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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน .......................................................หน่วยงาน ....................................................... .............         .............           ร.พ ร.พ ........................................................................    ประจ าปี  ...........................ประจ าปี  .........................................................................................................  

เคร่ืองเคร่ืองช่วยหายใจช่วยหายใจ  ยี่ห้อ .......................................ยี่ห้อ .....................................................................  รุ่น ..............................รุ่น ..............................................  หมายเลขครภุัณฑ์ .......................................หมายเลขครภุัณฑ์ ....................................... ......................................................................................................................................................................................................  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee//KKeeyy  BBooaarrdd  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee//KKeeyy  BBooaarrdd  ตรวจสอบว่ามีการแตกหักช ารุดหรอืตรวจสอบว่ามีการแตกหักช ารุดหรอื

สามารถใช้งานได้ตามปกสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  BBrreeaatthhiinngg  CCiirrccuuiitt  มีการฉีกขาด แตกหัก,ช ารุดหรือไม่,มีการต่อที่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่มีการฉีกขาด แตกหัก,ช ารุดหรือไม่,มีการต่อที่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่                                  

6.6.  BBaacctteerriiaa  FFiilltteerr  เช็คเช็ค  BBaacctteerriiaa  FFiilltteerr  มีการแตกหกัช ารุดหรือไม่มีการแตกหกัช ารุดหรือไม่                                  

7.7.  WWaatteerr  TTrraappss  เช็คเช็ค  WWaatteerr  TTrraappss  มีการแตกหักช ารุดหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือไม่                                  

88..  HHuummuuddiiffiieerr  เช็คเช็ค  HHuummuuddiiffiieerr  มีการแตกหักช ารุดหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพภาพ                                  

1.1.  การทดสอบตัวเอง (การทดสอบตัวเอง (SSeefftteesstt)ของ)ของ

เครื่องเครื่อง  ((SSSSTT==SShhoorrtt  SSeellff  TTeesstt))  
เข้า เข้า MMooddee  ทดสอบตัวเองเป็นการเช็คระบบตา่งๆภายในตัวเครื่อง และทดสอบตัวเองเป็นการเช็คระบบตา่งๆภายในตัวเครื่อง และ  

BBrreeaatthhiinngg  CCiirrccuuiitt  ว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่ว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่  
                                

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ตัวอักษรแสดงหน้าท่ีตัวอักษรแสดงหน้าท่ี,,  ค่าพารามเิตอค่าพารามเิตอร์ร์,,  เส้นสัญญาณของเครื่องบนเส้นสัญญาณของเครื่องบน

หน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างานหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................            แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 เครื่องช่วยหายใจ ½ 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

33..  HHuummiiddiiffiieerr  และระดับน้ าและระดับน้ า  ตั้งค่าระดับอุณหภูมิมีคา่ตรงหริอไม่ตั้งค่าระดับอุณหภูมิมีคา่ตรงหริอไม่                                  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  ชุชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ  ประกอบและเช็คว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ครบถ้วนหรือไม่ประกอบและเช็คว่ามีอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ครบถ้วนหรือไม่                                  

2.2.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน* มีการบ ารุงรักษาโดยบริษัทภายนอกทุก 6 เดือน  

  

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

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

รายงานความผิดปกติ อาการ......................................................................................................รายงานความผิดปกติ อาการ...................................................................................................... .............................................................................................................. ........................    วัวันท่ี .........................นท่ี .........................  

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

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

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

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

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

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

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                                    แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 เครื่องช่วยหายใจ 2/2  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน ....................................................................          ร.พ ..................................หน่วยงาน ....................................................................          ร.พ .................................. ....    ประจ าปี  ...........................ประจ าปี  .........................................................................................................  

เคร่ืองเคร่ือง  DDeeffiibbrriillllaattoorr  ยี่ห้อ .......................................ยี่ห้อ ....................................... ..................................  รุ่น ..............................รุ่น ................................................................................  หมายเลขครภุัณฑ์ หมายเลขครภุัณฑ์ ..................................................................................................................................................................................  

