
ใบรายงานการบํารุงรักษา            
โรงพยาบาล...............................                     

ช่ือเคร่ืองมือ  SUCTION  MACHINE 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน................ป....... เดือน..................ป....... เดือน.................ป...... 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาด       
2.ตรวจสอบสภาพของสายไฟและ
ปล๊ักไฟ 

      

3. ตรวจสอบกลไกการทํางานควบคุมและ
สวิทซไฟ  

      

4. ทดสอบเครื่อง       
5. คลุมผาทุกครั้ง หลังจากประกอบ
อุปกรณการดูดเสมหะเรียบรอยแลว เพ่ือ
ปองกันฝุนจับเครื่อง 

      

6. ความเห็นตาง  ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

(ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

(ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

(ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

(ช่ือ)……………………...
(ตําแหนง)……………….. 

 
 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา 

โรงพยาบาล...............................                     
ช่ือเคร่ืองมือ  unit ทําฟน 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 
รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน.................... ป…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ระบบขับเคลื่อนเกาอี้ทําฟน ไดรับการหลอลื่นจุดท่ี
หมุน เชน เฟองและเกยีร อยางนอยในทุก  
6  เดือน ( ชางซอมบํารุง ) 

      

2. เกาอี้ทําฟนเปนระบบไฮดรอลิกส ควรตรวจสอบ
สภาพน้ํามันไฮดรอลิกส ทุก 6 เดือน  
( ชางซอมบํารุง ) 

      

3. ตรวจสอบระบบดูด Suction         
4. ทําความสะอาดฟลเตอร ของระบบดูดน้ําลาย  
( อยางนอยอาทิตยละครัง้ )  

      

5. ทําความสะอาดหัวกรอ (ทุกวัน หรือทุก ๆ 3 - 4 
ชั่วโมงการใชงาน )  โดยการใชน้ํายาทําความสะอาด
ฉีดในรูลมของหัวกรอและใชแอลกอฮอล 75 % เช็ค
ทําความสะอาดภายนอก และ ทําความสะอาดสิ่ง
สกปรกท่ีติดอยูบนขอตอ  

      

6.เช็คทําความสะอาดแผนกระจกสะทอนแสงดวยผา
แหงท่ีออนนุม หากสกปรกมาก ใหใชผาชุบสบูออนๆ 
เช็คถูเบา ๆได หามใชแอลกอฮอลหรือสารเคมีเช็ค
โดยเด็ดขาด จะทําใหกระจกมัวหมองได 

      

7. ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็น 
 
 
 
 

 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา 
โรงพยาบาล...............................                     
ช่ือเคร่ืองมือ  Package sealing  

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน.................... ป…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1.  การตรวจสอบสภาพตัวเครื่อง เชน ความผิด
ของ handle หรือใบมีด 

      

2.  การสอบปุมปรับ ความรอนและสัญญาณไฟ       
3.  ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟา ปล๊ักไฟ       
4.  ทําความสะอาดตัวเครื่อง สายไฟฟา       
5.  ทดสอบเครื่อง       
6. ความเห็นตาง  ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 
 
 
 
 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา   

โรงพยาบาล...............................                     
ช่ือเคร่ืองมือ  เครื่องขูดหนิปนู       1 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ตรวจสอบ สภาพของสายไฟฟา สายน้ํา ใหอยู
ในสภาพท่ีด ี

      

2. ทําความสะอาดตัวเครื่อง สายไฟฟา สายน้ํา ดาม
หัวขูด 

      

3. เก็บดามหัวขูด ไวในท่ีเก็บเสมอ ไมควรวางบน
ท่ีอ่ืน ๆ อาจจะเกิดอันตรายหรือรวงลงพ้ืนได 

      

4. ตรวจสอบการรั่วของทอ       
5. .ทดสอบเครื่อง       
6. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา   

โรงพยาบาล...............................                     
ช่ือเคร่ืองมือ  ซักผา 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 
รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดตัวเครื่อง    กลองใสผงซักฟอก        
2. ตรวจดูสายพานของเครื่องวาปกติหรือไม       
3.อัดจาระบีท่ีขอตอตาง ๆ ( สําหรับชางซอมบํารุง)       
4.ทําความสะอาดฟลเตอรกรองน้ํากอนเขาเครื่อง
ทุก ๆ สัปดาห 

      

5. ถอดโซลินอยดวาลวออกมาลางทําความสะอาด
ทุก ๆ 1 เดือน ๆ ( สําหรับชางซอมบํารุง) 

      

6.ใชสเปรยฉีดลางทําความสะอาดหนาคอนเทค
ของแมกเนตกิ ๆ ( สําหรับชางซอมบํารุง) 

      

7.ตรวจเช็คจุดตอสายไฟตาง ๆ เชน พวกเบรก
เกอร แมกเนตกิใหแนนเสมอ 

      

8.ควรใสลูกเหม็นเพ่ือปองกันสัตวหรือแมลงเขา
ไปทําความเสียหาย เชน หนู แมลงสาบหรือจิ้งจก 

      

9. ความเห็นตาง  ๆ  
 
 
 
 
 
 

  

