซื้อกรณีเร่งด่วน 

เป็นการจัดซื้อที่มีระยะจัดซื้อ 
ตามปีงบประมาณ 

High -Medium 
Risk 

High-Medium-Low 
Risk 
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7. แนวทางการวเิคราะห์ ความคุ้มค่าคุ้มทุน เครื่องมือแพทย์ High Risk  
     มาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ มีเกณฑ์การพิจารณายกเลิกใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

1. ราคาประเมินค่าซ่อมสูงกว่า 25 % ของราคาซื้อ 
     2. ราคาซ่อมสะสมรวมสูงกว่า  75  % ของราคาซื้อ 

3. ราคาเสื่อมสูงกว่า 60 % ของราคาซื้อ 
     4. มีการแจ้งเตือนอันตรา การแจ้งห้ามใช้เครื่องมือ 

5. ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากขาดแคลนอะไหล่ 
6. ผลการสอบเทียบไม่ผ่าน ไม่สามารถปรับแต่งได้   เครื่องมือไม่มีความปลอดภัย 
(อ้างอิง จากเอกสารการประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
กองวิศวกรรมการแพทย์ ) 

8. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย     
            การจัดท าเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ ในการขนย้ายเครื่องมือแพทย์   ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานจัดส าดับ
ความส าคัญของการขนย้ายเครื่องมือ  พิจารณาจากฉลาก ดังนี้ 

  (1) ติดฉลากสีแดงหมายเลข ๑ เป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป  

  (2) ติดฉลากสีเหลือง หมายเลข ๒ เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญรองลงมา หรือมีมูลค่า   

       5,000 – 20000 บาท 

  (3) ติดฉลากสีเขียว หมายเลข ๓  เป็นเครื่องมือที่ไม่มีความส าคัญ หรือมีมูลค่าน้อยกว่า 5,000 บาท 

ดังรูปภาพต่อไปนี ้
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สถานที่/ผังงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ (ห้องประชุมผาแดง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. บทบาทหน้าที ่การบริหารจัดการเครือ่งมอืแพทย์ : 3M 
    M1  

- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือโดยตรง 
แนวทางการแจ้งเมื่อเหตุฉุกเฉินเครื่องมือไม่พร้อมใช ้

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

High Risk Medium 
/Low Risk 

ช ารุด 

ลงข้อมูล  RMC  โทรแจ้งช่างเทคนิคท่ีศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
โทร ภายใน 1111 มือถือ ช่างวงศ์ 061-0913137,  

ช่างตั้ม  095-8978608 
 

ลงข้อมูล   RMC  

ช่างเทคนิคเข้าหน้างานภายใน 30 นาที 

ซ่อมได ้
ซ่อมหน้างานไม่ได้ 

จะมีการแจ้งผลภายใน   24  ชม. 
ด าเนินการซ่อมและแจ้งผลภายใน 72 ชม. 

กรณีต้องสั่งอะไหล่จากภายนอกหรอืต้องรอช่างภายนอกและแจ้งหน่วยงานให้รับทราบ 

รับเครื่องมือ ท าความสะอาด ซ่อมแซม 

รับเครื่องมือคืน 
ชาร์จไฟก่อนส่ง

มอบ 
สอบเทียบ 

ช่างเทคนิคเข้าหน้างานภายใน  24  ชม. 
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หมายเหตุ  ทุกหนว่ยงาน ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  แต่ละหน่วยงานของ
เครื่องมือแพทย์ (ภาคผนวก) 

M2   ช่างเทคนคิและบ ารุงรักษาจากงานเครือ่งมือแพทย ์
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10. Flow  ระบบงานซ่อม 

 
 
 
 
 

 
    
    

   ซ่อมเองได้                                     ซ่อมเองไม่ได้ 

 
                                                
                                                
                                               

 
                                   
ในคลัง                   นอกคลัง                                                      
                                                   ใช่                                     ไม่ใช่                                         

 
 
               

                                                              ซ่อมไม่ได้ 

 
 
 

                ซ่อมได้ 
 

รับแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม RMC/ตรวจพบการช ารุด 

 

ช่างประเมินวิเคราะห์
ตามความจ าเป็น

เร่งด่วน 

ประเมินราคาและบันทึกผล 

แจ้งหน่วยงานที่ส่งซ่อม/
บันทึกขออนุมัติผอ. 

