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Dinamap 
 
การดูแลรกัษา cuff 

- หามมวน บิด หรือ พับโดยเด็ดขาด 
- ใช  cuff ใหถูกขนาดกบัแขนของคนไข เพ่ือปองกนัตีนตุกแกพัง 
- เวลาตอ cuff  กับสายลม ระวังอยาใหปนเกลียว อาจทําใหจุกรอยตอของ cuff แตก และลมอาจรั่ว 

จะทําใหวดัคาไดนานกวาปกติ หรือเครื่องรองเตือน 
- ถา cuff สกปรกหรือเปอน ใหนําไปซักเพ่ือปองกันการติดเช้ือ โดย 

- ใชหนังยางมัดบริเวณสวนปลายสาย เพ่ือปองกันน้ําเขาไปใน cuff 
- ใชสบูออนหรือผงซักฟอก แชประมาณ 5 นาที แลวใชแปรงท่ีออนนุมขัดเพ่ือทําความสะอาด 
- ลางดวยน้ําสะอาด แกะหนังยางออก นําไปผ่ึงลมใหแหง 
- ไมควรนําไปอบ หรือฆาเช้ือดวยวิธีอ่ืน 

 - หามใช cuff ของบริษัทอ่ืนแทน cuff เดิม จะทําใหเครื่องชํารุดไดงาย 
การดูแลรกัษา sensor probe 

- ระวังอยาใหกระทบกับของแข็งหรือตกจนทําใหสายขาดในได ควรใชฟองน้ําหุมเพ่ือปองกัน และ
ลดแรงกระแทก 

- ควรสลับนิ้วท่ีหนีบทุก 1 ช่ัวโมง เพ่ือปองกันเหง่ือท่ีเกิดจากความรอน 
- เม่ือเลิกใชงาน ควรปดเครื่อง แลวใชสําลีชุบน้ําเช็ดบริเวณภายใน เพ่ือขจดัคราบเกลือท่ีมาจากเหง่ือ

คนไข 
การดูแลรกัษาสายลม (Air Hose) 

- ใชผาชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดเทานั้น 
- ระวังอยาใหน้ําเขาในสายลม 
- หามตัดตอสายลมอยางเด็ดขาด จะทําใหคาท่ีวัดได error  
- หามพับ เหยียบ หรือบิดสายลม 

การดูแลและการใช battery (Lead Acid) 
- แบตเตอรี่ท่ีไมตองเติมน้ํากล่ันใชเวลาอัดประจุไฟเต็ม 4-6 ช่ัวโมง และใชงานได  1-2 ช่ัวโมง 

ขึ้นอยูกับการใชงาน 
- เม่ือเครื่อง alarm เตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ใหเสียบไฟ AC เพ่ือชารจแบตเตอรี่ และสามารถใชงาน

เครื่องได 



- ไมควรใชงานโดยใชไฟ AC อยางเดียว ควรสลับใชไฟจากแบตเตอรี่บาง เพ่ือปลอยพลังงานท่ีชารจ
ไว จะทําใหอายุของแบตเตอรี่ใชงานไดนานขึน้ 

 
การดูแลรกัษาเครื่อง Dinamap 

- ใชผาสะอาดชุบน้ําธรรมดาบิดใหแหง เช็ดเครื่องทุก 3 วัน หรือแลวแตสภาพท่ีใชงาน 
- ไมควรใชงานในท่ีมีฝุนมาก เพราะเครื่องจะดูดลมจากภายนอกเขาเครื่องเพ่ือเปาลมเขา cuff  จะทํา

ให Filter ในเครื่องอุดตันได 
- ไมควรใชเครื่องดดูละอองน้ําหรือน้ําเขาไปในเครื่อง อาจทําใหเกดิการลัดวงจรของกระแสไฟใน

เครื่องได 
- เวลากดปุมตาง ๆ  ของเครื่อง ควรใชปลายนิ้วกดเทานั้น ไมควรใชเล็บจิกบริเวณปุมเด็ดขาด 
- ไมควรใช Alcohol  หรือทินเนอรมาเช็ดเครื่องเด็ดขาด 
- การใชงานท่ีนานเกินไป จะทําใหอุณหภูมิของเครื่องสูงขึน้อาจมีผลทําใหคาท่ีวดั error ได ควร

