คู่มือการปฏิบตั ิงานการบริการผู้ป่วยใน (IPD)
โรงพยาบาลสันทราย

ก

คานา
“คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน” เล่มนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้ปฏิบัตงิ ำน ให้บริกำรผู้ป่วยในของโรงพยำบำลสันทรำย ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริกำรอย่ำงปลอดภัย
ประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับขอบเขตของกระบวน กำรควำมหมำย/คำจำกัดควำมที่สำคัญ
Work Flow ซึ่งบอกเส้นทำงกำรทำงำนทีม่ ีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำรรำยละเอียดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมำตรฐำนงำนตลอดจนระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยมุ่งหวังให้
เกิดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรให้บริกำรผูป้ ่วยใน ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (Standard
Operation Procedure: SOP) ทำให้กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพ ไม่เกิดควำมสับสนลดควำมซ้ำซ้อน และ
เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะผู้จัดทำได้รบั ควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกทุกหน่วยงำน ในกำรจัดทำคู่มือเล่มนี้และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำบุคลำกรของโรงพยำบำลของโรงพยำบำลสันทรำย ทีป่ ฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรผู้ป่วยในจะ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำก “คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน” ในกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีคุณภำพต่อไป
กลุ่มงำนกำรพยำบำล
พฤศจิกำยน 2562

สารบัญ
คานา
สารบัญ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขต
4. กรอบแนวคิด
5. ข้อกำหนดทีส่ ำคัญ
6. คำจำกัดควำม
7. คำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้
8. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
9. แผนผังกระบวนกำรกำรบริกำรผูป้ ่วยใน
10. ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำนบริกำรผู้ป่วยใน
- กระบวนกำรบริกำรผูป้ ่วยใน : กระบวนเตรียมควำมพร้อมของหอผู้ป่วย
- กระบวนกำรบริกำรผูป้ ่วยใน : กระบวนกำรรับผูป้ ่วย
- กระบวนกำรบริกำรผูป้ ่วยใน : กระบวนกำรดูแลรักษำพยำบำล
- กระบวนกำรบริกำรผูป้ ่วยใน : กระบวนกำรจำหน่ำย
- ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนคุณภำพงำนและกำรติดตำมประเมินผล
ของกระบวนกำรบริกำรผู้ป่วยใน
11. เอกสำรประกอบ (แบบฟอร์มต่ำง ๆ)
12. รำยชื่อเอกสำรอ้ำงอิง
ภาคผนวก
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คู่มือการปฏิบตั ิงานการบริการผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลสันทราย
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรผู้ป่วยใน(IPD)เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับหนึ่ง ที่จัดทำขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรผูป้ ่วยที่จำเป็นต้องรับไว้รักษำในโรงพยำบำล โดยนำคู่มือนี้มำใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ป ฏิบัติงำนในหอผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมู ลในกำรศึกษำหำควำมรู้และเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติได้อ ย่ำงถูกต้อง สำมำรถลดกำรตอบคำถำม ลดเวลำกำรสอนงำน ลดเวลำกำรทำงำน และ
ลดข้อ ผิด พลำดในกำรทดลองปฏิ บั ติง ำน หรือ เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ให้บุ ค คลภำยนอกได้ท รำบกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งโรงพยำบำลในสังกัดสำนักกำรแพทย์แต่ละโรงพยำบำล อำจจะเคยจัดทำคู่ มือปฏิบัติงำนกำร
บริกำรผู้ป่วยในมำแล้ว แต่เพื่อให้คู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นปัจจุบันและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงจำเป็นต้อง
จัดทำขึ้นใหม่

2. วัตถุประสงค์
เพื่ อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริก ำรผู้ป่วยในของบุคลำกรในหอผู้ป่วยให้ดำเนินกำรไปอย่ำง
ปลอดภัยถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องต่อนโยบำยคุณภำพอย่ำงคุ้มค่ำ คุ้มทุน และผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ

3. ขอบเขต
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรผูป้ ่วยในประกอบด้วยกระบวนกำรหลัก 4 กระบวนกำร ได้แก่
3.1 กำรเตรียมควำมพร้อมของหอผูป้ ่วย
3.2 กำรรับผู้ป่วย
3.3 กำรดูแลรักษำพยำบำลผู้ป่วย
3.4 กำรจำหน่ำย
โดยจะแสดงขั้นตอนกำรทำงำน ในรูปแบบ Flow Chart ซึ่งแสดงรำยละเอียดของงำน
มำตรฐำนคุณภำพงำน ระบบติดตำมและประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบ แบบฟอร์ม และเอกสำรอ้ำงอิงของแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนกำรหลัก
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4. กรอบแนวคิด
เป็นเครื่องมือสำคัญตัวแรกที่ช่วยในกำรทำให้เห็นทั้งภำพใหญ่และภำพย่อยของกระบวนกำร
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรมองลำดับขั้นตอนต่ำงๆให้ออกมำเป็นภำพชัดเจน ดังนี้
ข้อกำหนดด้ำน

ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้บริกำร

- ผู้ป่วย
- ญำติผู้ป่วย

ควำมต้องกำรที่ได้รับกำร
เสนอ

ควำมต้องกำรที่ได้รับ
คัดเลือกตำมลำดับ
ควำมสำคัญ
- ควำมปลอดภัย
- ควำมรวดเร็ว
- ควำมพึงพอใจ

- ควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร
- ควำมถูกต้องในกำร
ให้บริกำร
- ควำมปลอดภัยในกำร
ให้บริกำร
- ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กรมบัญชีกลำง
- ควำมถู ก ต้ อ งในกำรส่ ง - ควำมถู ก ต้ อ งในกำร
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ ข้อมูล
ส่งข้อมูล
แห่งชำติ
- ควำมรวดเร็ ว ในกำรส่ ง
- สำนักงำนประกันสังคม
ข้อมูล (ครอบคลุม ถึงควำม
- กรมกำรประกันภัย
ครบถ้วนของข้อมูล)
- บริษัทประกันภัยเอกชน
- มี ช่ อ งท ำงง่ ำ ย ต่ อ ก ำร
-สำนักงำนคุ้มครองผูป้ ระสบภัย เข้ำถึง
จำกรถ
ข้ อ ก ำห น ดด้ ำน - กฎหมำยวิชำชีพ
- ปฏิบัติตำมข้อกำหนด
- ปฏิบัติตำมข้อกำหนด
กฎหมำย
- กฎหมำยสถำนพยำบำล
- พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค
ประสิทธิภำพของ - มำตรฐำนโรงพยำบำลและ
- ร ะ บ บ ก ำ ร จั ด ก ำ ร ไม่ - ระบบกำรจั ดกำรไม่
กระบวนกำร
บริกำรสุขภำพ
ซ้ำซ้อน
ซ้ำซ้อน
- มำตรฐำน/จริยธรรมวิชำชีพ - เข้ำถึงระบบได้ง่ำย
- นโยบำย/พันธกิจ วิสัยทัศน์/ - มำตรฐำนของระบบ
เข็มมุ่งของโรงพยำบำล
- บุคลำกรมีคุณภำพ
- ควำมคำดหวังของผู้รบั บริกำร
ควำมคุ้มค่ำ
- กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ -เพิ่ ม ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เพิ่ ม - คงงบประมำณตำมที่
ประสิทธิภำพสูงสุด
ได้รับจัดสรร
-คงงบประมำณตำมที่ได้รับ
จัดสรร
-ลดงบประมำณลงเพื่ อ ให้
เป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจ
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5. ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กำรเตรี ย มควำมพร้อ ม - ควำมพร้อมของบุคลำกรและวัสดุ
ของหอผู้ป่วย
อุปกรณ์ รวมทั้งสถำนที่

กำรรับผู้ป่วย

- ผู้ป่วยและญำติพึงพอใจในกำรต้อนรับ
และกำรให้ข้อมูล
- มีเอกสำรข้อมูลและกำรประสำนงำน
ที่ดี

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของกำรจัดอัตรำกำลังตำม
เกณฑ์ในกำรดูแลผู้ป่วย > 80
- ร้อยละของควำมพร้อมใช้ของ
รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน = 100
- ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ป่วย
และญำติ > 80
- อุบัติกำรณ์กำรระบุตัวผู้ป่วย
ผิดพลำด = 0 ครั้ง

กำรดู แลรัก ษำพยำบำล - ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ กำรดู แ ลตำมมำตรฐำน - ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ป่วย
ผู้ป่วย
วิชำชีพ
และญำติ > 80
- ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน
> 80
กำรจำหน่ำย

- ผู้ป่วย/ญำติได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม - ระยะเวลำรอคอยกำรจำหน่ำยผู้ป่วย
ก่อนกลับบ้ำน
< 6 ชั่วโมง *
- ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูป้ ่วย
และญำติ > 80

*หมำยเหตุ ระยะเวลำกำรรอคอยคำนวณจำกปริมำณผู้รับบริกำรผู้ป่วยในและอัตรำกำลังในปีงบประมำณ 2558

6. คาจากัดความ
หอผูป้ ่วย หมำยถึง หอผูป้ ่วยที่รบั ผูป้ ่วยไว้ดูแลและรักษำพยำบำล
ผู้ป่วย หมำยถึง ผู้ป่วยทีเ่ ข้ำรับกำรตรวจและแพทย์ลงควำมเห็นว่ำสมควรพักรักษำตัวในหอ
ผู้ป่วย
แพทย์เจ้ำของไข้ หมำยถึง แพทย์ที่ดูแลรักษำผู้ป่วยในหอผูป้ ว่ ยปฏิบัติงำนเฉพำะทำงของ
กลุ่มงำน ซึ่งแต่ละกลุม่ งำนจะมีผู้ป่วยอยู่ตำมหอผู้ป่วยต่ำงๆ
แพทย์ที่ปรึกษำ หมำยถึง แพทย์ที่ปฏิบัตงิ ำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน (ตำรำงเวร) ที่จัดไว้
แต่ละกลุม่ งำนให้คำปรึกษำแก่แพทย์เจ้ำของไข้
เภสั ช กร หมำยถึ ง เภสั ช กรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ ห้ อ งจ่ ำ ยยำผู้ ป่ ว ยใน รวมถึ ง เภสั ช กรงำน
เภสัชกรรมคลินิกที่ทำงำนบนหอผู้ป่วย
หัวหน้ำหอผูป้ ่วย หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ให้ปฏิบัตงิ ำนรับผิดชอบใน
แต่ละหอผู้ป่วย
หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพที่ขึ้นปฏิบตั ิงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน
และได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหอผู้ป่วยให้ปฏิบัตหิ น้ำที่หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล
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ทีมกำรพยำบำล หมำยถึง พยำบำลวิชำชีพ / พยำบำลเทคนิค / พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ที่
ขึ้นปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำน (ตำรำงเวร) ที่จัดไว้แต่ละหอผู้ป่วย
แผนกำรรักษำ หมำยถึง คำสัง่ กำรรักษำของแพทย์ทเี่ ขียนไว้ในใบคำสั่งกำรรักษำและกำร
เปลี่ยน แปลงโรค
กำรรับ-ส่งเวร หมำยถึง กำรแจ้งรำยละเอียดของผู้ป่วยเกี่ยวกับอำกำร กำรวินิจฉัย กำร
รักษำ กำรพยำบำล และกำรส่งต่อข้อมูล ปัญหำอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับผูป้ ่วย
ผู้ป่วยวิกฤต/ฉุกเฉิน หมำยถึง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดและมีอำกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เช่น ผูป้ ่วยอำเจียนและ/ถ่ำยเป็นเลือด, มีสัญญำณชีพผิดปกติ เป็นต้น
กระบวนกำรพยำบำล หมำยถึง กำรประเมินภำระสุขภำพ กำรวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล กำร
วำงแผนกำรพยำบำล กำรปฏิบัตกิ ำรพยำบำล และกำรประเมินผลกำรพยำบำล
หัตถกำร หมำยถึง กิจกรรมกำรรักษำพยำบำลที่ปฏิบัติโดยแพทย์ และ/หรือ พยำบำลที่
กระทำต่อผูป้ ่วยในกำรตรวจวินจิ ฉัยหรือเพื่อกำรรักษำ
Hospital number (H.N.) หมำยถึง หมำยเลขประจำตัวผูป้ ว่ ย
Admission number (A.N.) หมำยถึง หมำยเลขประจำตัวผู้ป่วยใน
กำรตรวจพิเศษ หมำยถึง กำรตรวจเพื่อประกอบหรือสนับสนุนกำรตรวจวินจิ ฉัยของแพทย์
ประกอบด้วย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่ไม่มบี ริกำรตรวจในโรงพยำบำล กำรตรวจทำงรังสีวินิจฉัยและ
คลื่นเสียงควำมถี่สูง กำรตรวจระบบประสำท กำรตรวจสมรรถภำพปอดและหัวใจ กำรส่องกล้องตรวจระบบ
ทำงเดินอำหำร เป็นต้น
Medication reconciliation หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมต่อเนื่องของกำรใช้ยำของผูป้ ่วย
ตั้งแต่ ก่อนนอนในโรงพยำบำล ระหว่ำงย้ำยหอผู้ป่วย จนถึงกำรจำหน่ำย
ประวัติกำรใช้ยำของผูป้ ่วย หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรสั่งใช้ยำรักษำผู้ป่วยแต่ละรำย ซึ่ง
จัดทำโดยเภสัชกร
ชุด Admit หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรรับผูป้ ่วยเข้ำรักษำพยำบำล
แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย หมำยถึง เอกสำรประกอบกำรดูแลรักษำผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทัง้ หมด
เรียบเรียงเข้ำแฟ้ม
หน่วยงำนอื่น ๆ หมำยถึง หน่วยงำนที่ให้กำรบริกำรผูป้ ่วยและสำมำรถแจ้งรับผูป้ ่วยได้ เช่น
ห้องผ่ำตัด ห้องตรวจระบบทำงเดินอำหำร ห้องตรวจผู้ป่วยไตเทียม เป็นต้น
กำรจำหน่ำย หมำยถึง กำรสิ้นสุดกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลโดยผู้ป่วยออกจำกหอ
ผู้ป่วย โดยแพทย์อนุญำต, ไม่สมัครใจอยู,่ ผู้ป่วยหนีกลับ, ย้ำยหอผูป้ ่วย, ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษำสถำนพยำบำลอื่น
และผูป้ ่วยถึงแก่กรรม
กำรนัดหมำยผูป้ ่วย หมำยถึง กำรนัดให้ผปู้ ่วยมำพบแพทย์อกี ครั้งหลังจำกจำหน่วย โดย
บันทึกนัดและพิมพ์ใบนัด/เขียนใบนัด ที่ระบุชื่อแพทย์เจ้ำของไข้ วัน เวลำ สถำนที่ และกำรเตรียมตัว (ถ้ำมี)
ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์
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7. คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้
กำรเขียนแผนผังกระบวนกำร (Work Flow) ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้มสี ัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดง
ถึงกิจกรรมที่ดำเนินกำร ทิศทำงของกำรปฏิบัติ กำรตัดสินใจ ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรำยงำน/เอกสำรต่ำงๆ
ซึ่งมีคำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริม่ ต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร
กระบวนกำรทีม่ ีกิจกรรมย่อยอยู่ภำยใน
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน
กำรตัดสินใจ
ฐำนข้อมูล
เอกสำร/ รำยงำน
เอกสำร รำยงำนหลำยแบบ / ประเภท

ทิศทำงกำรนำเข้ำ / ส่งออกของเอกสำร / รำยงำน /
ฐำนข้อมูลทีอ่ ำจจะเกิดขึ้น
ทิศทำงกำรนำเข้ำ / ส่งออกของเอกสำร / รำยงำน //
ฐำนข้อมูล ที่อำจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั้นตอน / กระบวนกำร
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8. หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แพทย์
- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษำผูป้ ่วยขณะที่พักรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำล
- อธิบำยอำกำร แผนกำรรักษำ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำกับผูป้ ่วยและญำติ
- ทำหัตถกำรแก่ผปู้ ่วย
- เป็นหัวหน้ำทีมในกำรช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยและเป็นผูป้ ระกำศหยุดในกำรช่วย
ฟื้นคืนชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์
- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล
- ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล
- จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล - ช่วยแพทย์ในการ
ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา
- จัดเตรียมและส่งเครือ่ งมือ ช่วยแพทย์ในการทําหัตถการพิเศษบางประเภทเพื่อ
การวินิจฉัยและบําบัดรักษา
- ปฏิบัติการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพผูป้ ่วย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง/ หรือได้รบั มอบหมาย
ผู้ช่วยพยำบำล
-ให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลพื้นฐาน อย่างง่าย
- เตรียมเครือ่ งมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาล
- ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและการป้องกันโรคผู้ป่วย
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมาย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเอกสารให้พร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งาน
- อํานวยความสะดวกแก่แพทย์และพยาบาลในการให้บริการ
- ปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง
- จัดเก็บ และดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งใช้ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
- ลงบันทึกการส่งตรวจและผลการตรวจลงในคอมพิวเตอร์
- รวบรวมเวชระเบียน และเอกสารคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
พนักงานหอผูป้ ่วย

พนักงานทั่วไป

การเงิน
เภสัชกรรม

เวชสถิติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานติดต่อสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์
- ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าหอผู้ป่วยเขียนใบส่งซ่อม
- ช่วยติดต่อประสานงานการส่งตรวจ ติดตามผลการตรวจของผูป้ ่วย
- ช่วยเก็บและส่งคืนเวชระเบียน
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในเวชระเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆในการบริการผู้ป่วย
- ให้ข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
- จัดทําและลงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมาย
- ทําความสะอาดของสถานทีท่ ี่รบั ผิดชอบ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดเก็บรักษาและดูแลความสะอาดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้บางชนิดให้มี
ความพร้อมใช้งานได้
- เบิกวัสดุ เวชภัณฑ์ ตามที่ได้รบั มอบหมายเพื่อให้หน่วยงานนําไปใช้
- ติดต่อให้บริการแก่ผรู้ ับบริการระหว่างหน่วยงาน/หอผูป้ ่วย เช่น ส่งสิ่ง
ส่งตรวจ รับส่งผู้ป่วย
- รับ ส่ง และลงบันทึกเอกสารบางประเภท เช่น หนังสือเวียน เวชระเบียน เป็นต้น
- เก็บและจัดแยกขยะภายในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน นําไปชั่งน้ําหนักและทิ้งในสถานที่ที่
จัดเตรียมไว้
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง /หรือได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล
- ให้คําแนะนําการใช้ยาเทคนิคพิเศษแก่ผปู้ ่วย
- จัดทําประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อดําเนินการด้านการกระจายยา
- การกระจายยาระบบรายวัน
- อ่านทบทวนความเหมาะสมของใบสั่งยาและตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่าย
ให้แก่ผปู้ ่วย
- ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยเพือ่ เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug
reaction) และเฝ้าระวังอันตรกิริยาของยา (drug interaction)
- ทบทวนและประเมินการใช้ยา (Drug use evaluation) โดยดําเนินการในลักษณะที่
เป็นสหสาขาวิชาชีพ
- ดําเนินการตรวจสอบความต่อเนื่องของการใช้ยา (medication reconciliation)
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
-จัด เก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติทเี่ กี่ยวข้องกับผู้ป่วย
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9. แผนผังกระบวนการการบริการผู้ป่วยใน
ประเมินซ้ํา
- เฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้อน
- ตรวจเยี่ยมประเมินปัญหำ
- วิเครำะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลผู้ป่วยและญำติ
กำรเตรียมควำมพร้อม
ของหอผู้ป่วย

- ด้ำนบุคลำกร
- ด้ำนวัสดุ

รับใหม่

- รับแจ้ง
- ประเมินสภำพผู้ป่วย
- เตรียมเตียง
- ตรวจสอบผูป้ ่วย
- ตรวจสอบสิทธิ
- ให้ข้อมูล /ลงนำมยินยอม

ประเมินวินจิ ฉัย

- :ซักประวัติ
- ตรวจร่ำงกำย
- ส่งตรวจวินิจฉัย
- วินิจฉัยโรค/ปัญหำ

วำงแผน

- วำงแผนกำรปฏิบัติ
ตำมแผนกำรรักษำ
- ประสำนกับทีมที่เกี่ยวข้อง
- กำรมีส่วนร่วมของผูป้ ่วย
และญำติ

ดูแลรักษำ

จำหน่ำย

- ตรวจเยี่ยม สั่งกำรรักษำ - เตรียมควำมพร้อม
- ตรวจสอบคำสั่งกำรรักษำ ก่อนจำหน่ำย
- ปฏิบตั ิตำมคำสั่งกำรรักษำ - ให้คำแนะนำผู้ป่วย
- ให้กำรพยำบำลตำม
และญำติ
มำตรฐำนวิชำชีพ
- ส่งต่อเยี่ยมบ้ำน
- แก้ไขปัญหำฉุกเฉิน
- นัดตรวจต่อเนื่อง

การบันทึก
- บันทึกประวัติ อำกำร กำรรักษำ กำรตรวจวินิจฉัย
ตั้งแต่แรกรับ- จำหน่ำยลงในเวชระเบียนถูกต้อง สมบูรณ์
- ให้ข้อมูลผู้ป่วยเพียงพอที่จะสำมำรถดูแลตนเองได้เหมำะสมกับสภำพโรคทีเ่ ป็นอยู่
- วำงแผนกำรจำหน่ำย
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10. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบริการผู้ป่วยใน
ไม่ถูกต้อง

เตรียมความพร้อม

รับแจ้ง

ของหอผู้ป่วย
ประเมินสภาพผูป้ ่วยตามที่ได้รับแจ้ง
เตรียมเตียง
รับใหม่ / ต้อนรับ

ตรวจสอบผู้ป่วย/

ถูกต้อง

ตรวจสอบสิทธิ

ประเมินสภาพผู้ป่วย
ซักประวัติ / ตรวจร่างกาย

ให้ข้อมูล

ลงนามยินยอม
ยินยอม

วินิจฉัยโรค

ไม่ยินยอม

วางแผนการรักษาพยาบาล
ผิดปกติ
วางแผนจําหน่าย

ดูแลรักษาพยาบาล
ดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่อง

ประเมินซ้ํา

ปกติ

จําหน่าย
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กระบวนการบริการผู้ป่วยใน : กระบวนการเตรียมความพร้อมของหอผู้ป่วย
ระยะเวลา
จานวนคน
30-60 นำที

หน่วยงาน : หอผู้ป่วย

3-8 คน

ตารางการปฏิบัติงาน
เตรียมควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกร

ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงำน

ปฏิบัติตามคู่มือ
บริหารงานหอผู้ป่วย

ไม่ครบ

ครบ
มอบหมายงาน
สมุดบันทึกการรับส่งเวร

รับส่ง-เวรผู้ป่วย
15 นำที

1-2 คน

แบบบันทึกการส่งซ่อม

เตรียมความพร้อม
ด้านวัสดุ

ตรวจสอบความ
พร้อมใช้

เสีย

ส่งซ่อม

-ใบตรวจสอบรถ emergency
-แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์

พร้อมใช้งาน
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กระบวนการบริการผู้ป่วยใน : กระบวนการรับผู้ป่วย
หน่วยงาน
ระยะเวลา

จานวนคน

30 นำที

2-4 คน

OPD/ER / หน่วยงาน
อื่นๆ
แจ้ง admit

หอผู้ป่วย

ประเมินสภาพของผูป้ ่วยตามที่ได้รบั แจ้ง
เตรียมเตียง
รับใหม่ / ต้อนรับ

ไม่ถูกต้อง

ชุด admit
ป้ายข้อมือ
หนังสือแสดงความยินยอม

ตรวจสอบผู้ป่วย/
ตรวจสอบสิทธิ

รับการตรวจรักษา/ไม่ยินยอม

ถูกต้อง
ให้ข้อมูล

จําหน่าย

ลงนามยินยอม
ไม่ยินยอม
ยินยอม
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กระบวนการบริการผู้ป่วยใน : กระบวนการดูแลรักษาพยาบาล
ระยะเวลา

จานวนคน

3-12 ชั่วโมง

3-8คน

หน่วยงาน : หอผู้ป่วย
ประเมิน
สภาพผู้ป่วย

ซักประวัติ /ตรวจร่างกาย

ใบตรวจร่างกาย
แบบประเมินแรกรับ

ส่งตรวจวินิจฉัย

วินิจฉัยโรค
วางแผนการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลโดยเภสัชกร

- แบบบันทึกการพยาบาล
- ใบคําสั่งการรักษา
- ใบเตรียมความพร้อมก่อนจําหน่าย
- แบบฟอร์มประวัติกำรใช้ยำของผู้ป่วย
- ใบ Medication Reconciliation

วางแผนจําหน่าย
ดูแลรักษาพยาบาล
ดูแลรักษาพยาบาล ต่อเนื่อง

ใบขอตรวจชันสูตรโรค
ใบขอตรวจทางรังสี
ใบขอตรวจสมรรถภาพ
ปอดและหัวใจ

Progress note
แบบบันทึกทางการพยาบาล
CPG, CARE MAP

แบบสรุปจำหน่ำย
ใบแสดงควำมเห็นแพทย์
ใบนัดผู้ป่วย
ใบส่งต่อเยี่ยมบ้ำน

ปกติ
ประเมินซ้ํา

จำหน่ำย
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กระบวนการบริการผู้ป่วยใน : กระบวนการจาหน่าย
ระยะเวลา

จานวนคน

180-240
นำที

2 - 3 คน

หน่วยงาน
หอผู้ป่วย

ห้องจ่ายยา

การเงิน

เวชระเบียน

จําหน่าย
ใบรับรองแพทย์
เอกสารคําแนะนําการปฏิบัติตัว
ใบนัดตรวจ

แพทย์สั่งจําหน่าย
พยาบาลรับคําสั่ง

แบบรายการค่ารักษาพยาบาล

เภสัชกรตรวจสอบความ

จัดยากลับบ้าน

ถูกต้องของการสั่งใช้ยา
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชําระค่ารักษาพยาบาล
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ส่งมอบยา

ตรวจสอบ

แนะนำกำรปฏิบัติตัว

สรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน

จัดเก็บเวชระเบียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลของกระบวนการการบริการผู้ป่วยใน
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะ
รายละเอียดงาน
มาตรฐาน
ระบบ
ที่
เวลา
คุณภาพงาน ติดตาม/
ประเมินผล
1.
30 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร กรอบ
เอกสำร
เตรียมความพร้อม
–
- แพทย์และทีมกำรพยำบำล
อัตรำกำลัง
60 ปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัตงิ ำน
นำที ประจำเดือน และมีผู้ปฏิบัติงำนแทน
กรณีที่ขึ้นปฏิบัตงิ ำนไม่ครบ ตำม
คู่มือกำรบริหำรงำนหอผู้ป่วย
- หัวหน้ำหอผูป้ ่วยมอบหมำยงำนให้
สมำชิกทีมกำรพยำบำลในใบ
มอบหมำยงำนหอผู้ป่วย
-กำรเตรียมควำมพร้อมของทีมกำร มำตรฐำน
เอกสำร
พยำบำลก่อนปฏิบัตงิ ำน หัวหน้ำทีม กำรรับส่งกำรพยำบำลเวรทีผ่ ่ำนมำส่งเวร
เวร (SBAR
เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วย ข้อมูลของ
concept)
ผู้ป่วย ปัญหำต่ำงๆ ทีพ่ บ กำรรักษำ
พยำบำล และผลกำรรักษำของผู้ป่วย
ทุกรำยในหอผูป้ ่วย ให้ทีมพยำบำล
เวรใหม่รับทรำบ หัวหน้ำทีมกำร
พยำบำลเวรใหม่บันทึกข้อมูลที่ได้รบั
ลงในสมุดบันทึกรับ-ส่งเวร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

หัวหน้ำ
-ตำรำงกำรปฏิบัติ -คู่มือกำรบริหำร
กลุ่มงำน
งำนประจำเดือน งำนหอผู้ป่วย
และหัวหน้ำ
หอผูป้ ่วย
-ใบมอบหมำยงำน
หอผูป้ ่วย
หัวหน้ำ
ทีมกำร
พยำบำล

- สมุดบันทึกรับส่งเวร
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา
15
นำที

