
ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    ER 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. Defibrilation  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. EKG   ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. Dinamap  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่องพนยา Pulmo aide  4 เครื่อง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องวัด BP ตั้งพ้ืน Kanz  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. เครื่องวัด BP ตั้งพ้ืน Stand by model   ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. เครื่องวัด BP ตั้งพ้ืน Spirit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องวัด BP ตั้งพ้ืน Stand by  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. เครื่องวัด BP ตั้งพ้ืน Stand by  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. เครื่อง Suction iemerson  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่อง Suction Gast  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. เครื่องจี้ไฟฟาขนาดกลาง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
13. หัวออกซิเจน 5 หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
14. หัวออกซิเจนรถ Refer 3หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
15. เครื่อง Suction รถ Refer 3 เครื่อง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
16. เครื่องวัด BP ติดรถ Ambulance 3 ตัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
17. ปรอทตูเย็น  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
รวมเคร่ืองมือแผนก……………………………..……… จํานวน …………………….. รายการ 
Maintenance   ………………………% 
Calibration  ………………………% 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    LAB 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. เครื่องช่ัง Triple baloma  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. เครื่องช่ังแบบ 2 จาน  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่องปน Hct ( Hitashi )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่องปน Hct ( IEC )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องปนตกตะกอน  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. Serofuge  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. Rotator  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. Dry leath  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. ปรอทควบคุมอุณหภูมิ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. Water leath  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. Hot air oven  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. เครื่อง Electrolyte  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
13. เครื่อง Electrolyte  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
14. เครื่อง Mini vidus  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
15. เครื่อง Cell counter  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
16. เครื่อง Fully automated  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
17. เครื่อง Microbilirubin  6ด/ครั้ง   6ด/ครั้ง  
18. เครื่อง Incubator  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
19. เครื่อง Semi automated  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

รวมเคร่ืองมือ  LAB จํานวน …………………………….รายการ 
Maintenance   ……………………….%               Calibration  ………………………% 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย LR 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. Incubator  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. BP ตั้งพ้ืน Spirit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. BP ตั้งพ้ืน Standby model  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. Vaccum CMP  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. Vaccum Endomed ( AMTOFORTE 3550 )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. High suction city med  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. NST Hewlet packard 8041A  ป/ครั้ง   -  
8. Infusion pump terumo TE112  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. Radial warmer  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. เครื่องช่ังน้ําหนักผูใหญ SECA  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก SECA  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. Photo siriraj  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
13. U/S Toshiba  ป/ครั้ง   -  
14. Dinamap Pro 300  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
15. เครื่องปน Hct  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
16. หัว O2  5  หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

รวมเคร่ืองมือ  LR จํานวน ……………………………..รายการ 
Maintenance   ………………………….% 
Calibration  ………………………….% 
 
 



 
 

ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    OPD 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. เครื่องวัดความดนัแบบพับ Spirit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. เครื่องวัดความดนัแบบตั้งโตะ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่องวัดความดนัแบบพับ Spirit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่องวัดความดนัไฟฟาแบบตั้งโตะ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องวัดความดนัแบบตั้งพ้ืน Spirit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. เครื่องวัดความดนัแบบพับ   ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. เครื่องช่ังน้ําหนักชนิดยนืพรอมวัดสวนสูง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องช่ังน้ําหนัก ชนิดเหยียบ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. เครื่องช่ังน้ําหนักเด็กเล็ก  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. ชุด ตรวจ หู ตา คอ จมูก 4 ชุด  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องวัดความดนัแบบพับ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. เครื่องวัดความดนัอัตโนมัต ิ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
รวมเคร่ืองมือ  OPD จํานวน …………………………รายการ 
Maintenance   ………………………% 
Calibration  ……………………..% 
 
 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ หองผาตัด 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
    1. เครื่องดมยา  ป/ครั้ง    ป/ครั้ง  

2. เครื่องดมยามี Ventilator  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่อง Suction  Gast  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่อง Suction City Med  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. รถแกเด็ก  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. เครื่องจี้ไฟฟา  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. Dinamap Pro 1000  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องชวยหายใจ Bird’s Mark 7   6 เครื่อง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. Para pack 2D  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. Para pack P22D  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องนึ่งไอน้ํา 20 lit  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. เครื่องวัดความดนัโลหิต แบบตั้งโตะ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
13. หัว O2 1 หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
14. หัว O2  เครื่องดมยา 2 หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
15. หัว N2O เครื่องดมยา  2 หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
16. ปรอทตูเย็น Analock  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
17. Blood warmer  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
รวมเคร่ืองมือหองผาตัด  จํานวน …………………..รายการ 
Maintenance   …………………….% 
Calibration  …………………….% 