10.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

11. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

12. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

13. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา   

โรงพยาบาล...............................                     
ช่ือเคร่ืองมือ ตูเย็น 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 
รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกตูเยน็ ดวย
น้ําสะอาดผสมเบรกกิ้งโซดา 

      

2. ทําความสะอาดแผงระบายความรอนท่ีอยู
ดานหลังของตูเย็นโดยการใชผาหรือแปรงเช็ดฝุน
ท่ีมาเกาะใหสะอาด 

      

3. ตรวจสอบสภาพฉนวนสายไฟฟา และปล๊ักไฟ       
4. ตรวจสอบขัว้ตอสายดิน ท่ีตวัเครื่อง       
5. ตรวจสอบสภาพตัวเครื่องและอุปกรณประกอบ
ตูเย็น เชน ถาดรองน้ําท้ิง 

      

6. ตรวจสอบสภาพขอบยางของตูเย็น       
7. ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิ    
-  ความเยน็ภายในตูเยน็ 
-  ละลายน้ําแข็งในชองแชแข็ง 

      

8.ตรวจสอบความสวางหลอดไฟฟา       
9.ทําความสะอาดถาดรองรับน้ํา       
10. ตรวจดูการทํางานและฟงเสียงการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 

      

11. ความเห็น  
 

  

12  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

13. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

14. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

15. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ  กอนทําความสะอาดตูเย็น  ควรดึงปลั๊กไฟฟาออกจากเตาเสียบไฟฟา  เสียกอนเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาดูด 

 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา  

โรงพยาบาล...............................                      
ช่ือเคร่ืองมือ ตูเย็นเก็บเลือด 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 
รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกตูเยน็เก็บ
เลือดดวยน้ําสะอาดผสมเบรกกิ้งโซดา 

      

2. ทําความสะอาดแผงระบายความรอนท่ีอยู
ดานหลังของตูเย็นเก็บเลือดโดยการใชผาหรือ
แปรงเช็ดฝุนท่ีมาเกาะใหสะอาด 

      

3. ตรวจสอบสภาพฉนวนสายไฟฟา        
4. ตรวจสอบขัว้ตอสายดิน ท่ีตวัเครื่อง       
5. ตรวจสอบสภาพขอบยางของตูเย็นเก็บเลือด       
6. ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิ    
-  ความเยน็ภายในตูเยน็เก็บเลือด 
-  ตรวจดูน้ําแข็งวามีน้ําแข็งเกาะหรือไม 

      

7.ตรวจสอบความสวางหลอดไฟฟา       
8. ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศดกูารทํางานของ
พัดลมระบายอากาศ  วาหมุน หรือมีเสียงดงั
หรือไม 

      

9.ทําความสะอาดถาดรองรับน้ําท่ีอยูดานหลัง
เครื่อง อยางนอยปละครั้ง 

      

10. ทดสอบเครื่อง       
11. ความเห็น  

 
  

12  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

13. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

14. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

15. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา   

โรงพยาบาล...............................                      
ช่ือเคร่ืองมือ ตูเย็นเก็บศพ 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 
รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกตูเยน็ ดวย
ใชน้ําผสมสบูหรือน้ําสะอาด  ในการทําความ
สะอาด 

      

2. ทําความสะอาดแผงระบายความรอนท่ีอยู
ดานหลังของตูเย็นโดยการใชผาหรือแปรงเช็ดฝุน
ท่ีมาเกาะใหสะอาด 

      

3. ตรวจสอบสภาพฉนวนสายไฟฟา และปล๊ักไฟ       
4. ตรวจสอบขัว้ตอสายดิน ท่ีตวัเครื่อง       
5. ตรวจสอบสภาพเครื่อง  การเกดิสนิม       
6. ตรวจสอบสภาพขอบยางของตูเย็น       
7. ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิ    
-  ความเยน็ภายในตูเยน็ 
-  ละลายน้ําแข็งในชองแชแข็ง 

      

8.ตรวจสอบความสวางหลอดไฟฟา       
9. ตรวจดูการทํางานและฟงเสียงการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 

      

10. ความเห็น  
 

  

11  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

12. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

13. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

14. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ  กอนทําความสะอาดตูเย็น  ควรดึงปลั๊กไฟฟาออกจากเตาเสียบไฟฟา  เสียกอนเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาดูด 

 
 



 
ใบรายงานการบํารุงรักษา   

โรงพยาบาล...............................                      
ช่ือเคร่ืองมือ  Stethoscope 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ทําความสะอาดดวยผาสะอาดภายนอกดวยผาชุบ
น้ําหมาดๆ หรือ แอลกอฮอลหมาดๆ แลวเช็ดใหท่ัว
เครือ่งฟง ยกเวน diaphragm หามเช็ดดวยแอลกอฮอล 
กรณีใช Stethoscope กับผูปวยติดเชือ้เช็ดดวย savlon 1: 
30   

      

2. เช็ด ear tip ดวยสําลีชุบน้ําหรือแอลกอฮอลหมาดๆ ให
สะอาด หมดคราบสกปรกหรือฝุน ( ในกรณีท่ี ear tip เปน
ยาง ใหทําความสะอาดโดยถอด ear tip ออกลางดวยสบู
และน้ําสะอาดเช็ดใหแหง  

      

