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 การสอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย ์
ในโรงพยาบาล   

  
 
การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

การสอบเทียบเครื่องมือถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบบํารุงรักษา  โดยเฉพาะในการซ่อมบํารุง
แต่ละครั้ง เราจะต้องทําการสอบเทียบเครื่องมือทุกครัง้ว่าค่าที่ได้มีความถูกต้องเท่าไหร่เมื่อเทียบจากค่า
จริง ดังนั้นระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลจึงควรมีระบบการสอบเทียบหรือไม่ก็ระบบทวนสอบเครื่องมือ
ในโรงพยาบาลเอง อย่างน้อยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผูใ้ช้เครื่องว่า เครื่องที่ได้รับไปจากหน่วยบํารุงรักษา
มีค่าที่เชื่อถือได้ 

 
ความจําเปน็ในการสอบเทยีบต่อระบบบาํรุงรักษาในโรงพยาบาล 

เพื่อมุ่งให้บริการแก่หน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  ในการเพิ่มระดับคุณภาพของ
เครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการแกป่ระชาชน  การสอบเทียบเครื่องมือมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การควบคุม  และการประกันคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ  ที่มีเครือ่งมือทางการแพทย์เพื่อให้บริการ  
เพราะเครื่องมือต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือวัดเพื่อวัดวิเคราะห์ วินิจฉัย และการรักษา เพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ว่าเครื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนว่าเป็นเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ ยังคงทํางานได้อย่างถูกต้องและ
เชื่อถือได้คุณลักษณะของเครื่องมือที่ต้องมีการใช้งานตลอดเวลา  จากความสําคัญของการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์  ระบบคุณภาพ ISO / HA   จึงได้กําหนดให้ผู้ที่นําระบบคุณภาพนี้ไปใช้   ต้องมีการสอบ
เทียบเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ที่การใช้งานส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของ
การให้บริการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและเกดิประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการสอบเทียบทุกเครื่อง คือเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อ
นําไปใช้กับผู้ป่วย 

 
แนวทางการกาํหนดประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 
 การกําหนดประเภทของความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ มหีลายรูปแบบ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของ
การนําไปใช้งาน เช่น สําหรับผู้ป่วย  สําหรับผู้ใช ้  สําหรับงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลเป็นต้น   
โดยทั่วไปแล้วสําหรับโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะกําหนดประเภทของความเสี่ยงตามการใช้งานโดยเน้นที่
การส่งผลกระทบกับผู้ป่วยเป็นหลกั คือ 

- ประเภทความเสี่ยงสูง  หมายถึงเครื่องมือแพทย์ใดๆก็ตามที่ใช้รักษา , วินิจฉัย , ติดตาม
เฝ้าระวัง หรือเพื่อการกายภาพบําบัด  หากขณะใช้กับผู้ป่วย แล้วเครื่องมีการผิดปกติ หรือ
การใช้ผิดพลาด  ผู้ใช้เครื่อง ( แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่) ไมส่ามารถเข้าไปขัดขวางหรือ

บทที ่
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ให้การช่วยเหลือได้ทันที อาจทําให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย หรืออาการป่วยเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
เครื่องให้ยาดมสลบ เครื่องใหส้ารละลายทางหลอดเลือดดํา   เป็นต้น 

- ประเภทความเสี่ยงกลาง  หมายถึงเครื่องมือแพทย์ใดๆก็ตามท่ีใช้รักษา , วินิจฉัย , ติดตาม
เฝ้าระวัง หรือเพื่อการกายภาพบําบัด  หากขณะใช้กับผู้ป่วย แล้วเครื่องมีการผิดปกติ หรือ
การใช้ผิดพลาด   แต่ผู้ใช้เครื่อง ( แพทย ์พยาบาล เจ้าหน้าที่) ยังสามารถเข้าไปขัดขวาง
หรือตรวจสอบได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตราย เช่น เครื่องมือจําพวกติดตามเฝ้าระวัง  
เครื่องมือวินิจฉัยขั้นพื้นฐานทั่วไป เช่น เครื่อง NI BP เครื่องส่องตรวจ  เครื่องปั่นเลือด 
เป็นต้น 