หยุดพักเครื่อง ประมาณ 10 นาที ทุก 8 ช่ัวโมง เพ่ือลดความรอนของเครื่อง 
- ไมควรนํา cuff  ท่ีมียางในมาใชกับเครื่อง Dinamap จะทําให diaphragm ของปมลมพังได 
 

Stethoscope 
1. ทําความสะอาดภายนอกดวยผาชุบน้ําสะอาดหมาด ๆ หรือ แอลกอฮอล หามเช็ด Diaphragm ดวย 

alcohol 
2. เช็ด Eartips ดวยสําลีชุบ Alcohol 
3. กรณีท่ีมีฝุนอยูภายใน Diaphragm ใหหมุนฝาเกลียวออก แลวเช็ดทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด 
4. เก็บ Stethoscope อยูในแนวยาวเสมอ เชน แขวน ไมควรพับหรือมวนเพราะอาจทําใหสปริงของ 

Eartubes หักได 
5. เก็บไวในท่ีไมรอน เพราะความรอนจะทําให Diaphragm Bell Cover และ Eartips เส่ือมคุณภาพ

งาย 
 

เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดปรอท 
1. ทําความสะอาดภายนอกดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาด ๆ  ทุกวัน 
2. ซักผาหุม cuff ทุก 1 สัปดาห หรือเม่ือเปอนส่ิงคัดหล่ัง 
3. ลอคปรอทไวในกระเปาะทุกครั้งท่ีส้ินสุดการใช 
 



Laryngoscope 
1. ลาง blade ดวย detergent agent โดยตั้งใหปลาย blade ลงลาง เพ่ือปองกันน้ําเขาตรงรอยตอ

หลอดไฟจะทําให coil เส่ือม  ใชแปรง แปรงตามซอกตาง ๆ ใหสะอาด หลังใชงาน 
2. เช็ด blade และ handle ดวยสําลี alcohol 70% หลังทําความสะอาด 
3. ตรวจสภาพการทํางานท่ัวไปของเครื่องมือกอนเก็บและทุกเวร 
4. ตรวจดูคุณภาพของถานไฟฉายทุกเวรโดยเปดถานไฟฉายใน handle ออกดู ถาพบวาเริ่มเส่ือมให

เปล่ียนถานใหม เพ่ือปองกันมิใหกรดจากถานไฟฉายไหลออกไปทําลายสวนประกอบของ handle 
 

เคร่ืองวัดอัตราการไหลของแกส (Flow meter) 
1. ปดทุกครั้งท่ีหยุดใช 
2. ปลดขวดน้ําทําความช้ืนออกจาก Flow meter ทุกครั้งท่ีหยุดใช 
3. ถอด Flow meter ออกจากถังออกซิเจน ทุกครั้งท่ีหยุดใช 
4. เช็ดทําความสะอาดภายนอกดวยผาสะอาด 
5. ตรวจสอบสภาพการใชงานท่ัวไป เชน การลอยของลูกลอย การรั่วไหลของแกสตามขอตอตาง ๆ 

ถาพบวาผิดปกติใหสงซอม 
 

ขวดน้ําทําความช้ืน (O2 Jar) 
1. ถอดขวดออกจาก Flow meter 
2. เปดฝา เทน้ําท้ิง 
3. ถอดช้ินสวนออกลางทําความสะอาดดวย detergent agent แลวผ่ึงและเช็ดใหแหง ประกอบเขาท่ี

เดิม แลวบรรจุขวดท่ีแหงใสถุงพลาสติก พรอมใชงาน 
 

เคร่ืองดูดเสมหะ (Suction) 
1. ดูแลความสะอาดภายนอกมอเตอร เช็ดดวยผาแหงสะอาด ทุกวัน 
2. ดูแลไมใหน้ํา หรือเสมหะ เขาไปในตัวปม โดยตองหม่ันเทเสมหะในขวดท้ิงทุกเวร หรือทุกครั้งท่ี