3.  กรณีท่ีมีฝุนอยูภายใน diaphragm ใหหมุนฝาเกลียว
ออกแลวเช็ดทําความสะอาด  

      

4. เก็บ Stethoscope ใหอยูในแนวยาวเสมอ ไมควรพับ
หรือมวน เพราะทําใหสปริงของ  ear tip หักได 

      

5. เก็บหูฟงในท่ีอณุหภูมิไมรอน       
6. หมุน diaphragm และ ear tip ใหแนนอยูเสมอ       
7.ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา 
      โรงพยาบาล...............................                                             

ช่ือเคร่ืองมือ EXAMINATION  LAMP 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาด       
2. ตรวจสอบสภาพของสายไฟและ
ปล๊ักไฟ  

      

3. ตรวจสอบกลไกการเคล่ือนยาย 
ตําแหนงท่ีจัดและการทรงตวัของเครื่อง 

      

4. ตรวจสอบและปรับปุมความสวางของ
แสงไฟตามคูมือของเครื่องมือ  

      

5. ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
จุดรวมแสงและการกระจายของแสงไฟ 

      

6. ทดสอบเครื่อง       
7. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

9. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

10. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

11. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



ใบรายงานการบํารุงรักษา   
     โรงพยาบาล...............................                                                                     
ช่ือเคร่ืองมือ  HEMATOCRIT 

 ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. เช็ดภายนอกตัวเครื่องดวยผาสะอาด       
2. ตรวจสอบบริเวณขอบดานในของจาน
หมุน ใหสะอาด 

      

3. ตรวจสอบกลไลการทําควบคุมของปุม
ตางๆของเครื่องท้ังหมดรวมท้ังตัวล็อคฝา
ตู 

      

4. ตรวจสอบสายไฟพรอมปล๊ักไฟ       
5. ตรวจสอบดูตวัตั้ง 
เวลาสําหรับการปนวาคลาดคล่ือน หรือ
ความเร็วรอบไดหรือไม  

      

6. ตรวจสอบสวนท่ีเปนสกรูขนัใหแนน        
7. ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12..ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ  ควรเก็บอยูในสถานที่แหง  หางจากความช้ืนและน้ํา 
 

 



ใบรายงานการบํารุงรักษา          
           โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  INCUBATOR  
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาดเครื่องท้ังภายนอกและ
ภายในดวย  น้ําผสมผงซักฟอก  1  ครั้ง 
ตามดวย ผาชุบน้ําสะอาด  และผาสะอาด
แหง  ขอควรระวัง  หามใชแอลกอฮอลทํา
ความสะอาด  

      

2.ตรวจสอบสภาพของสายไฟและ
ปล๊ักไฟ 

      

3. ตรวจสอบกลไลการทําควบคุมของปุม
ตางๆของเครื่องท้ังหมดรวมท้ังตัวล็อคฝา
ตู 

      

4. ตรวจดูระบบทําความรอนตวัตั้ง
อุณหภูมิและตัวควบคุมอุณหภูมิตู 

      

5. ตรวจดูระบบเตือนโดยการถอดปล๊ักวา
จะมีสัญญาณเตือนหรือไม 

      

6. ตรวจดูระบบเปารอนและดูดฝุนทํา
ความสะอาด 

      

7. ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา             

           โรงพยาบาล...............................                                                                                    
ช่ือเคร่ืองมือ  INHALATION 

 ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ตรวจสอบสายไฟและปล๊ักไฟ       
2.ทําความสะอาดท้ังภายในและภายนอก 
ตรวจดูวามีการสึกกรอนหรือไม 

      

3. ตรวจอุปกรณใืหครบถวน  ตรวจหา
ช้ินสวนท่ีแตกหักหรือสูญหาย 

      

4. ทดสอบเครื่อง       
5. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

7. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

8. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

9.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 
 
 



ใบรายงานการบํารุงรักษา   
   โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  RESPIRATOR 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาดภายนอกตวัเครื่อง       
2.ครวจสอบการประกอบ ( ตําแหนงของ
สาย , ขอตอตางๆ )  

      

3. ตรวจสอบ สวิทซ เปด/ปด power , 
ปล๊ักไฟ AC  

      

4. ตรวจสอบสายตอเขาO 2 pipe line       
5. ตรวจสอบสายตอตางๆ        
6. ขณะใชงานเครื่องมีเสียงดังปกต ิ       
7. ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11 ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 



ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    
ช่ือเคร่ืองมือ  กลองจุลทรรศน 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  
รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 
1. ตรวจสอบสายไฟ ปล๊ักไฟ สวิทชไฟฟา       
2. ตรวจสภาพและทําความสะอาดหัว
เลนตวัตถุ 

      

3. ตรวจสภาพและทําความสะอาดหัว
เลนตตา 

      

4. ทดสอบลด เพ่ิม ระบบสองสวาง       
5. ทดสอบปรับการเคล่ือนท่ีของแผน
สไลดแนวตั้งและแนวนอน 

      

6. ทดสอบการจับยึดแผนสไลด       
7. ทดสอบการปรับโฟกัส       
8. ตรวจสภาพและทําความสะอาด
คอนเดนเซอรและแผนกรองแสง 

      

9. ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่วไหล       
10. ทําความสะอาดตัวเครื่อง       
11. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 