ผอ.อนุมัติ    

ส่งมอบ/บันทึกประวัติซ่อม 

รับคืนจากบริษัท
ภายนอก 

เบิกของ
จากพัสดุ 

หน่วยงานแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม RMC 

ด าเนินการจัดเก็บรอ
จ าหน่าย 

งานพัสดุส่งซ่อมภายนอก 

ตรวจสอบหลังการซ่อม 

แจ้งการด าเนินการและผลการซ่อม
พร้อมราคาคา่วัสดุ และอุปกรณ์
ต่างๆเสนอต่อหัวหน้าพัสดุและ
ผอ. 
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ช่างเทคนิค 2 การตรวจสอบความเพียงพอเครื่องมือ ประจ าวัน  
 

การสอบเทียบเครื่องมอืศูนย์เครื่องมือแพทย ์
  

M3. ช่างเทคนิคและซ่อมบ ารุงจากภายนอก 

-  สบส.เขต 8 เกณฑ์การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
 
เครื่องมือแพทยส์อบเทยีบตามมาตรฐาน 

1. เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการสอบเทียบ ปีละครั้ง ร้อยละ 100 
2. เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงกลางได้รับการสอบเทียบ  ร้อยละ 80 
3. เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ าได้รับการสอบเทียบ  ร้อยละ 80 
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ภาคผนวก 
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รายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เคร่ือง Ventilator   

No. รายการ วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ หมายเหตุ 

 ตรวจสอบสภาพทั่วไป   

1 หน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

2 สวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

3. สวิทซ์เลือก Mode/Key Board สวิทซ์เลือก Mode/Key Board ตรวจสอบว่ามีการแตกหักช ารุดหรอืสามารถใช้งานไดต้ามปกติหรือไม่  

4. ปลั๊กไฟ AC/สายไฟ AC ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  

5. Breathing Circuit มีการฉีกขาด แตกหัก,ช ารุดหรือไม่,มีการต่อที่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  

6. Bacteria Filter เช็ค Bacteria Filter มีการแตกหกัช ารุดหรือไม ่  

7. Water Traps เช็ค Water Traps มีการแตกหักช ารุดหรือไม ่  

8. Humidifier เช็ค Humidifier มีการแตกหักช ารุดหรือไม ่  

 เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ   

9. การทดสอบตัวเอง (Self test)ของ
เครื่อง (SST=Short Self Test) 

เข้า Mode ทดสอบตัวเองเป็นการเช็คระบบตา่งๆภายในตัวเครื่อง และ Breathing Circuit ว่าเครื่องพร้อมใช้งาน  

10. หน้าจอแสดงผล ตัวอักษรแสดงหน้าท่ี, ค่าพารามเิตอร,์ เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  

11. Humidifier และระดับน้ า ตั้งค่าระดับอุณหภูมิมีคา่ตรงหรือไม่ 
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 การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อม
ใช้งานของเคร่ือง 

  

12. ชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ ประกอบและเช็คว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ครบถ้วนหรือไม ่  

13. ท าความสะอาดเครื่อง เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง  
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ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน .................................................โรงพยาบาลกุมภวาป ี ประจ าปี  ........................... 

เคร่ือง Ventilator  ยี่ห้อ ...................................................... รุ่น ...................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ....................................... เคร่ืองท่ี................ 

 

รายการ 

เดือน……………………………./วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

8.                                

9                                

10.                                

11.                                

12.                                

13                                
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ผู้
ตรวจเช็ค 

                               

หมายเหตุ : การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย = ปกติ, เครื่องหมาย X = ผิดปกติ  

* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน 

1.รายงานความผิดปกติ อาการ.........................................................................................................................................................................  วันท่ี ...................................... 