เกือบถึงขีดท่ีกําหนด 
3. ลางสายยางตอเขาปมท่ีตอกับสายดูดเสมหะและฝาครอบขวดเพ่ือไมใหคราบเสมหะทําใหเกิดการ

อุดตัน 
4. คลุมผาทุกครั้งหลังจากประกอบอุปกรณการดูดเสมหะเรียบรอยแลว เพ่ือปองกันฝุนจับเครื่อง 
5. ตรวจดูสภาพของสายไฟ ปล๊ักไฟ ถาพบวาเส่ือมคุณภาพใหสงซอม 
6. ปดสวิตชเครื่องทุกครั้งหลังเลิกใชงาน 



7. เปล่ียนไสกรองปมลมทุก 6 เดือน  
8. เปาฝุนออกจากพัดลมเครื่องปมโดยชางทุก 6 เดือน 

 
Infusion Pump 

1. ปดสวิตชไฟทุกครั้งหลังเลิกใชงาน 
2. ปลดเครื่องตรวจสอบออกจากกระเปาะทุกครั้งหลังใชงาน 
3. เช็ดเครื่องภายนอกดวยผาหมาด ๆ 
4. ใชผาคลุมเครื่องเพ่ือปองกันฝุนละออง 

 
เคร่ืองวัดปริมาตรของแกสที่หายใจเขา (Respirometer) 

1. เช็ดทําความสะอาดภายนอกและขอตอตาง ๆ ดวยผาสะอาดนุม 
2. เก็บเครื่องวัดปริมาตรแกสท่ีหายใจออกไวในท่ีท่ีปราศจากฝุนละออง เพราะฝุนละอองจะทําให

เครื่องวัดฝดได 
3. ปดสวิตชเสมอ เพ่ือปองกันใบพัดภายในเครื่องวัดหัก 
4. ระวังอยาใหน้ําเขาเครื่องวัด เพราะจะทําใหเครือ่งเกิดสนิม 
5. ระวังอยาใหวัตถุหรืออุปกรณใด ๆ ไปถูกช้ินสวนภายในเครื่อง 
6. หามทําเครื่องวัดหลนหรือกระทบกระแทกแรง ๆ  เพราะจะทําใหช้ินสวนภายในเครื่องชํารุดได 
7. สงซอมเม่ือเครื่องไมทํางาน 

 
เคร่ืองบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ (E.K.G.) 

1. การเคล่ือนยายเครื่องควรเคล่ือนยายในพ้ืนราบเรียบ ในกรณีท่ีพ้ืนตางระดับหามลากรถผาน ควรยก
รถใหพนความตางระดับ เพราะถาลากผานอาจทําใหเข็มบันทึกหัก หรือเครื่องเสียได 

2. หามนําส่ิงของท่ีมีน้ําหนักวางบนเครื่อง 
3. หามเคาะหรือทุบเครื่องไมวากรณีใด ๆ 
4. ทําความสะอาดสายรัด ลูกยางและอิเล็กโตรดใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง หามขัดแผนอิเล็กโตรด 
5. เก็บสวนประกอบตาง ๆ เขาท่ีใหเรียบรอย อยาใหสายพับงอ 
6. คลุมเครื่องดวยผาทุกครั้งหลังใชงาน 
7. ตรวจสอบสภาพท่ัว ๆ ไปของเครื่องตั้งแตปล๊ักไฟ สายไฟ ลอ และอ่ืน ๆ ถาพบวาชํารุดใหสงซอม

ทันที 
 
 
 



เคร่ืองกระตุนไฟฟาหัวใจ (Defibrillator) 
1. ทําความสะอาดภายนอกดวยผาสะอาด ทุกวัน 
2. ทําความสะอาด Paddle ทุกครั้งหลังใชดวยผาสะอาด 
3. ชารจแบตเตอรี่ใหเต็มอยูเสมอ และพรอมใชงาน 
4. หามเอา Paddle ประกบกันเพ่ือแบงส่ือไฟฟาหรือเพ่ือปลอยกระแสไฟฟาท้ิง 
5. discharge ไฟ ทุก 1 อาทิตย หรือตามท่ีคูมือกําหนด 
6. ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตั้งแตสภาพปล๊ักไฟ สายไฟ จอภาพ ทุกวัน 
7. สงตรวจสอบสภาพภายในทุก 1 ป 