  

12.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

13. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

14. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

15..ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



ใบรายงานการบํารุงรักษา 
 โรงพยาบาล...............................                                                                                    
ช่ือเครื่องมอื  DEFIBRILLATOR 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  
รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. หนาปด       
2. switch เปด/ปด power       
3. switch เลือก mode การใชงาน ( Synchronize)        
4. ปลั๊กไฟ AC ,  สายไฟ       
5. paddle  electrod , สาย cable       
6. ECG  electrod , patient  lead  cable       
7. จุดตอเสียบสาย ECG        
8. ปุมเลือกพลังงาน , check กระแสพลังงานท่ี 50  
, 100 , 200 , 300 , 400  

      

9. monitor 
   - ECG  display [ interfear , speed , gain , lead ] 
   - Alarm  display 

      

10. Record  
- กระดาษบันทึก 
- peck  mark 

- panmarlic recordor : - วันเดือนป ถูกไหม 

      

11. cream electrod       
12. ตรวจสอบ battery / ปรับสภาพ battery       
13.ตรวจสอบเครื่องสํารองไฟ( ถามี)       
14. ทําความสะอาดภายนอกตัวเครื่องท้ังหมด       
15. ทดสอบเครื่อง       
16. ความเห็นตางๆ  

 
 

  

17.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

18. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

19. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

20. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเครื่องมอื  EKG  
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. หนาปด       
2. switch เปด/ปด power       
3. ปล๊ักไฟ AC        
4. สายเสียบปล๊ักไฟ AC        
5. ECG  electrod        
6.  patient  lead cable        
7.  lead  selected        
8.  ทําความสะอาดของตวัเครื่องภายนอก       
9 ทดสอบเครื่อง       
10. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

11.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

12. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

13. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

14. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 
 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    
ช่ือเครื่องมอื  INFUSION PUMP 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  
รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดภายนอกตวัเครื่อง       
2. ทําความสะอาดเสา , แปนวางเครื่อง       
3. ตรวจสอบสภาพเสา , แปนวางเครื่อง       
4. สภาพหนาปทม       
5. ปุมปรับตางๆ       
6. switch ปด/เปด power        
7.  ปล๊ักไฟ AC , สายไฟ AC        
8.  ปล๊ักไฟ AC ของตัวเครื่อง       
9 สภาพ Sensor       
10. ปล๊ักไฟ sensor กับตัวเครื่อง       
11. ประตูเปด/ปด เครื่อง       
12. ไฟ Alarm ตางๆ [ perametic ]       
13. Valum alarm       
14. ทดสอบเครื่อง       
15. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 

  

16.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

17. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

18. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

20. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเครื่องมอื  Laryngoscope 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ทําความสะอาด Blade ดวยสําลีชุบ Alcohol 

70%  และเช็ด Handle  ดวยผาสะอาดหรือสําลี
ชุบ Alcohol 70% 

      

2. ทําความสะอาดบริเวณขัว้ของ Handle และ 
Blade หามใชผาหยาบหรือกระดาษทรายขัด 

      

3. ดูวาสปริงในฝาปดของ Handle  
- ลาหรือไม ถาลาใหยืดสปริงขึ้น  
-  ถาสกปรกใหขัดสปริงดวยกระดาษทราย 
เช็ดใหสะอาดดวยผาสะอาด 

      

4. ตรวจดูคุณภาพของถานไฟฉายโดยเปด
ถานไฟฉายใน Handle ออกดูถาพบวาเริ่มเส่ือม
ให เปดดูความสวาง  เปล่ียนถานใหม 

      

5. ทดสอบแสงไฟท่ีสองออกมา ใหแสงไฟ
สวาง  ขาวนวล  ติดตอกัน 

      

6.  ทดสอบเครื่อง       
7. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 

  

8.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

9. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

10. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

11. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ  ควรถอดถานไฟฉายออกจาก Handle เพ่ือปองกันสปริงลา  และปองกันน้ํากรดไหลภายใน Handle 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    
ช่ือเครื่องมอื  Ophthalmoscope  

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  
รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 

ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 
1. ทําความสะอาดของตวัเครื่องภายนอก  
 Ophthalmoscopeใชผาออนสะอาดเช็ดใหท่ัว ๆ  
หามแตะตองบริเวณกระจกสะทอนแสง) หาม
ใช Alcohol โดยเด็ดขาด 

      

2. Otoscope  
    -   ใชผาออนสะอาดเช็ดใหท่ัวๆ โดยเฉพาะ
ปลายของทอนําแสง 
  -  ถอดแยกกรวยสองหูกับ Handle  เช็ดดวย
สําลีชุบแอลกอฮอล 70 % 

   - เก็บกรวยสองหู โดยนํามาซอนเรียงกัน
ตามขนาดใสกลองสําหรับเก็บ 

      

3. ทดสอบแสงไฟท่ีสองออกมา ใหแสงไฟ
สวาง  ขาวนวล  ติดตอกัน 

      

4. ตรวจคูสปริงท่ีฝาปด  Handle  กอนวาลา
หรือไมถาลาใหยืดสปริงออกแลวปดฝาใหม 

      