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบ
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ติดตาม/
ประเมินผล
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุ ได้แก่ เครื่องมือ - มำตรฐำน
เอกสำร หัวหน้ำ
-ใบขอเบิก
แพทย์ ยำและเวชภัณฑ์ รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน
กำรควบคุม
หอผูป้ ่วย
สิ่งของขอให้
- หัวหน้ำหอผูป้ ่วยดำเนินกำรเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และสอบเทียบ
ทำหรือขอให้
เครื่องมือ เครือ่ งใช้ ยำและเวชภัณฑ์ให้ตรงกับ เครื่องมือ
ซ่อม
ควำมต้องกำร และควำมจำเป็นในกำรให้
แพทย์
บริกำรรักษำ พยำบำลในหอผูป้ ่วย
- มำตรฐำน
หัวหน้ำ
-แบบบันทึก
-ทีมกำรพยำบำลตรวจนับและตรวจสอบควำม กำรจัดเตรียม
ทีมกำร
กำรตรวจสอบ
พร้อมก่อนใช้งำนของอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยำ/อุปกรณ์ใน
พยำบำลใน อุปกรณ์และรวมทั้งยำและอุปกรณ์บนรถช่วยชีวิต
รถช่วยชีวิต
แต่ละเวร
เครื่องมือฉุกเฉิน บันทึกในแบบบันทึกกำรตรวจสอบ
ฉุกเฉิน
เครื่องใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้/ใบตรวจ สอบรถ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ดูแลให้สะอำดทุกเวรและหลัง
ใช้ และส่งทำให้ปรำศจำกเชื้อหรือเบิกเปลี่ยน
กับหน่วยงำนเวชภัณฑ์กลำง
- ใบตรวจสอบ
- หัวหน้ำ
-กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
รถช่วยชีวิต
หอผูป้ ่วย
แพทย์ ชำรุดเสียหำย ใช้งำนไม่ได้ ทีมกำร
ฉุกเฉิน
พยำบำลแจ้งหัวหน้ำหอผู้ป่วย เพือ่ ดำเนินกำร
ส่งซ่อม

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบปฏิบัติงำน
เรื่อง
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรควบคุมและสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์
- กำรป้องกันกำรติด
เชื้อ
- กำรบริกำรเครื่อง มือ
เครื่องใช้ทำงกำร
แพทย์ที่ปรำศจำกเชื้อ
- กำรบริกำรซ่อมบำรุง
เครื่องมือ และเบิกจ่ำย
ยำ-เวชภัณฑ์อุปกรณ์
วิธีปฏิบัติงำน
เรื่อง
- วิธีกำรเบิกจ่ำยยำเวชภัณฑ์สนับสนุน
/ ไม่มีในสต๊อก
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ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

5 นำที

1 รับแจ้งรับผูป้ ่วยจำกพยำบำลห้อง
ตรวจผูป้ ่วยนอก และ/หรือห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, หอผู้ป่วย
และหน่วยงำนอื่น ๆ
-บันทึกรับผูป้ ่วยในสมุดบันทึกกำรรับ
แจ้งผูป้ ่วย และแจ้งทีมกำรพยำบำลที่
ปฏิบัติงำนให้ทรำบ
-กรณีเตียงเต็ม ปฏิบัติตำมกำร
วินิจฉัยสั่งกำรของผู้ตรวจกำร
2 หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลประเมิน
สภำพของผูป้ ่วยตำมที่ได้รบั แจ้งว่ำ
เป็นผู้ป่วยประเภทใดเพื่อจัดให้ผู้ป่วย
อยู่ในตำแหน่งเตียงที่เหมำะสม
3 ทีมกำรพยำบำลเตรียมเตียง/
อุปกรณ์รับผู้ป่วยตำมสภำพของ
ผู้ป่วยตำมที่ได้รับแจ้ง และจัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรดูแลรักษำ ตำม
วิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรรับผู้ป่วยเข้ำ
รับกำรรักษำพยำบำล

รับแจ้ง

2

ประเมินสภาพของ
ผู้ป่วยตามที่ได้รับแจ้ง

3

เตรียมเตียง

3 นำที

5 - 10
นำที

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผล
ทีมกำร
พยำบำล

แบบฟอร์ม

สมุดบันทึก
กำรรับแจ้ง
ผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
วิธีกำรปฏิบัติ
งำนของ
พยำบำลตรวจ
กำรนอกเวลำ
รำชกำร

ทีมกำร
พยำบำล
ทีมกำร
พยำบำล

วิธีปฏิบัติงำน
เรื่องวิธีกำรรับ
ผู้ป่วยเข้ำรับ
กำรรักษำ
พยำบำล
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ลาดับ
ที่
4

ผังกระบวนการ
รับใหม่ / ต้อนรับ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
5 - 10 4 รับผูป้ ่วยจำกเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้นำส่งพร้อมชุด
นำที Admit กรณีรับย้ำยจำกหอผูป้ ่วยอื่น รับ
ผู้ป่วย จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้นำส่งพร้อมแฟ้ม
เวชระเบียน ผู้ป่วยใน
- ให้กำรต้อนรับ ทักทำยผู้ป่วย/ญำติ นำ
ผู้ป่วย/ญำติไปที่เตียง แนะนำสถำนที่
กฎ ระเบียบและกำรปฏิบัติตัว
ในหอผูป้ ่วย ตำมเอกสำรคำแนะนำกำร
ปฏิบัติตัวในหอผูป้ ่วย
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลตรวจสอบควำม
ถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสำร, ชื่อสกุล, H.N., A.N. ให้ตรงกับตัวผู้ป่วย ทวน
สอบป้ำยข้อมือ ตำมวิธีปฏิบัติงำนเรื่อง
วิธีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล
- ทีมกำรพยำบำลตรวจสอบสิทธิและ
หลักฐำนดำเนินกำรตำมสิทธิ
- กรณีมีข้อผิดพลำด เช่น ชุด Admit ไม่
ตรงกับผูป้ ่วย หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล
ประสำนงำนกลับไปยังหน่วย งำนที่สง่
และเจ้ำหน้ำที่นำเอกสำรไปยังหน่วยงำน
นั้นแก้ไขให้ถูกต้อง

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผล
เอกสำร
ทีมกำร
พยำบำล

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
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ลาดับ
ที่
5

ผังกระบวนการ
ให้ข้อมูล

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
5 – 10 5 หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลให้ข้อมูล
นำที ผู้ปว่ ยและญำติก่อนลงนำมยินยอมรับ
กำรรักษำในหนังสือแสดงควำมยินยอมรับ
กำรตรวจรักษำ/ไม่ยินยอม

กรณีผปู้ ่วยไม่ยินยอมรับกำรรักษำ
รำยงำนแพทย์เจ้ำของไข้ ให้ข้อมูลข้อดี
ข้อเสียของกำรปฏิเสธกำรรักษำ สั่งกำร
รักษำผูป้ ่วยเบื้องต้นเพือ่ บรรเทำอำกำร
ของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยและ/หรือญำติลง
นำมในหนังสือแสดงควำมยินยอมรับกำร

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ประเมินผล
เอกสำร
หัวหน้ำทีม หนังสือแสดง
กำร
ควำมยินยอม
พยำบำล
รับกำรตรวจ
รักษำ/ไม่
ยินยอม

ตรวจรักษำ/ไม่ยินยอม

6

ประเมินสภาพผูป้ ่วย
ซักประวัติ /
ตรวจร่างกาย

30–60 6 ทีมกำรพยำบำลประเมินสภำพผูป้ ่วย
นำที รับใหม่และบันทึกตำมแบบประเมิน
ผู้ป่วยแรกรับ
-หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลรำยงำนแพทย์
-แพทย์ตรวจร่ำงกำยผูป้ ่วย และบันทึก
ประวัติและกำรตรวจร่ำงกำยในใบ
Admission Record และวินิจฉัยสั่ง
กำรรักษำ ทีมกำรพยำบำลปฏิบัติกำร
พยำบำลตำมแผนกำรรักษำและติดตำม
ผลกำรตรวจรำยงำนผลให้แพทย์ทรำบ

เอกสำร

ทีมกำร
พยำบำล
แพทย์
เจ้ำของไข้

-แบบประเมิน
ผู้ป่วยแรกรับ
- Admission
Record
-รำยงำน
ชันสูตรโรค

เอกสารอ้างอิง
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ลาดับ
ที่
7

ผังกระบวนการ

8

วางแผน
การรักษาพยาบาล

9

ส่งเสริมการใช้อย่าง

วินิจฉัยโรค

สมเหตุสมผลโดยเภสัชกร

10

วางแผนจําหน่าย

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
15-30 7 แพทย์ประมวลผลจำกกำรซักประวัติ
นำที ตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจต่ำงๆ และลง
ควำมเห็นวินิจฉัยโรค
15-30 8 แพทย์และทีมกำรพยำบำลวำงแผนกำร
นำที รักษำพยำบำลร่วมกัน
- กรณีที่แพทย์ลงควำมเห็นให้ปรึกษำ
แพทย์เฉพำะทำง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติ
ตำมวิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งวิธีการปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง
9 เภสัชกรอ่ำนทบทวนควำมเหมำะสม
10-120 ของกำรสั่งใช้ยำ พร้อมจัดทำประวัติกำร
นำที ใช้ยำของผู้ป่วย เพื่อดำเนินกำรด้ำนกำร
กระจำยยำ / ติดตำมกำรใช้ยำเพื่อเฝ้ำ
ระวัง ADR และ DI / ดำเนินกำรจัดทำ
Medication Reconciliation / ทบทวน
และประเมินกำรใช้ยำร่วมกับสหสำขำ
วิชำชีพ
30 นำที 10 ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญำติในเรื่องโรค
พยำธิสภำพของโรค แนวทำงกำร
รักษำพยำบำล และวำงแผนกำรจำหน่ำย
ร่วมกับผู้ป่วยและญำติ
3-12
ชั่วโมง

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
คุณภาพงาน ประเมินผล
เอกสำร
แพทย์
- Physician’s
เจ้ำของไข้ Order &
Progress Note
มำตรฐำน
เอกสำร
แพทย์และ - แบบบันทึก
วิชำชีพ
ทีมกำร
กำรวำงแผนกำร
กระบวนกำร
พยำบำล
พยำบำล
พยำบำล
มำตรฐำน
วิชำชีพเภสัช
กรรม
โรงพยำบำล

เอกสำร

เภสัชกร
แพทย์และ
ทีมกำร
พยำบำล

แพทย์และ
ทีมกำร
พยำบำล

เอกสาร
อ้างอิง

วิธีปฏิบัติ
งำนเรือ่ ง
วิธีกำร
ปรึกษำ
แพทย์
เฉพำะทำง
- แบบฟอร์ม
วิธี
ประวัติกำรใช้ยำ ปฏิบัติงำน
ของผู้ป่วย
เรื่อง กำร
- ใบ
จ่ำยยำ
Medication
สำหรับ
Reconciliation ผู้ป่วยใน
- Physician’s
Order &
Progress Note
-บันทึกทำง กำร
พยำบำล
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ลาดับ
ที่
11

ผังกระบวนการ
ดูแลรักษาพยาบาล

ระยะ
เวลา
3-12
ชั่วโมง

รายละเอียดงาน
11 แพทย์ตรวจเยี่ยมผูป้ ่วยร่วมกับ
หัวหน้ำทีมกำรพยำบำล และสัง่ กำรรักษำ
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลตรวจสอบ
แผนกำรรักษำ และมอบหมำยให้ทีมกำร
พยำบำลปฏิบัติตำมแผนกำรรักษำ/ตำม
CPG หรือ care map
- หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลติดตำมและ
รำยงำนผลกำรตรวจให้แพทย์ทรำบ
- ทีมกำรพยำบำลให้กำรพยำบำลตำม
กระบวนกำรพยำบำล และดูแลให้ผู้ป่วย
ได้รับกำรรักษำพยำบำลอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องตำมแผนกำรรักษำ และ
ดำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อในผูป้ ่วย
ทุกรำย ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัตงิ ำนเรื่อง
วิธีกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล
- กรณีผปู้ ่วยที่มีภำวะวิกฤต หยุดหำยใจ
และ/หรือหัวใจหยุดทำงำน แพทย์และ
ทีมกำรพยำบำลให้กำรดูแลช่วยเหลือ
หรือปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ปฏิบัติตำม
วิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
หัวหน้ำทีมกำรพยำบำลติดต่อหอผู้ป่วย
วิกฤต เพื่อย้ำยผู้ป่วยเข้ำหอผูป้ ่วยวิกฤต

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผล
แพทย์และ
ทีมกำร
พยำบำลรพ
ยำบำล

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

ใบกำรเฝ้ำระวัง วิธีปฏิบัติงำน
กำรติดเชื้อใน เรือ่ ง
โรงพยำบำล
- กำรเฝ้ำระวัง
โรคติดเชื้อใน
โรงพยำบำล
- กำรช่วยฟื้น
คืนชีพ
แบบบันทึกกำร - กำรดูแล
ใช้เครื่องช่วย ผู้ป่วยใช้เครื่อง
หำยใจ
ช่วยหำยใจ
- กำรดูแล
ผู้ป่วยหย่ำ
เครื่องช่วยใจ
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน
- ทีมกำรพยำบำลให้กำรดูแลผู้ป่วย ตำมวิธี
ปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรดูแลผู้ป่วยใช้
เครื่องช่วยหำยใจและให้กำรดูแลผู้ป่วยเพือ่
หย่ำเครื่องช่วยหำยใจ ตำมวิธีปฏิบัติงำน
เรื่องวิธีกำรดูแลผู้ป่วยหย่ำเครื่องช่วยใจ
- กรณีทผี่ ู้ป่วยต้องผ่ำตัด ทีมกำรพยำบำล
ปฏิบัติตำมคู่มือปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้ ่วย
ก่อนและหลังผ่ำตัด และวิธีกำรส่งผูป้ ่วยเข้ำ
ห้องผ่ำตัด
- กรณีผปู้ ่วยมีปญ
ั หำเฉพำะ ประสำนงำน
กับหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อให้คำปรึกษำแก่
ผู้ป่วยและญำติ
- ทีมกำรพยำบำลประเมินอำกำรผู้ป่วย
ภำยหลังกำรให้บริกำรพยำบำลตำม
กระบวนกำรพยำบำลและบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหำ กำรปฏิบัตพิ ยำบำล
ผลกำรพยำบำลในบันทึกทำงกำรพยำบำล
และรำยงำนข้อมูลกับหัวหน้ำทีมกำร
พยำบำลเพื่อส่งเวรต่อไป
-แพทย์และทีมกำรพยำบำลร่วมกันประเมิน
ผู้ป่วยซ้ำตำมควำมเหมำะสมเพื่อตรวจสอบ
ผลกำรรักษำพยำบำลและอำกำรเปลี่ยน
แปลงของผูป้ ่วย ในผู้ป่วยที่มโี รคซับซ้อน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพงาน ประเมินผล
ทีมกำร
พยำบำล

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
- คู่มือ
ปฏิบัติกำร
พยำบำล
ผู้ป่วยก่อน
และหลังผ่ำตัด
- วิธีกำรส่ง
ผู้ป่วยเข้ำห้อง
ผ่ำตัด
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ลาดับ
ที่

11

ผังกระบวนการ

ดูแลรักษาพยาบาล
ต่อเนื่อง

จําหน่าย
แพทย์สั่งจําหน่าย
พยาบาลรับคําสั่ง
เภสัชกรตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสั่งใช้ยา

ชําระค่ารักษาพยาบาล
ถูกต้อง

ส่งมอบยา
แนะนำกำรปฏิบัติตัว
สรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน

จัดเก็บเวชระเบียน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

เสี่ยงสูง
- แพทย์และทีมกำรพยำบำลวำงแผน
จำหน่ำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อน
จำหน่ำยและกำรดูแลต่อเนือ่ ง
11 กำรดูแลรักษำพยำบำลต่อเนื่อง
180- 12 แพทย์พิจำรณำสั่งกำรจำหน่ำย
240 ผู้ป่วยทีมกำรพยำบำลประเมินควำม
นำที พร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่ำย ลงในแบบ
บันทึกกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ป่วย
ก่อนจำหน่ำย ตรวจสอบแผนกำรรักษำ
ส่งรำยกำรยำกลับบ้ำนให้เภสัชกร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสัง่ ใช้ยำ
พร้อมจัดเตรียมยำกลับบ้ำน และจัดทำ
จัดยากลับ
ใบ medication reconciliation
บ้าน
- บันทึกค่ำใช้จ่ำยและตรวจสอบค่ำ
รักษำพยำบำลของผู้ป่วยถ้ำมีค่ำใช้จ่ำย
ส่วนที่ผปู้ ่วยต้องจ่ำยเงิน ให้ผู้ป่วย /
ไม่ถูกต้อง
ญำติจ่ำยเงินที่กำรเงินก่อนกลับบ้ำน
ตรวจสอบ
- พยำบำลส่งมอบยำให้ผปู้ ่วยพร้อมใบ
นัดตรวจติดตำม
- สรุปกำรจำหน่ำยในแบบสรุปกำร
จำหน่ำยผู้ป่วย/บันทึกทำงกำรพยำบำล
- กรณีผปู้ ่วยต้องกำรแบบใบแสดง
ควำม เห็นแพทย์ (สำหรับลำป่วย)
ทีมกำรพยำบำลเตรียมแบบใบแสดง

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ประเมินผล
เอกสำร
แพทย์และ - แบบบันทึก
ทีมกำร
กำรเตรียม
พยำบำล
ควำมพร้อม
ผู้ป่วยก่อน
จำหน่ำย

เอกสาร
อ้างอิง
วิธีปฏิบัติงำน
เรื่อง กำร
จำหน่ำยผู้ป่วย

วิธีปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรจ่ำย
-แบบสรุปกำร ยำสำหรับ
จำหน่ำยผู้ป่วย ผู้ป่วยใน
-Summary
of Patient
Discharge
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน
ควำมเห็นแพทย์ (สำหรับลำป่วย) ให้
แพทย์เจ้ำของไข้เป็นผู้เขียน
- ทีมกำรพยำบำลให้คำแนะนำแก่
ผู้ป่วย/ญำติ
- กรณีผู้ป่วยถึงแก่กรรม ทีมกำร
พยำบำลปฏิบัติตำมคู่มือกำรดูแลผูป้ ่วย
ถึงแก่กรรม และแจ้งพนักงำนรักษำศพ
มำรับศพภำยหลังศพอยู่บนหอผูป้ ่วย
ครบ 2 ชั่วโมง ตำมกฎของโรงพยำบำล
ให้เจ้ำหน้ำทีห่ ้องนิรมัยเซ็นรับศพใน
สมุดตำรำงรับ-ส่งศพ
- กรณีที่แพทย์นัด ทีมกำรพยำบำลออก
ใบนัดให้กับผูป้ ่วย /ญำติ อธิบำย
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรนัดหมำย
- ทีมกำรพยำบำลจำหน่ำยผูป้ ่วย
ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำร
จำหน่ำยผู้ป่วย

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม
ประเมินผล
- แพทย์
- ใบแสดง
เจ้ำของไข้ ควำมเห็น
แพทย์

หมายเหตุ
1. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนใช้เวลำตำมมำตรฐำนงำนทีก่ ำหนด โดยขึ้นอยู่กับกำรประเภทของผู้ป่วย ระดับควำมรุนแรง
และประเภทของหอผูป้ ่วย
2. แบบฟอร์มที่ใช้อำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละโรงพยำบำล

เอกสาร
อ้างอิง

-คู่มือกำรดูแล
ผู้ป่วยถึงแก่
กรรม

-วิธีปฏิบัติงำน
เรื่องกำร
จำหน่ำยผู้ป่วย

24

11. เอกสารประกอบ (แบบฟอร์มต่ำงๆ)
11.๑ ตำรำงกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน
11.๒ ใบมอบหมำยงำนหอผูป้ ่วย
11.๓ สมุดบันทึกรับ-ส่งเวร
11.๔ สมุดบันทึกกำรรับแจ้งผู้ป่วย
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11.1 ตารางการปฏิบัติงานประจาเดือน
ตารางการปฏิบต
ั งิ าน ประจาเดือน ........................................
่ - นามสกุล
ชือ

ตาแหน่ง

หอผู ้ป่ วย............................
วันที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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11.๒ ใบมอบหมายงานหอผู้ป่วย
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11.๓ สมุดบันทึกรับ-ส่งเวร
เตียง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

Diagnosis

อาการปัจจุบัน

ปัญหาที่พบ/Lab ผิดปกติ

งานค้าง
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11.๔ สมุดบันทึกการรับแจ้งผู้ป่วย
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11.๕ ใบขอเบิกสิ่งของขอให้ทําหรือขอให้ซอ่ ม
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11.๖ แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์-เครื่องมือ-เครื่องใช้
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11.๗ ใบตรวจสอบรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน
หน้ำ 1
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11.๗ ใบตรวจสอบรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน

หน้ำ 2
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11.8 แบบตรวจสอบเอกสำรเวชระเบียน (Checklist medical record)
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11.9 Admission Record
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11.10 Physician’s Order & Progress Note
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11.๑1 แบบประเมินผู้ป่วยแรกรับ
หน้ำ 1
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11.๑1 แบบประเมินผู้ป่วยแรกรับ
หน้า 2
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11.๑1 แบบประเมินผู้ป่วยแรกรับ
หน้า 3
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11.๑2 แบบบันทึกการวางแผนการพยาบาล
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11.๑3 บันทึกทางการพยาบาล
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11.๑4 แบบบันทึกการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจําหน่าย
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11.๑5 แบบสรุปการจําหน่ายผู้ป่วย
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11.๑6 Summary Of Patient Discharge
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11.๑7 รายงานชันสูตรโรค
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11.๑8 หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา/ไม่ยินยอม
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11.๑9 ใบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หน้า 1
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11.๑9 ใบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หน้า 2
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11.20 แบบบันทึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ
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12. รายชื่อเอกสารอ้างอิง
12.1 คู่มือกำรบริหำรงำนหอผูป้ ่วย
12.2 ระเบียบปฏิบัตงิ ำนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
12.๓ ระเบียบปฏิบัตงิ ำนเรื่องกำรควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
12.๔ ระเบียบปฏิบัตงิ ำนเรื่องกำรป้องกันกำรติดเชื้อ
12.๕ ระเบียบปฏิบัตงิ ำนเรื่องกำรบริกำรเครื่อง มือเครื่องใช้ทำงกำร แพทย์ทปี่ รำศจำกเชื้อ
12.๖ ระเบียบปฏิบัตงิ ำนเรื่องกำรบริกำรซ่อมบำรุงเครื่องมือ และเบิกจ่ำยยำ-เวชภัณฑ์
อุปกรณ์
12.๗ วิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรเบิกจ่ำยยำ-เวชภัณฑ์สนับสนุน
12.๘ วิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรเบิกจ่ำยยำ-เวชภัณฑ์ที่ไม่มีในสต๊อก
12.๙ วิธีปฏิบัติงำนเรื่องวิธีกำรรับผูป้ ่วยเข้ำรับกำรรักษำ พยำบำล
12.๑๐ วิธีกำรปฏิบัติงำนของพยำบำลตรวจกำรนอกเวลำรำชกำร
12.๑๑ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งวิธีกำรปรึกษำแพทย์เฉพำะทำง
12.๑๒ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล
12.๑๓ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ ง กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
12.๑๔ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งกำรดูแลผู้ป่วยใช้เครื่อง ช่วยหำยใจ
12.๑๕ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งกำรดูแลผู้ป่วยหย่ำเครื่องช่วยใจ
12.๑๖ วิธีปฏิบัติงำนเรือ่ งกำรจำหน่ำยผูป้ ่วย

ค

บรรณานุกรม
กัลยำสนี เสนำสุ.คู่มือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน.พิมพ์ที่ สถำบันบัณฑิตพัฒน บริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ).2560
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิทยำเขตอุดรธำนี.คู่มือกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
พื้นฐำน. พิมพ์ที่ คณะพยำบำลศำสตร์ มรธ.อด..2559
http://km.fsh.mi.th/wp-content/uploads/2016/08/103.pdf

โรงพยาบาลสันทราย

“ดูแลผู้คนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
โดยร่วมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน”

201 หมู่ 11 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50290

คู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถยนต์
โรงพยาบาลสั นทราย

คานา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ จัด ทำขึ้นเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในกำรปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่การให้บริ การของพนักงานขับรถและความรู ้ในหน้าที่และส่ วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงาน
ได้อย่างสะดวก รวมถึงการใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ ในระบบงาน ระบบเครื่ องยนต์ วิธีแก้ไขปั ญ หาเบื้ องต้น ระเบี ยบ
ปฏิบัติงานทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิ ดประโยชน์ อย่างสู งสุ ด เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาในการ
ให้บริ การของพนัก งานขับรถได้อย่างถูก ต้อง รวมถึงการสร้ างทัศนคติที่ดี ต่ อการทำงำน ความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ คุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อการบริ การ และความรับผิดชอบในการเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานขับรถได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งำนยำนพำหนะ
กลุ่มงำนบริ หำรทัว่ ไป
กุมภำพันธ์ 2563

สารบัญ
หน้ า
การเตรียมความพร้ อมก่อนปฏิบัตงิ าน...........................................................................................................................................
1.ด้ำน
บุคลำกร…………………………………………………………………………………………
2.ด้ำนยำนพำหนะที่ใช้……………………………………………………………………………
ระเบียบปฏิบตั ิที่พนักงำนขับรถต้องมี………………………………………………………………….
วิธีฏิบตั ิก่อนออกปฏิบตั ิงำน……………………………………………………………………
ระบบเครื่ องยนต์ และกำรดูแลรักษำ……………………………………………………………………
การดูแลรักษำช่วงล่ำง………………………………………………………………………..
ควำมรู ้เบื้องต้นในกำรขับขี่………………………………………………………………………………
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในระบบงำน………………………………………………………………………..
เรี ยนรู ้ ปัญหำเบื้องต้นที่พบและแก้ไข…………………………………………………………………..
1.มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือน สิ่งแรกที่ผขู ้ บั ขี่ควรรู ้……………………………………………
2.วิธีสตำร์ตเครื่ องยนต์อย่ำงถูกต้อง……………………………………………………………
การตรวจรถยนต์ประจำวัน…………………………………………………………………………….
การตรวจคลัตช์และแบตเตอรี่ …………………………………………………………………………
ตรวจไฟใหญ่ (ไฟสูงและต่ำ) ไฟหรี่ ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง
และไฟฉุกเฉิน…………………………………………………………………………………….
ตรวจระดับน้ ำในหม้อน้ ำในถังพักน้ ำสำรองและระดับน้ ำในถังน้ ำล้ำงกระจก………………………….
ตรวจดูสำยพำน………………………………………………………………………………………..
ตรวจควำมดันภำยในลมยำงและล้อยำงอะไหล่……………………………………………………......
ตรวจระดับน้ ำมันเชื้อเพลิงในถัง………………………………………………………………………
การทำควำมสะอำดไส้กรองอำกำศ……………………………………………………………….........
การตรวจสภำพหัวเทียน……………………………………………………………………………….
การตรวจระดับน้ ำมันเครื่ อง………………………………………………………………………….. .
ตรวจระดับน้ ำมันเกียร์อตั โนมัติ……………………………………………………………………….
ตรวจระดับน้ ำมันพวงมำลัยเพำเวอร์…………………………………………………………………..
ตรวจระดับน้ ำมันกียร์และเฟื องท้ำย……………………………………………………………………
การอัดจำรบีลูกหมำกปี กนก บู๊ซแกนนก………………………………………………………………
ควรเปลี่ยนโช๊คอัพในรถเมื่อใด………………………………………………………………………..