เคร่ืองชวยหายใจเบิรด 
1. เช็ดภายนอกเครื่องดวยน้ําสบูและน้ําสะอาด แลวเช็ดใหแหง ระวังอยาใหน้ําเขาเครื่อง 
2. ใช Regulator ปรับแรงดันจากถังออกซิเจนทุกครั้ง 
3. ถอดสวนประกอบชุด breathing circuit ออกลางและฆาเช้ือทุกครั้งหลังเลิกใช ตากใหแหง 
4. ถอด air filter ออกลางดวยน้ําสะอาดเพ่ือเอาฝุนละอองออก ตากใหแหง 
5. ประกอบเครื่อง และทดสอบใหพรอมใชงาน  
6. คลุมเครื่องทุกครั้งท่ีไมไดใชปองกันฝุนละออง 

 
PHOTO 

1. ทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําบิดหมาดทุกวันเวรเชา 
2. ตรวจสอบปล๊ักไฟ สายไฟทุกสัปดาห และทุกครั้งกอนใชงาน 
3. ตรวจสอบหลอดไฟใหติดครบทุกหลอดทุกสัปดาห และทุกครั้งกอนใชงาน 
4. ลงบันทึกช่ัวโมงการใชงาน 
5. เปล่ียนหลอดไฟเม่ือครบการใชงาน 1,000 ช่ัวโมง หรือเม่ือหลอดไฟเสีย 

 
INCUBATOR 

1. ทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําบิดหมาดแลวเช็ดใหแหง ในกรณีมี case 
2. กรณี off ตูเพ่ือทําความสะอาด ตองท้ิงไวกอนประมาณ 15 นาที ใหอุปกรณตางๆ คลายความรอน

ออกไปใหหมดกอน แลวจึงนําอุปกรณออกมาลางและปลอยใหแหงสนิทกอนนําเขาประกอบ
เหมือนเดิม 

3. กรณีไมมี case คลุมผาไว และเปดเช็ดทุกวันพุธเวรเชา พรอมท้ังตรวจเช็คสภาพสายไฟ ปล๊ักไฟ 
นอตหรือตัวลอคประต ู

4. หามใชน้ํายาตอไปนี้เช็ดตู ไดแก อีเทอร แอลกอฮอล คีโตนอะซิโตน หรือน้ํายาท่ีมีสวนผสมของ
สารเหลานี ้



5. หามทําความสะอาดภายในตูอบดวยผาแหง เพราะจะกอใหเกิดไฟฟาสถิตยภายในตูอบได 
 
 
 