 
 

ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    X-RAY 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. เครื่อง X-RAY ท่ัวไป 3 เครื่อง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. เครื่อง X-RAY ฟน  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
 
 
 
รวมเคร่ืองมือ  X-RAY จํานวน ……………………รายการ 
Maintenance   …………………% 
Calibration  ………………..% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    กายภาพ 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. Ultrasound  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. Ultrasound+ES  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. Electrical stimulation  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. ES2  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องดึง คอหลัง แบบ  Hydrolic 

 ( Pelvic  cervical traction ) 
 ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

6. เครื่องดึง คอ หลัง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. Short wave diathermy ( SWD )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. หมอตม Paraffin  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. หมอตมแผนรอน ( ใหม )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. หมอตมแผนรอน ( เกา )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องวัดBP  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
 
รวมเคร่ืองมือ  กายภาพ จํานวน……………..รายการ 
Maintenance   …………………..% 
Calibration  ………………….% 
 
 
 



 
ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ จายกลาง 

วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 
ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 

    1. เครื่องนึ่งฆาเช้ือท่ี 1 ยี่หอ นําวิวัฒน   3เดือน /ครั้ง     ป/ครั้ง  
2. เครื่องนึ่งฆาเช้ือท่ี 2 ยี่หอ Applied medic  3เดือน /ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่องนึ่งฆาเช้ือท่ี 3 ยี่หอ Applied medic  3เดือน /ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่อง Auto reader ( อาน Spore test )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
 
รวมเคร่ืองมือหองจายกลาง  จํานวน …………………รายการ 
Maintenance   …………………….% 
Calibration  ……………………% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย  ตึกชาย 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. Dinamap รุน Pro 300  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. Infusion pump รุน TE – 112  ( 2 เครื่อง ) 

                        รุน STC – 503 ( 1 เครื่อง ) 
 ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

3. Defibrilation  รุน FC - 560  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. EKG รุน FCP - 2101  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องปน Hct รุน 241  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. Suction รุน 1132 B ( 2 เครื่อง )  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. Gastric drainage  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องช่ังน้ําหนักแบบยนื  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบตั้งพ้ืน 1 ตัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. Gomco 6030  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องพนยา No 5650 I  

เครื่องพนยา 3002 
 ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

12. เครื่องวัดความดนัโลหิตตั้งโตะ 5 เครื่อง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
13. หัว O2   16 หัว  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
รวมเคร่ืองมือ  ตึกชาย จํานวน ……………………รายการ 
Maintenance   …………………….% 
Calibration  ……………………% 
 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย  ตึกหญิง 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. Dinamap รุน Pro 300 ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ต.ค. 48 ป/ครั้ง JS Vision co ltd. 
2. EKG FUKUDA MEX 1000 ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
3. Defibrilation   ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  พ.ย. 48 ป/ครั้ง PMC Medical service co ltd. 
4. Dinamap TMXL  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ต.ค. 48 ป/ครั้ง JS Vision co ltd. 
5. Infusion pump TE 112   3 เครื่อง ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  พ.ย. 48 ป/ครั้ง PMC Medical service co ltd. 
6. Infusion pump STC 503 ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง PMC Medical service co ltd. 
7. ปรอทวัดในตูเย็น แบบ Analock ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
8. เครื่องช่ังน้ําหนักผูใหญ ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
9. เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก IDD 15-001-MC ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
10. เครื่องปน Hct ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
11. เครื่อง Suction IDD15-001-MS02 ก.ค. 48 ป/ครั้ง PMC Medical service co ltd. ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
12. เครื่อง Suction IDD15-001-MS01 ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
13. ตูอบเด็ก Infant incubator IDD 15003 MC ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
14. ตูอบเด็ก Infant incubator IDD 15002 MC ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม 
15. เครื่องช่ังน้ําหนักเด็ก IDD15002MC ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
16. เครื่องวัด BP แบบตั้งโตะ 4 เครื่อง ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
17. เครื่องวัด BP แบบตั้งพ้ืน ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  ก.ค. 48 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
18. หัว Bird 2 หัว - - - มี.ค. 51 ป/ครั้ง ศูนยวิศวกรรม  
19. หัว O2   15 หัว - - - พ.ย. 48 ป/ครั้ง PMC Medical service co ltd. 