1
1
4
4
5
7
8
8
10
11
11
15
17
21
26
29
34
34
38
38
39
40
44
46
46
48
49

2
หน้ า
การประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ ..................................................................................... 50
ก่อนขับ : เรี ยนรู ้และวางแผนก่อนเดินทาง ..................................................................................... 50
ขณะขับ : รู ้จกั วิธิการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม้สิ้นเปลืองน้ ำมัน ............................................. 52
หลังขับ : รู ้จกั บำรุ งรักษาเครื่ องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ....................................................................... 53
สาเหตุและข้อปฏิบตั ิเบื้องต้นเมื่อรถราชการเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................................... 56
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อรถยนต์ราชการกิเดอุบตั ิเหตุ .............................................................. 57
รักรถ ตรวจเช็ครถอย่างสม่ำเสมอ : บันทึกการบำรุ งรักษา ........................................................................ 61
แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ......................................................................................................... 62

----------------------------------------------------------

-1การเตรียมความพร้ อมก่ อนออกปฏิบัตงิ าน
การเตรี ยมความพร้อมสำหรับพนักงานขับรถยนต์ จะแบ่งออกเป็ นไปตามภาระงานและความ
รับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็ น2 ด้าน
1. ด้ านบุคลากร(พนักงานขับรถยนต์)
1.1 การเตรียมความพร้ อมทางด้ านร่ างกาย
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ไม่ดื่มหรื อเสพสิ่งมึนเมาหรื อยาเสพติด
- ไม่เป็ นผูส้ ายตาบอดสีหรื อพิการในการได้ยนิ
- หน่วยงานต้องมีการเตรี ยมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
- ต้องมีความรู ้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมถึงการให้
บริ การต่อผูใ้ ช้บริ การและแนวทางการพัฒนาได้ดี
- ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน
1.2 การเตรียมความพร้ อมทางด้ านจิตใจ
- มีจิตใจยิม้ แย้มแจ่มใส
- ขจัดความเครี ยดทิ้งไปโดยวิธีต่างๆ
- ไม่คิดอคติต่องานที่ทำ
- ทำใจยอมรับฟังความคิดผูอ้ ื่น คิดไตร่ ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด
- มีทศั นคติที่ดีต่องานที่ทำ รวมถึงการมีคุณธรรมจริ ยธรรม
สัญญาณเตือนว่ามีความเครียดเกิดขึน้
- หงุดหงิดกับผูร้ ่ วมงานเพื่อนครอบครัวสถานการณ์รอบข้าง
- ไม่มีสมาธิ
- นอนไม่หลับหรื อฝันร้าย
- กังวลกับงานและสิ่งรอบข้าง
- ลังเล ตัดสินใจไม่ได้
- รู ้สึกผิด หรื อเป็ นต้นเหตุ หมดกำลังใจในการทำงาน
- เบื่ออาหาร
- ชอบอยูต่ ามลำพังในที่เงียบๆ
วิธีขจัดความเครียด
- ปรับชีวิตให้สมดุลระหว่างการทครอบครัวางานเพื่อนและพักผ่อนให้เพียงพอ
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
- ไม่เสพสิ่งของมึนเมาหรื อสิ่งเสพติด

-2- ออกกำลังกายอยูเ่ สมอ
- ทำจิตใจให้ผอ่ นคลาย เช่น ฟังเพลง ดูหนัง นัง่ สมาธิ
- การเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงาน เช่น เปลี่ยนรอบการมาปฏิบตั ิงานหรื อ
พื้นที่ออกปฏิบตั ิงาน
- ขอความช่วยเหลือปรึ กษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา

1.3 การเตรียมความพร้ อมทางด้ านระบบงานเอกสารและแบบฟอร์ มต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ในการปฏิบตั ิงานด้านยานพาหนะประจำวัน แต่ละหน่วยงานย่อมมีการติดต่อประสานงานกันกับ
หน่วยงานภายในเพื่อดำเนินงานได้อย่างสะดวก แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถที่ควรเรี ยนรู ้และทำ
ความเข้าใจเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
- แบบใบขอใช้รถประจำวัน (แบบ 3)
- แบบบันทึกการออกปฏิบตั ิงานประจำวัน (แบบ 4)
- แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ
- แบบตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน
- แบบใบรายงานกรณี รถเกิดอุบตั ิระหว่างออกปฏิบตั ิราชการ

แนวทางในการบริการที่ดีและสร้ างความประทับใจ
การพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็ นต่อวิชาชีพการบริ การเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร-หน่วยงาน
หรื อองค์กร ดังนั้นการบริ การที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลโดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการบริ การให้
เกิดความพึงพอใจและอยากใช้บริ การอีก
- ต้องมีใจรักในการทุ่มเท สมัครใจ เสียสละ ใจรักในงาน
- มีความรู ้ในงานที่บริ การ สามารถตอบข้อซักถามได้
- มีความช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริ การที่ดีและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ กำร
- มีความกระตือรื อร้นในการบริ การ
- มีกริ ยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผูใ้ ช้บริ การ
- มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการให้บริ การอยูเ่ สมอ
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทศั นคติต่อการบริ การ
- มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
วิธีการบริการที่เป็ นเลิศ
การบริ การ (Customer Service) ถือเป็ นเรื่ องสำคัญเพราะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการบริ การที่มีคุณภาพและยังผูกใจผูใ้ ช้บริ การ การบริ การอย่างไร้ทิศทางจะขาดการวางแผนที่ดี
ย่อมทำให้เกิดการถดถอยในการบริ การที่ดีและความประทับใจจึงมีวิธีการให้บริ การให้บริ การที่ดี และเกิดควำม
พึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การที่ดีและเกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ ดังนี้

-31. การทำให้ผใู ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ ก ารกลับมาใช้บริ การอี กศึก ษาความต้องการขอผูใ้ ช้บริ การว่ำ
วัต ถุประสงค์คืออะไรรวมถึงการบริ การที่ดี ดูองค์ประกอบในการให้บริ การ เช่นผูใ้ ช้บริ การคื อใคร เพศ อายุ
พฤติกรรมฯลฯ
2. ผูใ้ ห้บริ การต้องแสวงหาความรู ้และวิธีการการให้บริ การต่อผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความประทับใจ
3. กำหนดกลยุทธ์ในการบริ การลูกค้าองค์กรหน่ วยงานต้องสร้ างบริ การอย่างมีคุ ณ ค่าพนัก งานต้อง
เข้าใจและซาบซึ้งกับงานบริ การและสร้างวิสัยทัศน์ในการบริ การอย่างชัดเจนและจะต้องปฏิบตั ิในกลยุทธิ์อย่ำง
เคร่ งครัด
4. การฝึ กและอบรมพนักงานขับรถให้มีความสามารถและทักษะในการบริ การอย่างสม่ำเสมอให้ทราบ
ถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริ การวัตถุประสงค์เป้าหมายการให้บริ การ เทคนิคในการสร้างความพอใจ และ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
5. กำหนดเป้าหมายคุณภาพของการบริ การและผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมต้องทำให้คลอบคลุมทุกระดับ
ทั้งองค์ก รหน่ ว ยงานจ ำเป็ นต้อ งสอดคล้อ งกัน ท ำให้ทุ ก คนรู ้ ว่ าเป้ าหมายคุ ณ ภาพ บริ ก ารของตนคื อ อะไร
ถูกประเมินอย่างไรในเวลาเท่าไรหากทำได้แล้วได้รับผลตอบแทนอย่างไร เช่น ลดการ ร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ
ลดข้อ ผิด พลาดในการบริ ก ารลงได้ข นาดไหน ลดระยะบริ การลงเท่ าไร เป็ นต้น เมื่ อ เป้ าหมายที่ ชัด เจน
ภ าย ใน ช่ ว งร ะ ย ะ เว ล าเท่ าไ ร ผ ลต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ คื ออ ะ ไ ร เมื่ อ ส้ น สุ ด ร ะ ย ะ เว ล าจ ะ ต้ อ ง มี ก าร
ประเมินผลพร้อมกับทบทวนความผิดพลาดเพื่อปรับปรุ งให้เกิดการบริ การที่ดีที่สุด
6. ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ย นแปลงคอยศึกษาว่าผู ใ้ ช้บริ ก ารคิดและต้องการอะไรและคอย
ตอบข้อร้องเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการบริ การและทำความเข้าใจกับการบริ การเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้บริ กำรได้แนะนำ
เสนอความคิ ด ในสิ่ งที่ ต ้องการนอกเหนื อจากการบริ ก ารที่ เป็ นอยู่เพื่ อให้เกิ ด การบริ ก ารที่ พึ งพอใจในกำร
ให้บริ กำรซึ่งพนักงานอาจมองไม่เห็นถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การ
7. อดทนและต้องไม่รู้สึกพอใจกับคุณภาพการบริ การเพราะการบริ การไม่มีวนั สิ้นสุด ตราบใด
สภาพแวดล้อมของผูใ้ ช้บริ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังคงมีช่องว่ างในงานบริ การเสมอและต้องช่องทางใน
กำรปรับปรุ งอยูเ่ สมอเพื่อให้เกิดความพอใจในการบริ การการนำเทคนิคและเครื่ องมือใหม่ๆเข้ามาเพื่อบริ การ
ผูใ้ ช้บริ กำรอำนวยความสะดวกสบายให้เกิดกับผูใ้ ช้บริ การ การบริ การย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลายุคสมัยอยู่
ตลอดเวลา พนักงานต้องคอยปรับปรุ งการให้บริ การอยูต่ ลอดเวลาเพื่อความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ
สรุ ป แล้วการให้บริ การที่เป็ นเลิศจะประสบผลสำเร็ จในการบริ การต้องอาศัยทั้งฝ่ ายบริ หาร(ceo) และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมมือกันช่วยเหลือ เกื้อกูล เพื่อให้การบริ การบรรลุสู่เป้ าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะฝ่ ายบริ หารต้อง
ให้ความสำคัญกับผูป้ ฏิบตั ิงาน นโยบาย เป้าหมายที่วางไว้จะประสบผลสำเร็ จได้ก็ดว้ ยผูป้ ฏิบตั ิงานจะพบปั ญหำ
และแนวทางการแก้ไขได้ก็เพราะด้ว ยผูป้ ฏิบัติงานหากไม่ให้ความสำคัญ ต่ อผูป้ ฏิบัติ งำนก็ยำกที่จ ะประสบ
ผลส ำเร็ จ มี ห ลายวิ ธี ที่ จ ะเพิ่ ม ศัก ยภาพในการปฏิ บัติ เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย เช่ น การยกย่ อ ง การชมเชย
การให้สวัสดิการต่างๆการปรับเพิ่มเงินเดือนการให้โอกาสในการเสนอความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบเสนอ
วิธีก ารในการด ำเนิ น งำน การปฏิ บัติ งาน ผูบ้ ริ ห ารไม่ค วรยึด ติ ด กับแนวทำง เป้ ำหมำย ความคิ ด นโยบาย
ที่วางไว้เพราะบางครั้งนโยบาย แบบแผนที่วางไว้ก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะที่เป็ นจริ งและผูท้ ี่จะทำ
ให้

-4เป้าหมายที่กำหนดและวางไว้ประสบผลสำเร็ จได้กค็ ือผูป้ ฏิบตั ิงาน การเปิ ดกว้างทางด้านความคิด
ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการนปสู่ความสำเร็ จระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงำนจึงมี
ควำมสำคัญหำกต้องกำรนำไปสู่ควำมสำเร็ จและเป้ำหมำยที่วำงไว้
2. ด้ านยานพาหนะทีใ่ ช้
2.1 การเตรี ยมความพร้อมของยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพเครื่ องยนต์และสภาพสิ่ งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง
เครื่ องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุ งเหตุการณ์ เฉพาะหน้า ซึ่ งการตรวจเช็ครถประจ าวัน จะเป็ นตัวช่วยในการ
เตรี ยมความพร้อมของรถได้ดี ผูป้ ฏิบตั ิงานก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ถึงรถที่จะนำไปใช้หรื อสมรรถนะและขีดจำกัดของรถใน
อัตราการเร่ ง การบรรทุก สำหรับการศึกษาเส้นทางหรื อข้อมูลที่ จะเดินทางมีความสำคัญไม่น้อย แม้กระทัง่ ตัว
ผูป้ ฏิบตั ิงานก็ตอ้ งมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้วยเช่นกัน ปัจจัยหลักเหล่านี้ มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และทำ
ให้เกิ ด ความสะดวกต่ อการท ำงาน เพื่ อให้ ก ารเดิ น ทางไปติ ด ต่ อราชการได้ทัน ก ำหนดเวลำ และเกิ ด ควำม
ปลอดภัย ทั้งผูข้ บั ขี่ผโู ้ ดยสารและตัวของยานพาหนะ
2.2 ความเหมาะสมในการใช้งานของยานพาหนะ
การท ำงานจะประสบผลส ำเร็ จ ได้ย่อ มมาจากการวางแผนที่ ดี สภาพแวดล้อ มที่ ดี หรื อการใช้
ยานพาหนะที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมทำให้งานไปได้ดว้ ยดี การเลือกใช้ยานพาหนะที่ถูกกับสภาวะการ สภาพภูมิ
ประเทศ อากาศ ฤดูการบรรทุก หรื อการอำนวยความสะดวก และจำนวนของผูใ้ ช้บริ การ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดำเนิ นงานได้ดี หากเลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะทาให้เกิดการทำงานที่มีปัญหาหรื ออุปสรรค
มากกว่ า การก ำหนดหรื อการศึ ก ษ าวิ ธี การใช้ ย าน พาหนะที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมจะช่ วยในการ
ดำเนินงานได้ดีกว่า การใช้รถผิดประเภท หรื อการใช้รถที่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกต้องตามสภาพรถที่ได้มา

ระเบียบปฏิบัตทิ ี่พนักงานขับรถต้องปฏิบัติ
1 ต้องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้อยเหมาะสมกับภาระงาน
2. ไม่ไว้ผมและหนวดเครายาวรกรุ งรัง
3. ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อสารเสพติด
4. ไม่มาทำงานสายหรื อขาดงานโดยพละการ
5 ต้องมาทำงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรี ยมความพร้อมของรถ
6. ดูแลรถทุกเช้าก่อนออกปฏิบตั ิงาน
7. ตรวจเช็ครถทุกเช้าตามขั้นตอนปฏิบตั ิและบันทึกในตารางตรวจเช็ครถ
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
9. ศึกษาข้อมูลในการเดินทางหรื อเส้นทางในการเดินทาง ทางเอก ทางโท
10. ศึกษาข้อมูลของงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการเดินทาง
11. เตรี ยมรถให้พร้อมใช้งานกับลักษณะงาน
12. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำเป็ นเกี่ยวกับการเดินทาง

-613. พนักงานต้องไปถึงที่หมายในการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที
14. ไม่พูดจาแทะโลมหรื อชูส้ าวต่อผูใ้ ช้บริ การ
15.ไม่แสดงความคิดเห็นหรื อพูดจากับผูใ้ ช้บริ การหากไม่ขอความคิดเห็น
16. ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ
17. พูดจากับผูใ้ ช้บริ การด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
18. รับ-ส่งผูโ้ ดยสารด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย
19. ทำความสะอาดรถก่อนออกบริ การ และเสร็ จสิ้นงานบริ การ
สรุ ปรายงานการเดินทางเสมอแม้ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรื อมีปัญหาก็สามารถพบสาเหตุของ
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ไขและวิธีป้ องกัน การเกิ ด ปั ญ หาขึ้ นอี ก และเป็ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน
ประชุ ม ภายในหน่ ว ยงานอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ งเพื่ อทราบปั ญ หาและผลการด ำเนิ น งาน วิธีแก้ไข แนวทาง
พัฒนาและปฏิบตั ิเพื่อสะดวก ในการดำเนินงานต่อไปในภายภาคหน้า

วิธีปฏิบัตติ นก่ อนออกปฏิบัตงิ าน
1. ก่อนที่พนักงานจะเริ่ มปฏิบตั ิงำน พนักงานจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่ างกายและจิตใจอยูเ่ สมอ การ
พักผ่อนที่เพียงพอไม่เจ็บไข้ หรื อป่ วยเป็ นโรคที่สภาวะที่พร้อมต่อการทำงำนทุกเวลำ และสถานที่จะต้องอำนวย
ต่อการทำงานได้อย่างดี
2.การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาด ดูเรี ยบร้อย และสุภาพอยูเ่ สมอ
3. ควรมาก่อนเวลาทำงานอย่างน้อย15นาที หรื อมากกว่านั้น เพื่อตรวจเช็คสภาพรถ และความพร้อม
ของรถ รวมถึงศึกษาข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
4. การตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการทำงานจะช่ วยย้ำเตื อนความจำเกี่ยวกับตารางกำรทำงำน พนักงาน
ควรมี สมุ ด โน้ต งานหรื อกระดานปฏิบัติ งานเพื่อ คอยตรวจเช็ ค งานอยู่เป็ นประจ ำ ระบบงานในหน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะเอกสารพนักงานต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหน่ วยงานอาจมีเอกสารมากมายจึงเป็ นหน้าที่
ของพนักงานที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลและทำความเข้าใจโดยเฉพาะตารางงานของพนักงานขับรถส่ วนใหญ่ จะ
แบ่งออกเป็ นประเภทโดยสังเขป ดังนี้
- กำรใช้โปรแกรม Hos office ในกำรดูกำรขอใช้รถ กำรส่งซ่อม
- เอกสารการขอใช้รถประจำวัน รวมถึง
- ใบลงเวลาทำงาน และ ออกปฏิบตั ิงาน
- ใบบันทึกการใช้รถ
- ใบตรวจสภาพรถ รวมถึงข้อบกพร่ องของรถและอุปกรณ์ภายในรถ
- ใบอนุญาตการใช้รถบางประเภท
- หนังสือเดินทางไปราชการ
- ใบขอซ่อมแซมรถ, ใบส่งซ่อม
- แฟ้มประวัติรถและการซ่อมแซมฯลฯ

-6เอกสารประกอบต่างๆ พนักงานต้องรู ้และสามารถปฏิบตั ิได้อยูเ่ สมอในบางหน่วยงานอาจมีมากกว่าที่กล่าว
ข้างต้นและที่สำคัญ จะต้องมีตูแ้ ละที่เก็บเอกสารและสามารถค้นหาและเรี ยกใช้ได้เสมอ เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบและดำเนินงาน
5. การตรวจเช็ครถทุกเช้ำตามระเบียบปฏิบตั ิงานซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับพนักงานขับรถ และการ
บันทึกในใบบันทึกการตรวจเช็ครถ จะมีรายละเอียดที่พนักงานขับรถต้องเรี ยนรู ้และเข้าใจตามขั้นตอนที่ควรรู ้
และปฏิบตั ิรวมถึงรับทราบการทำงานในระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์และสัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆ ซึ่งสามารถ
แก้ไขในเบื้องต้นได้ หรื อเข้าศูนย์บริ การโดยมีข้นั ตอนดังนี้
- ลงรายละเอียดในใบตรวจเช็ครถประจำวัน
- เมื่อพบปัญหาแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาการตามลำดับ
- รับคำสัง่ ให้ซ่อมแซมหรื อเข้าศูนย์บริ การ
- หากซ่อมแซมได้ เมื่อซ่อมแซมเสร็ จแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ โดยประเมิน วิเคราะห์ตำม
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในใบบันทึกข้อความเพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและพัฒนาต่อไป
- นำรถเข้าศูนย์บริ การเพื่อตรวจเช็คซ่อมแซม(กรณี ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้)
5.1 การทำงานของอุปกรณ์ และการควบคุมต่างๆ
-แผง ควบคุมต่างๆ ในรถ ต้องตรวจเช็คว่าระบบควบคุมทำงานปกติหรื อไม่ หรื อเกิดปัญหา
อะไร มีผลกระทบต่อการขับขี่หรื อไม่ สามารถตรวจเช็คซ่อมแซมเบื้องต้นได้หรื อไม่ หรื อต้องเข้าศูนย์บริ การ
รวมถึงสอดคล้องกับระบบหรื อไม่กบั ระบบเครื่ องยนต์และระบบไฟฟ้า
-มาตรวัดต่างๆ มีสภาพดีหรื อไม่แสดงผลการทำงานของเครื่ องยนต์หรื อแสดงปริ มาณของ
น้ ำมันได้หรื อไม่อย่างไร
-ระบบไฟ และสัญลักษณ์ว่าทำงานปกติหรื อไม่ หากไม่ปกติตอ้ งตรวจเช็คและหาสาเหตุ พร้อม
ทั้งซ่อมแซมเบื้องต้น หรื อต้องเข้าศูนย์บริ การ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่าง และไล่ฝ้าเป็ นต้น
-ระบบบังคับมือ (พวงมาลัย) และระบบห้ามล้อว่าสมบูรณ์เหมาะแก่การขับขี่และความ
ปลอดภัยหรื อไม่
-ระบบเครื่ องปรับอากาศว่าทำงานดีหรื อไม่เย็นหรื อมีแต่ลม สามารถทำงานได้ดีหรื อไม่
-ระบบเครื่ องเสียงและสิ่งบันเทิง ทำงานได้ดีพร้อมอำนวยความสะดวกหรื อไม่
-สิ่งอำนวยความสะดวกในรถใช้การได้ดีหรื อไม่ อย่างไร สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรื อชำรุ ด
-สิ่งป้องกันความปลอดภัยเช่นเข็มขัดนิรภัย, ระบบถุงลมนิรภัย ระบบเบรก ABS พนักงาน
ต้องเรี ยนรู ้ระบบและทำความเข้าใจในแต่ระบบได้เป็ นอย่างดี
5.2 การตรวจเช็คเครื่ องยนต์และระบบไฟก่อนสตาร์ทเครื่ องยนต์
เมื่อเปิ ดฝากระโปรงรถแล้วพนักงานต้องเปิ ดดูระบน้ ำหล่อเย็น ระดับน้ ำปัดน้ ำฝน, ระดับน้ ำมัน
เครื่ อง, ระดับน้ ำมันเบรก, ระดับน้ ำกลัน่ , ตรวจสอบความตึงย่อนของสายพานและปลัก๊ ไฟสายไฟในรถว่าชำรุ ด
เสียหายหรื อไม่ให้ทำการซ่อมแซมและเติมน้ ำหรื อน้ ำมันเครื่ อง น้ ำมันเบรก น้ ำกลัน่ หากมีการลดลงไปจาก
ปริ มาณที่กำหนดไว้เสมอก่อนสตาร์ทเครื่ องยนต์

-75.3 ตรวจสอบระบบลมยางให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หรื อเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและชนิดของยาง
รถที่นำมาใช้รวมถึงสภาพการนำมาใช้งานของรถและการบรรทุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่
5.4 การทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ก่อนออกบริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การเพื่อความสะอาดและ
สร้างความประทับใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
6. การเรี ยนรู ้วิธีขบั ขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรและเข้าใจในสัญลักษณ์และความหมายของ
เครื่ องหมายจราจรได้เป็ นอย่างดี
7. จะต้องเรี ยนรู ้ถึงคุณลักษณะรวมถึงส่วนประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสมรรถนะของ
รถ ประเภท และวิธีขบั ขี่
8. ต้องมีความรู ้และความเข้าใจในระบบเครื่ องยนต์และวิธีแก้ไขซ่อมบำรุ งเบื้องต้นได้ก่อนเข้ำ
ศูนย์บริ กำร
9. ศึกษาเส้นทางหลักและทางรองในการเดินทางล่วงหน้าเสมอหรื อสอบถามเส้นทางจากผูร้ ู ้ ผูท้ ี่เคย
เดินทางไปยังที่จะไปก่อนจะเดินทางไปเสมอ
10. ตรวจสอบผูข้ อใช้รถหรื อผูใ้ ช้บริ การถึงานวนชื่อเบอร์โทร และสถานที่ติดต่อ
11. พนั ก งานขับ รถต้อ งท ำหน้ าที่ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารไม่ ข ัด ขวางหรื อท ำการโต้แ ย้งแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การ เช่ น
รับตรงเวลา ส่งถึงที่หมาย สะดวก ปลอดภัย
12. ออกแบบฟอร์มประเมินคุณภาพและให้ผใู ้ ช้บริ การประเมินและให้ขอ้ คิดเห็น หรื อข้อแนะนำเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงำน และเป็ นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาให้เกิดความพึง
พอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ
13. พนักงานต้องมีความพร้อมด้านการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรที่ตนเองทำงานอยูเ่ พื่อเพิ่มศักยภำพใน
การทำงาน
14. ต้องยอมรับความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
15. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและคำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
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ระบบเครื่ องยนต์ และการดูแลรักษา
ผูเ้ ป็ นพนักงานขับรถต้องมีความรู ้เรื่ องเครื่ องยนต์ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาก่อนเข้าศูนย์บริ การ ดังนี้
ระบบเครื่ องยนต์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือดีเซลและ เบนซิน
- ตรวจดูน้ ำมันเครื่ อง
- ตรวจดูน้ ำมันเบรค
- ตรวจดูน้ ำกลัน่ แบตเตอรี่
ให้อยูใ่ นระดับที่กำหนด
- ตรวจดูกล่องฟิ วล์
- ตรวจดูน้ ำฉีดกระจก
- ตรวจดูน้ ำหล่อเย็น
- ตรวจดูคอนเด็นซอร์
อยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่รั่วหรื ออุดตัน
- ตรวจดูหม้อน้ ำ

ข้ อควรระวัง
- ระหว่ างเครื่ องยนต์ ท ำงานระวัง อย่าให้ เสื้ อ ผ้า หรื อ ร่ างกายอุ ป กรณ์ เข้าใกล้ใบพัด หรื อ
สายพานขับเครื่ องยนต์
- พยายามอย่าแตะต้องตัวเครื่ องที่ขบั ขี่เพราะมีความร้อนสูง
- อย่าเปิ ดฝาหม้อน้ ำขณะเครื่ องยนต์ร้อนอาจเกิดอันตรายต่อร่ างกาย
- เมื่อเติมน้ ำมันเบรกและหกแล้วให้รีบล้างน้ ำสะอาดทันทีเพื่อป้องกันการกัดกร่ อนของน้ ำมัน
- อย่าดำเนิ น การเองเพื่อระบบเครื่ องยนต์ผิดปกติ จากภายในเครื่ องควรแจ้งให้ผรู ้ ั บผิด ชอบ
หัวหน้างานตามสายงานรับทราบเพื่อเข้าศูนย์บริ การ

การดูแลรักษาช่ วงล่ าง
ระบบช่วงล่างมีความสำคัญในการทรงตัวของรถยนต์ให้เกิ ดความสมดุลในการขับขี่และการบรรทุก
ก ำรต ร วจดู ค วาม เรี ย บ ร้ อย จุ ด บ ก พ ร่ องข องช่ ว งล่ างร วม ถึ งระ บ บ ถ่ าย เก น้ ำห นั ก จึ งมี ค วาม
จำเป็ นต้องคอยตรวจเช็คอยูเ่ ป็ นประจำ รวมถึงระบบเบรกและเวลาขับเคลื่อนและล้อเป็ นส่วนประกอบของความ
สม ดุ ลและการท รงตั ว ใน การยึ ด เกาะถน น ความ สั ม พั น ธ์ ข องระบ บ ช่ วงล่ า งจึ ง มี ความ จ ำเป็ น
เป็ นพอๆกับระบบเครื่ องยนต์การตรวจเช็คระบบ ช่วงล่างที่พนักงานขับรถควรตรวจเช็คเป็ นประจำ คือ
1. ล้อและลมยาง
2.ระบบเบรก
3.ระบบรับน้ ำหนัก (โช๊คอัพ)
4.ระบบบังคับเลี้ยว
5.ระบบส่งน้ ำมัน, น้ ำมันเบรก
6.วาล์วน้ ำมันเบรก, ฝักเบรก
7.แซสซี่และตัวถัง

ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่ การขับขี่สามารถแบ่งออกเป็ น
1. การขับขี่ในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางวันทัศนะวิสยั ในการมองเห็นชัดเจนละกว้าง
ขึ้น สามรถมองเห็นการขับขี่ในบริ เวณกว้างและในระยะใกล้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะพบในการใช้รถใช้ถนนที่
ไม่ ถู ก กฎ จราจร เช่ น จอด ใน ที่ ห้ า มจอด กระท ำผิ ด กฎ หม ายโดยไม่ ท ำตำม ป้ ำยบ อก หรื อห้ ำ ม
ไม่ สนใจกฎหมายจราจร ซึ่ งทำให้เกิ ด อเหตุ บ่ อยครั้ งมาก ส่ ว นในเวลากลางคื น การมองเห็ น จะอยู่ในระยะ
จำกัด จึงไม่ค วรใช้ค วำมเร็ ว และเมื่อเกิดอาการง่วงนอนไม่ควรจะฝื นขับ หาที่ จอดในที่ปลอดภัย เพื่อพักผ่อน
ก่อนออกเดินทางต่อจะช่วยลด การเกิดอุบตั ิเหตุได้หากมีผรู ้ ่ วมเดินทางให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิด
2. การขับขี่ ในชุ มชนซึ่ งเป็ นที่ พลุก พล่านของพาหนะและผูค้ นจึงต้องมีค วามระมัด ระวังเป็ นพิเศษ
พยายามอย่าใช้ค วามเร็ วในการเดิ น ทางและคอยดู ยานพาหนะที่ ออกมาตามตรอก ซอย เพื่อป้ องกัน การเกิ ด
อุบตั ิเหตุ และจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด

-93. การขับขี่ ในชนบทปริ มณฑลหรื อต่างอำเภอ ซึ่ งไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะพลุกพล่านและเป็ น
เส้นทางคดเคี้ยวหรื อแคบ ข้อควรระวังคือสัตว์เลี้ยง เกวียน และคนเลี้ยงสัตว์ จึงไม่ควรใช้ความเร็ วมากนักและ
มักจะไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรื อป้ายเตือนในการขับขี่
4. การขับขี่ในสภาวะฝนตกหรื อน้ ำท่วม ในกรณี ฝนตกต้องระวังถนนลื่นการใช้ความเร็ วในช่วงฝนตกที่
อยู่ในเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชัน โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากหากเป็ นรถที่ข ับเคลื่อนระบบ 4 ล้อควรปรับระดับ
ขับเคลื่อนไปที่4Hเพื่อเป็ นการยึดเกาะถนนจะช่วยยึดเกาะพื้นผิวถนนดีข้ ึนในกรณี นา้ ท่วมขังควรดูว่าเหมาะสม
กับการลุยผ่านน้ ำท่ วมขังหรื อไม่และจะเป็ นผลกระทบต่ อระบบไฟฟ้ าเครื่ องยนต์หรื อไม่สมรรถนะของรถ
เหมาะสมที่จะขับขี่ในสภาพนั้นหรื อไม่ทางที่ดีหากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน้ าท่วมขังได้ควรหลีกเลี
5. การขับขี่ ที่ เป็ นฝุ่ นควรตรวจสอบน้ ำฉี ด กระจกและที่ ปั ด น้ ำฝนว่ำใช้งำนได้ดี ห รื อไม่ ซ่ อ มแซม
ปรับปรุ งก่อนออกเดินทาง รวมถึงสภาพดอกยางของรถ แรงดันลมยางด้วยจะช่ วยลดการเกิดการลื่น และ การ
ยึดเกาะ ไม่ควรใช้ความเร็ วในทางที่มีฝนมากๆ
ุ่
หรื อพื้นผิวที่มีฝนหนาใช้
ุ่
ระบบ4x4 เพื่อ ช่วยในการยึดเกาะ ใน
อัตราความเร็ วที่เหมาะสม
6. การขับขี่ที่มีความลาดชันและภูเขาควรตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถและสมรรถนะของรถที่ เหมาะสม
กับงานและการบรรทุกตรวจสอบดอกยางให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมกับงานใช้ความเร็ วต่ าหรื อใช้ระบบ4x4เพื่อ
ช่วยแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะ
7. การขับขี่ บนถนนทางหลวงหรื อทางด่ ว น,ทางต่ า งระดับใช้ค วามเร็ ว ตามที่ ก ฎหมายก ำหนด ทิ้ ง
ระยะห่างจากรถคันหน้าให้พอประมาณเพื่อลดอุบตั ิเหตุ เมื่อเกิดการเบรกแบบกะทันหัน และไม่ขบั ขี่แบบแซง
ซ้ายแซงขวา ปฏิบตั ิตามกฎจราจรที่กำหนดอย่างเคร่ งครัด
8. การขับขี่แบบบรรทุกและสิ่งลากจูง ให้บรรทุกสิ่งของตามที่คู่มือกำหนด มีการรัดตรึ งสิ่งของให้
แน่ นหนำ กันการตกหล่นหรื อโยกแกว่งไปมาจะทำให้การบังคับรถยากมากยิ่งขึ้นและทาให้รถเสี ยการทรงตัว
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ ในขณะที่บรรทุกและมีสิ่งลากจูงควรตรวจสอบอุปกรณ์ลากจูงให้ดีไม่หลวมหลุดออกจากตัว
ยึด เกาะ มีป้ายบอกถึงการลากจูงสัญลักษณ์ และไฟบริ เวณด้านท้ายของตัวลากจูงรวมถึงไฟสัญ ญาณเลี้ยวซ้าย
,ขวา ,เบรก ท าการตรวจสอบระบบดังกล่าวให้แน่ใจก่อนออกเดินทาง
9. ศึกษาข้อมูลของรถแต่ละคัน ข้อมูลด้านเทคนิค เครื่ องยนต์ ระบบไฟ ,สิ่งอำนวยความสะดวก,
สมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับงานรวมถึงวิธี บำรุ งรั กษา ซ่ อมแซมแก้ไข เมื่อเกิ ด สัญ ลัก ษณ์ ข้ ึ น ที่ หน้าปั ด
รถยนต์ ทำการแก้ไขหรื อเข้าศูนย์บริ การ
10. ศึกษาระบบการทำงานของเครื่ องยนต์แต่ละชนิด การทำงานของเครื่ องยนต์ ส่วนประกอบ วิธีการ
ทำงาน วิธีการแก้ไขซ่อมบำรุ ง ควรศึกษาจากข้อมูลในหนังสือหรื อคู่มือรถแต่ละคันว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยูจ่ ุดไหน
11. การเลือกใช้รถได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละคัน
12. เรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารตรวจเช็ ค ของระบบพาหนะในแต่ ล ะคัน ได้ในเบื้ อ งต้น และศึ ก ษาข้อ มู ล ในคู
แต่ละคันรวมถึงการบ ารุ งรักษารถแต่ละคัน
13. อย่าเพิ่ มเติมหรื อดัดแปลงเครื่ องยนต์อาจทำความเสี ยหายต่อระบบการทำงานของเครื่ องยนต์ควร
ปรึ กษาศูนย์บริ การก่อนกระทำการใดๆต่อระบบเครื่ องยนต์หรื อระบบอื่นๆภายใรถ

-1014. ศึกษาวิธีการขับขี่อย่างถูกต้อ งของระบบเครื่ องยนต์4x4และวิธีการขับขี่ ,ใช้เกียร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพใน
การขับขี่อย่างถูกต้องและ ถูกวิธี จึงควรศึกษาข้อมูลจากคู่มือรถ
15. ห้ามกระทำการใดๆ กับรถยนต์ เครื่ องยนต์ ระบบต่ างๆของรถยนต์ ที่ อยู่ในระยะประกัน หากเกิ ดความ
เสี ยหายทางศูนย์บริ การจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำดังกล่ำว หากเกิดปั ญ หาหรื อสิ่ งผิดปกติว ให้นำรถเข้า
ศูนย์บริ การทันที
16. ศึกษากฎหมายการจราจรเบื้องต้น

ความรู้ความเข้ าใจในระบบงาน
พนักงานขับรถต้องเรี ยนรู ้ถึงระบบงานของหน่วยงานของตนเพื่อจะได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และสามารถ
ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงาน วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบตั ิ และสามารถติดต่อ
ประสานงานได้กบั หน่วยงานภายในและภายนอกได้ถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิหรื อกฎระเบียบของแต่ละหน่ว ยงำน
นั้นๆความรู ้และความเข้าใจในระบบงานจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถดำเนินหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ ว ปัญหาที่
เกิดขึ้นพนักงานต้องสามารถตอบคำถำม และสาเหตุได้เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในหน่วยงาน
รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก
ในการทำงานของพนักงานขับรถต้องมีองค์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานและ
พร้อมใช้งานเมื่อมีความจำเป็ นที่ตอ้ งใช้ในการทำงานยกตัวอย่างเช่น
1. โรงจอดรถราชการ หน่วยงานต้องหาสถานที่ในการจอดรถราชการให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. สถานที่ทำความสะอาดรถ(ล้างรถ) ต้องมีร่องระบายน้ ำได้ดี
3. อุปกรณ์ อำนวยความสะดวก เช่ น สายยางล้างรถ บัน ได อุปกรณ์ลา้ งรถไฟฟ้ า เครื่ องดู ดฝุ่ น ระบบ
แรงดันลม มาตรวัดลมยาง ควรมีไว้ 2 อัน ห้องพักผ่อนของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ ทำความสะอาดรถ เช่นไม้
กวาด ไม้ถูพ้นื ไม้ขนไก่ ฯลฯ
4. ถังดับเพลิง ชนิดติดผนัง และชนิดพกพาในรถยนต์ ควรมีไว้ทุกคันเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ำ
รัดวงจรในรถ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแก่พนักงานขับรถ รถคือแรงจูงใจต่อพนักงานขับรถ
หลายหน่ วยงาน มักให้ความสำคัญต่อพนักงานขับรถว่าเป็ นผูด้ ูแลชีวิต ในการเดินทางอาจจะให้ในรู ปแบบ ใบ
ประกาศนี ยบัตรพนักงานดีเด่น ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดื อนโบนัส, ค่าตอบแทนการ น ำพาไปพัก ผ่อนและ
ศึกษาดูงานการให้ความสำคัญเหล่านี้ก็อาจเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้พนักงานเกิดการทำงานกระตุน้ ในกำรทำงำน
และพัฒนาศัก ยภาพในการทำงานบุ ค ลิก ภาพ เกิ ด การแข่ งขัน ในเชิ งพัฒ นาในด้านต่ างๆ ทำให้หน่ ว ยงานมี
ความก้าวหน้าและเกิดปัญหาน้อยที่สุดในการดำเนินงานและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่วางไว้ได้
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เรียนรู้ปัญหาเบื้องต้นที่พบและแก้ ไข
เมื่อพนักงานขับรถได้ทำการตรวจเช็ครถในทุกเช้าก่อนออกปฏิบตั ิงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมของรถ
และได้พบปั ญหาที่เกิดขึ้ นและได้ลงในใบตรวจเช็ครถแล้ว หากทำการแก้ไขได้หรื อต้องส่ งเข้าศูนย์บริ ก กำร
ตามลำดับขั้นตอนซึ่งทำง่ำยๆ ดังนี้
- ตรวจเช็ครถประจำวัน
- ลงในบันทึกการใช้รถ
- เมื่อพบปัญหาแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาการตามลำดับ
- รับคำสัง่ ให้ซ่อมแซมหรื อเข้าศูนย์บริ การ
- หากซ่อมแซมได้เมื่อซ่อมแซมเสร็ จแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับ
- ประเมิน วิเคราะห์ตามสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขในใบบัน ทึก ข้อความเพื่อเป็ นแนวทางในกำร
ป้องกันและพัฒนาต่อไป
- นำรถเข้าศูนย์บริ การเพื่อตรวจเช็คซ่อมแซม
ในการตรวจเช็ครถประจำวันปั ญหาที่พบบ่อยๆและสามารถทำการแก้ไขได้ในหน่ วยงาน ไม่ตอ้ งเข้า
ศูนย์บริ การ และสามารถหาซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทาเองได้ ยกตัวอย่างเช่น
- หลอดไฟขนาดต่างๆ
- ฟิ วล์
- ที่ปัดน้ ำฝน
- สวิตต์ไฟบางตัว, อุปกรณ์เสริ มอำนวยความสะดวก
- ความดันลมยาง
- สายรัดตรึ ง,สายไฟ,น็อต
หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็ นส่วนเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบเครื่ องยนต์หากขาดควำมรู ้ควำม
ชำนาญ ควรเข้าศูนย์บริ การเป็ นการดีที่สุดเพื่อลดความเสี ยหายต่อระบบไฟฟ้าและเครื่ องยนต์

มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือนสิ่ งแรกที่ผ้ขู ับขี่ควรรู้
ในขณะขับรถ ผูข้ บั ขี่จะต้องหมัน่ สังเกตการทำงานของมิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือน ที่แผง หน้าปั ดอยู่
เสมอ เพราะ จะช่วยทำให้ผขู ้ บั ขี่ทราบถึงสภาวะต่างๆ ของรถยนต์ขณะทำงำนปัญหาหลายๆอย่าง จะเริ่ มต้นจาก
ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆ ก่อนจากั้นจะลุกลามใหญ่โต จนกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ข้ ึ นมา จนในที่สุดทำให้รถยนต์
เสียหายอย่างมาก ดังนั้นการทำความเข้าใจมิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือน จึงนับว่าเป็ นสิ่งแรกที่ผขู ้ บั ขี่ควรรู ้
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จากรู ป มิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือนในรถยนต์อีซูซุ ตระกูลทีเอฟ
1.เกจวัดอุณหภูมนิ ้ ำหล่อเย็น ทำหน้าที่บอกผูบ้ อกผูข้ บั ขี่ให้ทราบถึงอุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นเครื่ องยนต์ ถ้ำ
เข็มชี้ที่ตวั อักษร “H” แสดงว่าเครื่ องยนต์ร้อนจัด ให้นำรถออกจากผิวจราจร ดับเครื่ องปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่ องเย็น
ตรวจระดับน้ ำในหม้อน้ ำและถังพักน้ ำสำรอง และตรวจความตรึ งของสายพานปั๊มน้ ำ
2.ไฟเตือน ไฟเลีย้ ว
3.มิเตอร์ วัด ระยะทางรวม ทำหน้าที่ บอกระยะทางทั้งหมดที่ร ถถูก ใช้งานมาจนถึงปั จ จุบันและยังทำ
หน้าที่บอกให้ทราบถึงกำหนดเวลาในการตรวจบำรุ งรักษา ตัวเลขบอกเป็ นกิโลเมตรหรื อไมล์
4.มิเตอร์ วดั ความเร็วรถ ทำหน้าที่บอกให้ผขู ้ บั ขี่ทราบว่าขณะนี้รถวิ่งด้วยความเร็ วเท่ำใด ตัวเลขบอกเป็ น
กิโลเมตรต่อชัว่ โมงหรื อไมล์ต่อชัว่ โมง
5.เกจวัดน้ ำมัน เชื้ อเพลิง ทำหน้าที่ บอกผูข้ บั ขี่ให้ทราบถึงระดับ น้ ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในถัง เพื่อควำม
ไม่ประมาท อย่าปล่อยให้เข็มชี้ต่ำกว่ำ ¼ ของถัง

6.มิเตอร์ วัด ระยะทางเป็ นเที่ ย ว ทำหน้าที่ บอกระยะเดิ น ทางในแต่ ละเที่ ยว หรื อตรวจการกิ น น้ ำมัน
เชื้อเพลิงของรถ สามารถปรับไปที่เลขศูนย์ได้โดยกดปุ่ มปรับตั้งตัวเลขบอกเป็ นกิโลเมตรหรื อไมล์
7.ปุ่ มปรับมิเตอร์ วดั ระยะทางเป็ นเที่ยว
8.โวลต์ มิเตอร์ ทำหน้าที่ บอกให้ผขู ้ บั ขี่ ทราบถึงสภาพของแบตเตอรรี่ ว่าชารจ์หรื อไม่ชารจ์ ในขณะที่
เครื่ องยนต์ทำงาน เข็มจะชี้อยูร่ ะหว่าง 12-16 โวลต์

-139.มิเตอร์ วดั ความเร็วรอบเครื่ องยนต์ ทำหน้าที่บอกความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ บอกเป็ นรอบต่อนาที ผู ้
ขับขี่ไม่ควรเร่ งเครื่ องให้รอบสูง จนกระทัง่ เข็มของมิเตอร์ช้ ีเข้าไปในเขตสีแดงเพราะจะทำให้เครื่ องยนต์เสียหำย
10.เกจวัด ความดั น น้ ำมัน เครื่ อ ง ท ำหน้าที่ บ อกให้ผูข้ ับ ขี่ ท ราบถึงความดัน น้ ำมัน เครื่ องในขณะที่
เครื่ องยนต์ทำงานอยู่ ถ้าความดันลดลงขณะที่ขบั รถอยู่ให้ดบั เครื่ องยนต์และตรวจระดับ น้ ำมันเครื่ องทันที ใน
กรณี ที่เครื่ องยนต์ยงั เย็นอยู่ เข็มอาจชี้สูงกว่าปกติ ในช่วงนี้ไม่ควรเร่ งเครื่ องให้รอบสูงเกินควร

เพิม่ เติม
ไฟเตือนประตู ไฟเตือนี้จะติดและค้างอยูเ่ มื่อประตูรถเปิ ดหรื อประตูปิดไม่สนิท
ไฟเตือนเบรกมือ สวิตช์กุญแจอยูต่ ำแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะติดเมื่อดึงเบรกมือ อย่าขับรถโดยไม่ปลด
เบรกมือ เพราะจะทำให้ผา้ เบรกและจานเบรกร้อนจัดหรื อได้รับความเสียหาย
ไฟเตือนระดับน้ ำมันเบรกหรื อไฟเตือนระบบเบรก สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและ
ดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ ติดแสดงว่ำ ระดับน้ ำมันเบรกในกระปุกลดต่ำกว่าระดับที่
กำหนด ซึ่งอาจเกิดน้ ำมันเบรกรั่วหรื อผ้าเบรกสึกหรอมาก ควรหยุดรถทันที
ไฟเตือนระบบเบรกเอบีเอส สวิตช์กุญแจอยูตำแหน่ ON ไฟเตือนนี้ จะติดและดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติด
แล้ว ไฟเตือนนี้จะถูกออกแบบมาใช้กบั รถที่ติดตั้ง ระบบเบรกเอบีเอส เพื่อป้องกันการล็อคของล้อขณะถนนลื่น
หรื อเหยีย บเบรกอย่างรุ นแรง ขณะขับ รถถ้าไฟเตื อ นนี้ ติ ด ขึ้ นมา แสดงว่ าวงจรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม
ระบบเอบีเอส ขัดข้อง แต่เบรกยังคงทำงาน เป็ นปกติ เพียงแต่ระบบป้องกันการล็อกล้อจะไม่ทำงาน
ไฟเตือ นผ้ าเบรกสึ ก สวิตช์กุญแจอยู่ต ำแหน่ ง ON ไฟเตื อนนี้ จ ะติด และดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติด แล้ว
ขณะเหยียบเบรก ถ้าไฟเตือนนี้ ติดขึ้นมาแสดงว่าผ้าเบรกล้อหน้าสึกหรอ รถที่ติดตั้งระบบเบรก เอบีเอส ไฟเตือน
นี้จะบอกทั้งผ้าเบรกล้อหน้าปละผ้าเบรกล้อหลัง ควรนำรถไปตรวจซ่อมโดยเร็ ว
ไฟเตือนความผิดปกติของเครื่ องยนต์ มีใช้ในรถยนต์เบนซินแบบใช้หัวฉีดรถบางยีห่ อ้ มีสญ
ั ลักษณ์เป็ น
รู ปเครื่ องยนต์ สวิ ต ช์ กุ ญ แจอยู่ ใ น ต ำแหน่ ง ON ไฟเตื อ นนี้ จะติ ด และดับ ไปเมื่ อ เครื่ องยนต์ ติ ด แล้ว
ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมาแสดงว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ ควรนำรถไปตรวจซ่อมโดยเร็ ว

-14ไฟเตือนหลอดไฟขาดสวิตช์กุญแจอยูต่ ำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว
ถ้าไฟเตือนนี้ ติดแสดงว่าในหลอดไฟขาดหรื อผิดปกติคือ ไฟสู ง ไฟต่ำ ไฟท้าย ไฟเบรก (ไฟเตือนติดเมื่อเหยียบ
เบรก) ให้ตรวจฟิ วส์และหลอดไฟ การเปลี่ยนหลอดให้ใช้หลอดขนาดเดียวกันกับหลอดเดิมตามที่กำหนด ถ้าไฟ
เตือนนี้ยงั คงติดอยูเ่ มื่อเปลี่ยนหลอดแล้ว ให้เปลี่ยนหลอดอีกข้างหนึ่งด้วย ไฟเตือนไฟชาร์จ
สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือน
นี้ ติด แสดงว่าระบบไฟชาร์ จมีขอ้ บกพร่ อง สายพานไดชาร์ จอาจขาด ในกรณี น้ ี ให้เปลี่ยนสายพานก่อนขับรถ
ต่อไป หากยังไม่เปลี่ยนจะทำให้เครื่ องยนต์ร้อนจัด และอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ไฟเตือนความดันน้ ำมันเครื่ อง สวิตช์กุญแจอยูต่ ำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและดับไปเมื่อเครื่ องยนต์
ติ ด แล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตื อนนี้ ติ ด แสดงว่าความดัน น้ ำมัน เครื่ องต่ ำกว่ำก ำหนด ให้ด ับเครื่ องยนต์ทัน ที
และตรวจระดับน้ ำมันเครื่ อง
ไฟเตือนระดับ น้ ำหล่ อเย็นต่า รถบางยีห่ ้อมีสัญลักษณ์ เป็ นรู ปหม้อน้ ำ ถ้าสวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON
ไฟเตือนนี้ จะติดละดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้ำไฟเตือนนี้ติดแสดงว่าระดับน้ ำหล่อเย็นต่ำเกินไป
ควรดับเครื่ องยนต์ทนั ที รอจนกระทัง่ เครื่ องยนต์เย็น ตรวจระดับและเติมน้ ำให้เพียงพอ
ไฟเตื อนระดับ น้ ำในกรองดักน้า (หม้ อ แยกน้ า) ไฟเตื อนระดับ น้ ำในกรองดัก น้ ำ (หม้อแยกน้ ำ) ของ
ระบบน้ ำมัน เชื้อเพลิงที่ ใช้ก ับเครื่ องยนต์ดี เซล สวิต ช์กุญ แจอยู่ต ำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติด และดับไปเมื่อ
เครื่ องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถถ้าไฟเตือนนี้ติดและมีเสียงออดดังขึ้น แสดงว่าระดับน้ ำในหม้อน้ ำแยกน้ ำมันมำก
เกินไป ต้องทำการถ่ายน้ ำทิ้งทันที อย่าขับรถต่อไป เพราะอาจทำให้ปั๊มหัวฉีดเสียหายได้
ไฟเตือ นสายพานราวลิน้ หรื อสายพานไทมิ่ง (T-belt) สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON ไฟเตื อนนี้ จะติ ด
และดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ ติดแสดงว่าสายพานขับเพลาลูกเบี้ยว (เพลาราวลิ้น)
หรื อสายพานไทมิ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว อย่าขับรถต่อไปเพราะอาจทำให้สายพานขาดและทำให้เครื่ องยนต์
เสียหายได้
ไฟเตือนนา้ มันเชื้อเพลิงในถังเหลือน้ อย ขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมา ควรรี บนำรถเข้าเติมน้ ำมันที
ปั๊มใกล้ที่สุดทันที
ไฟเตือนเข็มขัด นิรภัย สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและจะดับเมื่อผูข้ ับขี่คาดเข็มขัด
นิรภัย
ไฟเตือนหัวเผา มีใช้ในรถยนต์บางยีห่ อ้ ที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยูต่ ำแหน่ง ON ไฟเตือนนี้จะ
ติดและดับไปเอง (ประมาณ 7-10 ) เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแล้วสตาร์ตเครื่ องยนต์ได้ทนั ที
ไฟเตือนเข็มขัดนิ รภัย สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติดและจะดับเมื่อผูข้ บั ขี่คาดเข็มขัด
นิรภัย
ไฟเตือนหัวเผา มีใช้ในรถยนต์บางยีห่ ้อที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล สวิตช์กุญแจอยูต่ ำแหน่ งON ไฟเตือนนี้จะ
ติดและดับไปเอง(ประมาณ 7-10 ) เมื่อเผาหัวให้ความร้อนพอแล้วสตาร์ตเครื่ องยนต์ได้ทนั ที

-15ไฟเตื อ นระบบแลมดาซอนด์ ผิด ปกติ มีใช้ในรถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ที่ใช้ก ับเครื่ องยนต์เบนซิน แบบใช้
หัวฉี ด สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ ง ON ไฟเตือนนี้ จะติด และดับไปเมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้วขณะขับรถ ถ้าไฟเตือน
นี้ ติ ด ขึ้ นมา แสดงว่ า มี สิ่ งผิด ปกติ เกิ ด ขึ้ น ในระบบหัว ฉี ด หรื อ ระบบจุ ด ระเบิ ด ของเครื่ อ งยนต์ ควรน ำรถ
ไปตรวจที่ศูนย์บริ การ

วิธีสตาร์ ตเครื่ องยนต์อย่ างถูกต้อง
ก่ อนสตาร์ ตเครื่ องยนต์เกียร์ ธรรมดา
1.ดึงเบรกมือ
2.ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ไฟแสงสว่าง ไล่ฝ้า เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น เพื่อให้แบตเตอรี่ มีกำลัง
ในการสตาร์ตเพียงพอ
3.เข้าเกียร์ว่าง
4.เหยียบคลัต ช์ให้สุดเพื่ อทำให้เครื่ องยนต์สตาร์ ตติด ง่าย ช่ วยผ่อนแรงมอเตอร์ สตาร์ ต ยืด อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ ป้ องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ถา้ เกิดเกียร์คา้ ง รถบางยีห่ ้อถ้าไม่เหยียบคลัตช์เครื่ องยนต์จะสตำร์ ต
ไม่ติด

ก่ อนสตาร์ ตเครื่ องยนต์เกียร์ อัตโนมัติ
1.ดึงเบรกมือ
2.ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นไฟแสงสว่างไล่ฝ้าเครื่ องปรับอากาศเป็ นต้นเพื่อให้แบตเตอรี่ มีกำลังใน
การสตาร์ ตเพียงพอ
3.เข้าเกียร์ N หรื อ P
4. เหยียบเบรกเท้า

การสตาร์ ตเครื่ องยนต์เบนซิน ขณะเครื่ องยนต์เย็น (แบบใช้ คาร์ บูเรเตอร์ )
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ ง ON ตรวจดูการทำงานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ
- เหยียบคันเร่ ง 1 ครั้งแล้วปล่อย หรื อดึงปุ่ มโช้กอย่างใดอย่างหนึ่ง
- สตาร์ตเครื่ องโดยไม่ตอ้ งเหยียบคันเร่ ง เมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้มอเตอร์สตาร์ตชำรุ ด
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- อุ่นเครื่ องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป

การสตาร์ ตเครื่ องยนต์เบนซินขณะเครื่ องยนต์เย็น(แบบใช้ หัวฉีด)
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ ง ON ตรวจดูการทำงานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ
- สตาร์ตเครื่ องโดยไม่ตอ้ งเหยียบคันเร่ ง (เครื่ องยนต์บางรุ่ นมีหวั ฉีดสตาร์ตเย็นทำหน้าที่แทนโช้ก) เมื่อ
เครื่ องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันทีเพื่อป้องกันมิให้มิเตอร์สตาร์ตชำรุ ด
- ตรวจดูการทำงานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆอีกครั้ง
- อุ่นเครื่ องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป
คาแนะนา การอุ่นเครื่ องยนต์ไม่ควรเบิ้ลคันเร่ งบ่อยๆหรื อใช้วิธีการขับรถเดินหน้าถอยไปมา ติดเครื่ อง
ยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ตอ้ งเหยียบคันเร่ ง ประมาณ 2-3 นาที ก่อนออกรถทุกครั้ง

การสตาร์ ตเครื่ องยนต์ดีเซลขณะเครื่ องเย็น
- บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ตรวจดูการทำงานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆ
- เมื่อไฟเตือนหัวเผาดับ สตาร์ตเครื่ องโดยไม่ตอ้ งเหยียบคันเร่ ง (ถ้าเป็ นแบบ direct injection จะไม่มีหวั
เผา)
- เมื่อเครื่ องยนต์ติดแล้ว ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที เพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์สตาร์ตชำรุ ด
- ตรวจดูการทำงานของเกจวัด และไฟเตือนต่างๆอีกครั้งหนึ่ง
- อุ่นเครื่ องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไป
- ถ้าสตาร์ ต ไม่ ติ ด เกิ น 2 ครั้ งแสดงว่ ามี ปัญ หาเกี่ ยวกับ ระบบไฟฟ้ าและระบบน้ ำมัน เชื้ อเพลิง ควร
ตรวจสอบ และซ่อมทันที