 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
 
ไดแกเครื่องมือดังตอไปนี ้
 1. เครื่องตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟา (EKG)   ไมวางส่ิงของบนเครื่อง ทําความสะอาดคราบเจลทุกครั้งหลัง
ใช  ตรวจสอบระบบพิมพทุก 1 เดือน ตรวจสอบมอเตอรหมุนกระดาษทุก 1 ป เปล่ียนแบบเตอรี่ทุก 2 ป  และ
สอบเทียบทุก 1 ป 
 2. Defibrillator ไมวางของบนเครื่อง เปดดูความพรอมทุกวัน test shock โดยใชพลังงานท่ี 50 จูล ทุก
วัน เปล่ียนแบตเตอรี่ ทุก 2 ป  สอบเทียบทุก 1 ป ใชผาคลุมหลังเลิกใชงาน 
 3. เครื่องชวยหายใจ bird  ถอด filter ลางทุกครั้งหลังใชงาน  ตรวจเช็คปริมาณออกซิเจนใน tank ให
เพียงพอ และความดันของออกซิเจนท่ี regulator ไมใหเกนิ 50 ปอนด/ตารางนิ้ว ทุกครั้งกอนใช  ทดสอบกับ 
lung test กอนใชกับผูปวย 
 4. เครื่องดมยาสลบ  ตรวจสอบปริมาณแกสออกซิเจน ไนตรัสออกไซด สาย circuit ทุกครั้งกอนใชกับ
ผูปวย เปล่ียนสารกรองความช้ืนทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนสี  สอบเทียบทุก  1 ป 
 5. เครื่อง ultra sound  ทําความสะอาดหัว ultra sound ใหสะอาด ไมใหมีคราบเจลติดคาง เช็ดทํา
ความสะอาดเครื่องดวยผาชุบน้ําหมาดๆ ทุกวัน  ตรวจบํารุงรักษาโดยบรษิัทท่ีเปนตวัแทนจําหนาย ทุก  1 ป 
 6. Infusion pump  ปดฝาหนาเครื่องทุกครั้งหลังเลิกใชงาน เก็บ drip sensor  ใหเรียบรอยหลังใช  
กอนถอดสายใหน้ําเกลือออกจากเครื่องใหปด Roller clamp ของชุดใหน้ําเกลือ เพ่ือปองกันน้ําเกลือไหลเปอน
เครื่อง เปล่ียนแบตเตอรี่ทุก  2 ป  และสอบเทียบทุก  1 ป 
 7.  เครื่อง Centrifuge เปล่ียน carbon brush ทุก 3 เดือน ตรวจสอบ Timer ทุก 3 เดือน ทําความ
สะอาด และตรวจสอบ tubes สําหรับใสหลอดแกวทุกอาทิตย ตรวจสอบสายไฟฟา และปล๊ักทุกวัน สอบเทียบ
ทุก 1 ป 
 8. เครื่อง Rotator หยอด oil สําหรับ motor หมุนสายทุก 6 เดือน ตรวจสอบรอบหมุนสายของเครื่องทุก 
3 เดือน ตรวจสอบสายไฟฟา และปล๊ักทุกวัน  สอบเทียบทุก 1 ป 
 9. เครื่อง Hematocrit centrifuge เปล่ียน carbon brush ทุก 3 เดือน ตรวจสอบ Timer ทุก 3 เดือน  
ตรวจสอบสายไฟฟา และปล๊ักทุกวัน 



 10. เครื่อง Dry bath ตรวจสอบ temp กอนใชงานทุกวนั ตรวจสอบ block ใส tubes ทําความสะอาด
ทุกอาทิตย  ตรวจสอบสายไฟฟา และปล๊ักทุกวนั  สอบเทียบทุก 1 ป 
 11. เครื่อง Water bath เปล่ียนน้ํากล่ันทุกวนักอนใชงาน ตรวจสอบ temp ทุกวัน ตรวจสอบสายไฟฟา 
และปล๊ักทุกวัน  สอบเทียบทุก 1 ป 
 12. เครื่อง Electrolyte ตรวจสอบน้ํายาทุกวันกอนใชงาน   เปล่ียน Filling solution ของ Na+ , K+ , Cl- 
และ Ref Filling solution ทุกเดือน  ตรวจเช็ค electrode เครื่องทุกเดือน ตรวจสอบ probe สําหรับดูด sample 
ทุกวัน  ตรวจสอบสาย pump tube ทุกเดือน ตรวจเช็ค TCO2 membrane ทุกอาทิตย 
  13. เครื่อง Fully Automate  ตรวจสอบน้ํายาทุกวันกอน run เครื่อง  ตรวจสอบชองใส cuvette ทุกวัน
ปองกันการใสสลับกัน  ตรวจสอบน้ํากล่ันทุกวัน  ตรวจสอบ waste cuvette เพ่ือปองกันการอุดตันของ 
cuvette 
 14. เครื่อง Cell counter ทําความสะอาดเครื่องโดยวิธี concentrate อาทิตยละ 2 ครั้ง ตรวจสอบ 
probe ดูด reagent ปองกันการอุดตัน   ตรวจสอบเครื่อง printer ปองกันกระดาษตดิขดัภายในเครื่อง  
ตรวจสอบน้ํายาทุกวันกอนใชงาน  ตรวจสายไฟฟา และปล๊ักไฟทุกวัน 
 15. เครื่อง Reflotron  clean and check เครื่องทุกอาทิตย  ตรวจสอบ door ทุกครั้งกอนใชงาน  
ตรวจสอบสายไฟฟาและปล๊ักไฟทุกวัน 
 16. กลองจุลทรรศน  ตรวจสอบ light lamp ทุกวนั  ตรวจสอบ diaphragm ทุกวันกอนใชงาน  ทํา
ความสะอาดเลนสทุกวนั กอน และหลังใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
ในเครื่องมือแพทยที่สําคัญตอการชวยชีวิต 