รายละเอียด  

 ส่งซ่อมแผนก....................................................วันท่ี ...................................ได้รับกลับวันที่ ................................. ค่าซ่อม................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 
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2.รายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เครื่อง Defibrillator 

No. รายการ วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ หมายเหต ุ

 ตรวจสอบสภาพทั่วไป   

1. หน้าปัทม์และจอแสดงผล มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

2. สวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

3. สวิทซ์เลือก Mode/Power Selector สวิทซ์เลือก Mode/ Power Selector และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ
หรือไม่ 

 

4. ปลั๊กไฟ AC/สายไฟ AC ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  

5. EKG Electrode/Patient Cable มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม ่  

6. Paddle Electrode มีการแตกหักช ารุดหรือไม ่  

 เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ   

7. ทดสอบแบตเตอรี ่ ถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย 30 นาที  

8. หน้าจอแสดงผล ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการ
แสดงผลตรงตามการท างาน 

 

9. การท างานของปุ่มปรับต่างๆ สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ  

 การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้
งานของเคร่ือง 
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10. กระดาษบันทึกผล,ครีมทา 
Electrode,Paddle 

เช็คอุปกรณ์ว่าครบถ้วนตามรายการหรือไม ่  

11. ท าความสะอาดเครื่อง เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง  

12. ชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (หรือตามมาตรฐานเครื่อง) โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่อง
ท างาน 
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ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน .................................................โรงพยาบาลกุมภวาป ี ประจ าปี  ........................... 

เคร่ือง Defibrillator ยี่ห้อ ...................................................... รุ่น ...................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ....................................... เคร่ืองท่ี................ 

 

รายการ 

เดือน……………………………./วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12                                

ผู้ตรวจเช็ค                                

หมายเหตุ : การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย = ปกติ, เครื่องหมาย X = ผิดปกติ  
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* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน 

1.รายงานความผิดปกติ อาการ.........................................................................................................................................................................  วันท่ี ...................................... 

รายละเอียด  

 สง่ซ่อมแผนก....................................................วันท่ี ...................................ได้รับกลับวันที่ ................................. ค่าซ่อม................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 
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3.รายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เครื่อง Infusion pump 

 

No. 

 

รายการ 

 

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ 

 

หมายเหต ุ

 ตรวจสอบสภาพทั่วไป   

1. หน้าปัทม์และจอแสดงผล มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

2. สวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

3. สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน สวิทซ์เลือก Mode และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

4. ปลั๊กไฟ AC/สายไฟ AC ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  

5. Drop sensor มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่   

6. Door เช็คว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม ่  

7. ที่ยึดเสาน้ าเกลือ มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  
 เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ   

8. ทดสอบแบตเตอรี ่ ถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วเปิดเครือ่ง ให้ท างานอย่างน้อย 30 นาที  

9. การท างานของปุ่มปรับต่างๆ สามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกต ิ  

10. การท างานของ Drop sensor สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยการใช้นิ้วมือผ่าน  sensor ดูการท างาน  



10 
 

11 การตั้งค่า  alarm ตั้งค่า alarm แล้วเครื่องสามารถ alarm ได้หรือไม ่  

 การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้
งานของเคร่ือง 

  

12. ท าความสะอาดเครื่อง เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง   

13. ชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรี่อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (หรือตามมาตรฐานเครื่อง) โดยไม่ต้องเปดิให้เครือ่ง
ท างาน 
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ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน .................................................โรงพยาบาลกุมภวาป ี ประจ าปี  ........................... 

เคร่ือง Infusion Pump  ยี่ห้อ ...................................................... รุ่น ...................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ....................................... ............... 

 

รายการ 

เดือน……………………………./วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7                                

8                                

9                                

10                                

12                                

13.                                

ผู้ตรวจเช็ค                                

หมายเหตุ : การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย = ปกติ, เครื่องหมาย X = ผิดปกติ  

* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน 
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1.รายงานความผิดปกติ อาการ.........................................................................................................................................................................  วันท่ี ...................................... 

รายละเอียด  

 ส่งซ่อมแผนก....................................................วันท่ี ...................................ได้รับกลับวันที่ ................................. ค่าซ่อม................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 
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4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เครื่อง Syring  pump 

 

No. 