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่รือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee//PPoowweerr  

SSeelleeccttoorr  
สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee//  PPoowweerr  SSeelleeccttoorr  และตรวจสอบมีการแตกหักและตรวจสอบมีการแตกหัก

ช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  EEKKGG  EElleeccttrrooddee//PPaattiieenntt  CCaabbllee  มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม่มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม่                                  

6.6.  PPaaddddllee  EElleeccttrrooddee  มีการแตกหักช ารุดหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ทดสอบแบตเตอรีทดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย 3300  นาทีนาที                                  

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ ,,  ค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ ,,  เส้นสัญญาณของเส้นสัญญาณของ

เครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างานเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

3.3.  การท างานของปุ่มปรับต่างๆการท างานของปุ่มปรับต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ                                  

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                                                                      แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Defibrillator  ½ 

 



1111  

  

เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  กระดาษบันทึกผล,ครีมทากระดาษบันทึกผล,ครีมทา  

EElleeccttrrooddee,,PPaaddddllee  
เช็คอุปกรณ์ว่าครบถ้วนตามรายการหรือไม่เช็คอุปกรณ์ว่าครบถ้วนตามรายการหรือไม่                                  

2.2.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

3.3.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานงาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปผิดปกติ กติ   

**  มีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอกมีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอก  

  

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

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

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

รายงานความผิดปกติรายงานความผิดปกติ  อาการ........................................................................................................................อาการ........................................................................................................................ ................................................. .................................................   วันท่ี .........................วันท่ี .........................  

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

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

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

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                                  แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมอืแพทย์ ปี 2550 Defibrillator  2/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................    ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................                ร.พ ....................................  ประจ าปี  .................................................ร.พ ....................................  ประจ าปี  ................................................. ..................................  

เคร่ือง เคร่ือง IInnffuussiioonn  PPuummpp  ........................................................ รุ่น ....................................................... หมายเลข........................................................ รุ่น ....................................................... หมายเลขครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ .................................................................................................................................................................... ....................  

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่หรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  การใช้งานการใช้งาน  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานและตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติหรือไม่ได้ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  DDrroopp  sseennssoorr  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่                                   

6.6.  DDoooorr  เช็คว่าสามารถใช้งานได้เช็คว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่                                  

7.7.  ที่ยึดเสาน้ าเกลือที่ยึดเสาน้ าเกลือ  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ทดสอบแบตเตอรีทดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครือ่งโดยตั้ง ออก แล้วเปิดเครือ่งโดยตั้ง RRaattee  ที่ 250 ที่ 250 mmll//hhrr  ให้ให้

ท างานอย่าท างานอย่างน้อย งน้อย 3300  นาทีนาที  
                                

2.2.  การท างานของปุ่มปรับต่างๆการท างานของปุ่มปรับต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกติสามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกติ                                  

3.3.  การท างานของ การท างานของ DDrroopp  sseennssoorr  สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยการใช้นิ้วมือผ่าน  สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยการใช้นิ้วมือผ่าน  sseennssoorr  ดูการท างานดูการท างาน                                  

4.4.  การตั้งค่า การตั้งค่า   aallaarrmm  ตั้ตั้งค่างค่า  aallaarrmm  แล้วเครื่องสามารถ แล้วเครื่องสามารถ aallaarrmm  ได้หรือไม่ได้หรือไม่                                  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                  แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Infusion Pump 1/2  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ....เดือน ..................  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

2.2.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปดิให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปดิให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

**  มีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอกมีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอก  

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

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

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

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

รายงานความผิดปกติรายงานความผิดปกติ  อาการ........................................................................................................................อาการ........................................................................................................................ ................................................. .................................................   วันท่ี .........................วันท่ี .........................  

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

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

  

  

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                 แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Infusion Pump  2/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................    ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................                ร.พ ....................................  ประจ าปี  .....................ร.พ ....................................  ประจ าปี  ..................... ..........................................................................................  

เคร่ือง เคร่ือง SSyyrriinnggee  PPuummpp  ยี่ห้อ ยี่ห้อ ........................................................ รุ่น ....................................................... หมายเลข........................................................ รุ่น ....................................................... หมายเลขครุภณัฑ์ ..............................................ครุภณัฑ์ .............................................. ............................................................................  