 
Laryngoscope 
 Critical point คือ ความสวางของหลอดไฟ และขนาดของ Blade 
 การเตรียมความพรอมใช โดยการตรวจเช็คกอนการใชงานทุกเวรเม่ือขึ้นปฏิบัติงาน เปล่ียนแบตเตอรี่
เม่ือความสวางของหลอดไฟเริ่มเปล่ียนจากสีเหลืองนวลเปนสีสมแดงในระยะ 5 cm. ควรมีแบตเตอรี่ และ
หลอดไฟสํารอง 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  หลังใชงานทําความสะอาด blade ดวย detergent agent และลางโดยการ
ใหน้ําไหลจากดาม blade ไหลลงสูปลาย blade เพ่ือไมใหน้ําไหลเขาไปยังหลอดไฟ เช็ดดวยผาสะอาดใหแหง 
สวน handle ทําความสะอาดดวยผาชุบน้ํา หามแชน้ํา เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด เก็บในกลอง หรือถาดท่ีมีผา
คลุมปองกันฝุน 
Self-Inflating bag 
 Critical point คือ  ทดสอบ Air Leakage  
 การเตรียมความพรอมใช  ทดสอบการทํางานของ bag ทุกเวร ดวยการใชมืออุดท่ี expiratory path 
way ปด safety vale (ถามี) บีบ bag ตรวจดูรอยรั่ว  เปด safety vale (ถามี) บีบ bag ดูการทํางานของ safety 
valve จะเปนการทดสอบของ expiratory valve และ safety valve เม่ือบีบ bag จนแฟบแลวปลอยมือ ลมจาก
ภายนอกจะไหลเขาใน bag เปนการทดสอบ inspiratory valve  

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  ทําความสะอาดดวย detergent agent และฆาเช้ือโรคดวยการแชน้ํายา 
Antiseptic หรือการอบดวยแกส สังเกตผิว ความยืดหยุน ของเนื้อวัสดุท่ีทํา bag การประกอบชุดอุปกรณ 



inspiratory vale และ expiratory vale รวมท้ังเนื้อวัสดุ ไมเหนียว หรือแข็ง ใช กอสอุด/ปดท่ี expiratory path 
way เก็บไวในถุง หรือผาคลุมปองกันฝุน และมดแมลง 
Defibrillator 
 Critical point คือ แบตเตอรี่ และ test shock 
 การเตรียมความพรอมใช เปดดูความพรอมทุกวันโดย test shock ท่ีพลังงาน 50 จูล  

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ไมวางของบนเครื่อง ทําความสะอาดคราบเจลบน paddle ทุกครั้งหลังใช
งาน เปล่ียนแบตเตอรี่ ทุก 2 ป หรือนอยกวาเม่ือทดสอบแลวพบวาแบตเตอรี่สํารองไฟไดไมดี โดยการเปด 
switch ไปท่ี 360 จูล กดปุม charge เครื่องตองใหพลังงาน 360 จูลภายใน 12 วินาที ถาเกินแสดงวาแบตเตอรี่
สํารองไฟไดไมดีพอ ใหมีการสอบเทียบทุก 1 ป ใชผาคลุมหลังเลิกใชงาน 

 
 