5.  ทดสอบเครื่อง       
6. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ  Handle  ท่ีใชกับถานไฟฉาย ใหถอดถานไฟออกทุกครั้งหลังการใช 



ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  เคร่ืองจ้ีไฟฟา 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. หนาปด       
2. ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของเครื่องจ้ี ดังนี ้       
    -  ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของplate        
    - ตรวจสอบสภาพท่ัวไของ foot  switch       
    - ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของสายไฟ  ปลั๊กไฟ       
     - ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของข้ัวตอสายไฟและ
สาย  foot  switch  

      

3.  ทดสอบการทํางานของเครื่องจ้ี       
    - สวิทซปด/ เปด       
    - ปุมปรับและไฟโชว       
     - foot  switch        
4. ทดสอบเครื่อง       
5. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

7. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

8. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

9. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 



ใบรายงานการบํารุงรักษา    
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  เคร่ืองฉายแสง 
 ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1.  ทําความสะอาดตัวเครื่อง เช็ดทําความ
สะอาดปุมเปด/ปดแสงและดามจับดวย
แอลกอฮอล 

      

2.  ทําความสะอาดแทงแกวนําแสง 
-  กําจดั เรซินคอมโพสิตท่ีตดัออก 
-  เช็ดทําความสะอาดหลังใชดวย
แอลกอฮอล 

      

3.  ตรวจสอบปลายแทงแกวน้ําแลว เชน 
ปลายบ่ินแตก 

      

4.  ตรวจสอบการนําแสงโดยฉายแสงผาน
ฉากสีสมดูความสมบูรณของการําแสง
(สวนมีดนอยกวา 20%)  

      

5.  ตรวจสอบสวนกรองแสง เชน ขุนมัว
หรือถูกทําลาย 

      

6.  ตรวจสอบหลอดไฟ เชน รอยผาหรือ
ถาสวนท่ีเปนแกวรอยตําหนิของกระจก
สะทอน 

      

7.  ตรวจเช็คความเขมของแสง (มาตรฐาน 
500 mw/cm2) 

      

8.  ตรวจสอบพัดลมระบายความรอน เชน 
เสียงดังผิดปกต ิ

      

9.  ตรวจสอบสภาพฉนวนสายไฟฟา และ
ปล๊ักไฟ  

      

10.  ตรวจสอบสภาพตัวเครื่องและ
อุปกรณประกอบเครื่อง 

      

11. ความเห็นตาง  ๆ
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11 ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  เคร่ืองดดูของเหลวจากกระเพาะอาหาร 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ดูแลความสะอาดภายนอกเครื่องโดยเช็ด
ดวยผาสะอาดหรือเช็ดดวยผาชุบน้ําผสม
ผงซักฟอกหมาด ๆ แลวเช็ดตามดวยผาชุบน้ํา
หมาด ๆ ใหหมดคราบน้ําผสมผงซักฟอก แลว
เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด 

      

2. ตรวจเช็คขอตอ สายยางและนอตยึดตาง ๆ 
ใหอยูในสภาพปกต ิ

      

3. ตรวจสอบสายไฟและปล๊ักไฟ AC       
4.  ทดสอบเครื่องเปดเครื่องและทดสอบการ
ทํางานทุก ๆ สวน เปนประจําทุกวัน ประมาณ 
10 -15 นาที 

      

5. คลุมผาทุกครั้งหลังจากประกอบอุปกรณ
เรียบรอย เพ่ือปองกันฝุนจับเครื่อง 

      

6. ความเห็นตาง  ๆ  
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 หมายเหตุ  หามเก็บเครื่องไวในสถานท่ีท่ีเปยกช้ืนดูแลอยาใหน้ําและ Content เขาไปในตัวปมโดยตองหม่ันเท 
Gastric Content ในขวดท้ิงทุกเวรหรือทุครั้งท่ีเกือบถึงขีดพิกัดท่ีกําหนด 

 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  Sphygmomanometer 

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอยีด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ตรวจสมรรถภาพการทํางานของเครือ่งวัดความดัน
โลหิต โดยหมุนเกลยีวท่ีจะปลอยลมออกท่ีลูกสูบยาง 
ปดแลวบีบลูกสูบยางเพ่ือใหลมเขา cuff จนโปงพอง
แลวบีบ cuff เพ่ือใหลมดันปรอทข้ึนไปในแทงแกวจน
เกือบสูงสุด ถาเครื่องวัดความดันโลหิตไมเสื่อม
คุณภาพ จะพบวา 

      

1.1 ระดับปรอทภายในหลอดแกว ไมมีอากาศแทรก       
1.2 ลูกสูบยางไมแฟบคางเวลาถูกบีบ       
1.3 ระดับปรอทจะไมไหลลงมา เม่ือยังไมคลายเกลียว
ท่ีลูกสูบยางออก 

      

1.4ปรอทไมรั่วออกนอกแทงแกว       
2. ทําความสะอาดภายนอกสวนประกอบเครื่องวัด
ความดันโลหิตต้ังแตหนาปดบอกระดับความดัน สาย
ตอcuff ลูกสูบยาง ดวยผาสะอาดชุบน้ําท่ีบิดหมาด
แลว 

      

3.ทดสอบเครื่อง       
4. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 

  

