
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ทันตกรรม 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1.ยูนิตทําฟน 3 4 X / / X / X 
2.เครื่องกรอฟนเคล่ือนท่ี 2 1 X / / X / X 
3.เครื่องขูดหินปูนไฟฟา 4 3 / / / X / X 
4.เครื่องเอ็กซเรยฟน 1 1 X / / X / X 
5.เครื่องปนอมัลกัม 2 2 / / / X / X 
6.เครื่องฉายแสง 3 - / / / X / X 
7.เครื่องนึ่งฆาเช้ือ 1 1 X / / X / X 
8.เกาอ้ีสนามตัวใหญ 3 2 / / / X / X 
9.โคมไฟสองปาก 2 2 X / / X / X 
10.เครื่องวัดความดนัโลหิตพรอมหูฟง 1 1 / / / X / / 
11.เครื่องซีลซองAutoclave 1 1 x / / X / X 
         
         
         
         

 



 
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    กายภาพบําบัด 

 
รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 

ยี่หอ/รุน 
จํานวน ขั้นต่ําที่

ควรมี 
มี/ไมมีการสํารอง

ใน/นอก
หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. Ultrasound 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
2. Ultrasound + ES 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
3. Electrical Stimulator (ES) 2 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
4. Short wave diathermy (SWD) 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
5. เตียงดึงหลังดึงคอ 2 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
6. เตียงดึงหลัง 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
7. Paraffin 1 1 ไมมี ไมมี จนท. มี ยกเวนปนี ้  ไม 
8. หมอตมแผนรอน 2 1 ไมมี ไมมี จนท. มี 1 เครื่อง  ไม 
9. เครื่องวัดความดันโลหิต 1 1 ไมมี ไมมี จนท. มี  ไม 
10. เตียงฝกยืนแบบ manual 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี  ไม 
         
         
         
         
         



 
 

ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ER 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. EKG 1 1 มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี  
2. เครื่องจี้ไฟฟาขนาดกลาง 1 1  มี ยืมท่ี OR มี จนท. มี มี  
3. เครื่องดูดเสมหะ 2 1 มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี  
4. เครื่องพนยา 4 1 มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี  
5. เครื่องวัดความดันโลหิต 5  มี ยืม OPD มี จนท. มี มี  
6. เครื่องบันทึกคล่ืนหัวใจ กระตุน
หัวใจ  มีจอภาพ 

1 1 มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี ตองการ 

7. หัวออกซิเจน 10  มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี  
8. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต ิ 1 1 มีนอกหนวยงาน มี จนท. มี มี  
9. ปรอทตูเย็น 1 1 ไมมี ไมมี - มี ไมมี  
         
         
         
         



ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    X-ray 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เครื่อง x-ray ยี่หอ HITASHI 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
2. เคร่ือง x-ray ยี่หอ ดองเอ 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
3. เครื่อง x-ray เคล่ือนท่ี 2 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
4. เครื่องลางฟลมอัตโนมัต ิ 1 1 ไมมี มี บริษัท ไมมี มี ไม 
5. เครื่อง x-ray ฟนยี่หอ เซนโด 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    สงเสริมสุขภาพ 

 
รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 

ยี่หอ/รุน 
จํานวน ขั้นต่ําที่

ควรมี 
มี/ไมมีการสํารอง

ใน/นอก
หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เครื่องฟงเสียงและบันทึกเสียงหัวใจ 
    เด็กในครรภ 

1 1 ไมมี มี จนท.และบริษัท มี มี ไม 

2. เครื่องช่ังน้ําหนกัชนิดยืน 1 1 ไมมี ไมมี จนท. มี มี ไม 
3. เครื่องช่ังน้ําหนกัชนิดนอน 1 1 ไมมี ไมมี จนท. มี มี ไม 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนดิตั้งโตะ 3 3 ไมมี ไมมี จนท.และบริษัท มี มี ไม 
5. สายฟงการวัดความดันโลหิต 3 5 ไมมี ไมมี จนท. มี มี ไม 
         
         
         
         
         
         
         
         
         



ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    OPD 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต ิ 2  ไมมี มี จนท. มี มี ไม 
2. เครื่องวัดความดันโลหิตมีลอเล่ือน 1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 
3. เครื่องวัดความดันโลหิตพับตั้งโตะ 3  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตพับตั้งโตะ
ใชไฟฟา 