- ประเภทความเสี่ยงตํ่า  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยเสียเป็นส่วนใหญ ่ และไม่
ส่งผลใดๆ กับผู้ป่วยโดยตรง ผู้ใชเ้ครื่องสามารถบ่งถึงความผิดปกติจากการใช้เครื่องได้  
เช่น  BPหรือเครื่องชั่งน้ําหนักในห้องตรวจโรคทั่วไปเป็นต้น 

 
มาตรฐานของห้องปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบสากล  
ความเป็นมา 
     ISO/IEC 17025-1999 คือมาตรฐานที่เป็นข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติ 
การทดสอบและสอบเทียบ (General Requirements for the Competence of Testing and 
Calibration Laboratories) ที่นํามาใช้แทนมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25-1990 โดยประกาศใช้ใน
เดือนธันวาคม 1999 เนื่องจาก 
          1. มาตรฐานเดิมเป็นเพียงข้อเสนอแนะ (Guide)                                                                              
          2. มาตรฐานเดิมมีขอ้บังคับที่ไม่ชัดเจนและคลมุเครือ 
          3. เพื่อแยกข้อกําหนดทางคุณภาพออกจากข้อกําหนดทางวิชาการให้ชัดเจน โดยนําข้อกําหนด
ของระบบคุณภาพใน ISO 9000 มาใช้เป็นข้อกําหนดทางคุณภาพ 
          4. เพื่อให้ทั่วโลกใช้มาตรฐานเกี่ยวกับข้อกําหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบเดียวกัน 
 
โครงสร้างของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
     1. ขอบข่ายของมาตรฐาน (Scope) กําหนดขอบข่ายที่แน่นอน 
     2. เอกสารอ้างอิง (Normal reference) นิยามศัพท์ Guide 2 , ISO 8402                                                  
     3. ข้อตกลงและคําจํากัดความ (Terms and definition)                                                                         
     4. ข้อกําหนดทางการจัดการ (Management requirements) 14 ข้อ 
     5. ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical requirements) 10 ข้อ 
     6. ภาคผนวก (Annexes) ใช้เป็น reference เท่านั้น 
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รูปที่ 40  การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นส่วน   
            หนึ่งของมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขใน  
            โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง 

 
ขอบข่ายของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
     1. เป็นข้อกําหนดทั่วไปเพื่อแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ 
รวมทั้งการชักตัวอย่าง (Sampling) ทั้งที่ปฏิบัติตาม Standard method, Non-Standard 
method หรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นมาเอง (In-house method)                                                    
     2. ใช้ได้กับทุกห้องปฏิบัติการที่ทําการทดสอบหรอืสอบเทียบ 
          2.1 First Party ห้องปฏิบัติการที่ทําการทดสอบ/สอบเทียบภายในองค์กรเดียวกัน 
          2.2 Secondary Party ห้องปฏิบัติการที่รับทําการทดสอบ/สอบเทียบภายในภายนอก 
                องค์กร 
          2.3 Third Party องค์กรกลางที่ออกใบรับรองผลติภัณฑ์ 
     3. ข้อสังเกต (Note) ในเอกสารนี้มีเพื่อความชัดเจนของข้อความ ไม่ได้เป็นข้อกําหนด 
     4. ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหาร และระบบทางวิชาการ 
     5. ไม่ครอบคลุมข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ 
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                 รูปที่ 41  แสดงให้เห็นถึงห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลหรือน้ําหนักที่ได้                                
                             ผ่านการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 
 

     6. หากห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการออกแบบ  
       Method หรือพัฒนา Method ขึ้นมาเอง จะถือว่ามีระบบคุณภาพตาม ISO 9001- 
       1994  หากห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นํา Standard  

            method  ที่มีผู้จัดทําไว้แล้วมาใช้ จะถือว่ามีระบบคุณภาพตาม ISO 9002-1994 
 
วัตถุประสงค์ของการวดั 

1. วัดเพื่อสร้าง 
- ลด Trial and error 
- ลดความต้องการ skills  
- Mass Production  
- Interchangeability and compatibility 

2. วัดเพื่อควบคุม  
- Quality control process 
- เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุ 
- เพื่อการ Accept หรือ Reject ที่ไม่ผิดพลาด 
- สามารถอ้างอิงมาตรฐานของหน่วยวัดเดียวกัน 