5.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

6. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

7. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

8. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

หมายเหตุ ลอกปรอทไวในกระเปาะ(ถามี) ทุกครั้งท่ีสิ้นสุดการใช    หมุนเกลียวตางๆใหแนนเสมอ    ถอดผาท่ีหุม cuff ออกซักทุก 1-2 
สัปดาห หรือทุกครั้งท่ีเปอน   และเก็บเครื่องวัดความดันโลหิตในท่ีอากาศไมรอนอบอาว  



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
        โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ เคร่ืองอบผา 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน................. ป…… เดือน....................ป…. เดือน................. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. เช็ดทําความสะอาดตวัเครื่องภายนอก ดวยผา
ชุบน้ําผงซักฟอกหรือน้ําอุน เช็ดตามดวยน้ําให
สะอาด แลวเช็ดใหแหงดวยผานุม 

      

2.ปดฝุนท่ีตะแกรงกรองฝุน (ดานลางของ
เครื่อง) ใหสะอาด 

      

3. ทําความสะอาดกลองความรอน โดยแกะ
กลองความรอนนําออกมาเชด็ฝุนดวยผาแหงให
สะอาด 

      

4.ตรวจสอบกลไลการทําควบคุมของปุมตางๆ
ของเครื่องท้ังหมดรวมท้ังตัวล็อคฝาตู 

      

5. ตรวจเช็คขอตอ สายยางและนอตยึดตาง ๆ        
6. ตรวจสอบสายไฟและปล๊ักไฟ        
7. ทดสอบเครื่อง       
8. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

12.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)……………. 

(ช่ือ)…………………
(ตําแหนง)…………… 

 
 



ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  เคร่ืองอัดอากาศของยูนิตทําฟน  

ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอยีด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1. ความม่ันคงแข็งแรงของตัวเครื่องอัดอากาศ       
 ตรวจสอบการหลุดหรือหลวมของสลักเกลียว , แปนเกลียว 
และตะปูควง  แลวขันใหแนนดวยประแจ หรือไขควง 

      

 สังเกตดู และฟงเสียงวา มีเสียงผิดปกติหรือมีการสั่นผิดปกติ
หรือไม ขณะเครื่องอัดอากาศกําลังทํางาน 

      

2.ตรวจสอบสายพานวาหยอนยานหรือไม  หากหยอนยาน ให
ขยับมอเตอรเพื่อใหสายพานตึง 

      

3.กรองอากาศขาเขาเครื่องอัดอากาศทําความสะอาดดวยแปรง
ออน หากสกปรกมาก หรือชํารุด  ใหเปลี่ยนกรองอากาศใหม 

      

4. มาตรวัดความดัน (Pressure gauge)ตรวจดูใหแนใจวา มาตรวัด
ความดันทํางานเปนปกติ  และเข็มช้ีท่ีเลขศูนยเม่ือความดันในถัง
เก็บลมเทากับศูนย 

      

5. วาลวควบคุมแรงดัน (Pressure control valve)ตรวจดูท่ีมาตรวัด
ความดันวา ระหวางการทํางานนั้น ความดันอยูในเกณฑปกติ 

      

6. สวิตชความดัน (Pressure sensing switch)ตรวจดูท่ีมาตรวัด
ความดันวา ระหวางการทํางานนั้น ความดันอยูในเกณฑปกติ 

      

7.วาลวนิลภัย (Safety valve)ดึงกาน (spindle) ของวาลวนิลภัยเบา 
ๆ ท่ีความดันสูงสุด (มีเครื่องหมายเปนเสนสีแดงบนท่ีมาตรวัด
ความดัน)  และตรวจสอบการทํางาน 

      

11. ความเห็นตางๆ  
 
 

  

12.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

13. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

14. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

15. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 
 
 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา      
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  ตูอานฟลม 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน 

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาด       
2.ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของเครื่อง       
3.ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของ
สายไฟและปล๊ักไฟ 

      

4. ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของ
สวิทซ 

      

5.ทดสอบการทํางานของหลอดไฟ       
6. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………...............
.(ตําแหนง)…………………... 

(ช่ือ)………………..............
(ตําแหนง)………………….. 

(ช่ือ)………………...............
(ตําแหนง)………………….. 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)……………………..…
(ตําแหนง)…………….…… 

(ช่ือ)……………….............
(ตําแหนง)…………………. 

(ช่ือ)…………………..……
(ตําแหนง)…………………. 

 
 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา 
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ เตาเผาขยะ 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1.ตูคอนโทรลไฟฟา        
1.1  สวิตช ควบคุม       
1.2 หลอดไฟแสดงการทํางาน       
1.3 ชุดแสดงเวลาการทํางาน       
1.4 ตัวควบคุมอุณหภูมิ       
1.5 สัญญาณเตือนการขัดของ       
1.6 เมนเบรกเกอร       
1.7 ชุดแมกเนตกิคอนแทคเตอร       
1.8 ชุดโอเวอรโหลด       