1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 

5. ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก 4  ไมมี ไมมี จนท. ไมมี ไมมี ไม 
6. เครื่องช่ังน้ําหนกัชนิดยืนพรอมท่ีวดั
สวนสูง 

1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 

7. เครื่องช่ังน้ําหนกัชนิดยืนเหยียบ 1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 
8. เครื่องช่ังน้ําหนกัเดก็เล็ก 1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 
9. เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโตะ 1  ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี ไม 
         
         
         

 
 



ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    หองผาตัด 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เตียงผาตัด KMC 1 1 ไมมี ไมมี ศูนยเขต ไมมี ไมมี ไม 
2. โคมไฟผาตดั AT MATG  
    รุน B2019-8 

1 1 ไมมี ไมมี ศูนยเขต ไมมี มี ไม 

3. เครื่อง suction CHU MED 1 1 ไมมี มี ศูนยเขต มี มี ไม 
4. เครื่อง suction GAST  
   รุน DOA  P15 

1 1 ไมมี ไมมี ศูนยเขต มี มี ไม 

5. เครื่องใหความอบอุนเดก็เหนือตัว
เด็ก Co Baus  

1 1 ไมมี ไมมี ศูนยเขต มี มี ไม 

6. เครื่องวัดความดันโลหิต Spirit รุน 
CK 101  

1 1 ไมมี ไมมี ศูนยเขต มี มี ไม 

7. เครื่องจี้ไฟฟา 1 1 ไมมี มี ศูนยเขต มี มี ไม 
8. เครื่องดมยาสลบ ยี่หอ AiKA รุน 
safer 100 

1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 

9. เครื่องดมยาสลบ อัตโนมัติ ยี่หอ 
Ohmeda Datex 

1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 

10. เครื่องชวยหายใจ Bird’s ventilator 7 - มี มี บริษัท มี มี ตองการ 



 
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    หองผาตัด 

 
รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 

ยี่หอ/รุน 
จํานวน ขั้นต่ําที่

ควรมี 
มี/ไมมีการสํารอง

ใน/นอก
หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

11. เครื่องชวยหายใจ para pack 2D 
ParaPack ventilator 

1 - มี ไมมี บริษัท มี มี ไม 

12. เครื่องวัดความดนัโลหิตอัตโนมัต ิ
ชนิดมีจอภาพ Dinamap 

1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 

13. เครื่องนึ่งฆาเช้ือระบบไอน้ํา 20 
ลิตร 

1 1 ไมมี มี จนท. ไมมี ไมมี ไม 

14. Laryngoscope 1 1 ไมมี มี จนท. ไมมี มี ไม 
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 

ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ตึกผูปวยในหญิง 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เครื่องช่ังน้ําหนกัเดก็ 1 1 LR มี จนท. มี มี ไม 
2. เครื่องช่ังน้ําหนกัผูใหญ 1 1 ตช. มี จนท. มี มี ไม 
3. เครื่องวัดความดันโลหิต 6 3 ตช. มี จนท. มี มี ไม 
4. เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟา 1 1 ตช. ER ไมมี จนท. มี มี ตองการ 
5. drainage suction 1 1 ตช. ไมมี จนท. ไมมี ไมมี ไม 
6. suction 3 3 ตช. มี จนท. มี มี ไม 
7. ตูอบเด็ก 4 3 LR มี จนท. มี มี ไม 
8. เครื่องปน Hct. 1 1 LR มี จนท. มี มี ไม 
9. เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 1 1 ตช. ER มี จนท. มี มี ไม 
10. หัวออกซิเจน 15 15 ตช. ไมมี จนท. มี มี ไม 
11. pulse oximeter 1 1 ตช. มี จนท. ไมมี มี ไม 
12. ไฟฉุกเฉิน 4 3 - มี จนท. ไมมี มี ไม 
13. ไฟ cut down 1 1 ตช. ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
14. หมอตมเครื่องมือ 1 1 - ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 



15. เครื่องวัดความดนัโลหิตอัตโนมัต ิ 2 2 ตช. ER มี จนท./บริษัท มี มี ไม 
 
 

ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ตึกผูปวยในหญิง 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

16. เครื่องพนยา 2 2 ตช. มี จนท./บริษัท ไมมี มี ไม 
17. stethoscope 5 5 - มี จนท./บริษัท ไมมี มี ไม 
18. infusion 4 4 ตช. LR มี บริษัท มี มี ไม 
19. laryngoscope ตรง 1 1 ตช. LR ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
20. laryngoscope โคง 1 1 ตช. LR ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
21. ไฟ photo 2 2 LR ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
22. หัว bird’s regulator 2 3 ตช. ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
         