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  การใช้งานการใช้งาน  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใและตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานช้งาน

ได้ตามปกติหรือไม่ได้ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  CCllaammpp  LLoocckk  เช็คว่ามีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่เช็คว่ามีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่                                  

6.6.  ที่ยึดเสาน้ าเกลือที่ยึดเสาน้ าเกลือ  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ทดสอบแบตเตอรีทดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครือ่งโดยตั้ง ออก แล้วเปิดเครือ่งโดยตั้ง RRaattee  ที่ 250 ที่ 250 mmll//hhrr  ให้ให้

ท างานอย่างน้อย ท างานอย่างน้อย 3300  นาทีนาที  
                                

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ขณะเปดิเครื่อง ตัวอักษรแสดงหนา้ที่ขณะเปดิเครื่อง ตัวอักษรแสดงหนา้ที่,,  ค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์,,  เส้นสญัญาณของเส้นสญัญาณของ

เครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างานเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

3.3.  การท างานของปุ่มปรับต่างๆการท างานของปุ่มปรับต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกติสามารถใช้งานปรับค่าไดค้รบถ้วน และท างานไดต้ามปกติ                                  

4.4.  การตั้งค่า การตั้งค่า   aallaarrmm  ตั้งค่าตั้งค่า  aallaarrmm  แล้วเครื่องสามารถ แล้วเครื่องสามารถ aallaarrmm  ได้หรือไม่ได้หรือไม่                                  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                            แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Syringe Pump 1/2  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

2.2.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เสียบปลั๊กไฟเพื่อชารต์แบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปดิให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปดิให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

**  มีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอกมีการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน และสอบเทียบทุก 1 ปีโดยบริษัทภายนอก  

  

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

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

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

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

รายงรายงานความผิดปกติ อาการ..........................................................................................................านความผิดปกติ อาการ.......................................................................................................... ............................................................... ...............................................................   วันท่ี .........................วันท่ี .........................  

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

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

  

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                  แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Syringe Pump  2/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................    ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  หน่วยงาน ....................................................................                ร.พ ....................................  ประจ าปี  ..............ร.พ ....................................  ประจ าปี  .............. ........................................................................................................  

เคร่ืองเคร่ืองEEKKGG  ยี่ห้อ ยี่ห้อ ............................................................. รุ่น ....................................................................................................................... รุ่น .......................................................... .... หมายเลขครภุัณฑ์ ........................................... หมายเลขครภุัณฑ์ ....................................... ..........................................................................................  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  การใช้งานการใช้งาน  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  และตรวจสอบมีการแตกหักช าและตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานรุดหรือสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติหรือไม่ได้ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  EEKKGG  EElleeccttrrooddee//PPaattiieenntt  CCaabbllee  มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม่มีการฉีกขาดแตกหักช ารุดหรือไม่                                  

6.6.  ขั้วต่อลีดแขน ขั้วต่อลีดแขน --  ขาขา  เช็คข้อต่อลีดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เช็คข้อต่อลีดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

7.7.  ขั้วต่อลีดหน้าอกขั้วต่อลีดหน้าอก  เช็คข้อต่อลีดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เช็คข้อต่อลีดมีการฉีกขาดช ารุด,แตกหักใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ททดสอบแบตเตอรีดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย 3300  นาทีนาที                                  

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ ,,  ค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ ,,  เส้นสัญญาณของเส้นสัญญาณของ

เครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างานเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

3.3.  การท างานของปุ่มปรัการท างานของปุ่มปรับต่างๆบต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ                                  

4.4.  การตั้งค่า การตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  ตั้งค่า ตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  แล้วเครื่องสามารถ แล้วเครื่องสามารถ aallaarrmm  ได้หรือไม่ได้หรือไม่                                  