 

รายการ 

 

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ 

 

หมายเหต ุ

 ตรวจสอบสภาพทั่วไป   

1. หน้าปดัและจอแสดงผล มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

2. สวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

3. สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน สวิทซ์เลือก Mode และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  
4. ปลั๊กไฟ AC/สายไฟ AC ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  

5. Clamp Lock เช็คว่ามีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่  

6. ที่ยึดเสาน้ าเกลือ มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  
 เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ   

1. ทดสอบแบตเตอรี ่ ถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วเปิดเครือ่ง ให้ท างานอย่างน้อย 30 นาที  

2. หน้าจอแสดงผล ขณะเปดิเครื่อง ตัวอักษรแสดงหนา้ที่, ค่าพารามิเตอร,์ เส้นสญัญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการ
แสดงผลตรงตามการท างาน 

 

3. การท างานของปุ่มปรับต่างๆ สามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกต ิ  

4 การตั้งค่า  alarm ตั้งค่า alarm แล้วเครื่องสามารถ alarm ได้หรือไม ่  
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 การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้
งานของเคร่ือง 

  

1. ท าความสะอาดเครื่อง เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง  

2. ชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรี่อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (หรือตามมาตรฐานเครื่อง) โดยไม่ต้องเปดิให้เครือ่ง
ท างาน 
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ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน .................................................โรงพยาบาลกุมภวาป ี ประจ าปี  ........................... 

เคร่ือง Syringe Pump  ยี่ห้อ ...................................................... รุ่น ...................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ....................................... เคร่ืองท่ี................ 

 

รายการ 

เดือน……………………………./วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

                                

1.                                

2.                                

3.                                

4                                
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1.                                

2.                                

หมายเหตุ : การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย = ปกติ, เครื่องหมาย X = ผิดปกติ  

* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน 

1.รายงานความผิดปกติ อาการ.........................................................................................................................................................................  วันท่ี ...................................... 

รายละเอียด  

 ส่งซ่อมแผนก....................................................วันท่ี ...................................ได้รับกลับวันที่ ................................. ค่าซ่อม................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5.รายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ เครื่อง EKG 

 

No. 

 

รายการ 

 

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ 

 

หมายเหต ุ

 ตรวจสอบสภาพทั่วไป   

1. หน้าปดัและจอแสดงผล มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

2. สวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

3. สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน สวิทซ์เลือก Mode และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

4. ปลั๊กไฟ AC/สายไฟ AC ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  

5. EKG Electrode/Patient Cable มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม่  

6. ขั้วต่อลีอดแขน - ขา เช็คข้อต่อลีอดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  

7 ขั้วต่อลีอดหน้าอก เช็คข้อต่อลีอดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  
 เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ   

8 ทดสอบแบตเตอรี ่ ถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย 30 นาที  

9 หน้าจอแสดงผล ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการ
แสดงผลตรงตามการท างาน 

 

10 การท างานของปุ่มปรับต่างๆ สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ  
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11 การตั้งค่า High-Low alarm ตั้งค่า High-Low alarm แล้วเครื่องสามารถ alarm ได้หรือไม่  

12 การท างานของเครื่องพิมพ์ ทดสอบว่าสามารถพิมพ์แล้วกระดาษที่ออกมาคมชัดหรือไม่  

 การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้
งานของเคร่ือง 

  

13 กระดาษ,ครีมทา Electrode เช็คว่ามีอุปกรณ์ครบตามที่ก าหนดหรือไม่  

14 ท าความสะอาดเครื่อง เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง  

15 ชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง (หรือตามมาตรฐานเครื่อง) โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่อง
ท างาน 
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ใบรายงานการตรวจเช็คเคร่ืองมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน .................................................โรงพยาบาลกุมภวาป ี ประจ าปี  ........................... 

เคร่ือง EKG  ยี่ห้อ ...................................................... รุ่น ...................................... หมายเลขครุภัณฑ์ ................ เคร่ืองท่ี................ 

 

รายการ 

เดือน……………………………./วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

หมายเหตุ : การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย = ปกติ, เครื่องหมาย X = ผิดปกติ  
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* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน 

1.รายงานความผิดปกติ อาการ.........................................................................................................................................................................  วันท่ี ...................................... 

รายละเอียด  

 ส่งซ่อมแผนก....................................................วันท่ี ...................................ได้รับกลับวันที่ ................................. ค่าซ่อม................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................ 

 
 