ข้ อควรระวัง
-ไม่ควรสตาร์ ตเครื่ องยนต์แต่ละครั้งนานเกิ น 10 วินาที ถ้าเครื่ องไม่ติด ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วินาที
ก่อนที่จะสตาร์ตอีกครั้งเพื่อให้แบตเตอรี่ คืนสภาพ และการสตาร์ตครั้งต่อๆไปไม่ควรนานกว่าครั้งแรก
- อย่าสตาร์ตซ้ ำติดๆกัน เมื่อเครื่ องยนต์ไม่ติด เพราะทุกครั้งที่มอเตอร์สตาร์ ตหมุน น้ ำมันเชื้อเพลิงจะถูก
ดูดหรื อฉี ดเข้าไปในกระบอกสูบทาให้เกิดน้ ำมันท่วม
อย่าเร่ งเครื่ องยนต์อย่างทันทีทนั ใด หรื อใช้ความเร็ วรอบสูงจนเกินไปในขณะเครื่ องเย็น เพราะ น้ ำมัน
หล่อลื่นยังเย็นและหนืด ไม่สามารถไหลไปหล่อลื่นตามจุดต่างๆของเครื่ องยนต์อย่างรุ นแรง และยังทำให้เกิดกำร
สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยด้วย เหตุน้ ีจึงจำเป็ นต้องอุ่นเครื่ องยนต์ก่อนออกรถทุกครั้ง
- เมื่อเครื่ องยนต์ติดใหม่ๆในขณะเครื่ องเย็น ในรถบางยีห่ ้อความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์จะสู งกว่าปกติ
เพื่อเอาชนะความฝื ดดังนั้นในการออกรถควรปล่อยให้เครื่ องยนต์ติดสักระยะหนึ่ งเพื่อเป็ นการอุ่ นเครื่ อง รอจน
กระทัง่ รอบของเครื่ องยนต์ลดลงเป็ นปกติแล้วจึงค่อยออกรถ

-17- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็ นก๊าซพิษ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นปนออกมากับไอเสี ยรถยนต์ ถ้าสู ดดมเข้าไป
อาจหมดสติ และถึงขั้น เสี ย ชี วิต ได้ ก๊ าซนี้ จะออกมามากเมื่อเครื่ องยนต์เริ่ มท ำงาน จึ งควรหลีก เลี่ยงการติ ด
เครื่ องยนต์ ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเท ไม่สะดวก เช่น บริ เวณโรงรถ ไม่ควรติดเครื่ องยนต์ทิ้งไว้นานๆ เพราะจะ
เป็ นอันตรายมาก

การตรวจรถยนต์ประจำวัน
ก่อนหน้าที่ผูข้ บั ขี่จะทำการตรวจบำรุ งรักษารถยนต์ประจำวันได้อย่างรวดเร็ ว และถูกต้องนั้น ผูข้ บั ขี่
จะต้องรู ้ว่าอุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนที่จะตรวจนั้นอยูต่ รงไหนเสียก่อน จึงจะทำกำรตรวจได้ เช่ น ต้องรู ้ว่า การตรวจ
แบตเตอรี่ อยูท่ ี่ส่วนไหนของรถยนต์ ฟิ วส์อยู่ที่ไหน อันไหนเป็ นฟิ วส์ไฟเบรก ฟิ วส์ไฟเลี้ยว กรองอากาศอยูต่ รง
ไหน เติมน้ ำมันเบรกและน้ ำมันครัตช์ตรงไหน หัวเทียนอยูท่ ี่ไหน เติ มน้ ำตรงไหน และมีขอ้ ขัดข้องเล็กๆน้อยๆ
ผูข้ บั ขี่สามารถตรวจและบำรุ งรักษารถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยยร้อยสมบูรณ์ก่อนจะนำรถยนต์ ออกไปปฏิบตั ิงำน
-ตรวจระดับน้ ำมันเบรก, น้ ำมันคลัตช์และเบรกมือ
- ตรวจระบบไฟฟ้า, ระดับน้ ำกรดในแบตเตอรี่
- ตรวจระดับน้ ำในหม้อน้ ำ, ถังพักน้ ำสำรอง, ถังน้ ำล้างกระจก
- ตรวจความดันลมยาง, สภาพดอกยาง รวมทั้งยางอะไหล่ดว้ ย
- ตรวจระดับน้ ำมันเชื้อเพลิง
- ตรวจระดับน้ ำมันเครื่ องและรอยรั่ว
- ตรวจเสียงดังของเครื่ องยนต์และบริ เวณตัวถัง
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ตรวจน้ ำมันเบรกและน้ ามันคลัตช์
ระดับน้ ำมันเบรกและน้ ำมันคลัตช์ในกระปุกสามารถมองเห็นได้ซ่ึงระดับของน้ ำและน้ ำมันคลัตซ์ควร
อยูร่ ะหว่างขีด “MAX” และ “MIN” ควรตรวจระดับน้ ำมันเบรกและน้ ำมันคลัตช์ทุกครั้งที่กรวดน้ ำมันเครื่ อง เมื่อ
ผ้าเบรกสึกหรอเนื่องจากการใช้งานน้ ำมันเบรกอาจลดลงบ้างควรเติมให้เต็มอยูเ่ สมอแต่ถา้ ระดับน้ ำมันลดลงต่ำ
กว่ำ “MIN” แสดงว่ามีการรั่วในระบบเบรก ต้องแก้ไขโดยเร็ ว

คาเตือน ห้ามใช้น้ ำมันเครื่ องแทนน้ ำมันเบรกโดยเด็ดขาดและไม่ควรใช้น้ ำมันเบรกต่างยีห่ อ้ เติมลงไป

การเติมน้ามันเบรกและน้ามันคลัตช์
ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากน้ ำมันเบรกและคลัตช์เป็ นอันตรายต่อดวงตำ และทำลายสีรถได้
อย่าใช้น้ ำมัน เบรกและน้ ำมัน คลัต ช์ซ่ึ งเปิ ดทิ้ งไว้น าน 1 ปี เนื่ องจากน้ ำมัน เบรกดู ด ความชื้ น จากอากาศ ซึ่ ง
เป็ นอันตรายต่อประสิทธิภาพของระบบเบรก ด้วยเหตุน้ ี การเปลี่ยนน้ ำมันเบรกตามกำหนดเวลาจึงเป็ นสิ่งจำเป็ น
โดยปกติควรเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี

ตรวจระยะฟรีของแป้นเบรก
ตรวจในขณะที่เครื่ องยนต์ไม่ทำงาน ย้ำเบรกหลายๆครั้ง แล้วเหยียบแป้นเบรกลงไปเบาๆ จนถึงจุดที่มี
แรงต้านแล้ววัดระยะฟรี ถ้าไม่เว้นระยะฟรี จะมีผลเหมือนกับว่าเหยียบเบรกเบาๆ ทำให้ผา้ เบรกร้อนจัด ถ้ามีระยะ
ฟรี มากเกินไปจะมีผลทำให้เบรกทำงานช้าไม่ปลอดภัยในการขับขี่
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ตรวจความสู งของแป้นเบรกในขณะเหยียบ
เหยียบเบรก 2-3 ครั้งในขณะที่เครื่ องยนต์ทำงานแล้วเหยียบเบรกให้สุด วัดระยะจากพื้นรถถึงแป้นเบรก
ต้องไม่ต่ำเกินไป

ตรวจเบรกมือ
เบรกมือทำหน้าที่หา้ มล้อหลังทั้งสองข้าง โดยดึงด้ามเบรกมือขึ้นเมื่อจะปลดเบรกมือให้ดึงขึ้นเล็กน้อย
และกดปุ่ มที่ปลายด้าม แล้วจึงกดลงจนสุ ด เมื่อเบรกทำงานไฟเตือนสีแดงเป็ นตัวอักษร “P” บนแผงหน้าปั ดจะ
สว่างขึ้น
คาแนะนำ ควรกดปุ่ มปลดล็อคที่ปลายด้ามเบรกมือทุกครั้งที่ดึงเบรกมือขึ้น เพื่อป้ องกันมิให้ฟันเฟื อง
ล็อค สึกหรอ เวลาดึงเบรกมือขึ้นต้องไม่มีเสียงดัง

วิธีตรวจเบรกมือแบบง่ายๆ
ทำได้โดยจอดรถยนต์ทางลาดเอียงแล้วดึงเบรกมือขึ้นจนสุด ถ้ารถยังเคลื่อนที่ได้แสดงว่าสายเบรกมือ
หย่อนเกินไปต้องทำการปรับตั้งใหม่
ข้ อสั งเกต – ถ้าปรับสายเบรกมือตึงเกินไป จำนวนเสียงดัง “คลิก” จะน้อยกว่าค่ากำหนด
- ถ้าปรับสายเบรกมือหย่อนเกินไป จำนวนเสียงดัง “คลิก” จะมากกว่าค่ากำหนด
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ตรวจหม้ อลมเบรกแบบง่ายๆ
1. ย้ำเบรกประมาณ 5 ครั้งแล้วเหยียบเบรกค้างไว้
2. ติดเครื่ องยนต์ แป้นเบรกจะต้องจมลึกลงไปเล็กน้อย
3. เหยียบเบรกค้างไว้ แล้วดับเครื่ องรอ 30 วินาที ความสูงของแป้นเบรกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง
4. ติด เครื่ องยนต์อีก 1 นาที โ ดยไม่ต ้องเหยียบเบรก แล้ว ดับเครื่ อง เหยียบเบรก 2-3 ครั้ง การเหยียบ
เบรกแต่ละครั้งจะรู ้สึกว่าแป้นเบรกหนักและสูงขึ้นเรื่ อยๆ เพราะสุญญากาศในหม้อลมเบรกลดลง

หมายเหตุ ในขณะที่เครื่ องยนต์ทำงำน เหยียบเบรกลงไปปรากฏว่าเครื่ องยนต์เดินไม่เรี ยบ เสี ยงลมรั่ว
อาจเกิดจากหม้อลมเบรกรั่ว หรื อท่อยางสุ ญญากาศที่ต่อจากหม้อลมเบรกไปยังท่อร่ วมไอดี หรื อปั๊ มสุ ญญากาศ
หลุดหรื อรั่วผูข้ บั ขี่ตอ้ งนำรถไปตรวจซ่อมทันที
5. ระบบดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนในขณะขับขี่ถา้ ผ้าเบรกใกล้หมด เพื่อเป็ นการเตือนให้ผขู ้ บั ขี่ทราบ
6. อย่าขับรถถ้าได้ยนิ เสียงเตือนนี้ดงั ขึ้นเพราะจะท าให้แผ่นดิสก์เบรกเสียหายมาก
7. ในรถยนต์บางยีห่ อ้ จะมีหลอดไฟเตือนผ้าเบรกสึกหรอใกล้หมด ถ้าผ้าเบหลอดไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น
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มีเสี ยงดังขณะเหยียบเบรก เกิดจาก
• ผ้าเบรกหมด
• มีเศษหินหรื อก้อนกรวดเข้าไปอยูใ่ นจานเบรก
• ผิวหน้าผ้าเบรกแข็งเป็ นมันเงา
• ลูกปื นล้อหลวม
• ลุกยางเบรกเสื่อมภาพ
น้ามันเบรกบกพร่ องผิดปกติ เกิดจาก
• รั่วที่ลูกยางในแม่ปั๊มเบรก
• รั่วที่ลูกยางในปั๊มล้อหรื อรั่วที่ซีล (ลูกยำง) ในก้ามปู
• รั่วที่ท่อยางเบรก

วิธีทดสอบเบรกแบบง่ายๆ
• ขับรถความเร็ วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
• จับพวงมาลัยเบาๆ
• เหยียบเบรกทันทีทนั ใด
• สังเกตพวงมาลัยหมุนไปทางด้านไหน
-ถ้ าไม่หมุนแสดงว่าระบบเบรกดี
-ถ้าหมุนไปทางด้านซ้ายแสดงว่าเบรกล้อด้านซ้ายทำงานดีกว่าล้อด้านขวา
-ถ้าหมุนไปทางด้านขวาแสดงว่าเบรกล้อด้านขวาทำงานดีกว่าล้อด้านซ้าย
จากผลการทดสอบข้างต้น ถ้าพวงมาลัยหมุนในขณะเหยียบเบรกแสดงว่าระบบเบรกทำงำนผิดปกติ ผู ้
ขับขี่จะต้องนำรถไปตรวจระบบเบรกทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในขณะขับขี่

การตรวจคลัตช์ และแบตเตอรี่
การตรวจสอบคลัตช์แบบใช้น้ ำมันไฮดรอลิก มีจุดที่ควรจะต้องตรวจสอบ 10 จุดดังต่อไปนี้
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1.แป้นคลัตช์ ตรวจระยะฟรี ตรวจสภาพของยางหุม้ แป้นคลัตช์ ถ้าพบว่าสึกหรอ ควรเปลี่ยนใหม่
2.แม่ปั๊มคลัต ช์ต ัวบน ตรวจดู ระดับ น้ ำมัน ในกระปุ ก ถ้าพร่ องควรเติ มให้ได้ระดับ ตรวจดู รอยรั่ วใน
บริ เวณแม่ปั๊มคลัตช์และสภาพยางกันฝุ่ น
3.ท่อน้ ำมัน คลัต ช์ ตรวจสภาพของท่ อยางว่ามีรอยรั่ว บวมหรื อแตกลายงาหรอไม่ ถ้าพบว่ำชำรุ ด ควร
เปลี่ยนใหม่
4.ลูกปั๊มคลัตช์ตวั ล่าง ตรวดูรอยรั่วและสภาพยางกันฝุ่ นเข้าไปภายใน ทำให้ชุดคลัตช์เสียหาย
5.ก้ามปูกดคลัตช์ ตรวจดูยางกันฝุ่ นที่สวมอยูใ่ นก้ามปู กดคลัตช์ถา้ ขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที มิฉะนั้นจะ
ทำให้ฝนเข้
ุ่ าไปภายใน ทำให้ชุดคลัตช์เสียหาย
6.ลูกปัดกดคลัตช์ ถ้าขณะเหยียบคลัตช์มีเสียงดัง แสดงว่าลูกปื นกดคลัตช์สึกหรอ
7.ฝาครอบคลัตช์หรื อหัวหมูคลัตช์ หรื อจานกดคลัตช์ ถ้าผูข้ บั ขี่ปล่อยคลัตช์ชา้ ๆ รถออกตัวไม่นิ่ มนวล
หรื อกระชาก แสดงว่าจานกดคลัตช์ชำรุ ด
8.แผ่นผ้าคลัตช์ ถ้าสึกหรอมาก จะเข้าเกียร์ยาก และใช้แรงในการเหยียบคลัตช์มากขึ้น
9.สปริ งดึงแป้นคลัตช์ให้กลับตำแหน่งเดิม ตรวจดูว่าหลุดหรื อไม่
10.ก้านดันก้ามปูกดคลัตช์ รถบางยีห่ อ้ จะปรับความยาวได้ ทำให้คลัตช์สูงหรื อต่ำตามต้องการ แต่ รถบาง
ยีห่ อ้ ปรับตั้งไม่ได้

-23ตรวจแบตเตอรี่
วิธีตรวจว่าแบตเตอรี่ มีไฟเพียงพอที่จะสตาร์ตเครื่ องยนต์ได้หรื อไม่ ทำได้โดยบีบแตรและเปิ ดไฟใหญ่
ถ้าแตรไม่ดงั หรื อดังเพียงค่อยๆ และไฟใหญ่หรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่ มีไฟไม่พอให้ทำการตรวจสายไฟที่ต่อเข้ากับ
ขั้วแบตเตอรี่ ว่าหลวมหรื อไม่ ขั้วร้อนจัดหรื อไม่ มีข้ ีเกลือขาวๆจับที่ข้วั หรื อไม่ น้ ำกลดมีเพียงพอหรื อไม่วดั ความ
ถ่วงจำเพาะของน้ ำกรดในแบตเตอรี่ โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์

แบตเตอรี่ เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีข้ ีเกลือขาวจับอยูท่ ี่ ขั้วแบตเตอรี่ ขี้เกลือขาวนี้เกิดจากน้ ำกรดใน
แบตเตอรี่ ซึมออกมา หรื ออาจเกิดจากการเติมน้ ำกลัน่ มากเกินควร เมื่อเครื่ องยนต์ทำงำน อัลเตอร์ เนเตอร์ างาน
(ได ชาร์ จ) จะชาร์ จไฟเข้าแบตเตอรี่ จนทำให้น้ ำกรดเดือดและออกมาทางรู ระบายที่จุ กเติม น้ ำกลัน่ น้ ำกรดจะ
เปื้ อนเปลือกแบตเตอรี่ ดา้ นบนและน้ ำกรดจะกัดกร่ อนขำยึดแบตเตอรี่ และเหล็กรองรับแบตเตอรี่ ควรหำแผ่นยำง
มำรองรับแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการผุกร่ อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่แบบง่ายๆ
ทำได้โดยใช้น้ ำร้อนราดลงที่ข้วั จากนั้นทาความสะอาด แล้วใช้จาระบีทาที่ข้วั เพื่อป้องกันมิให้เกิดขี้เกลือ
ซึ่งผูข้ บั ขี่ทุกท่านสามารถท าได้ดว้ ยตนเอง

การถอดขั้วแบตเตอรี่
เพื่อความปลอดภัย ควรถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ เพราถ้าถอดขั้วบวกออกก่อน บางครั้งประแจอาจจะ
ไปโดนกับส่วนที่เป็ นโลหะ ทำให้เกิดประกายไฟและอาจทำให้แบตเตอรี่ เกิดการระเบิดได้ และในทางตรงกัน
ข้าม เวลาใส่ควรใส่ข้วั สายบวกก่อน ใส่ข้วั สายลบทีหลัง

-24ในกรณี คลายน๊อตออกจากขั้วสายแบตเตอรี่ แล้ว ปรากฏว่าขั้วสายแบตเตอรี่ แน่ นมากถอดออกยาก ใน
กรณี น้ ี ควรใช้เครื่ องมือดูด ขั้ว สายแบตเตอรี่ ดู ดออกมา ไม่ควรใช้ค ้อนตอกหรื อไขควงงัด เพราะอาจทำให้ข้ วั
แบตเตอรี่ ชำรุ ดเสียหายได้

เมื่ อ ถอดขั้ว สายแบตเตอรี่ ออกมาแล้ว อาจจะใช้ก ระดาษทรายขัด ท ำความสะอาดขั้ว สายและขั้ว
แบตเตอรี่ ก็ได้ หรื อใช้แปรงลวดทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ โดยเฉพาะก็ได้
คาเตือน ใขณะที่ท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ จะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะผงตะกัว่
อย่าให้สมั ผัสกับผิวหนัง ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

ก่อนใส่ข้วั สายแบตเตอรี่ บางครั้งอาจใส่ไม่เข้า ควรใช้คีมถ่างขั้วสายเสียก่อน แล้วจึงใส่ข้วั สายแบตเตอรี่
เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ทาให้ใส่ ได้ง่าย ถ้าไม่ใช้คีมถ่างอาจทำให้ใส่ ข้ วั สายได้ไม่สนิ ท ไม่ควรใช้คอ้ นตอกขั้วสาย
แบตเตอรี่ เพราะจะทำให้ตะกัว่ ที่ติดอยูก่ บั แผ่นธาตุภายในแบตเตอรี่ หลุดร่ วง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
สั้นลง

ควรใส่สายแบตเตอรี่ ให้แนบสนิทกับขั้วแบตเตอรี่ เพื่อให้กระแสไฟไหลได้สะดวก

-25การขันสายแบตเตอรี่ เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ก็นบั ว่ามีความสำคัญอย่ำงมำก ควรขันให้ถูกต้อง อย่าขันขั้วสาย
ให้แน่นมากเกนไปเพราะถ้าขั้วสายติดกัน จะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างขั้วสายกับขั้วแบตเตอรี่ เป็ นเหตุให้ข้วั สาย
หลวม ดังนั้นจึงต้องขันขั้วสายให้มีช่องว่างเหลือไว้บา้ ง

ตรวจระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่
หากระดับตต่ำเกินไป จะทำให้เกิดขี้เกลือขึ้นบนแผ่นธาตุแบตเตอรี่ จะชำรุ ดอย่างรวดเร็ ว ควรเติมน้ ำกลัน่
ลงไปให้ได้ระดับ เมื่อตรวจระดับน้ ำกรดในแบตเตอรี่ ควรตรวจให้ครบทุกช่อง อย่าตรวจเพียงหนึ่งหรื อสองช่อง
ถ้าไม่ได้ระดับให้เติมด้วยน้ ำกลัน่ เท่านั้น ห้ามเติ มด้วยน้ ำชนิ ดอื่นโดยเด็ดขาด อย่าเติ มจนล้นเพราะน้ ำกรดใน
แบตเตอรี่ จะไหลออกมากัดกร่ อนภายนอก และทำให้ความถ่วงจำเพาะของน้ ำกรดเจือจำง เมื่อเเติมน้ ำกลัน่ แล้ว
ปิ ดฝาจุกให้แน่น

คำแนะน ำ ควรตรวจดู ระดับ น้ ำกรดอย่างน้อยที่ สุดสัปดาห์ละครั้ง หรื อทุ ก ครั้งที่ เติ มน้ ำมัน เชื้ อเพลิ ง

-26สาเหตุที่ทำให้ แบตเตอรี่มีอายุการใช้ งานที่ส้ ั น
- ระดับน้ ำกรดในแบตเตอรี่ ต่ำเกินไป
- ไม่ได้ใช้น้ ำกลัน่ เติมแบตเตอรี่
- ทิ้งแบตเตอรี่ ไว้ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
- ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ดว้ ยกระแสสูงมาก
- ระบบชาร์จไฟในรถยนต์ไม่ทำงาน
- มีข้ ีเกลือจับที่ข้วั แบตเตอรี่
วิธีตรวจกระแสไฟรั่วในระบบไฟฟ้า
ผูข้ บั ขี่บางท่านอาจพบว่าแบตเตอรี่ ไฟหมดบ่ อยๆ บางทีจอดรถไว้คืนเดียว ตอนเช้าสตาร์ตรถปรากฏว่า
ไฟหมดโดยไม่รู้สาเหตุ หาเท่าไหร่ ก็ไม่พบ รถของท่านเป็ นแบบนี้ บา้ งหรื อเปล่า ถ้าแบตเตอรี่ ไฟหมดบ่อยๆนั้น
อาจเกิดจากกระแสไฟรั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ การตรวจทำได้ง่ายๆโดยหาหลอดไฟโวลต์เท่ากับแบตเตอรี่ ที่ใช้
บิดสวิตช์กุญแจมาที่“OFF”และปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้หมด ถอดเอาขั้วสายบวกของแบตเตอรี่ ออกอย่างระมัด
ระวัง จากนั้นเอาสายคีบคี บระหว่างแบตเตอรี่ กับสายขั้ว ดังรู ป ถ้าหลอดไฟดับแสดงว่าไฟไม่ รั่ว ถ้าหลอดไฟ
สว่างแสดงว่ามี ก ารรั่ ว ของกระแสไฟเกิ ด ขึ้ น ต้องทาการตรวจสอบว่ารั่ ว ตรงไหนจุ ด ไหนควรน ำรถไปยัง
ศูนย์บริ กำร

ตรวจไฟใหญ่ (ไฟสู งและต่า) ไฟหรี่ ไฟส่ องป้ ายทะเบียน ไฟเบรก ไฟเลีย้ ว
ไฟถอยหลัง และไฟฉุกเฉิน
ผูข้ บั ขี่โปรดจำไว้ว่าถ้าหลอดไฟเหล่านี้ไม่ติดหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงำน สิ่งแรกที่ผขู ้ บั ขี่จะต้องตรวจก็
คือ ฟิ วส์ตรวจดูว่าฟิ วส์ขาดหรื อไม่ บางครั้งอาจจะเพียงแค่หลวมก็ได้
ตำแหน่งแผงฟิ วส์ควรอยูใ่ นสมุดคู่มือประจำรถ โดยทัว่ ไปแล้วมักจะติดตั้งอยูท่ ี่บริ เวณใต้แผงหน้าปัด
และบริ เวณห้องเครื่ อง

-27กล่ องฟิ วส์ (ในห้ องเครื่ องยนต์ )
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แอมแปร์
10A
10A
10A
10A
20A
10A
10A
10A

วงจรที่ใช้
ไฟสัญญาฉุกเฉิน
แตร
ไฟชาร์จ
เบนซิน โช้กอัตโนมัติ
อุปกรณ์พิเศษ ฮิตเตอร์
อุปกรณ์พิเศษ เครื่ องปรับอากาศ
ไฟใหญ่ดา้ นขวา
ไฟใหญ่ดา้ นซ้าย

กล่ องฟิ วส์ (ใต้แผงหน้ าปัด)
ลำดับ
1

แอมแปร์
10A

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10A
10A
15A
10A
10A(15A)
15A
10A
15A
-

วงจรไฟฟ้าที่ใช้
ไฟท้าย,ไฟจอด,ไฟส่องหน้าปัด
ไฟเบรก
ไฟแสงสว่ำงในหัวเก๋ ง,อุปกรณ์พิเศษ,ไฟบันได
ที่ปัดน้ ำฝน,ที่ฉีดน้ ำล้างกระจก
ไฟเลี้ยว,เกจ
อัลเตอร์เนเตอร์ ,ไฟถอยหลัง
เบนซิน,คอยล์จุดระเบิด
มอเตอร์สตาร์ต
ที่จุดบุหรี่ ,อุปกรณ์พิเศษ.วิทยุ
-

-28วิธีตรวจฟิ วส์ แบบง่ ายๆ ทำได้ดงั นี้
1. เปิ ดฝาครอบแผงฟิ วส์ออก
2. ดึงฟิ วส์ของอุปกรณ์น้ นั ออกมาด้วยที่ดึงฟิ วส์
3. ถ้าพบว่าฟิ วส์ขาดให้เปลี่ยนใหม่ ควรใช้ฟิวส์อะไหล่ตรงตามรายการที่ให้ไว้บนฝาครอบแผงฟิ วส์
คำเตือน ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงกว่าที่กำหนดไว้เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
4. ถ้าใส่ฟิวส์อนั ใหม่ลงไปแล้วเปิ ดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นปรากฏว่าขาดอีกแสดงว่าเกิดการลัดวงจรไม่
ควรใช้เส้นลวดใส่เข้าไปแทน ควรนำรถเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ศูนย์บริ การทันที

ถ้าฟิ วส์ไม่ขาดแต่หลอดไฟไม่ติด แสดงว่าหลอดไฟอาจจะขาดหรื อขั้วสายสกปรก ควรถอดหลอดไฟ
ออกมาตรวจดู
ข้ อควรระวังในการเปลีย่ นหลอดไฟ
1. หลอดไฟเปลี่ยนใหม่ควรมีขนาดโวลต์และวัตต์เท่าของเดิม
2. อย่าพยายามดึงหลอดไฟออกมาด้วยมือเปล่า ถ้าครอบแก้วร้าวหรื อขั้วเสียบเป็ นสนิ มอาจจะแตก ควร
ใช้ผา้ จับขณะดึงออก
3. ขั้วเสียบหรื อขั้วหลอดเป็ นสนิม ควรทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายก่อนใส่หลอดไฟใหม่
4. หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว อย่าไขเลนส์ไฟแน่นเกินไปจะแตกได้ง่าย และรู ระบายควรหันลง
ด้านล่าง
สำหรับรถยนต์บางยีห่ อ้ เช่น ฮอนด้า แอคคอร์ด จะมีไฟเตือนไฟเบรกอยูท่ ี่แผงหน้าปัด เมื่อสวิตช์ กุญแจ
อยู่ตำแหน่ ง “ON” และเหยียบเบรก ถ้าไฟเบรกที่ทา้ ยรถไม่ติดไฟเตือนไฟเบรก (brakelamp) จะติดขึ้นและค้าง
อยูจ่ นกว่าจะเปลี่ยนไฟเบรกใหม่ไฟเตือนไฟเบรกจึงจะดับ
- ถ้าน้ ำในถังล้างกระจกหมด ควรเติมให้เต็มทันที ถ้าน้ ำล้างกระจกแห้งเมื่อเปิ ดสวิตช์ จะทาให้มอเตอร์
หมุนด้วยความเร็ วรอบสูงมาก อาจทำให้มอเตอร์ไหม้หรื อชำรุ ดเสียหายได้
- อย่าให้มอเตอร์ ทำงานติด ต่อกันนานเกิ นกว่า 20 วินาทีมอเตอร์ น้ ำล้างกระจกไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อ
การทำงานเป็ นเวลานานหรื อใช้งานต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะทำให้มอเตอร์ไหม้