2 ระบบเช้ือเพลิง 
      

2.1 วาลวน้ํามันเช้ือเพลิง       
2.2 ทอทางน้ํามันและถังเก็บ       
2.3 ชุดกรองน้ํามันเช้ือเพลิง       
3 ระบบพนไฟเผาขยะ/ระบบพนไฟเผาควัน       
3.1 นมหนู (1-2)       
3.2 ปมจายน้ํามันและสายน้ํามัน       
3.3กระบอกและจานบังคับลม       
3.4 เขี้ยวสปารคและสายไฟแรงสูง       
3.5 ตาแมววัดแสง       
3.6 โซลินอยดวาลว       
3.7 กลองคอนโทรล       
3.8 หมอแปลงไฟฟาแรงสูง       
3.9 มอเตอรพัดลมและใบพัด       
3.10 ชุดปรับอากาศอัตโนมัต ิ
 

      

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 



4. ระบบตัวเตา       
4.1 ตัวเตาและผนังภายในเตา       
4.2 ประตูเปด-ปดชองตางๆของเตา       
4.3 ชองลมเตา       
4.4 ปลองควันและสลิงดึงปลอง       
4.5 ชุดลอฟา       
5. หองเก็บขยะตดิเชือ้       
5.1 หองเก็บขยะ       
5.2 ประตูหองและชองระบายอากาศ       
4. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 

  

5.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

6. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

7. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

8. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ บําบัดน้ําเสีย 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1.ตูควบคุมไฟฟา       
-  สวิตช ควบคุม       
- หลอดไฟแสดงการทํางาน       
- ชุดแสดงเวลาการทํางาน       
- ตัวควบคุมอุณหภูมิ       
- สัญญาณเตือนการขดัของ       
- เมนเบรกเกอร       
- ชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร       
- ชุดโอเวอรโหลด       
- จุดตอสายไฟ/สภาพของสายไฟ       
2.บอดักไขมัน       
- ตะแกรงดักไขมันและรางบังคับ       
- โซและอุปกรณยึดตะแกรงดักไขมัน       
- ขาตั้งและชุดยกตะแกรง       
3.บอสูบน้ําเสีย       
- เครื่องสูบน้ําเสีย       
- ชุดแกนบังคับเครื่องสูบและชุดยก       
- ตะกราดกัขยะ  รางบังคับและชุดยก       
- ลูกลอยควบคุมระดับน้ําเสีย       
- ชุดโซและอุปกรณยดึเครื่องสูบ       
-  เครื่องเติมอากาศบอน้ําเสีย 
 
 
 
 

      

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

4.บอเติมอากาศ       



- ผนังบอ       
- เครื่องเติมอากาศ       
- สลิงและอุปกรณยึดเครื่องเติมอากาศ       
- มอเตอรขับใบพัดเติมอากาศ       
- สายพานขับใบพัดเติมอากาศ       
-ใบพัดเติมอากาศ       
5. ระบบฆาเชื้อ       
- ถังคลอรีนพรอมอุปกรณ       
- เครื่องฟดคลอรีนและทอฟดคลอรีน       
6.ระบบทอและวาวลตางๆ       
- ทอสูบน้ําเสียเขาระบบและวาลวกนักลับ       
- วาลวและทอสูบตะกอนไปลานตาก       
7.บอหมัก       
- บอท้ิงรกและเศษเนื้อ       
- อุปกรณชักโครกบอท้ิงรกและเศษเนื้อ       
-  ถังน้ําชักโครกบอท้ิงรกและเศษเนื้อ       
8. ความเห็นตาง  ๆ  

 
 
 
 
 

  

9.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

10. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

11. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

12. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมอื ประปา 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกติ แกไข ปกติ แกไข ปกติ แกไข 

1.ตูควบคุมไฟฟา       
1.1 การเดินสายไฟเมนและจดุตอ        
1.2 เมนเซอรกิตเบรกเกอร       
1.3 สวิตชควบคุม       
1.4 หลอดไฟแสดงการทํางาน       
1.5 ชุดแมกเนตกิคอนแทคเตอร       
1.6 เทอรมอลโอเวอรโหลดรีเลย       
1.7 โวลต,แอมป มิเตอร       
1.8 ชุดสลับการทํางาน       
1.9  เครื่องนับช่ัวโมงการทํางาน       
1.10 จุดตอสายไฟ/สภาพของสายไฟ       
2.แหลงน้ําผิวดิน       
2.1  โรงสูบน้ํา       
2.2 ตูควบคุมไฟฟา       
2.3 ปมสูบน้ํา       
2.4 หัวสูบ,เช็ควาลว,วาลว,ทอสูบ-สง       
3. แหลงน้ําใตดิน       
3.1 ลักษณะบอและขนาด,ความลึกของบอ       
3.2  ปมสูบน้ํา       
3.3 ทอสูบ,สายไฟเขาปม,สลิงยึดปม       
3.4 ลูกลอยควบคุม,สวิตชควบคุมการไหล       
3.5 ระบบควบคุมความรอนปมสูบ       
3.6  ตูควบคุมไฟฟา       
3.5 ระบบควบคุมความรอนปมสูบ       
3.6  ตูควบคุมไฟฟา       
3.7  สวนปองกัน,ปายเตือน เหนือบอ       
4.อาคารเติมอากาศและกรอง       
4.1 ตัวอาคาร , ผนังอาคาร,อุปกรณปองกัน       