3. วัดเพื่อความก้าวหน้า 
- การวิจัยและพัฒนา 
- เพื่อสร้างนัวตกรรมใหม ่
- การหาคําตอบในปรากฏการตามธรรมชาติ 
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ความต้องการการวดัในอนาคต  
• Accuracy และ Precision สงูขึ้น  
• Sensitivity และ resolution สูงขึ้น  
• Reliability และ Stability ดีขึ้น 
• คงความถูกต้องได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
• ราคา ใช้งานง่าย และทํางานได้โดยอัตโนมัติ 
•  

ห้องปฏบิตักิารสอบเทียบภายในหน่วยงาน(โรงพยาบาล)   
 - เพื่อสนองความต้องการของระบบคุณภาพ  
 - ประหยัดเวลา เพิ่มเวลาใช้งานของเครื่องมือ  

  - ประหยัดค่าใช้จ่าย  
  - มีความมั่นใจในคุณภาพ  
  - มีระบบการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยาก  
  
มาตรฐานวธิดีาํเนนิการสอบเทียบ  

 วิธีดําเนินการสอบเทียบ  ต้องทําเป็นเอกสาร  
 -ต้อง Validate  

    -ต้องทันสมัย  
    -มีให้ผูใ้ช้งานตลอดเวลา  

 -ต้องมีการควบคุม  
-ได้จากมาตรฐาน เช่น ISO, DIN, JIS, ASTM  

   -ได้จากวิธีการท่ีจัดทําไว้แล้ว ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ  
-ได้จากผู้ผลิต  
-ได้จากการฝึกอบรม  

 สิ่งบ่งชี้สถานะการสอบเทียบ   
-สิ่งบ่งชี้เฉพาะของเครื่องมือวัด  

   -วันที่สอบเทียบ  
   -วันครบอายุการสอบเทียบ  
   -สิ่งบ่งชี้ผู้ทําการสอบเทียบ  
   -สิ่งบ่งชี้เฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี)  

เอกสารในระบบสอบเทียบ    
-วิธีดําเนินการ  

   -วิธีการสอบเทียบ  
    -วิธีดําเนินการ มีรายละเอียดของ    

-วัตถุประสงค์  
   -ขอบข่าย  
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   -คําจํากัดความ  
   -เอกสารอ้างอิง  
   -ความรับผิดชอบ  
   -วิธีดําเนินการ  
   -บันทึก  
   วิธีการสอบเทียบ ขั้นตอนการเขียนวิธีการสอบเทียบ   

-ตรวจสอบ Specification ของเครื่องมือที่จะเขียน  
   -เลือกวิธีการสอบเทียบ (Calibration Method)  
   -เลือกเครื่องมอืมาตรฐานที่เหมาะสม (Accuracy Ratio)  
   -กําหนดเกณฑ์การยอมรับของผลการสอบเทียบ (Tolerance Limits)  
   -เขียนวิธีดําเนินการ (Procedure)  
   -ทวนสอบวิธีดําเนินการ (Verify Procedure)  
 
 ปจัจัยหลักของห้องปฏบิตักิารสอบเทียบ ได้แก่  

-ผู้ปฏิบัติงานสอบเทียบ 
-สถานทีแ่ละสภาวะแวดล้อม 
-วิธีการสอบเทียบ 
-มาตรฐานการวัด 
-บันทึกการสอบเทียบ และรายงานผล 
-ระบบคุณภาพ 
 