-29- ควรเปิ ดน้ ำฉีดกระจกก่อนใช้ที่ปัดน้ ำฝนทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้กระจกบังลมหน้าเป็ นรอยขีดข่วน
- ถ้าที่ปัดน้ ำฝนไม่ทำงำน ให้ตรวจดูฟิวส์ก่อนเป็ นอันดับแรก
- ถ้ารู ฉีดน้ ำ อุดตันควรใช้เข็มเย็บผ้าแยงรู
- ใบปัดน้ ำฝน ควรเปลี่ยนปี ละครั้ง และเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนำน เวลำจอดรถตากแดด ควรง้างใบ
ปัดให้อา้ ออก
- อย่าใช้ผงซักฟอกเติมลงในถังน้ ำล้างกระจก เพราะจะทำให้เกิดเมือก มีผลทำให้รูฉีดน้ ำอุดตันได้ง่าย
- อย่าขับรถในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ถ้าไฟใหญ่ไม่ติด เพราะอาจทำให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
ตรวจระดับนา้ ในหม้อนา้ ระดับนา้ ในถังพักนา้ สารอง และระดับนา้ ในถังนา้ ล้างกระจก
ตรวจระดับน้ ำหล่อเย็นในหม้อน้ ำขณะเครื่ องเย็นโดยดูระดับน้ ำในถังพักน้ ำสำรองจะต้องอยูร่ ะหว่ำงขีด
สูงสุ ดและต่ำสุดระบบหล่อเย็นในปัจจุบนั นี้ เป็ นแบบปิ ด โอกาสที่นา้ หล่อเย็นจะสู ญเสี ยหรื อลดลงมีนอ้ ยมาก ถ้า
ระดับน้ ำลดลงต่ำกว่าขีดต่ำสุดของถังพักน้ ำสำรอง ให้เปิ ดฝาและเติมน้ ำให้ได้ระดับพอดี

คำแนะนำ
- ถ้าน้ ำในถังพักน้ ำสำรองแห้งสนิทให้เปิ ดฝาหม้อน้ ำและเติมน้ ำจนถึงระดับคอหม้อน้ ำจนถึงระดับคอ
หม้อน้ ำ และเติมน้ ำในถังพักน้ ำสำรองจนถึงขีดสูงสุด ถ้าน้าหล่อเย็นลดลงเร็ วกว่าปกติ อาจเกิดการรั่ว ที่ใดที่หนึ่ง
ควรตรวจดูท่อยางหม้อน้ ำ ฝาปิ ดหม้อน้ ำ ก๊อกถ่ายน้ ำ และปั๊มน้ ำ
- ไม่ควรเติมน้ ำเพียงอย่างเดียว ควรผสมรน้ ำยาหล่อเย็น (ทำหน้าที่ป้องกันสนิม เพิ่มจุดเดือดของน้ ำ และ
ช่วยหล่อลื่นภายในตัวปั๊มน้ ำ) ถ้าเติมน้ ำเพียงอย่างเดียว อาจเกิดการกัดกร่ อนเครื่ องยนต์ได้ โดยเฉพาะส่ วนของ
เครื่ องยนต์ที่ทำจากอะลูมิเนียมผสมและเหล็กหล่อ
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ ำหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี ถ้าเกินกว่านี้อาจทำให้น้ ำยาหล่อเย็น (coolant) เสื่อมคุณภาพ
การถ่ ายนา้
ผูข้ บั ขี่สามารถทำได้ดว้ ยตนเอง มีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. จอดรถอยูบ่ นพื้นราบ
2. เปิ ดฝาหม้อ น้ ำและคลายปลัก๊ ถ่ายน้ ำที่ หม้อน้ ำออกในขณะหม้อน้ ำเย็น ถ่ายน้ ำออกจากหม้อน้ ำเย็น
ให้หมด

-303. คลายนอตถ่ายน้ ำที่เสื้อสูบและถ่ายน้ ำออกจากเครื่ องยนต์
4. ทาน้ ำยากันรั่วที่นอตถ่ายน้ ำที่สูบ แล้วขันให้แน่ น
5. ขันปลัก๊ ถ่ายน้ ำที่หม้อน้ ำให้แน่น
6. ผสมน้ ายาหล่อเย็น(coolant) กับน้ ำกลัน่ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน (ดู คำแนะนำที่ขา้ งกระป๋ อง) แล้วเติม
น้ ำยาที่ผสมแล้วลงในถังพักสำรองจนถึงระดับปกติ รถบางยีห่ อ้ เติมจนถึงระดับสูงสุด

ข้ อควรระวังอย่าเติมน้ ำยาหล่อเย็นที่ยงั ไม่ได้ผสมน้ ำลงไปในหม้อเด็ดขาด เพราะจะทำให้หม้อน้ ำและ
ชิ้ น ส่ ว นภายในเครื่ องยนต์เกิ ด การผุก ร่ อนอย่างรวดเร็ ว น้ ำยาหล่ อเย็น บางยี่ห้อ ถึงแม้จ ะระบุ ว่าใช้สำหรั บ
เครื่ องยนต์ที่มีส่วนประกอบทำด้วยอะลูมิเนียมผสมได้ก็ตำม แต่ก็ไม่สามารถปกป้องเครื่ องยนต์ได้ ดังนั้นวิธีที่ดี
ที่สุดควรใช้น้ ำยาหล่อเย็นตามที่ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์แนะนำไว้ในคู่มือ
7.คลายน๊อตไล่ลมทางระบายน้ ำ (ถ้ามี) แล้วเติมน้ ำยาที่ ผสมลงไปจนถึงคอหม้อ น้ ำ รอจนกระทัง่ ไม่มี
ฟองอากาศ0ออกมาจึงขันนอตไล่ลมให้แน่น

8. ติดเครื่ องยนต์ โดยยังไม่ตอ้ งปิ ดฝาหม้อน้ ำ รอจนกระทัง่ เครื่ องยนต์ร้อนจนถึงทำงานอุณหภูมิทำงำน
ปกติ (พัดลมไฟฟ้ าหมุนหรื อเข็มเกจ์ว ดั อุณ หภูมิ น้ ำหล่อเย็นชี้ก่ึ งกลาง) ถ้าระดับ น้ ำในหม้อน้ ำบกพร่ องให้เติ ม
น้ ำยำที่ผสมแล้วลงไปจนระดับน้ ำขึ้นมาอยูท่ ี่คอหม้อน้ ำอีกครั้ง
9. ปิ ดฝาหม้อน้ ำและตรวจดูรอยรั่ว

-31การเติมนา้
• ปิ ดก๊อกน้ ำที่เครื่ องยนต์และหม้อน้ ำ
• เติมน้ ำลงในหม้อน้ ำจนเต็ม เติมน้ ำในถังพักน้ ำประมาณครึ่ งหนึ่ง
• ติดเครื่ องยนต์ ถ้าน้ ำในหม้อบกพร่ องเติมให้เต็มอีกครั้ง
• ปิ ดฝาหม้อน้ ำและถังพักน้ ำสำรอง

หมายเหตุ รถยนต์บางยีห่ อ้ จะมีตวั ไล่ลมติดอยูท่ ี่ส่วนบนของฝำสูบ เมื่อเติมน้ ำเย็นลงไป อุณหภูมิของน้ ำ
ต่ำ เทอร์ โมสตัต (วาล์วน้ ำ) จะปิ ดทำให้เกิดฟองอากาศภายในระบบทำให้เครื่ องยนต์ร้อนจัดด้ จึ งจำเป็ นต้องทำ
การไล่ลมทุกครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ ำ
ข้ อควรระวัง
- อย่าเปิ ดฝาถังน้ ำสำรองหรื อฝาปิ ดหม้อน้ ำขณะที่เครื่ องยังร้อนโดยเด็ดขาดเพราะน้าหล่อเย็นมีแรงดัน
สูง และร้อนอาจพุ่งออกมาลวกทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ถ้าน้ ำยาหล่อเย็นกระเด็นมาโดนสีรถ ต้องใช้น้ ำสะอาดล้างออกเพื่อป้องกันสีรถมิให้เกิดความเสี ยหำย
ฝาปิ ดหม้อนา้
ฝาปิ ดหม้อน้ ำที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบนั นี้ เป็ นแบบใช้ความดัน ถ้าไม่ใช้ฝาปิ ดหม้อน้ ำแบบนี้ น้ ำจะเดือดที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่ถา้ เพิ่มความดันเข้าไปในระบบอีก 0.9 กิโลกรั มต่อตารางเซนติเมตร (14ปอนด์
ต่ อ ตารางนิ้ ว ) จะท ำให้จุ ด เดื อ ดของน้ ำสู งขึ้ น น้ ำจะเดื อ ดที่ อุ ณ หภู มิ 118 องศาเซลเซี ยส เป็ นการช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กบั ระบบหล่อเย็น

-32การทางานของฝาปิ ดหม้ อนา้ ประกอบด้ วย
- ลิ้นระบายความดัน จะเปิ ดเมื่อความดันภายในหม้อน้ ำสู งเกินกว่าแรงดันของสปริ ง ทำให้หม้อน้ ำไหล
ออกไปยังถังพักน้ ำสำรอง
- ลิ้นสุญญากาศจะเปิ ดเมื่อความดันภายในหม้อน้ ำต่ำกว่าความดันบรรยากาศปกติทาให้นา้ ในถังพักน้ ำ
สำรองไหลกลับไปยังหม้อน้ ำได้ ในหม้อน้ ำจึงเต็มอยูเ่ สมอ

ฝาปิ ดหม้อนา้ ชารุดมักเกิดจาก
• ชีลยางชำรุ ดหรื อเสื่อมสภาพ ทำให้น้ ำเดือดเร็ ว และน้ ำจากถังพักน้ ำสำรองจะไม่ไหลกลับไปยังหม้อน้ ำ
เป็ นเหตุให้เครื่ องยนต์ร้อนจัด
• สปริ งลิ้นระบายความดันอ่อนเกินไป เนื่องจากใช้งานมานานทำให้น้ ำเดือดเร็ ว
• ลิ้นสุ ญญากาศชำรุ ด ให้น้ ำจากถังพักน้ ำสำรองไหลกลับไปยังหม้อน้ ำไม่ได้ ทำให้ภายในหม้อน้าเกิด
สุญญากาศความดันบรรยากาศภายนอกจะดันให้หม้อบุบ และท่อยางหม้อน้ ำอันล่างแฟบหรื อยุบตัว
คาแนะนา ในการเปลี่ยนฝาปิ ดหม้อน้ ำอันใหม่ ควรเลือกใช้อะไหล่แท้ ถ้าเลือกใช้อะไหล่เทียม เช่น ถ้า
สปริ งลิ้นระบายความดันแข็งกินไป เมื่อเครื่ องร้อนจะเกิดความดันสู ง อาจทำให้ท่อยางน้ ำแตกได้ หรื อ
ถ้าสปริ ง ลิ้นระบายความดันอ่อนเกินไปน้ ำจะไหลออกจากหม้อน้ ำได้ง่าย ทำให้เดือดเร็ วขึ้น ดังนั้น ผู ้
ขับขี่จึงควรระมัดระเรื่ องนี้ไว้ดว้ ย
ตรวจสภาพท่ อยางหม้อน้า จะต้องไม่แข็งกระด้างแตกลายงา หรื อบวม ถ้าพบสภาพตามที่กล่าวมานี้ ควรเปลี่ยน
ท่อยางหม้อน้ ำใหม่ทนั ที

-33วิธีถอดท่ อยางหม้ อนา้ แบบง่ ายๆ
ทำได้โดยใช้คตั เตอร์กรี ดจามแนวยาวของท่อยางก็สามารถดึงท่อยางออกได้อย่างง่ายดาย

วิธีใส่ ท่อยางหม้อนา้
ให้ทาจาระบี ที่บริ เวณท่อเหล็กทั้งที่หม้อน้ ำและท่อทางน้ ำออก จากนั้นใส่ ท่อยางเข้ากับหม้อน้ ำและท่อ
ทางน้ ำออก จากนั้นใช้ไขควงขันให้แน่ นพอควร ไม่ควรช้ประแจขันเพราะถ้าใช้แรงขันแน่ นเกินไปจะทำให้ท่อ
ยางหม้อน้ ำถูกบีบและมีอายุการใช้งานสั้น

คาแนะน า ไม่ควรทาจาระบีภายในท่ อยาง เพราะจะค้างอยู่ภายในทำให้หม้อน้ ำเกิดการอุด ตันได้ง่ำย

-34ตรวจดูสายพาน
โดยดู รอยแตกชำรุ ด หลุดลุ่ย สึ กหรอ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพเหล่านี ้้ ควรเปลี่ย นสายพานใหม่ทนั ที
ปรับตั้งความตึงของสายพานให้ได้ตามที่ค่ากำหนด หรื อโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดบนสายพานระหว่างกลำงพูลเลย์
ถ้าพบว่าหย่อนเกินไปให้ทำการปรับตั้งใหม่
การตั้งสายพาน
1. คลายนอตที่ยดึ อัลเตอเนเตอร์ท้งั ตัวล่างและตัวบนให้พอหลวมให้อลั เตอเนเตอร์ขยับตัวได้
2. เลื่อนอัลเตอเนเตอร์จนสายพานตึงอาจใช้เหล็กงัดยางช่วยก็ได้
3. ขันนอตตัวบนและตัวล่างให้แน่น
4. ตรวจความตึงของสายพานโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดหรื อใช้เครื่ องมือวัดความตึงของสายพานโดยเฉพำะ
ก็ได้
ถ้ าสายพานหย่อนเกินไป จะมีผลดังนี้
- มีเสียงดังในขณะเร่ งเครื่ อง
- ปั๊มน้ าหมุนช้าทำให้เครื่ องยนต์ร้อนจัด
- อัลเตอเนเตอร์ (ไดชาร์จ) หมุนช้าจึงทำให้ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่ ไม่เพียงพอ ทำให้แบตเตอรี่ ไฟหมด ถ้า
เป็ นรถที่ใช้พดั ลมไฟฟ้าจะทำให้พดั ลมไฟฟ้าหมุนช้ำ เครื่ องยนต์อาจร้อนจัดได้
- ถ้าเป็ นรถปิ คอัพใช้เครื่ องยนต์ดี เซลจะทำให้ต ้องใช้แรงในการเหยียบเบรกมากกว่าปกติ ทำให้ไม่
สะดวกสบายในการขับขี่
วิธีแก้สายพานดังแบบง่ ายๆ
ทำได้โดยใช้สบู่ถูที่บริ เวณด้านข้างของสายพานให้ทวั่ โดยการหมุนเครื่ องยนต์หรื อโดยให้เครื่ องยนต์
เดินเบาแล้วเอาสบู่ถูก็ได้แต่กรณี หลังนี้ตอ้ งระวังให้ดี

ตรวจความดันภายในลมยางและล้อยางอะไหล่
ตามปกติความดันลมยางควรตรวจทุกๆ 2 สัปดาห์ ถ้าพบว่ายางอ่อนเร็ วกว่าปกติอาจเกิดการรั่วที่ ใดที่
หนึ่ ง เช่ น รั่ ว บริ เวณดอกยางหรื อ บริ เวณจุ๊ บเติ มลม ในกรณี ห ลังนี้ ตรวจได้โ ดยใช้ฟ องสบู่ ห รื อน้ ำลำย ถ้ามี
ฟองอากาศผุดขึ้นมา แสดงว่ารั่วจุ๊บเติมลม ควรเปลี่ยนใหม่
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รถมียางในกับไม่มยี างในอย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน
ผูข้ บั ขี่จะต้องทราบว่ารถยนต์คนั ที่ท่านขับอยู่น้ นั มียางในหรื อไม่ ในขณะขับถ้าเจอตะปูทิ่มแทงจะมีผล
อย่างไรมีวิธีสงั เกตง่ายๆดังนี้
- รถที่ไม่ใช้ยางใน จุ๊บเติมลมจะตายกับกระทะล้อที่แก้มยางเขียนว่า “TUBELESS”
- รถที่ใช้ยางใน จุ๊บเติมลมจะไม่ติดตายกับกระทะล้อ
คาเตือน ในขณะขับรถโดยใช้ความเร็ วสูง รถที่มียางในเมื่อเจอตะปูทิ่มแทง ลมภายในยางจะรั่วออก
อย่างรวดเร็ ว ถ้าเกิดกับล้อหน้าจะอันตรายมาก ดังนั้นผูข้ บั ขี่จะต้องจับพวงมาลัยสองมือ ตั้งสติให้ดีขณะขับรถ

ส่ ว นรถที่ ไม่ใช้ยางใน ถ้าเจอตะปูแทงจะค่อยๆรั่วซึ มทีละน้อยยังคงสามารถบังคับรถให้ถึงจุ ด หมำย
ปลายทางได้ นี่คือข้อดีของรถที่ไม่ใช้ยางในการเติมลมยาง

-36ถ้ าเติมลมยางน้ อยเกินไป
ถ้าเติมลมยางน้อยเกินไปจะมีผลทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ แก้มยางจะชารุ ดเร็ วกว่า
กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเลี้ยวรถ ทาให้พวงมาลัยหนัก สิ้ นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงสู ง ทำให้ยางร้อนจัด
เพราะมีความฝื ดมาก อาจเป็ นสาเหตุให้ยางระเบิดได้ นอกจากนี้ ยงั ทำให้อายุการใช้งานสั้นและไม่ปลอดภัยใน
ขับขี่
ถ้ าเติมลมยางมากเกินไป
ถ้าเติมลมยางมากเกินไป จะมีผลทำให้การขับขี่ไม่นิ่มนวล เกิดการสะเทือนดอกยางตรงกลางสึกหรอ
เร็ วกว่าปกติอาจเกิดอันตรายจากยางกระแทกกับหินขณะใช้ความเร็ วสูงรถอาจเกิดการลื่นไถลไม่ เกาะถนน
คาแนะนา
- ควรใช้เกจวัดความดันลมยางทุกครั้ง ใช้ตาเปล่าสังเกตดูมีโอกาสผิดพลาดได้มาก
- ไม่ควรเติมลมขณะยางร้อน ควรเติมขณะที่ยางยังเย็นอยู่ ให้ความดันลมยางแน่นอนเที่ยงตรง
- เมื่อเสร็ จจากการขับรถใหม่ๆไม่ควรปล่อยลมยางออกเพราะการใช้งานจะทำให้ยางร้อนและความดัน
ลมยางจะเพิ่มขึ้น
- เวลาเลี้ยวรถต้องระมัดระวังอย่าให้แก้มยางถูกบั ขอบถนนอาจทำให้ยางเกิดระเบิดได้
- ที่จุ๊บเติมลมยางจะต้องมีฝาปิ ดเพื่อป้องกันลมรั่วรวมทั้งสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษหิน ดิน ทราย อุดที่จุ๊บ
- ในร่ องยางควรเขี่ยเอากรวดหิ นเล็กๆ หรื อตะปูที่ติดค้างอยูอ่ อกให้หมด เพราะหากใช้ต่อไปจะค่อยๆ
เบียดตัวลึกลงไป ทำให้ยางรั่วซึมหรื อแตกได้
การสลับยาง
เพื่อยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนาน การสลับยางนับว่าเป็ นเรื่ องที่ สำคัญมากที่ผขู ้ บั ขี่ ควรให้ควำม
สนใจ เพื่อที่จะใช้ยางได้อย่างคุม้ ค่า ควรทาการสลับยางทุกๆ 15,000 กิโลเมตร วิธีการสลับยางถ้าเป็ นยางเรเดียล
เวลาสลับให้เอาล้อหลังไปไว้ที่ลอ้ หน้าด้านเดียวกันและเอาล้อหน้ามาไว้ที่ลอ้ หลังแทนยางเรเดียล ไม่ควรสลับ
แบบ ทแยงมุมเพราะจะท าให้โครงยางชำรุ ดเสียหาย ยางเรเดียลบางยีห่ ้อจะมี “ROTATION” แสดงทิศทางการ
หมุน ของยางล้อติดอยูบ่ ริ เวณแก้มยาง ถ้าล้อหมุนกลับทางจะมีผลต่อการรี ดน้ ำ

-37ถ้าเป็ นยางธรรมดาสามารถสลับแบบทแยงมุมได้ ยางอะไหล่บางครั้งก็นำมาสลับได้ ถ้ากระทะล้อและ
ขนาดของยางเป็ นชนิดเดียวกัน ดังนั้น จึงควรเติมลมยางอะไหล่ทุกครั้งในขณะที่ตรวจลมยางทั้ง 4 ล้อ
ลักษณะการสึกหรอของดอกยาง
ลักษณะการสึกหรอของดอกยางแบบต่างๆ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. เติมลมยางน้อยเกินไปทำให้ดอกยางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ
2. เติมลมยางมากเกินไปทำให้ดอกยางตรงกลางสึกหรอ
3. เกิดจากปรับตั้งมุมโทอินหรื อโทเอาต์ผดิ (ตั้งศูนย์ลอ้ ไม่ถูก)
4. เกิดจากมุมแคมเบอร์ผดิ (ตั้งศูนย์ลอ้ ไม่ถูก)
5. เลี้ยวรถด้วยความเร็ วสูง
6. ล้อไม้ได้ศูนย์, ตั้งเบรกไม่เท่ากัน, ยางไม่สมดุล, ลมยางอ่อน, จานเบี้ยว, ลูกหมากปี กนกสึกหรอและ
ระบบกันกระเทือนชำรุ ด

วิธีตรวจว่ายางหมดอายุหรื อยัง
ตรวจสภาพดอกยางโดยดูจากจุดหมดอายุสภาพในร่ องของดอกยาง เมื่อยางสึกจนเหลือดอกยางเท่ากับ
จุดหมดสภาพหรื อความลึกของดอกยางเหลือน้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ควรเปลี่ยนยางใหม่ จุดหมดสภาพบางที
เรี ยกว่าสะพานยาง

-38วิธีต รวจว่ายางหมดอายุหรื อยัง อีก วิธีหนึ่ งทำได้โดยดูที่บริ เวณร่ องดอกยางจะแตกลายงา ทดลองใช้
นิ้ วหัวแม่มือจิกที่บริ เวณดอกยาง ยางจะแข็งมากกดไม่ลง ซึ่งเป็ นสิ่ งบอกเหตุว่ายางรถยนต์หมดอายุการใช้งำน
แล้วควรเปลี่ยนยางใหม่เพื่อความปลอดภัย
ข้ อสั งเกตรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานๆ ยางจะเบี้ยวเนื่ องจากถูกน้ ำหนักรถกดลงเพียงด้านเดียว เมื่อขับรถ
จะมีลกั ษณะโยนตัว ดังนั้นถ้าจอดรถทิ้งไว้นานๆควรหาขาตั้งมารองรับเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ตรวจระดับนา้ มันเชื้อเพลิงในถัง
ก่อนที่ผขู ้ บั ขี่จะออกรถทุกครั้งจำเป็ นต้องตรวจระดับน้ ำมันเชื้อเพลิงในถัง เพื่อความมัน่ ใจในการขับขี่
ควรเติมน้ ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง ถ้าหากเติมน้ ำมันเชื้อเพลิงไม่เต็มถัง ความเชื้อของอากาศภายในถังจะกลัน่ ตัว
กลายเป็ นหยดน้ ำ เกาะอยู่ตามผนังด้านในของถังจะกลัน่ ตัวกลายเป็ นหยดน้ ำ เกาะอยู่ตามผนังด้านในถังน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เนื่ องจากน้ ำมีน้ ำหนัก มากกว่าน้ ำมัน จึงอยู่ที่ก ้นถังทำให้เกิดสนิ มได้ และสนิ มนี้ จะถูก ดูดเข้าไป ทำ
ให้ไส้กรองน้ ำมันเชื้อเพลิงอุดตันเป็ นสาเหตุที่ทำให้เครื่ องยนต์เดินไม่เรี ยบ
คาเตือนสาหรับผู้ขับขี่
รถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซลถ้าเติมน้ ำมันเบนซินเข้าไป จะมีผลเสียคือทำให้อุปกรณ์ภายในปั๊ มฉีดน้ ำมัน
เชื้อเพลิง (injection pump) และหัวฉีดเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ ว เนื่องจากขาดการหล่อลื่นเพราะน้ ำมันเบนซิ น
ไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเหมือนกับน้ ำมันโซล่า
วิธีแก้ไข-ถ้าเติมน้ ำมันเบนซินเข้าไปในเครื่ องยนต์ดีเซล
ถ้ารู ้ว่าเติมน้ ำมันเบนซินเข้าไปให้ถ่ายน้ ำมันออกจำกถังให้หมด ทำความสะอาดท่อทางเดินของน้ ำมัน
และเปลี่ยนกรองน้ ำมันเชื้อเพลิงใหม่
รถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน ถ้าเติมน้ ำมันโซล่าเข้าไปจะมีผลเสียคือ ทำให้เครื่ องยนต์ดบั หลังจากที่ใช้
น้ ำมันเบนซินจนหมดท่อทางเดินแล้ว (อาจขับรถไปได้ระยะหนึ่ง)
วิธีแก้ไข-ถ้าเติมน้ ำมันโซล่าเข้าไปในเครื่ องยนต์เบนซิน
ถ้ารู ้ว่าเติมน้ ำมันโซล่าเข้าไป ให้ถ่ายน้ ำมันออกจากถังให้หมด ทำความสะอาดท่อทางเดินของน้ ำมัน
และเปลี่ยนกรองน้ ำมันเชื้อเพลิงอันใหม่
การทาความสะอาดไส้ กรองอากาศ
ให้คลายนอตหางปลา ปลดคลิปล็อค ยกฝาครอบหม้อกรอง และดึงไส้กรองออก ตรวจดูผวิ นอกของไส้
กรองอากาศ ถ้าสกปรกหรื อมีฝนเกาะมากควรเปลี
ุ่
่ยนใหม่ ถ้าหากไส้กรองมีฝนเกาะไม่
ุ่
มากให้ใช้ลมเป่ าไส้กรอง
โดยเป่ าจากด้านในออกด้านนอก

-39-

ถ้าไส้กรองอากาศอุดตัน จะมีผลทำให้การเผาไหม้ไม่หมดจด เนื่ องจากเกิด ส่ วนผสมหนา สิ้ นเปลือง
น้ ำมันเชื้อเพลิงมาก ควันไอเสียมีสีดำ
วิธีตรวจไส้ กรองอากาศแบบง่ ายๆ
• เปิ ดฝาครอบหม้อกรองอากาศขณะที่ เครื่ องยนต์ติดอยู่ ถ้าเครื่ องยนต์หมุนเร็ วขึ้นกว่าเดิม และควันดำ
หายไปแสดงว่าไส้กรองอากาศอุดตัน
• หลังจากเป่ าทำความสะอาดไส้ก รองอากาศแล้ว ใช้ไฟส่ องจากภายใน ถ้ามองเห็น แสงไฟลอดผ่าน
ออกมากระดาษไม่ขาดแสดงว่าไส้กรองอากาศไม่อุดตัน

คาแนะนา ถ้าบริ เวณที่มีฝนมากควรท
ุ่
ำความสะอาดไส้กรองอากาศให้เร็ วกว่าปกติ
การตรวจสภาพหัวเทียน

-40การตรวจสภาพหัวเทียนมีข้นั ตอนดังนี้
- สายหัวเทียนที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบนั นี้มกั จะมีไส้กลางเป็ นใยปอเคลือบถ่าน ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนนี้ขาด
ตอนได้ อย่าดึงสายแรงๆและงอมันมากๆ
- ทำความสะอาดบริ เวณเย้าหัวเทียนก่อนถอดหัวเทียนอันเก่าออก เพื่อป้ องกันมิให้สิ่งสกปรกตกลงไป
ในรู หวั เทียน
- ถอดหัวเทียนอันเก่าออกโดยใช้ประแจถอดหัวเทียนซึ่งติดมากับรถ สังเกตสภาพของเขี้ยวหัวเทียนถ้ามี
สี น้ ำตาลหรื อสี เทาแสดงว่ าการเผาไหม้ปกติ หากนอกเหนื อจากนี้ ควรเปลี่ยนใหม่ และควรตรวจสาเหตุที่เกิ ด
เพราะเครื่ องยนต์อาจตั้งการการปรับตั้ง
- อย่าให้สิ่งสกปรกหรื อสิ่ งของใดๆตกลงไปในรู หัว เที ยน เพราะอาจทำให้ ก ำลังอัด รั่ ว ไหลได้ ต้อ ง
ระมัดระวังให้ดีก่อนต้องตั้งเขี้ยวหัวเทียนอันใหม่ให้ได้ตามค่าดกำหนดโดยดูจากหนังสือคู่มือประจรถ จากนั้นใส่
สายหัวเทียนให้ถูกตามลำดับระเบิด
- ต้องแน่ใจว่าหัวเทียนอันใหม่ทุกหัวมีแหวนปะเก็นรั่ว