55..  การท างานของเครื่องพิมพ์การท างานของเครื่องพิมพ์  ทดสอบว่าสามารถพิมพ์แล้วกระดาษที่ออกมาคมชัดหรือไม่ทดสอบว่าสามารถพิมพ์แล้วกระดาษที่ออกมาคมชัดหรือไม่                                  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                           แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครือ่งมือแพทย์ ปี 2550 EKG 1/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือเดือน ...........น ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  กระดาษ,ครีมทา กระดาษ,ครีมทา EElleeccttrrooddee  เช็คว่ามีอุปกรณ์ครบตามที่ก าหนดหรือไม่เช็คว่ามีอุปกรณ์ครบตามที่ก าหนดหรือไม่                                  

2.2.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งและเช็ดให้แห้ง                                  

3.3.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

* ใบรายงานนี้สามารถน าไปใช้กับทั้ง * ใบรายงานนี้สามารถน าไปใช้กับทั้ง EEKKGG  MMOONNIITTOORR  และ และ EEKKGG  RREECCOORRDDEERR  ((1122  LLEEAADDSS))  

  

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

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

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

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

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

รายงานควรายงานความผิดปกติ อาการ..............................................................................................................ามผิดปกติ อาการ.............................................................................................................. ............................................... ........................................................... ............  วันท่ี .........................วันท่ี .........................  

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

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                                แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 EKG 2/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน .......................................................          ร.พ หน่วยงาน .......................................................          ร.พ ........................................................................    ประประจ าปี  ...........................จ าปี  ...........................................................................  

เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  ยี่ห้อยี่ห้อ............................................................. รุ่น ...................................หมายเลขครุภณัฑ์ .................................................................... รุ่น ...................................หมายเลขครุภณัฑ์ ....... ..........................................................................................................................................................  

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหัมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่กช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด / ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้เปิด / ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  การใช้งานการใช้งาน  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรืและตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานอสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติหรือไม่ได้ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  ผ้าพันแขนผ้าพันแขน  มีการฉีกขาดหรือช ารุดหรือไม่มีการฉีกขาดหรือช ารุดหรือไม่                                  

6.6.  สายต่อผ้าพันแขสายต่อผ้าพันแขนน  มีการฉีกขาดช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการฉีกขาดช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

7.7.  ข้อต่อสายข้อต่อสาย  มีการแตกหักช ารุดหรือสามมีการแตกหักช ารุดหรือสามาารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่รถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ทดสอบแบตเตอรีทดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย างน้อย 3300  นาทีนาที                                  

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ ,,  ค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ ,,  เส้นสัญญาณของเส้นสัญญาณของ

เครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างานเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน มีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

3.3.  การท างานของปุ่มปรับต่างๆการท างานของปุ่มปรับต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน  และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน  และท างานได้ตามปกติ                                  

4.4.  การตั้งค่า การตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  ตั้งค่า ตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  แล้วเครื่องสามารถ แล้วเครื่องสามารถ aallaarrmm  ได้หรือไม่ได้หรือไม่                                  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                                                                          แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 NIBP 1/2  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์ / ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์ / ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  ผ้าพันแขนตผ้าพันแขนตามขนาดที่ใช้งานามขนาดที่ใช้งาน  เตรียมผ้าพันแขนตามขนาดที่ใช้งาน เช่น ขนาดใหญ่ กลาง เล็กเตรียมผ้าพันแขนตามขนาดที่ใช้งาน เช่น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก                                  

2.2.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ า และเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ า และเช็ดให้แห้ง                                  

3.3.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวเสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง โมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                                      แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 NIBP 2/2 



2200  

  

เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน ......................................หน่วยงาน ...................................................................ร.พ .............................ร.พ ........................................................................    ประจ าปี  ..........................ประจ าปี  ................................................................................................  

เคร่ืองเคร่ืองPPuullssee  OOxxiimmeetteerr  ยี่ห้อ ........ยี่ห้อ ..................................................................................................................รุ่น ...................รุ่น ...............................................................................  หมายเลขครุภณัฑ์ ................................หมายเลขครุภณัฑ์ ................................ ............................................................................................................  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปิดเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  การใช้งานการใช้งาน  สวิทซ์เลือก สวิทซ์เลือก MMooddee  และตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานและตรวจสอบมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติหรือไม่ได้ตามปกติหรือไม่  
                                

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่รอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่  
                                