         
         
         
         
         



         
         

 
 

ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ชันสูตร 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. hot air oven 2 2 มี ไมมี จนท ไมมี ไมมี ไม 
2. water bath 2 1 มี ไมมี จนท มี มี ไม 
3. dry bath 1 1 ไมมี มี จนท มี มี ไม 
4. electrolyte analyzer 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
5. automatic hemistry analysis 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
6. mini vidas 
   (automated immunology) 

1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 

7. spectrophotometer 1 1 ไมมี มี จนท มี มี ไม 
8. centrifuge 1 1 ไมมี มี จนท มี มี ไม 
9. automated blood cell counter 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
10. differential cell counter 1 1 ไมมี ไมมี จนท มี มี ไม 
11. serofuge 1 1 ไมมี ไมมี จนท มี มี ไม 



12. เครื่องอาน strip urine 1 1 ไมมี มี บริษัท มี มี ไม 
13. rotator 1 1 ไมมี ไมมี จนท มี มี ไม 
14. voltex mixer 1 1 ไมมี ไมมี จนท ไมมี ไมมี ไม 
15. incubator 1 1 ไมมี ไมมี จนท มี มี ไม 

 
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ชันสูตร 

 
รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 

ยี่หอ/รุน 
จํานวน ขั้นต่ําที่

ควรมี 
มี/ไมมีการสํารอง

ใน/นอก
หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

16. ตูเย็นเก็บโลหิต 1 2 ไมมี ไมมี จนท. มี มี ไม 
17. กลองจุลทรรศน 2 ตา 3 3 ไมมี มี จนท. มี มี ไม 
18. pipette shaker 1 1 ไมมี ไมมี จนท. ไมมี มี ไม 
19. hematocrit centrifuge 3 2 มี ไมมี จนท. มี มี ไม 
20. secomam  
     (ตรวจวิเคราะห หาสารเคมี) 

1 1 ไมมี มี จนท. มี มี ไม 

21. ultrasonic 1 1 ไมมี มี จนท. มี มี ไม 
         
         
         
         



ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    ตึกชาย 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

1. เครื่องดูดเสมหะ 2 2 ตญ มี จนท. มี มี  
2. เครื่อง gastric drainage 2 2 ไมมี มี จนท. มี มี  
3. defibrillator 1 1 ตญ มี จนท. มี มี ตองการ 
4. Infusion pump 4 4 ตญ มี จนท. มี มี  
5. เครื่องปน hematocrit 1 1 ไมมี มี จนท. มี มี  
6. เครื่องพนยา 2 2 ไมมี มี จนท. มี   
7. เครื่อง EKG 1 1 ตญ  มี จนท. มี  ตองการ 
8. เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโตะ 4 4 ตญ มี จนท. มี มี  
9. เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งพ้ืน 1 1 ตญ มี จนท. มี มี  
10. หัวออกซิเจน 10 10 ตญ ไมมี บริษัท มี มี  
11. หัว bird 3 3 ตญ ไมมี บริษัท มี มี  
12. เครื่องช่ังน้ําหนัก 1 1 ไมมี ไมมี บริษัท มี มี  
13. laryngoscope 1 2 ตญ ไมมี จนท. มี มี  
14. Ambu bag 3 3 ตญ ไมมี จนท. ไมมี มี  
15. ปรอทวัดอุณหภูมิตูเยน็ 1 1 ไมมี ไมมี จนท. มี ไมมี  

 



 
ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    กายภาพบําบัด 

 
รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 

ยี่หอ/รุน 
จํานวน ขั้นต่ําที่

ควรมี 
มี/ไมมีการสํารอง

ใน/นอก
หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 

ตัวอยางแบบสํารวจอุปกรณ เคร่ืองมือ ประจําหนวยงาน    กายภาพบําบัด 
 

รายการอุปกรณ เคร่ืองมือ 
ยี่หอ/รุน 

จํานวน ขั้นต่ําที่
ควรมี 

มี/ไมมีการสํารอง
ใน/นอก

หนวยงาน 

มี/ไมมี คูมือ 
การ

บํารุงรักษา  

บํารุงรักษาโดย
จนท.หรือบริษทั 

ม่ี/ไมมี
calibration ทุกป 

มี/ไมมีระบบการ
ตรวจสอบกอนใช

งาน 

ตองการใหจัด
ฝกอบรม 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 