รวมเคร่ืองมือ  ตึกหญิง จํานวน ………………….รายการ 
Maintenance   …………………%     Calibration  …………………% 



 
ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    ทันตกรรม 

วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 
ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 

1. ยูนิตทําฟน  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. เครื่องกรอฟนเคล่ือนท่ี  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่องขูดหินปูนไฟฟา  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่องปนอมัลลัม  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องฉายแสง  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. เครื่องนึ่งฆาเช้ือ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. โคมไฟสองปาก  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องวัด BP แบบตั้งโตะ  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. เครื่องทําความดนัลมทางทันตกรรม  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
 
รวมเคร่ืองมือ  ทันตกรรม จํานวน ……………………..รายการ 
Maintenance   ……………………% 
Calibration  ……………………% 
 
 
 
 
 

 



ตัวอยางแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑการแพทย    สงเสริม สุขา PCU 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

ลําดบั รายการ Maintenance แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม Calibration แผน บริษัท/ ศูนยวิศวกรรม 
1. เครื่องฟงเสียงหัวใจเดก็ในครรภ IMEX I DOP   ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
2. เครื่องช่ังน้ําหนักชนิดยนื (สส) SMIC/HE  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
3. เครื่องช่ังน้ําหนักชนิดยนื (PCU)SECA  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
4. เครื่องช่ังน้ําหนักชนิดนอน (สส)NIT/BABY  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
5. เครื่องวัด BP ตั้งโตะ (สส)  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
6. เครื่องวัด BP ตั้งโตะ (สส)Spirit/ck101  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
7. เครื่องวัด BP ตั้งโตะ (สส)FOCAL/FC110  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
8. เครื่องวัด BP ตั้งโตะ (PCU)  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
9. เครื่องวัด BP ชนิดกระเปา No. 1 (PCU)  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
10. เครื่องวัด BP ชนิดกระเปา No. 2 (PCU)  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
11. เครื่องวดั BP ชนิดกระเปา No. 3 (PCU)  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  
12. สายฟงการวัดความดันโลหิต  ป/ครั้ง   ป/ครั้ง  

 
รวมเคร่ืองมือ  สงเสริม สุขา PCU จํานวน ...............................รายการ 
Maintenance   …………………………% 
Calibration  .......................................% 
 
 
 
 



ตัวอยางแผนเปลี่ยนแบตเตอร่ี 
วัน………………เดือน……………………………….ป………………………. 

 

ลําดบั รายการ เดือน ป ที่ซ้ือ เดือน ป ทีเ่ปลี่ยน แผน บ/หจก./ราคา 

 
1. หองผาตัด 

แบตเตอรี่ Dinamap Pro 1000 

  
 

 

 
1. หองปฐมพยาบาล 

แบตเตอรี่ Dinamap Pro 300 

  
 

 

2. 
แบตเตอรี่เครื่องกระตุนหัวใจ แบบมีจอภาพ 

NIHON   KOHDEN  รุน 8251 K 

  
 

 

3. 
แบตเตอรี่เครื่อง EKG  L.FA.1000 

  
 

 

4. 
หมอแปลงโคมไฟต้ังพ้ืน Mach 120 

  
 

 

 
1. ตึกชาย 

แบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump STC 503 

  
 

 

2. 
แบตเตอรี่ เครื่อง Dinamap Pro 300 

  
 

 

3. แบตเตอรี่ เครือ่ง EKG  Fukuda denshi  FCP 2101u   
 

 



4. แบตเตอรี่ เครื่อง กระตุนหัวใจ FUKUDA 
รุน FC 560 

  
 

 

5. แบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump TE 112  2 เครื่อง   
 

 

 
1. ตึกหญงิ 

แบเตอรี่ เครื่อง Dinamap Pro 300 

  
 

 

2. แบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump TE 112  3 เครื่อง   
 

 

3. แบตเตอรี่ เครื่อง กระตุนหัวใจ NIHON KOHDEN 
รุน 7100 K 

  
 

 

4. แบตเตอรี่ เครื่อง EKG  Cardio sanny LFA 1000   
 

 

5. แบตเตอรี่ เครื่อง Dinamap TMXL 73022613   
 

 

6. แบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump STC 503   
 

 

 
1. LR 

แบตเตอรี่ เครื่อง Dinamap Pro 300 

  
 

 

2. แบตเตอรี่ เครื่อง Infusion pump TE 112    
2 เครื่อง 

  
 

 

 
1. สงเสริม 

เครื่องฟง FHS เด็กในครรภ   IMEX Dop  

  
 

 

 