5.5.  FFiinnggeerr  PPrroobbee//CCaabbllee  ตรวจเช็ค ตรวจเช็ค FFiinnggeerr  PPrroobbee    และสายต่อว่ามีการฉีกขาดช ารุดหรือและสายต่อว่ามีการฉีกขาดช ารุดหรือ                                  

    สามารถใช้งานได้ตามปกติสามารถใช้งานได้ตามปกติ                                  

6.6.  PPrroobbee  TTeerrmmiinnaall  ตรวจเช็คสายต่อเข้ากับตัวเครื่องว่ามีการฉีกขาดช ารุด หรือสามารถใช้ตรวจเช็คสายต่อเข้ากับตัวเครื่องว่ามีการฉีกขาดช ารุด หรือสามารถใช้

งานได้ตามปกติหรือไม่งานได้ตามปกติหรือไม่  
                                

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  ทดสอบแบตเตอรีทดสอบแบตเตอรี  ถอดปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กไฟ AACC  ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย ออก แล้วเปิดเครื่องให้ท างานอย่างน้อย 3300  นาทีนาที                                  

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ขณะเปิดเครื่อง ตัวอักษรแสดงหน้าที่ ,,  ค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ ,,  เส้นสัญญาณของเส้นสัญญาณของ

เครื่องบนหน้าปัดชัดเจนเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน  มีการแสดงผลตรงตามการท างานมีการแสดงผลตรงตามการท างาน  
                                

3.3.  การท างานของปุ่มปรับต่างๆการท างานของปุ่มปรับต่างๆ  สามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน  และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานปรับค่าได้ครบถ้วน  และท างานได้ตามปกติ                                  

4.4.  การตั้งค่า การตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  ตั้งค่า ตั้งค่า HHiigghh--LLooww  aallaarrmm  แล้วเครื่องสามารถ แล้วเครื่องสามารถ aallaarrmm  ได้หรือไม่ได้หรือไม่                                  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                      แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Oximeter 1/2  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  FFiinnggeerr  PPrroobbee//CCaabbllee  ตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดหรือไม่ตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดหรือไม่                                  

2.2.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่อง โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

3.3.  ชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งานชาร์ตแบตเตอรีพร้อมใช้งาน  เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรีอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง ((หรือตามมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน

เครื่องเครื่อง))  โดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างานโดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องท างาน  
                                

  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้  
                                

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

  

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

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

รายงานความผิดปกติ อารายงานความผิดปกติ อาการ..........................................................................................................................การ.......................................................................................................................... ............................................... ...............................................   วันท่ี .........................วันท่ี .........................  

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

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

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

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

  

  

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................            แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 Oximeter 2/2 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้พทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน .......................................................หน่วยงาน ....................................................... ......................ร.พ ร.พ ........................................................................    ประจ าปี  ...........................ประจ าปี  .................................................................................  

เคร่ืองชั่งน ้าหนักแบบดิจิตอลเคร่ืองชั่งน ้าหนักแบบดิจิตอล    ยีห่้อ ........................ยีห่้อ ..............................................................................................  รุ่น ..............................รุ่น .............................. ................................  หมายเลขครภุัณฑ์ ................................หมายเลขครภุัณฑ์ ................................ ..........................................................................................  

  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดืเดือน ...........อน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์และจอแสดงผลหน้าปัทม์และจอแสดงผล  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแเปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้ตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  ปุ่มกดต่างๆปุ่มกดต่างๆ  ตรวจสอบมีรอยฉีกขาด ช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ตรวจสอบมีรอยฉีกขาด ช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่                                  

44..  ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ AACC//สายไฟ สายไฟ AACC  ตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมีตรวจเช็คสายไฟตั้งแต่ส่วนท่ีต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ รอยต่อปลั๊กไฟมี

รอยฉีกขาด เสียรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่หายหรือไม่  
                                

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  การท างานของปุ่มต่างๆการท างานของปุ่มต่างๆ  สามารถใช้งานได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ                                  

2.2.  หน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผล  สามารถแสดงค่าตัวเลขได้ชัดเจนสามารถแสดงค่าตัวเลขได้ชัดเจน                                  

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานขการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืององเคร่ือง                                  

1.1.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้                                  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติผิดปกติ    

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

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

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

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................          แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 เครื่องช่ังน ้าหนักแบบดิจิตอลเครื่องช่ังน ้าหนักแบบดิจิตอล 1/1 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

 ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้    หน่วยงาน ................................................................... ร.พ หน่วยงาน ................................................................... ร.พ ......................................................................ประจ าปี  ...................ประจ าปี  .................................................................................................  