มาตรฐานทีใ่ชใ้นกระบวนการสอบเทียบ  
- มีอัตราส่วนความถูกต้อง 3 ถึง 10 เท่า (ในงานเครื่องมือแพทย์ใช้ที ่3-4 เท่า) 
- มีพิสัย (Range) ครอบคลุม  
- มีความสามารถสอบกลับได้ (Traceability) ถึงมาตรฐานแห่งชาติ (National  
  Standards)  
- มาตรฐานอ้างอิง (Reference Standards) คอื มาตรฐานที่มีคุณภาพทางมาตรวิทยา   
  สูงสุดทีม่ีอยู่ ณ ที่ใช้งาน ซึ่งความถูกต้องของหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหลายภายใน 
  หน่วยงานนั้น สามารถอ้างอิงได้จากมาตรฐานนี้ 
- มาตรฐานใช้งาน (Working Standards) คือ มาตรฐานการวัดที่ได้รับการถ่ายทอด 
  ความถูกต้องจากมาตรฐานอ้างอิงใช้สําหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอ่ืนๆ ใน 
  หน่วยงานนั้น 
- มาตรฐานอ้างอิงของการวัดที่มีความถูกต้องสูงสุด มีไว้ในห้องปฏิบัติการมีไว้สําหรับ 
  การสอบเทียบเท่านั้นต้องกําหนดแผนการสอบเทียบ ส่งไปสอบเทียบยังหน่วยงานที่  
  สามารถให้ “ ความสามารถสอบกลับได้ ” ของการวัดไปยังมาตรฐานแห่งชาติ หรือ  
  มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
- ใบรับรองการสอบเทียบ ต้องระบุผลการวัด ความไม่แนน่อนของการวัด และสอบกลบัได้ 
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      รูปที่ 42  แสดงให้เห็นหน้าตาของโปรแกรมประมวลผลการสอบเทยีบเครื่องมือแพทย์ของ 
                  กองวิศวกรรมการแพทย์ที่ใชกั้นอยู่ในปัจจุบัน ที่สามารถออกใบรายงานผลการ    
                  สอบเทียบได้ทันทีที่ป้อนค่าการวัดครบทุกค่า 
 
ข้อจํากดัการกาํหนดความเสีย่ง    

การกําหนดประเภทของความเสี่ยงในเครื่องมือแพทย์ ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้เป็นกฎตายตัว 
ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ เครื่องที่มีความเสี่ยงตํ่า สามารถเป็นเครื่องที่มีความเสี่ยงได้ทนัที หากมีการ
ใช้งานในจุดที่วิกฤติ เช่น เครื่องชั่งน้ําหนักที่นําไปใช้กับห้องฟอกไต หรือใช้ในการชั่งยาหรือสารอันตราย 
เป็นต้น 
 
ปญัหาการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1. ใช้งบประมาณสูงในการสอบเทียบกับเอกชน 
2. การจ้างเอกชนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์จํานวนมาก มาตรฐานการสอบเทียบจะลดลงไป 
3. หากโรงพยาบาลต้องการทําสอบเทียบเองจะประสบปัญหา คือ 
- บุคลลากร  ขาดความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเครื่องมือที่

หลากหลาย       
     มคีวามซับซ้อน และเทคโนโลยีที่ทันสมยั  
- เครื่องถูกสอบเทียบไม่ครอบคลุม 
- มาตรฐานการสอบเทียบทําได้ยาก 
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- ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่สูง 
- งบประมาณในการทวนสอบของเครื่องมือมาตรฐานสูงมาก 
- ต้องลงทุนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ   

เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลที่จําเป็นต่อการสอบเทียบ  ที่ถูกกําหนดขึ้นโดยงานสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล๊อก  (Analog Blood Pressure) 
2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล  (Digital Blood Pressure) 
3. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอนาล๊อก  (Analog Patient Termometer) 
4. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล  (Digital Patient Termometer) 
5. เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์แบบอนาล๊อก  (Analog Termometer) 
6. เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์แบบดิจิตอล  (Digital  Termometer) 
7. เทอร์โมมิเตอร์วัดในห้องแบบปรอท (Ambien Mercury Termometer) 
8. เทอร์โมมิเตอร์วัดในห้องแบบดิจิตอล (Ambien Digital Termometer) 
9. เครื่องชั่งน้ําหนักผู้ใหญ่  (Adult Weigh) 
10. เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก  (Baby Weigh) 
11. เครื่องชั่งน้ําหนักสาร  (Analytical Balance) 
12. เครื่องปั่นปัสสาวะ  (Centifugal) 
13. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG) 
14. เครื่องดิฟิบลิเลเตอร์  (Difibrillator) 
15. เครื่องกระตุ้นหัวใจ  (Pacer) 
16. เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
17. เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร  (Drainete Suction) 
18. เครื่องดูดช่วยคลอด (Vacuum) 
19. ตู้อบเด็ก  (Infant Incubator) 
20. ตู้ให้ความอบอุ่นแก่อบเด็ก  (Infant Warmer) 
21. ตู้เพาะเชื้อ  (Incubator) 
22. เครื่องตรวจสัญญาณชีพ (Patient Monitor) 
23. เครื่องติดตามการทํางานของผู้ป่วยชนิดข้างเตียง (Badside Monitor) 
24. เครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า  (Electrosurgery) 
25. ตู้เย็นเก็บเลือด  (Blood Bank) 
26. เครื่องหมุนส่าย  (Rotator) 
27. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  (General X-ray) 
28. เครื่องเอกซเรย์ฟัน  (Dental X-ray) 
29. เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซหัวแท้งค์  (Flowmeter Tank) 
30. เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซของระะบไปป์ลาย  (Flowmeter Pipline) 
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31. นาฬิกาจับเวลา (Digital Stop Watch) 
32. เครื่องวิเคราะห์การทํางานของหัวใจ (Patient Monitor)  
33. เครื่อง Sphygmomanometer 
34. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ NIBP 
35. เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) 
36. ชุดควบคุมแรงดัน (Regulator) 
37. เครื่องให้สารละลายในหลอด แบบ Infusion 
38. เครื่องให้สารละลายในหลอด แบบ Syring  
39. เครื่องให้ยาดมสลบ (Anesthesia Machine) 
40. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด  (Pulse Oxy Meter) 
41. เครื่องดึงคอ-หลัง (Traction) 
42. เครื่องจี้ตัดด้วยกระแสไฟฟ้า  (Electrosurgical Unit) 
43. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ ชนิดข้างเตียง (Bed Side Monitor) 
44. ตู้เย็นเก็บพลาสม่า (Freeze Bank) 
45. เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็ก แบบ Radial (Radial Warmer) 
 