- เวลาใส่ ให้ใช้มือ หมุ น หัว เที ย นในครั้ งแรกเพื่อ ป้ อ งกัน การปื นเกลีย วแล้ว จึ งใช้ป ระแจขัน ขัน ให้
แน่นพอประมาณ
- ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า สายหัวเทียนแต่ละสายเสี ยบเข้าสนิ ทดี และถูกต้องตามลำดับจุดระเบิด โดยไม่
สลับสายหัวเทียน
คาแนะน า การเปลี่ยนหัวเที ยนในกรณี ที่ไม่ได้เป็ น ขอแนะน ำให้เปลี่ยนที ละหัว เพื่อป้ องกัน การใส่
สายหัวเทียนสลับกัน

-41เครื่ องยนต์เบนซิ น บางแบบออกแบบให้หัว เที ยนอยู่ลึก ลงไปไม่สามารถใช้มื อ หมุน ได้ วิธีถอดหัว
เทียนใน กรณี น้ ี ให้หาท่อพลาสติกขนาดสวมเข้ากับหัวเทียนได้สวมตรงบริ เวณกระเบื้องฉนวน ยาวประมาณ 6
นิ้ว ตรง กลางใส่โบลต์ เพื่อกันไม่ให้สายพลาสติกงอ การถอดหัวเทียนครั้งแรก ให้ใช้ประแจถอดหัวเทียนถอด
ออกก่ อน จากนั้นจึงใช้ท่อพลาสติก เสี ยบเข้าไปแล้ว หมุน ออกมาอีกที หนึ่ ง หัวเที ยนก็จะออกมาอย่างง่ายดาย
และยังไม่ร้อน มืออีกด้วย
การตรวจระดับนา้ มันเครื่ อง
ก่อนทำการตรวจวัดระดับ น้ ำมันเครื่ องรถยนต์ จะต้องจอดอยู่บนพื้น ราบและเครื่ องยนต์ตอ้ งเย็น (ถ้า
เครื่ องเย็นน้ ำมันเครื่ องจะรวมตัวกันอยูท่ ี่กน้ อ่ำง) ค่าที่อ่านได้จากเหล็กวัดระดับจะถูกต้องแน่นอนและควรเติมให้
อยู่ในระดับ สู งสุ ด ไม่ ค วรเติ มหั ว เชื้ อ หรื อ น้ ำมัน เครื่ องต่ างยี่ห้อ ลงไปเพราะจะท ำให้ ส ารปรุ งแต่ งทำงเคมี
(chemical additives) ของน้ ำมัน เครื่ อ งเดิ ม เปลี่ ย นแปลงไป ควรเติ ม น้ ำมัน เครื่ องยี่ห้อ เดี ยวกัน หรื อใช้ต าม
คำแนะนำที่ระบุไว้ในหนังสือคู่มือการใช้รถนั้นๆ
การเปลีย่ นนา้ มันเครื่องและไส้ กรองนา้ มีข้ันตอนดังนีา้ มันเครื่ อง
1. จอดรถอยู่บนพื้นราบ ติดเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที แล้วดับเครื่ อง (ขณะที่ น้ ำมันเครื่ องร้อนจะถ่าย
ออกได้ดีและหมดจด)
2. เปิ ดฝาเติมน้ ำมันเพื่อให้น้ ำมันเครื่ องไหลออกได้สะดวกขึ้น
3. นำภาชนะมารองไว้ใต้ปลัก๊ ถ่ายน้ ำมันเครื่ อง
4. ใช้ประแจคลายปลัก๊ ถ่ายน้ ำมันเครื่ องออก จากนั้นรอจนกระทัง่ น้ ำมันเครื่ องไหลออกจนหมดจริ งๆ
(ระวังน้ ำมันเครื่ องอาจลวกมือได้ เพราะยังร้อนอยู)่
5. ถอดไส้กรองน้ ำมันเครื่ องออกอาจใช้ประแจสำหรับถอดไส้กรองโดยเฉพาะก็ได้ จากนั้นหมุนออก
ด้วยมือ

6. ใช้ผา้ สะอาดเช็ดบริ เวณผิวหน้าของแท่นยึดไส้กรอง
7. ทาน้ ำมันเครื่ องเล็กน้อยที่ซีลยางบนไส้กรองอันใหม่
8. ขันไส้กรองอันใหม่ให้แน่ นโดยใช้มือขันเท่านั้นห้ามใช้เครื่ องมือขันโดยเด็ดขาด เพราะถ้าขันแน่ น
เกินไปอาจทำให้ซีลยางขาดทำให้น้ ำมันเครื่ องรั่วซึมได้
9. ขันปลัก๊ ถ่ายน้ ำมันกลับเข้าที่พอรู ้สึกตึงมือ อย่าขันแน่นเกินไปอาจทำให้เกลียวหวานได้ตอ้ งระวังให้ดี
10. เติมน้มนั เครื่ องใหม่ลงไป

-4211. ติดเครื่ องยนต์ตรวจดูปลัก๊ ถ่ายน้ ำมันและไส้กรองอีกครั้งว่ามีรอยรั่วหรื อไม่
12. ดับเครื่ องยนต์แล้วตรวจดูระดับน้ ามันเครื่ องอีกครั้ง ถ้าระดับน้ามันเครื่ องน้อยเกินไปก็เติมให้ได้
ระดับสูงสุด

ถ้ าระดับนา้ มันเครื่ องสู งมากเกินไป จะมีผลเสียดังนี้
- น้ ำมันเครื่ องจะถูกเพลาข้อเหวี่ยงดันผ่านแหวนลูกสูบขึ้นไป เผาไหม้ร่วมกับน้ ำมันเชื้อเพลิง ทำให้การ
เผาไหม้ไม่หมดจดจะมีเขม่าเกาะจับอยู่ภายในห้ องเผาไหม้ ทำให้เครื่ องยนต์เกิดการน็อกอย่างรุ นแรง มีผลให้
เครื่ องยนต์สึกหรอเร็ วกว่าปกติ นอกจากนี้ น้ ำมันเครื่ องที่ออกมาจะทำให้อุปกรณ์กำจัดแก๊สพิษมีอุณหภูมิสูงมำก
และชำรุ ดเสียหายอย่างรวดเร็ ว
- น้ ำมันเครื่ องจะดันออกทางซีลด้านหน้าและด้านหลังของเพลาขาให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายอเหวี่ยง

- ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง (ห้องแคร้ง) สู งและจะดันให้ไอน้ ำมันเครื่ องออกมามาก
ในทางท่อระบายไอ
ทำให้เครื่ องยนต์ร้อนจัด
ถ้าระดับน้ ำมันเครื่ องต่ำเกินไป จะมีผลเสียดังนี้
- ปั๊มน้ ำมันเครื่ องจะไม่สามารถดูด น้ ำมันและส่ งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภำยในเครื่ องเพียงพอ
ผลก็คือ ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่ องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ วและเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่ องพัง
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คาแนะน า ควรเปลี่ยนไส้ก รองน้ ำมัน เครื่ องทุ ก ครั้ งที่ เปลี่ย นน้ ำมัน เครื่ องใหม่ ถ้าใช้ไส้ก รองอัน เก่ า
น้ ำมันเครื่ องเก่าจะค้างอยูใ่ นไส้กรอง ทำให้น้ ำมันเครื่ องใหม่ปนกับน้ ำมันเครื่ องเก่ำ และระยะเวลาในการเปลี่ยน
น้ ำมันเครื่ องจะช้าหรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั สภาพการใช้งำน โดยทัว่ ไปควรใช้งานจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
แต่ถา้ ใช้งานอย่างสมบุกสมบัน ก็เปลี่ยนถ่ายเร็ วขึ้น คือเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2,500 กิโลเมตร
วิธีถอดไส้น้ ำมันเครื่ องแบบง่ายๆ
หายางในเก่าๆมาตัดตามขวางยาวประมาณ 3 นิ้ว จากนั้นทำความสะอาดบริ เวณตัวไส้กรอง เอายางในที่
เตรี ยมไว้รัดเข้าไป ใส่ถุงมือยางบิดไส้กรองออก ถ้าบิดแล้วยังไม่ออกให้ใช้ไขควงเจาะตัวไส้กรองเข้าไป แล้วบิ ด
ออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ไส้กรองน้ ำมันเครื่ องก็จะออกมาได้อย่างง่ายดาย

ผลเสียของการเติมหัวเชื้อนา้ มันเครื่ อง
หัวเชื้อน้ ำมันเครื่ องจะเป็ นกากตะกอนจับอยูภ่ ายในห้องเผาไหม้และบริ เวณแหวนลูกสู บ เมื่อได้รับความ
ร้อนจากการเผาไหม้ในกระบอกสู บ จะทำให้แหวนลูกสูบตายเร็ ว นอกจากนี้ ยงั ทำให้ฟิล์มน้ ำมันเครื่ องหนาขึ น
ซึ่งทำให้น้ ำมันเครื่ องไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในช่ องเล็กๆที่ตอ้ งการน้ ำมันได้ เช่ นบริ เวณเพลากับแบริ่ ง ซึ่งมี
ช่องว่างประมาณ 0.001-0.003 นิ้ ว เมื่อเครื่ องยนต์ติ ดใหม่ๆ จะทำให้ขาดการหล่อลื่น เครื่ องยนต์จะเกิ ดการสึ ก
หรอออย่างรวดเร็ ว

-44ตรวจเสียงดังของเครื่ องยนต์
ตามปกติแล้วถ้าเครื่ องยนต์งานตามปกติเสียงดังของเครื่ องยนต์จะไม่ดงั มากมายนัก แต่ถา้ เสียงของ
เครื่ องยนต์ดงั ผิดปกติ ผูข้ บั ขี่อาจใช้เครื่ องฟังเสียงตรวจดูแหล่งที่มาของเสียงดังนั้นก็ได้
เสียงดังที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้แก่ เสียงดังที่เกิดจากสายพานหย่อน เสียงดังที่เกิดจากไฟแรงสูงรั่ว เสียงดังที่
เกิด จากลูก ปื นไดชาร์ จสึ กหรอ เสี ยงดังที่ เกิ ดจากลูกปื นปั๊ มน้ ำสึ กหรอ เสี ยงดังที่ เกิด จากเครื่ องหรื อโซ่ราวลิ้น
สึกหรอ เสียงดังที่เกิดจากท่อไอเสียรั่วสียงวาล์วดังและเสียงดังต่างๆที่เกิดจากเครื่ องยนต์ชำรุ ด
คาแนะนา ในขณะขับรถถ้าได้ยนิ เสียงดังผิดปกติเกิดขึ้นทันทีทนั ใด ควรหยุดรถและดับเครื่ อง ไม่ควร
ขับต่อไปเพราะอาจจะท าให้เครื่ องยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง
สีของควันไอเสีย
ผูข้ บั ขี่สามารถวิเคราะห์สภาพของเครื่ องยนต์ว่าผิดปกติหรื อไม่ โดยดูได้จำกสีของควันไอเสีย ดังนี้
ควันไอเสียไม่มีเสีย แสดงว่าการเผาไหม้หมดจดสมบูรณ์เครื่ องยนต์อยูใ่ นสภาพดี
ควันไอเสี ยมีสีดแสดงว่า การเผาไหม้ไม่หมดจด ส่ วนผสมหนาเกินไป อากาศเข้าไปเผาไหม้ไม่เพียงพอ
อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน โช้กค้าง หรื อปรับคาร์ บูเรเตอร์ไม่ถูก ถ้าเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลนอกจากไส้กรอง
อากาศอุดตันแล้วยังอาจเกิดเกิดจากปั๊มฉีดน้ ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดสึกหรอมาก
ควันไอเสี ยมีสีขาวหรื อสีขาวปนฟ้ า แสดงว่ำมีน้ ำมันเครื่ องขึ้นไปเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้ไม่หมดจด
เกิดเขม่าเกาะจับบริ เวณหัวลูกสู บและห้องเผาไหม้ สาเหตุเกิดจากแหวนลูก สู บหรื อกระบอกสู บสึ กหรอ มาก
หรื ออาจเกิดจากวาล์วและบู๊ซก้านวาล์วสึกหรอมากทาให้นั ้ ำมันเครื่ องไหลเข้ามายังห้องเผาไหม้

ข้ อสังเกต ถ้าติดเครื่ องยนต์ในขณะอากาศเย็น ควันไอเสียที่ออกมาจะมีสีขาวเนื่ องจากไอน้ ำและบางครั้ง
ที่ปลายท่อไอเสี ยจะมีหยดน้ ำในกรณี น้ ี ถือว่าการเผาไหม้ผาออกมาผิดปกติ มิ ได้เกิ ดจากเครื่ องยนต์หลวมแต่
อย่างใด
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ตรวจระดับน้ามันเกียร์ อัตโนมัติ
การตรวจวัดระดับน้ ำมันเกียร์อตั โนมัติขณะเครื่ องเย็นใช้เป็ นเกณฑ์ในการวัดระดับสำหรับผูข้ บั ขี่เท่ำนั้น
ซึ่งควรมีการตรวจระดับที่ถูกต้องอีกครั้งขณะเครื่ องร้อน
ความสาคัญของนา้ มันเกียร์ อตั โนมัติ
น้ ำมันเกียร์อตั โนมัติทำหน้าที่ส่งกำลังระบายความร้อนและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในเกียร์้ ั ดังนั้นจึงต้อง
รักษาระดับน้ ำมันเกียร์อตั โนมัติให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
ถ้ าระดับตา้ เกินไป ทำให้ทอร์คคอนเวอร์ เตอร์ และคลัตช์ไฮดรอลิกได้รับน้ ำมันไม่พอกับความต้องการ
เป็ นเหตุให้เกียร์ ทำงานไม่ดีและชำรุ ด รถจะวิ่งไม่ออก
ถ้ าระดับสู งเกินไป ทำให้น้ ำมันเป็ นฟอง เป็ นเหตุให้เกียร์ร้อนจัด เปลี่ยนเกียร์ผดิ จังหวะ รถไม่มีกำลัง
ขั้นตอนในการตรวจระดับนา้ มันเกียร์ อตั โนมัติ
การตรวจระดับน้ ำมันเกียร์อตั โนมัติมีข้นั ตอนดังนี้
1. จอดบนพื้นราบดึงเบรกมือ
2. ขณะเครื่ องยนต์เดินเบาให้เหยียบเบรก จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ ไปตามตำแหน่ งต่างๆจาก “P” ไป “L”
โดยหยุดชัว่ ขณะในแต่ละตำแหน่ง
3. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ “N”
4. ดึงเหล็กวัดออกมาเช็ดด้วยผ้าสะอาด
คาแนะนา ต้องทำความสะอาดฝุ่ นที่ปลายท่อเติมน้ ำมันก่อนดึงเหล็กวัดขึ้นมา ระวังอย่าให้ฝนเข้
ุ่ าไปใน
เกียร์เพราะจะทำให้วาล์วไฮดรอลิกติดขัด ชิ้นส่วนภายในเกียร์สึกหรอ
5. จากนั้นใส่ เหล็กวัดเข้าไปใหม่โดยดันให้สุดและดึงเหล็กวัดออกมาอีกครั้ งหนึ่ งระดับน้ ำมันที่วดั ได้
ควรจะอยูร่ ะหว่างขีดสองขีด (ช่วง”HOT”)
คาแนะนา ขณะทำการตรวจเช็คระดับน้มนั เกียร์อตั โนมัติ ควรติดเครื่ องยนต์เดินเบา และรถยนต์ตอ้ ง
จอดอยูบ่ นพื้นราบ
ตรวจสอบคุณภาพนา้ มันเกียร์ อตั โนมัตแิ บบง่ ายๆ
ให้ดึงเหล็กวัดน้ ำมันเกียร์ออกมา แล้วหยดน้ ำมันเกียร์ที่ติดอยูป่ ลายเหล็กวัดลงบนกระดาษรอดูผลสัก
2-3 นาทีแล้ววิเคราะห์ดูรอยเปื้ อนบนกระดาษว่ำถ้า.....
- จุด น้ ำมันเกียร์ กระจายเป็ นวงกว้างๆ มีสีแดงๆหรื อชมพูหรื อสี น้ ำตาลอ่อน แสดงว่ำมัน เกียร์ ยงั อยู่ใน
สภาพที่ดีไม่จำเป็ นต้องเปลี่ยนถ่าย
- จุด น้ ำมนเกี ยร์ ต รงกลางเป็ นจุ ด ออกข้น ๆและสี จ ะด ำกว่ารอบนอก แสดงว่า น้ ำมัน เกี ย ร์ เริ่ มจะเป็ น
ออกไซด์หรื อมีกลิ่นเหม็นไหม้ ถึงเวลาเปลี่ยนถ่านน้ ำมันเกียร์อตั โนมัติได้แล้ว
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นั้นๆ

- น้ ำมันเกียร์อตั โนมัติควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 40,000 กิโลเมตรหรื อดูคำแนะนำในหนังสือคู่มือการใช้รถ

ตรวจระดับน้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์

วิธีตรวจระดับน้ ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
- จอดรถอยู่บนพื้น ราบ ติ ดเครื่ องยนต์ หมุนพวงมาลัยไปมาให้สุด ต ำแหน่ งเลี้ย วหลายๆครั้ง เพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิของน้ ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ข้ อควรระวัง เมื่อหมุนพวงมาลัยไปต าแหน่ งเลี้ยวสุดแล้วอย่าค้างอยูต่ 10าแหวิน้่งนั้นนานกว่าาที
- ตรวจระดับน้ ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่อยูใ่ นระดับร้อนของถังด้วยก้านวัด ถ้ำระดับน้ ำมันต่ำเกินไป ให้
เติมน้ ำมันชนิดเดียวกันให้ได้ระดับที่กำหนด
ข้ อควรระวัง อย่าเติมน้ ำมันให้เกินขีดกำหนดเพราะระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ อาจเสียหายได้

ตรวจระยะฟรีของพวงมาลัย
ระยะฟรี พวงมาลัยในรถยนต์นงั่ ตามปกติจะมีประมาณมิลลิเมตร ถ้ำระยะฟรี มากเกินไปรถจะส่ายไปมา
ที่ความเร็ วสู ง จะทำให้บงั คับรถได้ยากเป็ นอันตรายในการขับขี่
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คาแนะนา รถยนต์ที่ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์ในการตรวจระยะฟรี พวงมาลัย จะต้องติดเครื่ องยนต์เดินเบาไว้
ด้วย

ตรวจระดับน้ามันเกียร์ และเฟื องท้ าย

คลายปลัก๊ เติมน้ ำมันเกียร์และเฟื องท้ายออก สอดนิ้วเข้าไปในรู เติมน้ ำมันเกียร์และเฟื องท้ายระดับของน้ ำ
มันควรอยูต่ ่ำกว่ารู เล็กน้อย
ก่อนตรวจต้องแน่ใจว่า รถจอดอยู่บนพื้นราบ ถ้าระดับน้ ำมันถูกต้องปิ ดปลัก๊ เติม แล้วตรวจดูดว้ ยสายตา
ว่ามีรอยรั่วซึมหรื อไม่

ถ้าระดับน้ ำมันเฟื องท้ายรั่วผ่านซีลออกไปได้ ทำให้นา้ มันเฟื องท้ายเปื้ อนผ้าเบรก ทำให้เบรกไม่อยู่
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การอัดจาระบีลูกหมากปี กนก บู๊ชแกนนก
1. คลายสกรู ปิดรู ออกทั้งที่ลูกหมากตัวบนและตัวล่าง ใส่ หัวอัดจาระบีเข้าแทนที่ ตำแหน่ งลูกหมากทั้ง
สองจะอยูใ่ กล้ลอ้ หน้าทั้งสองข้าง (รถปิ คอัฟ)

2. แหย่หัวอัดจาระบีเข้าที่หัวอัด และอัดจนจาระบีเยิ้มออกที่บู๊ชยางกันฝุ่ นก็พอ คลายหัวอัดจาระบีออก
ปิ ดสกรู ไว้อย่างเดิม
คาแนะนา หากยางกันฝุ่ นฉีกขาดให้เปลี่ยนใหม่

วิธีตรวจสอบอาการเมื่อไหร่ ที่ควรเปลี่ยนลูกหมากปี กนก
ตรวจด้ วยสายตา
- ยางกันฝุ่ นเสื่อมสภาพหรื อฉีกขาด
- ไม่มีจาระบีอยูภ่ ายใน

ตรวจโดยฟังเสี ยง

- มีเสียงผิดปกติจากใต้ทอ้ งรถ

ตรวจโดยความรู้สึก

- พวงมาลัยสัน่
- พวงมาลัยฝื ด
อาการดังกล่าวข้างต้น บ่งบอกให้ทราบว่าถึงกำหนดเวลาที่ท่านจะต้องเปลี่ย นลูกหมากในรถยนต์ของ
ท่านได้แล้ว

ควรเปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่ งในรถของท่ านเมื่อใด
ต่อไปนี้ คื อข้อสังเกตบางอย่างที่ ช่ว ยให้ท่านตัด สิ น ใจได้ว่าควรเปลี่ยนลูก หมากคัน ชักคัน ส่ งหรื อยัง
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ตรวจโดยใช้ ความรู้สึก (ขณะขับรถ)
- มีระยะฟรี ของพวงมาลัยมากเกินไป
- พวงมาลัยหนัก
- พวงมาลัยสัน่
- การคืนตัวกลับของพวงมาลัยไม่ดี
- รถขาดความสมดุล

ตรวจด้ วยสายตา
- ยางกันฝุ่ นฉีกขาด หรื อหลุด
- จาระบี
เมื่อมีอาการดังกล่าวก็หมายความว่า ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนลูกหมากคันชักส่งแล้ว

ควรเปลี่ยนโช๊ อัพในรถเมื่อใด
ต่ อไปนี้ คื อวิธีท ดลองบางอย่างที่ ช่ว ยให้ท่านตัด สิ น ใจได้ว่าถึงเวลาที่ จ ะต้องเปลี่ย นโช๊ค อัพ หรื อ ยัง
ดูชิ้นส่วนประกอบ
- มีน้ ำมันรั่วออกมา
- ลูกยางบิดเบี้ยว,เสียรู ปทรง
- ชิ้นส่วนที่ประกอบกันอยูห่ ลวมหรื อหลุดหาย
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กดกันชนหน้ าลง

• รถกระดอนขึ้นอย่างรวดเร็ ว

เหยียบเบรกกะทันหัน (ขณะใช้ ความเร็วตา่ )
• หน้ารถทิ่มลงมากและเร็ ว

จับโช๊ คอัพ (ทันทีหลังจากใช้ รถ)
• โช๊คอัพเย็น

การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์หากได้มีการวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหน้าและรู ้จกั วิธีการใช้รถยนต์อย่ำง
ถูกต้องและประหยัดน้ ำมัน จะช่วยให้ประเทศชาติ สามารถประหยัดเงินตราในการนำเข้าน้ ำมันปี โตเลียมต่ำงๆที่
ใช้กบั รถยนต์ได้

แนวทางหลักๆสาหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้ วยรถยนต์ ดังนี้
ก่อนขับ : เรี ยนรู ้และวางแผนก่อนเดินทาง
ขณะขับ : รู ้จกั วิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ ำมัน
หลังขับ : รู ้จกั วิธีบำรุ งรักษาเครื่ องยนต์อย่างสม่ำ เพื่อให้รถยนต์อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ไม่สิ้นเปลืองน้ ำมัน

ก่ อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่ อนเดินทาง
ใกล้ๆ...ไม่ไกลจนเกินไป...ควรเดินไป...ไม่ใช้รถ...หรื อจะใช้รถจักรยานแทนก็ได้ เป็ นการออกกำลังกาย
ไปในตัว
1. ควรวางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรื อใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการใช้
พลังงานหรื อลดความสิ้ นเปลืองของน้ ำมันเชื้อเพลิงต่อวันลงได้ รวมทั้งลดเวลาในการเดินทาง
2. ขับรถหลงเส้นทางจะทำให้เปลืองน้ ำมันโดยเปล่าประโยชน์
3. หากที่พกั ของเราใกล้กบั ที่ทำงานในระยะที่สามารถใช้รถโดยสารประจำทางได้สะดวกก็ควรหันมำใช้
รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรื อรถไฟใต้ดินให้มากขึ้น
4. หากเพื่อนบ้านหรื อเพื่อนที่ทำงำน จะไปเส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกัน ในรถคันเดียวกันเพื่อลด
จำนวนนวนการใช้รถยนต์ลง เป็ นการประหยัดการใช้น้ ำมัน
5. ถ้าต้องเดินทางจากที่พกั ถึงที่ ทำงานเป็ นระยะทางไกลๆทุกวันควรจะรู ้เส้นทางลัด หรื อเส้นทางที่ มี
สัญญาณไฟจราจรหรื อมีทางแยกน้อยที่สุด

-516. หลีกเลี่ยงเวลา เดินทางไป-กลับระหว่างที่พกั กับที่ทำงานในช่วงเวลาที่มีการจราจรติดขัด
7. หลีกเลี่ยงถนนที่มีผวิ จราจรไม่ดี เพราะผิวถนนที่ไม่เรี ยบทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมันมากยิง่ ขึ้น
8. เมื่อต้องเดินทางระยะไกลเช่นไปต่างจังหวัดหากไม่จำเป็ นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ควรหันมา
ใช้รถโดยสารประจำทางหรื อรถไฟ
9. การเปิ ดเครื่ องปรั บอากาศ จะทำให้สิ้น เปลื องน้ ำมัน เชื้ อ เพลิงเพิ่ม ขึ้ น ประมำณร้ อยละ 10 เปิ ดใช้
เครื่ องปรับอากาศตามความจำเป็ น และไม่ปรับอากาศให้เย็นมากจนเกินไป
10. ไม่ ค วรบรรทุ ก น้ ำ หนัก มากเกิ น ไป หากเราบรรทุ ก น้ ำหนัก เกิ น เพียง 50 กิ โลกรั มจะมีผลทำให้
ระยะทางที่วิ่งได้ต่อน้ ำมัน 1 ลิตร สั้นลง 1 กิโลเมตร ดังนั้นจึงควรสำรวจดูในรถหากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็ นควรนำ
ออก
11. เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ หากลมยางแข็ง
เกินไปจะทำให้ยางแตกและขับขี่ไม่นุ่มนวล ถ้าหากลมยางอ่อนเกินไปทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ควรเติมลมยางตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผูผ้ ลิตหากความดันลมยางต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกๆ 1 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วจะทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
12. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด การตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลำที่กำหนด เป็ นการบำรุ ง
รักษาอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ไม่ให้สึกหรอ และสามารถใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยและไม่เปลืองน้ ำมัน
13. การตกแต่ง เช่น การขยายหน้ายางล้อใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานเดิมจะเป็ นการเพิ่มพื้นที่การรับ
น้ ำหนักของรถ เมื่อต้องเพิ่มอัตราเร่ งจะทำให้เครื่ องยนต์ใช้ความเร็ วรอบสูงกว่าปกติ เป็ นเหตุให้สิ้นเปลืองน้ ำมัน
เพิ่มขึ้นด้วย
14. เลือกใช้ออกเทนให้เหมาะสมกับรถยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่ นจะออกแบบให้ใช้กบั น้ ำมันที่มีค่าออกเทน
ต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาในคู่มือการใช้รถที่ติดมากับรถ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั ตนเอง และมีส่วนช่วย
เศรษฐกิจของชาติ โดยไม่ตอ้ งเพิ่มเงินในการน ำเข้าสารเพิ่มค่าออกเทน หากไม่มีคู่มือควรปรึ ก ษาบริ ษทั ผูผ้ ลิต
รถยนต์หรื อโทรศัพท์สายด่วนหาร 2 (0 2612 1040 )
15. น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ สามารถเติมได้กบั รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่ น ตามที่ผผู ้ ลิตแนะนำโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่ องยนต์ และสามารถเติมผสมกับน้ ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังได้เลย ไม่
ต้องรอให้น้ ำมันหมดถังก่อน
16. เตรี ยมพร้อมก่อนเดินทาง
17. การมีขอ้ งมูลที่พร้อมสำหรับการเดินทางเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงได้
เป็ นอย่างมาก และเป็ นการเพิ่มความปลอดภัยด้วย
- เตรี ยมหมายเลขโทรศัพท์ติด ต่อของจุดหมายปลายทาง หรื อสถานี ตำรวจในเส้นทางที่ผ่าน
กรณี ฉุกเฉินหรื อหลงทาง
- เตรี ยมแผนที่ เส้น ทาง เพื่ อป้ อ งกัน การหลงทางและสิ้ น เปลือ งน้ ำมัน การขับ รถหลงทาง
สิบนาทีจะสิ้นเปลืองน้ ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ซีซี.