เคร่ืองเคร่ือง  SSuuccttiioonn  แบบติดกับไปป์ไลน์แบบติดกับไปป์ไลน์    ยี่ห้อ ....................................... ยี่ห้อ ....................................... ........................รุ่น ..............................รุ่น ..........................................................  หมายเลขครภุัณฑ์ ................................หมายเลขครภุัณฑ์ ................................ ............................................................................................  

  

NNoo..  
  

รายการรายการ  
  

วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบวิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ  
เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  เดือน ...........เดือน ...........  

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  ตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  

1.1.  หน้าปัทม์หน้าปัทม์  มีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติมีการแตกหักช ารุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่หรือไม่                                  

2.2.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้เปิด/ปดิเครื่อง และตรวจสอบมีการแตกหักช ารดุหรือสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

3.3.  VVaaccuuuumm  ggaauuggee  ตรวจสอบเข็มของเกจว่า ช้ีตรง ไมบ่ิดเบี้ยว ไม่หักงอ สามารถใช้งานได้ตรวจสอบเข็มของเกจว่า ช้ีตรง ไมบ่ิดเบี้ยว ไม่หักงอ สามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ตามปกติหรือไม่  
                                

  เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพ                                  

1.1.  สวิทซ์เปิด สวิทซ์เปิด --  ปิดเครื่องปิดเครื่อง  สามารถใช้งานได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติสามารถใช้งานได้ครบถ้วน และท างานได้ตามปกติ                                  

2.2.  หน้าปัทม์แสดงค่าหน้าปัทม์แสดงค่า  สามารถแสดงค่าตัวเลขได้ชัดเจนสามารถแสดงค่าตัวเลขได้ชัดเจน                                  

3.3.  VVaaccuuuumm  ggaauuggee  ขณะไม่เปดิเครื่องเข็มของเกจต้องช้ีที่ 0ขณะไม่เปดิเครื่องเข็มของเกจต้องช้ีที่ 0  เมื่อท างานเข็มสามารถแสดงค่าได้เมื่อท างานเข็มสามารถแสดงค่าได้

ปกติปกติ  
                                

  การจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองการจัดเตรียมอุปกรณ์/ความพร้อมใช้งานของเคร่ือง                                  

1.1.  ท าความสะอาดเครื่องท าความสะอาดเครื่อง  เช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องภายนอก โดยใช้ผ้าชุบน้ าและเช็ดให้แห้ง                                  

((ลงช่ือลงช่ือ))  ผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใผู้ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ช้                                  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  การตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมายการตรวจสอบ ให้ท าเครื่องหมาย  ==  ปกติปกติ,,  เครื่องหมาย เครื่องหมาย XX  ==  ผิดปกติ ผิดปกติ   

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

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

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

โรงพยาบาลโรงพยาบาล........................................................................                           แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปี 2550 เครื่องเครื่อง  ssuuccttiioonn  ppiippeelliinnee1/1 
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เอกสารประกอบการสอนวิชา PPNNCC  1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ   

 เอกสารอ้างอิง  

I. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. คู่มือการบ ารุงอุปกรณ์การแพทย์ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2563 เวลา 

14.00 น.จาก 

http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%

E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9

%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E

0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%

A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E

0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%

B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf 
I. วิกิพีเดีย.เครื่องมือแพทย์.สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7

%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E

0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C 

II. Honestdocs.รู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยๆ. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2562 เวลา 14.00 น.จาก 

https://www.honestdocs.co/common-types-of-diagnostic-medical-devices 

III. nhealth-asia. บริการวิศวกรรมทางการแพทย์ สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 เวลา 14.00 น.จาก 
https://www.nhealth-asia.com/th/product/21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
http://www.hss05.org/pdf/KM/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95..pdf
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