EKG 
Critical point คือ power supply และทดสอบการบันทึก 

 การเตรียมความพรอมใช  เปดสวิตซไฟเครื่องดูความพรอมทํางาน ถาเครื่องมีระบบการตรวจสอบ
ตนเองขณะเปดเครื่อง (Power-on self test) ใหสังเกตผลการตรวจสอบ ถามีระบบตรวจสอบสายอิเล็คโตรด
ลีดส ใหทําการทดสอบสายอิเล็คโทรดลีดสทุกเสนกอนการใชงาน ตรวจเช็คกระดาษบันทึก มีสํารองอยางนอย 
1 ชุด ดูระดับ battery เต็ม หรือกําลัง charge 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน  ไมวางส่ิงของบนเครื่อง ทําความสะอาดคราบเจลทุกครั้งหลังใช  ตรวจสอบ
ระบบพิมพทุก 1 เดือน ตรวจสอบมอเตอรหมุนกระดาษทุก 1 ป เปล่ียนแบตเตอรี่ทุก 2 ป  และสอบเทียบทุก 1 
ป 
Electronic Non-Invasive Blood Pressure 
 Critical point คือ power supply และ ทดสอบการวัดความดัน 
 การเตรียมความพรอมใช เปดสวิตซไฟเครื่องดูความพรอมทํางาน ดูระดับไฟของแบตเตอรี่ ทดสอบ
พันคัฟกับตัวเองหรืออาสาสมัคร เปดใหเครือ่งทํางาน ดูรอบการทํางานปกติ ขณะเดียวกันทําการตรวจอัตราการ
เตนของหัวใจของเครื่องกับการคลํานับดวยตัวเองไมควรผิดพลาดเกิน 10% 
 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ทําความสะอาดตัวเครื่องประจําวันดวยผาชุบน้ําบิดหมาด เช็ดดวยผาแหงท่ี
สะอาด ทําการสอบเทียบปละ 1 ครั้ง เปล่ียนทดแทนอุปกรณของเดิมตามอายุการใชงาน เชน แบตเตอรี่ทุก 2 ป 
ทอยางและถุงผา (Tubes/Hoses) เม่ือเริ่มมีรอยแตก แยก  
 Infusion pump 
 Critical point คือ power supply และ การทดสอบความพรอมใช 
 การทดสอบความพรอมใช โดย เปดประตูเครื่องและกดสวิทซ Power ท่ีดานหลังของเครื่อง เม่ือ 
power on แลวสัญญาณไฟ “Line power” จะสวางขึ้น จากนั้นสัญญาณไฟบนปุมตางๆ จะสวางขึ้นตามลําดับ



พรอมท้ังมีสัญญาณเสียง ขณะเดียวกัน คล่ืนตีนตะขาบจะเคล่ือนไหวเล็กนอย ทายสุดจะมีเสียงเตือนของปุม 
“Air-In-Line”  “Occlusion” และปุม “Door open”  เม่ือดําเนินการดังกลาวแลว สัญญาณไฟและเสียงไมเปนไป
ตามลําดับดังกลาวขางตน หรือบนหนาปดมีคําวา “Er 1” หรือ “Er 2” นั่นหมายความวาเครื่องไมสามารถทํางาน
ได ในกรณีท่ีหนาปดมีคําวา “Er 3” หมายความวา “Detector” ของ “Air-In-Line” สกปรก ใหทําความสะอาด 
Sensor ดวยไมพันสําลีก็จะเปนปกติ ถายังขึ้น “Er 3” อยูแสดงวาเครื่องเสีย 
 การบํารุงรกัษาเชิงปองกัน Infusion pump โดยปดฝาหนาเครื่องทุกครั้งหลังเลิกใชงาน เก็บ drip 
sensor  ใหเรียบรอยหลังใช  กอนถอดสายใหน้ําเกลือออกจากเครื่องใหปด Roller clamp ของชุดใหน้ําเกลือ 
เพ่ือปองกันน้ําเกลือไหลเปอนเครื่อง เปล่ียนแบตเตอรี่ทุก  2 ป  และสอบเทียบทุก  1 ป 
 