-52- ตรวจสอบเส้นทางและเลือกเส้นทางลัด หรื อเส้นทางที่เหมาะสม
- แต่ถา้ หากเส้นทางลัดมีผวิ ถนนไม่เรี ยบ การขับรถบนผิวถนนเรี ยบจะประหยัดน้ ำมันกว่า
- ตรวจสอบระดับน้ ำในแบตเตอรี่ ให้อยูใ่ นระดับที่กำหนด และมีน้ ำกลัน่ สำรองประจำรถ
- ตรวจสอบระดับน้ ำมันเครื่ องให้อยูใ่ นระดับที่กำหนดหากปล่อยให้น้ ำมันเครื่ องแห้งหรื อ
ระดับต่ำกว่าขีดกำหนด เครื่ องยนต์จะเสี ยหายมาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุ งแก้ไขจะสู งมาก หรื ออาจต้องเปลี่ยน
เครื่ องยนต์ใหม่
- ตรวจสอบไฟฉายประจำรถยังใช้งานได้ดีหรื อไม่ ถ่านแบตเตอรี่ หมดอายุหรื อไม่
- ควรจะมีอุปกรณ์ สำรองไว้เผื่อกรณี ฉุกเฉิ น ประจำรถ เช่น แผ่น สะท้อนแสงแจ้งเหตุฉุ กเฉิ น
กรณี ตอ้ งจอดข้างทาง ไฟฉายแบบกระพริ บ
- อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ว่ามีเศษแก้ว เศษหิ นเกาะอยูห่ รื อไม่และควรจะเขี่ยออก ถ้า
เป็ นตะปูฝังอยูต่ อ้ งถอนและซ่อมรู ที่รั่ว
- ตรวจสอบระดับน้ ำในหม้อน้ ำ อย่าให้กว่าขีดต่ำสุ ดที่ กำหนดหรื อปล่อยให้แห้ง เพราะจะเกิด
อันตรายและอาจจะต้องเปลี่ยนหม้อน้ ำตัวใหม่าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ผูข้ บั ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนขับรถเดินทางไกล และไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ
ก่อนเดินทาง

ขณะขับ: รู้จกั วิธีการใช้ รถยนต์อย่ างถูกต้องและไม่ สิ้นเปลืองน้ามัน
การขับรถอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถลดการสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิง หากเราปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนำ ต่อไปนี้
- ไม่ควรเร่ งเครื่ องยนต์ก่อนออกรถ
- การเร่ งเครื่ องให้มีความเร็ วรอบสู งจะทำให้อตั ราการสิ้ นเปลืองน้ ำมันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็ น เพรำะเมื่อ
เครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบสู งอัตราความต้องการน้ ำมันเชื้อเพลิงจะสู งตามด้วย เมื่อออกรถเราไม่จำเป็ นต้องเร่ ง
เครื่ องยนต์โดยทัว่ ไปความเร็ วรอบที่เหมาะสมสำหรับการออกรถประมาณ 1,100-1,250 รอบต่อนาที ควรออก
รถโดยวิ่ งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่ น เครื่ องยนต์โ ดยการจอดรถติ ด เครื่ องอยู่ก ับ ที่ จะช่ ว ยท าให้ ป ระหยัด
น้ ำมันได้มากและยังขับได้ระยะทางมาส่ วนหนึ่ งจากเส้นทางทั้งหมดที่กำลังจะไปด้วย ติ ดเครื่ องยนต์ 10 นาที
จะสิ้นเปลืองน้ ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ 200ซีซี. หรื อเทียบเท่าระยะทางประมาณ 400 เมตร
- ไม่ควรติดเครื่ องขณะรถจอดรอคอย
- กรณี ที่ตอ้ งจอดรถคอยเป็ นเวลานานควรดับเครื่ องยนต์เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมัน เชื้อเพลิงโดย
เปล่าประโยชน์
- ขับรถที่มีความเร็ วประหยัด
- ไม่ควรขับรถที่ความเร็ วสูงมากจนเกินไป เพราะจะสิ้นเปลืองน้ ำมัน ระดับความเร็ วมาตรฐานที่จะช่ว ย
ให้ประหยัดน้ ำมันได้มากที่สุดคือ 60-90 กม./ ซม. และตามกฎหมายกำหนดให้ความเร็ วสูงสุดในการขับขี่รถยนต์
บนถนนทัว่ ไปไม่เกิน 90กม./ซม.

-53- การใช้เกียร์ให้สมั พันธ์กบั ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์
- ไม่ควรใช้เกียร์ ต่ำ (เกียร์ า 1 และ 2 ) ที่ความเร็ วรอบสู งหรื อใช้เกียร์สูง (3 4และ 5 ) ที่ความเร็ วรอบต่ำ
จะมีผลทำให้เครื่ องตกและจะสิ้นเปลืองน้ ำมันมากกว่าปกติ
- ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ
- การเลี้ยงคลัตช์หรื อเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัตช์ระหว่างขับจะทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมัน
- สังเกตอาการผิดปกติของรถ
- รถวิ่งสะดุดหรื อเครื่ องยนต์เดินรอบไม่สม่ำเสมอ...อาจเกิดจากกรองน้ ำมันเชื้อเพลิงเริ่ มอุดตัน
- เครื่ องยนต์มีอาการสัน่ หรื อกระตุกผิดปกติ...เป็ นอาการเบื้องต้นของการสึกหรอในเครื่ องยนต์
- ควันไอเสียมีสีดำหรื อขาวผิดปกติ...เกิดจาการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ีผลให้สิ้นเปลือง
น้ ำมัน
- มีเสียงสัน่ หรื อได้กลิ่นผิดปกติ...เป็ นสัญญาณที่แสดงว่ามีการบกพร่ องเกิดขึ้น หำกไม่รีบดูแลอาจมีผล
ให้รถเสียได้
- รถเร่ งไม่ข้ ึนหรื อมีควันดำ อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตันมีผลให้สิ้นเปลืองน้ ำมัน

หลังขับ : รู้จกั บารุงรักษาเครื่ องยนต์อย่ างสม่าเสมอ
ควรตรวจสอบเครื่ องยนต์สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้เรารู ้สมรรถนะของ
เครื่ องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา และเพิ่มความปลอดภัยซึ่งระบบที่ควรตรวจสอบมีดงั นี้
1. ระบบน้ามันเชื้อเพลิง
จากระบบน้ ำมันเชื้อเพลิง เราสามารถสังเกตและตรวจสอบสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงที่
เพิ่มขึ้นกว่าปกติอย่างง่ายๆดังนี้

- น้ามันรั่วหรื อไม่
ให้สงั เกตจากบริ เวณพื้นถนนใต้โรงรถที่จอดอยูห่ ากพบว่ามีรอยเปี ยกของน้ ำมันหรื อได้กลิ่นน้ ำมัน
ซึ่งอำจจะรั่วจากข้อต่อในระบบท่อให้ท่อดเนินการซ่อมโดยเร็ ว

- ไส้ กรองอากาศตันหรื อไม่

ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอหรื อเปลี่ยนใหม่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ไส้กรอง
อากาศที่สกปรกทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมันมาก

2. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา
ถ้าความเร็ ว รอบของเครื่ องยนต์ในจังหวะเดิ น เบาสู งเกิ น ไปจทำให้เครื่ องยนต์กิ น น้ ำมำกขึ้ น ควร
ปรับความเร็ วรอบให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของผูผ้ ลิต แต่ถา้ ไม่มีขอ้ มูลดังกล่าวควรปรับความเร็ วรอบที่ประมำณ
800 รอบต่ อนาที หรื อในระดับ ที่ เครื่ องยนต์ทำงานเรี ยบที่ สุด หรั บเครื่ อ งยนต์ที่มี ระบบการจ่ ายน้ ำมัน ด้ว ย
ระบบหัวฉีด หากมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ขณะเดินเบาควรปรึ กษาเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ให้เป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องนี้โดยตรง
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3. ตรวจระดับน้าหล่ อเย็นของหม้ อน้า
ตรวจระดับ น้ ำหล่อเย็น ของหม้อน้ ำให้อยู่ในระดับที่ พอดี ในระหว่างระดับ ต่ำสุ ด และระดับสู งสุ ด
(min- mix) น้ ำหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนของเครื่ องยนต์ในขณะขับได้ ดังนั้น หากปริ มาณน้อยเกินไปหรื อต่ำ
กว่ ำ ระดับ ต่ ำ สุ ด (min) เครื่ องยนต์ อ าจร้ อ นจัด เกิ น ไปเป็ นอัน ตราย แต่ ไ ม่ ค วรเติ ม เพราะเมื่ อ น้ ำภายใน
ร้อนมากเกินไปจะขยายตัว ทำให้เกิดแรงดัน ฝาหลุดออกมาได้ และเป็ นอัน ตราย น้ ำให้เกินระดับสู งสุ ด (max)
เพราะเมื่อน้ ำภายในร้อนมากเกินไป จะขยายตัวทำให้เกิดแรงดันฝาหลุดออกมาได้และเป็ นอันตราย

4.น้ามันเครื่ อง และกรองน้ามันเครื่ องหมดอายุ

เลือกใช้น้ ำมันเครื่ องที่มีคุณภำพ และเหมาะสมกับเครื่ องยนต์จะช่วยลดแรงเสียดทานภายในของ
เครื่ องยนต์ให้ดีข้ ึน ประหยัดน้ ำมันได้มากขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้ ำมันเครื่ องและไส้กรองทุก 5,000 กิโลเมตรสำหรับ
กำรขับรถในเมือ งและทุก 10,000 กิโลเมตร สำหรับรถวิ่งทางไกลต่างจังหวัด หรื อเปลี่ยนตามการกำหนดของ
ผูผ้ ลิต
5.ตรวจสอบหัวเทียน

6.หัวเทียนช่ วยให้ การสตาร์ ตรถดีขน
ึ้
เมื่อใช้งานนานๆเขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนหรื อเปลี่ยนใหม่ และ
ควรเปลี่ ย นหั ว เที ย นทุ ก 1 ปี หรื อทุ ก 20,000 กิ โลเมตร หัว เที ยนบอดหรื อเสื่ อ ม หากยังคงใช้น าน 30 วัน
สิ้ นเปลืองน้ ำมัน 600 ซี ซี. คิดเป็ นเงิน 12.6 บาท ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต์ 8.1 ล้านคัน ละเลยปล่อยทิ้ งไว้น าน
1 เดือน จะสิ้นเปลืองน้ ำมัน 486,000 ลิตร คิดเป็ นเงิน 10.2 ล้านบาท
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7. ตรวจระดับน้าในแบตเตอรี่ (ชนิดที่ต้องเติมน้ากลั่นอยู่เสมอ) ให้ อยู่ในระดับพอดี
8. ตรวจระดับนา้ ในแบตเตอรี่ให้ อยู่ในระดับพอดี อย่าปล่อยจนน้ ำในแบตเตอรี่ แห้ง จะทาให้รถสตาร์ ต
ไม่ติด และแบตเตอรี่ น้ นั จะใช้งานอีก และไม่ควรเติมน้ ำกลัน่ จนสูงเกินกว่าขีดที่กำหนด เพราะเมื่อขณะขับรถ น้ ำ
ให้แบตเตอรี่ จะร้อนและมีการขยายตัว ดังนั้น จึงควรมีพ้ืนที่ให้ขยายตัวได้มิฉะนั้นน้ ำกรดในแบตเตอรี่ อาจล้น
ออกมานอกตัวแบตเตอรี่ เป็ นอันตรายกัดกร่ อนตัวถังอื่นๆได้

9. การขับรถอย่ างถูกวิธีและประหยัดน้ามัน
- ไม่ควรเร่ งเครื่ องยนต์ก่อนการออกรถ ทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็ น
. – ไม่ควรติดเครื่ องยนต์ระหว่างจอดรอคอย โดยจอดอยูก่ บั ที่ 5 นาทีจะทำให้สิ้นเปลืองน้ ำมัน 300 ซีซี
และเกิดไอเสียที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
. - ขับรถด้วยความเร็ วคงที่อตั ราความเร็ วที่เหมาะสมคือ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
- ใช้เกียร์ให้สมั พันธ์กบั ความเร็ ว เพื่อป้องกันไม่ให้กำลังเครื่ องยนต์ตกและไม่เกิดการเปลืองน้ ำมัน
. – ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกดั หากบรรทุกน้ ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม น้ ำมันที่มีอยูจ่ ะวิ่งได้ระยะทาง
สั้นลง 1 กิโลเมตรต่อ 1 ลิตร เป็ นการสิ้นเปลืองน้ ำมัน
- เปิ ดเครื่ องปรับอากาศตามความจำเป็ น เครื่ องปรับอากาศทำงานได้โดยอาศัยพลังงานจากน้ ำมัน
ด้วยและยิง่ ปรับให้ความเย็นมากเกินความจำเป็ นก็ยงิ่ สิ้นเปลืองน้ ำมัน
. – ปรั บลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานผูผ้ ลิต หากความดัน ลมยางต่ ำกว่ามาตรฐานทุก ๆ 1 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว จะสิ้นเปลืองน้ ำมันร้อยละ 2
.
- หมัน่ ตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์ ตามเวลาที่ผผู ้ ลิตกำหนด
. – หลีกเลี่ยงสภาพถนนที่ไม่ดี สภาพถนนที่ไม่ดทำให้เกิดการสูญเสียของน้ ำมันเพิ่มขึ้น
-ลาดยางที่มีผวิ เสียหาย ร้อยละ15
-ลูกรัง ร้อยละ35
-ทรายแห้ง ร้อยละ45

10. บารุงรักษาให้ อยู่ในสภาพดี
- ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ ำมันเมื่อถึงกำหนด
- ควรเปลี่ยนน้ ำมันหล่อลื่นทุกๆระยะ 5,000 กิโลเมตร หรื อตามที่ผผู ้ ลิตกำหนด
- ตรวจสอบระดับน้ ำมันเครื่ อง ระดับน้ ำในแบตเตอรี่
- หากพบรอยรั่วในระบบน้ ำมันเชื้อเพลิงรี บซ่อมแซมทันที
- หลีกเลี่ยงการใช้เบรกโดยไม่จำเป็ นเพราะสิ้นเปลืองน้ ำมันและอายุการใช้งานของเบรกสั้นลง
- หมัน่ ตรวจสอบระดับป้อนหม้อน้ ำให้อยูร่ ะดับต่ำสุด – สูงสุด (min-max)
- ปรับปรุ งสมรรถนะของรถยนต์ให้ดีตลอดเวลาช่วยประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ3-9
11. เตรียมการล่ วงหน้ า หากต้องการใช้ทางด่วนทางพิเศษเตรี ยมค่าผ่านทางให้พอดีเพื่อลดเวลาการ
ชำระค่าผ่านทางจะช่วยประหยัดน้ ำมัน
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สาเหตุและข้ อปฏิบัตเิ บื้องต้นเมื่อรถราชการเกิดเหตุฉุกเฉิน
ยางแตก ยางระเบิดหรื อแตกกะทันหันขณะขับ ไม่ว่าความเร็ วเท่าใดก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบตั ิคือ
- ตั้งสติให้มนั่ คง
- ห้ามเบรกกะทันหัน
- จับพวงมาลัยให้มนั่ คง ควบคุมทิศทาง
- ถอนคันเร่ งเพื่อลดความเร็ ว
- เหยียบเบรกเบาๆสลับกับการปล่อย
- ถ้ายางที่แตกไม่ใช้ลอ้ ขับเคลื่อน สามารถใช้เกียร์ช่วยลดความเร็ วได้
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน
- เปลี่ยนยางอะไหล่

เบรกแตก เบรกแตกขณะขับ ไม่ว่าความเร็ วเท่าใดก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบตั ิคือ
- ตั้งสติให้มนั่ คง
-เหยียบแป้นเบรกซ้ ำแรงๆและถี่ๆ
- ลดเกียร์ ต่ำลง ครั้งละ 1 เกียร์ จนถึงเกียร์ ต่ำสุด
-ใช้เบรกมือช่วย โดยการกดปุ่ มล็อกค้างไว้ให้สุดเพื่อไม่ให้เบรกจนล้อล็อกให้ดึงขึ้นสลับขึ้นลง
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน

รถหลุดออกจากทาง การหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างกะทันหัน ทำให้รถไถลออกนอกเส้นทางได้สิ่งที่ควร
ปฏิบตั ิคือ
- ตั้งสติให้มนั่ คง
- ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรง เพราะอาจทำให้ลอ้ ล็อก และเสียการทรงตัว
- เหยียบเบรกช่วยสลับการปล่อย
- ลดจังหวะเกียร์ให้ต่ำลง
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน
เครื่ องยนต์ร้อนจัด-หม้อนา้ แห้ ง เมื่อมาตราวัดอุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นขึ้นสูง สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ คือ
- รี บนำรถยนต์เข้าจอดข้างทางทันที พร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน
- ดับเครื่ องยนต์
- เปิ ดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน
- ห้ามใช้น้ ำรำบริ เวณเครื่ องยนต์ หรื อหม้อน้ ำ และห้ามเปิ ดฝาหม้อน้ ำทันที
- รอเครื่ องยนต์คลายความร้อนประมาณ 30 นาที
- เปิ ดฝาหม้อน้ ำโดยใช้ผา้ หนาๆคลุมให้มิดชิดก่อนเปิ ด

-57- เติมน้ ำครั้งละลิตร เส้นทุก 5 นาทีใกล้เต็มให้สตาร์ตรถเพื่อให้น้ ำหมุนเวียน
- ตรวจสอบมาตรวัดอุณหภูมิ

เครื่ องยนต์ดับ เมื่อขับด้วยความเร็ วแล้วเครื่ องยนต์ดบั กะทันหัน สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ คือ
- ลดความเร็ วด้วยการเบรก
- เปลี่ยนเกียร์ให้เป็ นเกียร์ว่าง
- เหยียบเบรกโดยเพิ่มน้ ำหนักขึ้นเรื่ อยๆ เพราะเมื่อเครื่ องยนต์ดบั หม้อลมเบรกจะไม่ทำงาน
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน
กระจกหน้ าแตก กระจกแบบ LAMINATE 2 ชั้น มักไม่เกิดปัญหา เพราะจะมีฟิล์มตรงกลางยึดกระจก
ไว้เมื่อแตก และสามารถมองเห็นผ่านกระจกได้ แต่สำหรับกระจกแบบ TEMPER ชั้นเดียว สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ คือ
- ตั้งสติให้มนั่ คง
- ลดความเร็ ว
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิ ดไฟฉุกเฉิน
- ใช้ไม้หุ้มด้วยผ้าหนาๆ กระแทกเศษที่ เหลือติดอยู่ออก โดยระวังอย่าให้เศษกระจกตกลงใน
ช่องแอร์

สั ตว์ ขวางทาง เมื่อขับด้วยความเร็ วต่ำ ควรปล่อยให้สัตว์เดินพ้นจากถนนไปก่อน แต่ หากขับด้วย

ความเร็ วสูง สิ่งที่ปฏิบตั ิคือ
- ลดความเร็ วโดยการเบรก
- ห้ามเบรกรุ นแรง หรื อหักหลบทันที เพราะอาจทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
- ไม่ควรหักหลบไปในช่องทางที่มีรถยนต์แล่นสวนมา
- หากต้องแซงควรแซง ไปทางด้านหลังของสัตว์

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัตเิ มื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัตเิ หตุ
ขั้นตอนที่๑ ทา บันทึกข้ อความรายงานความเสี ยหายต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ราชการของหน่วยงาน พนักงานขับรถยนต์ผเู ้ กี่ยวข้องต้องรำยงำนให้
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ โดยทำบันทึกข้อความรายงานความเสี ยหายต่อผูบ้ งั คับบัญชำ พร้อมทั้งบอก
เล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตามข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น และต้องแนบเอกสาร
ประกอบการรายงาน ดังนี้
- หนังสือขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
- ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

-58- ภาพถ่ ายจุ ด ที่ เสี ย หายของรถยนต์ห รื อรถจัก รยานยนต์ร าชการ และรู ปถ่ ายรถทั้ง คัน
สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้ชดั เจน
- บันทึกการแจ้งความร้องทุกข์ (กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ)
- สำเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อใบเสนอราคาค่าซ่อม กรณี มีการนำรถไปซ่อมแซม (ถ้ามี)
- รายงานอุบตั ิเหตุรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน..............ของพนักงานขับรถยนต์ตาม
แบบ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที๒
่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับรายงานความเสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จ จริ ง เพื่อสอบสวนให้ได้ค วามว่าความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้น นั้น มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าเกิ ด จากการกระทำของ
พนักงำนขับรถยนต์หรื อไม่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถำ้ มีเหตุผล
ความจำเป็ น เช่น ไม่มีขา้ ราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้งลูกจ้างประจำร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้ และควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งให้มี จ ำนวนไม่เกิ น 5 คนและให้กำหนดเวลาแล้ว เสร็ จในการดำเนิ น การของ
คณะกรรมการไว้

ขั้นตอนที่ 3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่สอบสวน โดยรวบรวมพยานเอกสำร
พยานบุคคล พยานผูเ้ ชี่ยวชาญ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร หรื อสถานที่ เพื่อให้ทราบว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ นมี
เหตุอนั ควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรื อเหตุสุดวิสยั
เนื่ อ งจากไม่ มี ร ะเบี ย บ กฎหมาย ก ำหนดแนวทางในการด ำเนิ น การของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการเกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่ผบู ้ งั คับบั ญชำชั้น
เหนือขึ้นไปสามารถใช้พิจารณาได้ จึงควรนำหลักเกณฑ์ทวั่ ๆ ไป มาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหรื อมีมติในประเด็นต่างๆ
- ในการประชุมคณะกรรมการ จำนวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ มำ
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งขึ้นทำหน้าที่แทน
- มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ถื อ เสี ยงข้างมาก กรรมการที่ ไ ม่ เห็ น ด้ว ยกับ มติ ที่ ป ะชุ ม อาจท ำความเห็ น
แย้งมติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
แนวการสอบข้อเท็จจริ งกรณี รถยนต์ราชการเกิด อุบตั ิ เหตุ เพื่อให้การสอบสวนเป็ นไปด้วยควำม
ละเอียด รอบคอบและครบถ้ว นทุ กประเด็ น เช่น เดี ยวกับแนวการสอบข้อเท็จ จริ งความรับผิดทางละเมิด ของ
เจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0406 กค.7/ว56 ลงวันที่ 12 กันยายน2550

-59เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งสอบสวนและพิจารณาเสร็ จแล้ว ให้ทำบันทึกรายงานผลกำร
สอบข้อเท็จจริ งเสนอหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมต้นฉบับสำเนาการสอบข้อเท็จจริ งทั้งหมด
เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จพร้อมต้นบับสำเนาการสอบข้อเท็จจ
จากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งให้ดำเนินการดังนี้
1. หากพิจ ารณาแล้ว เห็ น ว่า เป็ นกรณี ไม่ มีเหตุ อนั ควรเชื่ อว่าเกิ ด จากเหตุ สุด วิสัยแบบมีและ
ใม่มีคู่กรณี ให้หัวหน้าส่ วนราชการลงความเห็นไว้ทา้ ยสำนวนว่ำไม่ควรแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดทางละเมิดแล้ว ให้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริ งพร้อมต้นฉบับ สำนวนการสอบข้อเท็จจริ งไปยัง
หัวหน้ำส่วนราชการ โดยให้รายงานผ่านผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. หากพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า เป็ นกรณี มีเหตุ อนั ควรเชื่ อ ว่าความเสี ยหายเกิ ด จากการกระท ำ
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ มีคู่ ก รณี และไม่มีคู่ ก รณี ให้ลงความเห็ น ท้ายสำนวนว่าเห็ น ควรแต่ง คณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด แล้วรายงานการสอบข้อเท็จจริ งพร้อมต้นฉบับไปยัง หัวหน้าส่ วนรำชกำร เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งทางละเมิดต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับยานพาหนะเกิดอุบตั ิเหตุได้รับความเสี ยหาย
ขั้นตอนที่ 1
ผู้เกีย่ วข้ องรายงานความเสียหายให้ ผ้บู ังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น

ขั้นตอนที2่
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้น

ขั้นตอนที3่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้นดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบว่ำ
มีควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า เกิดจากความประมาทของ
เจ้าหน้าที่หรื อไม่/รำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริ งต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ขั้นตอนที4่
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริ งแบ่งเป็ น 2 กรณี

กรณีไม่ มีเหตุอันควรเชื่ อว่าความเสี ยหาย
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้ าที่

กรณีมีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าความเสี ยหาย
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้ าที่

- ให้ลงความเห็
ท้ายสำนวนว่
-ให้ลงความเห็นท้ายสำนวนว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้
อเท็จจริ งนทำงละเมิ
ด าควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งทำงละเมิด
- ส่งต้นฉบับการสอบสวนฯไปยังหัวส่วน
- ส่งต้นฉบับการสอบสวนฯไปยังหัวส่วน
ราชการ
ราชการ
หัวส่ วนราชการพิจารณา
มีควำมเห็นให้ยตุ ิเรื่ อง

หัวส่ วนราชการพิจารณา
มีควำมเห็นให้ดำเนินกำรตำมข้อ 8 ของระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบตั ิของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539
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รักรถ..ตรวจเช็ครถอย่ างสม่าเสมอ
- ควรเปลี่ยนยางใหม่ทุกๆ 2 ปี หรื อ 50,000 กิโลเมตร
- สลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรื อ 6 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพศูนย์ลอ้ ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรื อ1 ปี
- เปลี่ยนถ่ายน้ ำมันเครื่ องทุกๆ 5,000กิโลเมตร หรื อ 3 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพเบรกทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรื อ 3 เดือน
- ตรวจเช็คโช้กอัปทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรื อ3 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพตามระยะทางอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรื อ 3 เดือน
- ตรวจเช็คระดับน้ ำกลัน่ อาทิตย์ละ 1 ครั้งและเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 ปี
- ได้รับการติดตั้งโดยช่างผูช้ ำนาญการ
- เช็คลมยางเป็ นประจำทุกๆสัปดาห์

บันทึกการบ ารุงรักษา
50,000 กิโลเมตรหรื อ30 เดือน
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
- ตรวจวัดความดันลมยางสภาพยางและวงล้อทั้ง5เส้น
- สลับยาง-ถ่วงล้อ4 เส้น
- ตรวจเช็คผ้าเบรกหน้า-หลัง
- ตรวจวัดระดับน้ ำมันเครื่ อง
- ตรวจเช็คแบตเตอรี่ -ระดับน้ ำกลัน่
- ตรวจสอบโช้กอัป
- ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ
- ตรวจเช็คสภาพศูนย์ถว่ งล้อ

(
(
(
(
(
(

) ปกติ
) ปกติ
) ปกติ
) ปกติ
) ปกติ
) ปกติ

(
(
(
(
(
(

) ต้องแก้ไข
) ต้องแก้ไข
) ต้องแก้ไข
) ต้องแก้ไข
) ต้องแก้ไข
) ต้องแก้ไข

-62แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
หน่วยงำน................................................................................
ทะเบียนรถ.................................... ใช้เดินทำงไปรำชกำรวันที่...........................................................................
ชื่อ- นำมสกุล พนักงำนขับรถยนต์
.........................................................................................................................
ลำดับที่

รำยกำร

1

ระดับน้ ำมันเครื่ อง

2
3
4

ระดับน้ ำมันเบรค
ระดับน้ ำหล่อเย็น
ควำมดันลมและสภำพของยำง

5
6

ระบบไฟส่องสว่ำงหน้ำ – หลังไฟเลี้ยว ไฟ
เบรค
แบตเตอรี่ /น้ ำกลัน่

7

ที่ปัดน้ ำฝน

8
9

ระบบเบรค

10

ควำมสะอำดของรถทั้งภำยใน-ภำยนอก

11

อื่นๆ ที่พบ

สภำพ
ปกติ ไม่ปกติ

อำกำรที่ชำรุ ด

ระบบแอร์คอนดิชนั่

(ลงชื่อ)...................................................................... พขร.ที่ได้รับมอบหมำย
(........................................................................)

หมายเหตุกรณี ที่มกี ารเติมน้ ามัในการเดินทาเชื้อเพลิงไปราชการครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดท้ายนี้
สถานที่ไปติดต่อราชการ..........................................................ประเภทเชื้อเพลิง............................. .
จ านวน..........ลิตร ๆ ละ..........บาท เป็ นเงิน.................บาทเลขไมล์เมื่อเติม.....................................