ขั้นตอนการสอบเทียบ 
1. การชี้บอกสื่อเอกสารที่เหมาะสม 
2. ขอบข่ายการใช้งานของเอกสารขั้นตอนการสอบเทียบ 
3. รายงานหรือพิสัยที่สามารถสอบเทียบมาตรฐานได้ 
4. อุปกรณ์เครื่องมือประกอบในการสอบเทียบ 
5. เครื่องมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ 
6. สภาวะแวดล้อม และระยะเวลาที่ใช้ในการอุน่เครื่อง หรือทําให้เครื่องมือ 
7. คําบรรยายที่ระบุขั้นตอนของการดําเนินการสอบเทียบอันได้แก่ 

- การเตรียมขัน้ต้น เช่น การต่อสายวัด การต้ังค่าเครื่องวัด 
    - การตรวจสอบขั้นต้น เช่นการปรับ Zero ในกรณีการสอบเทียบ ohm meter 
    - วิธีการบันทึกและประเมนิผล 
8. เกณฑ์การยอมรับของผลการสอบเทียบ 
9. แนวทางการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
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ตัวอย่างเครื่องมือมาตรฐาน (Master Device) สําหรบัใช้สอบเทียบเครื่องมือในโรงพยาบาล  
 
ลําดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น ใช้สอบเทียบเครื่อง 
1 
 

Digital Thermo Meter 
Digital Thermo Meter 

Hart 
Hart 

1521 
4600 

-เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบ Analog 
-เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบ Digital 
-เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
-Water Bath 
-ตู้อบเด็ก 
-ตู้ให้ความอบอุ่นแก่อบเด็ก 
-ตู้เพาะเชื้อ 
-ตู้เย็นเก็บเลือด 
-Patient Monitor  

2 
 

Digital Pressure meter Metron 
Bio-tek 

QA-PT 
2G 
BP-1 

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
-เทอร์โมมิเตอร์วัดในตู้เก็บเวชภัณฑ์ 
-ตู้อบเด็ก 
-ตู้ให้ความอบอุ่นแก่อบเด็ก 
-Patient Monitor -NIBP 
-เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
-เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร   
-เครื่องดูดช่วยคลอด (Vacuum) 
 

3 
 

Multiparameter tester Bio-tek Lion 
Hart 3 

-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG) 
-Patient Monitor  
-NIBP 
-Bedside Monotor 

ลําดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น ใช้สอบเทียบเครื่อง 
4 
 

NIBP Analyzer Bio-tek BP 
Pump
2 

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital  
-เครื่อง NIBP 

5 Electrosurgical 
Analyzer 

Bio-tek RF 
303 

-เครื่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า   

6 
 
 
 
 