4.2 คลองวนเวียนเติมสารสม,ช้ันเติมอากาศ       

 
เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

4.3 ระบบกรองหยาบ,ละเอียด,กลิ่นและอื่นๆ       
4.4 ระบบลางกรองทรายยอนกกลับ        
4.5 ระบบทอ,วาลว,รางระบายน้าํท้ิง       
5.ถังน้ําใส,ถังน้ําสํารอง       
5.1   สภาพถัง,บันได,ฝาปด,กุญแจล็อก       
5.2  สเกลบอกระดับน้าํสํารอง       
5.3  อุปกรณควบคุมระดับน้ํา       
5.4  ทอ,วาลว,หัวสูบ,เช็ควาลว       
5.5. สภาพแวดลอมถัง       
6.ถังสูงสงน้ํา       
6.1 สภาพถงั,บันได       
6.2  สเกลบอกระดับน้าํ       
6.3  ชุดสายลอฟาและอุปกรณจับยึด       
6.4  ทอ,วาลว       
6.5  การควบคุมคุณภาพน้ํา       
7. อาคารสูบน้ําข้ึนถังสูง       
7.1 ตัวอาคาร , ผนังอาคาร       
7.2 มอเตอรปม       
7.3 วาลว,ทอ,เช็ควาลว,อุปกรณจับยึด       
7.4 เกจวัดแรงดันน้าํ       
7.5 ชุดเติมคลอรนี,ถังคลอรีน,เครื่องกวน       
7.6  ระบบฆาเชื้ออื่นๆ       
7.7 ชุดตรวจคลอรีน,ระบบบันทึกขอมูล       
8. ระบบกรองอ่ืนๆ       
8.1  ระบบกรองน้ําปลายทาง       
9. ความเห็น  

 
  

10.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

11. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

12. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

12. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 



 
 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ  ไฟฉุกเฉิน  
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําผสม
ผงซักฟอกบิดหมาด ๆ  เช็ดใหสะอาด 

      

2.ชักปล๊ักไฟ เพ่ือใหมีการใชไฟจาก
แบตเตอรี่จนหมด (ไฟดับ)  แลวจึงคอย
เสียบปล๊ักไฟกลับดังเดิม  เพ่ือชารจไฟเขา
แบตเตอรี่ ในเวลาเชา 

      

3. ตรวจสอบสายไฟและปล๊ักไฟ        
4. ทดสอบเครื่องโดยกดปุมTEST       
5. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.  ผลการตรวจสอบ        สามารถใชงานได 
      ไมสามารถใชงานได 

        สามารถใชงานได 
       ไมสามารถใชงานได 

       สามารถใชงานได 
       ไมสามารถใชงานได 

7. การดําเนนิการ        สงซอม 
      ไมสงซอม 

        สงซอม 
       ไมสงซอม 

       สงซอม 
      ไมสงซอม 

8. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

9.. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา   
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ ระบบกาซทางการแพทย 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาด       
2. ตรวจสอบสภาพของ       
-   สถานท่ีติดตั้งชุดจายกลางกาซ       
-   ชุดจายกาซจากทอบรรจุ (Manifold)       
-ระบบเสนทอกาซ  (Pipeline  Gas  
System) 

      

-ระบบล้ินปด – เปด กาซ  ( Zone Valve )       
-ทางเปดออกของกาซออกซิเจน  (Station 
Outlet) 

      

- ระบบสัญญาณเตือน ( Alarm  System  )       
3. ถังสํารองหองเก็บ ท่ีจับยึด       
4. ความเห็นตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.  ผลการตรวจสอบ  สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

 สามารถใชงานได 
 ไมสามารถใชงานได 

6. การดําเนนิการ  สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

 สงซอม 
 ไมสงซอม 

7. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

8. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 



 

ใบรายงานการบํารุงรักษา           
โรงพยาบาล...............................                                                                                    

ช่ือเคร่ืองมือ....................................................................... 
ยี่หอ........................................MODEL……………………………………….  S/N…………….……. …   ระยะเวลาตรวจสอบ ทุก  1  .เดือน  

รายละเอียด เดือน..............ป…… เดือน.................ป…. เดือน............. ป...…. 
ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข ปกต ิ แกไข 

1. ทําความสะอาด       
2.ตรวจสอบสภาพท่ัวไปของเครื่อง       
3. ตรวจเช็คสายตอ ขอตอ เชน สายไฟ 
ปล๊ัก สวิทซ สายดิน (ถามี)  

      

4. ทดสอบการทํางานของหลอดไฟ(ถามี)       
5. ทดสอบการทํางานของปมลม(ถามี)       
5. ทดสอบการทํางานของพัดลมระบาย
อากาศ(ถามี) 

      

6. ความเห็นตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7.  ผลการตรวจสอบ      สามารถใชงานได 
     ไมสามารถใชงานได 

      สามารถใชงานได 
      ไมสามารถใชงานได 

      สามารถใชงานได 
     ไมสามารถใชงานได 

8. การดําเนนิการ      สงซอม 
    ไมสงซอม 

      สงซอม 
     ไมสงซอม 

      สงซอม 
     ไมสงซอม 

9. ผูทําการบํารุงรกัษา (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

10. ผูตรวจเช็ค (ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

(ช่ือ)………………
(ตําแหนง)………… 

 
 