SPO2 Analyzer Bio-Tek Index 
2 

-เครื่องวัดความอ่ิมตัวออกซิเจน 
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ลําดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น ใช้สอบเทียบเครื่อง 
7 Calibrated Analyzer Timer RT-

200 
-Flow Meter 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
-เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
-เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร   
-เครื่องดูดช่วยคลอด (Vacuum) 

8 Infusion Analyzer Bio-tek BP-
Pump
2 

-เครื่องให้สารละลาย แบบ Infusion 
-เครื่องให้สารละลาย แบบ Syring 
 

ลําดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น ใช้สอบเทียบเครื่อง 
9 Gas analyzer Riken FI-21 -Anesthesia Machine 
10 Digital mAs meter Victoreen 08-

487 
-เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  (General X-ray) 
-เครื่องเอกซเรย์ฟัน  (Dental X-ray) 

11 X-RAY Tester Victoreen 4000
+ 

-เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  (General X-ray) 
-เครื่องเอกซเรย์ฟัน  (Dental X-ray) 
 

ลําดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น ใช้สอบเทียบเครื่อง 
12 Digital Techo Meter Testo 

Kyorisu 
645 -เครื่องปั่นปัสสาวะ  (Centifugal) 

-เครื่องปั่นเม็ดเลือด  Hematocrit) 
-เครื่องหมุนส่าย  (Rotator) 

13 Red check X-ray Victoreen 06-
526 

-เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  (General X-ray) 
-เครื่องเอกซเรย์ฟัน  (Dental X-ray) 

14 Lux meter Digicon LX-50 -เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  (Callimater) 
-ยูนิตทันตกรรม (โคมไฟ) 
-โคมไฟทางการแพทย ์

15 Sound Level meter Digicon DS-40 -ตู้อบเด็ก 
16 ตุ้มน้ําหนัก 1-20Kg Stainless 

Iron 
 -เครื่องชั่งน้ําหนักผู้ใหญ่  (Adult Weigh) 

-เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก  (Baby Weigh) 
 

17 ตุ้มน้ําหนัก 500mg-
500g 

Stainless  -เครื่องชั่งน้ําหนักสาร  (Analytical 
Balance) 
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รายละเอียดของใบรายงานผล 
- หัวเรื่อง เช่น ใบรายงานผลการสอบเทียบ 
- ช่ือ ที่อยู่ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
- การช้ีบ่งเฉพาะของใบรายงานผลการสอบเทยีบ 
- ช่ือที่อยู่ของโรงพยาบาล 
- ระบุขั้นตอนการสอบเทียบที่ใช้ 
- รายละเอียดของเครื่องมือวัดที่รับมาสอบเทยีบ 
- วัน เดือน ปี ทีร่ับเครื่องมือวัดมาสอบเทียบ รวมถึงวันที่สอบเทียบ 
- ช่ือ ตําแหน่ง รายมือชื่อของผู้มีอํานาจในการออกใบรับรองรายงานผลการสอบเทียบ 
- ข้อความที่ระบุว่ารายงานผลการสอบเทียบนี้เฉพาะหน่วยงานที่สอบเทียบเท่านั้นตาม    
   ความเหมาะสม 
- ภาวะต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสอบเทียบ เช่นภาวะแวดล้อม 
- ค่าความไม่แนน่อนของการวัด และ/หรือ ขอ้ความเกี่ยวกับความเป็นไปตาม 
   คณุลักษณะทางมาตรวิทยาที่ระบุของเครื่องมือวัดที่ทําการสอบเทียบ 
- หลักฐานแสดงความสอบกลับได้ของการวัด 
- ใบรายงานผลการสอบเทียบไม่ควรมีการระบุวันที่สอบเทียบครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย ์

หากพบว่าเครื่องมือมีผลการสอบเทียบไม่เป็นไปตามเกณฑ์  โรงพยาบาลอาจะมีวิธีพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

- นําไปปรับ และกลับมาสอบเทียบใหม ่
- นําไปซ่อมแซม และกลับมาสอบเทียบใหม ่
- หลีกเลี่ยงการใช้งาน ณ จุด ทีม่ีค่าคลาดเคลือ่นสูง 
- ไปใช้ใน แผนก/กลุ่มงาน อ่ืนที่สามารถยอมรับค่าได้ 
- ใช้เป็นเครื่องมือในการฝกึสอน 

 


