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  การทวนสอบ  
  เครือ่งมือแพทย์ 
  ในโรงพยาบาล 

                    
 

การทวนสอบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 ในการที่จะทําให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล มีความแม่นยําและ
เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลา อันจะเป็นการส่งผลให้การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาโรคของแพทย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การสอบเทียบ(Calibration) ไม่ใช่วิธีการที่ทําให้เครือ่งมือเหล่านั้นมีความแม่นย่ําและ
เที่ยงตรงได้ และก็ไม่สามารถทําให้ผูใ้ช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความมัน่ใจและเชื่อมัน่ ใน
ผลที่อ่านได้หรอืจากบันทึกของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ หรือจากการต้ังค่าใช้งานต่างๆว่า
ถูกต้อง แม่นย่ําและเที่ยงตรง การสอบเทียบเป็นแต่เพียงรายงานผลว่าเครื่องของท่านจริงจริงมีค่าที่อ่าน
ได้เป็นอย่างไร ตรงหรือไม่ตรง ผิดพลาดจากค่าจริงไปเท่าไร  ดังนั้นการทวนสอบ (Verification) หรอืการ
เทียบเคียง (to Compare)   จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ทีส่ามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้
เครื่องมือแพทย์ที่มีวิธีการและรูปแบบใกล้เคียงกับการสอบเทียบ และทีส่ําคัญเป็นการประหยัดงบ 
ประมาณสําหรบัการสอบเทียบจริงได้มาก 
 กองวิศวกรรมการแพทย์  จึงได้กําหนดมาตรฐานวิธีการทวนสอบขึ้น เพื่อสามารถใช้เป็นข้อ
ปฏิบัติในการทํางานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ยอมรับได้ในการรับทราบค่าต่างๆของ
เครื่อง มือแพทย์ เมื่อเทียบกับการสอบเทียบจากองค์กรภายนอกโรงพยาบาล 
 

 
 

รูปที่ 43  เป็นรูปแบบของการสอบเทียบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด(Unknown)  
            ด้วยการเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดกับค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด(Standard) 

บทที่ 
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       รูปที ่44  แสดงให้เห็นภาพจริงของวิธีการทวนสอบปรอทวัดไข้อย่างง่าย โดยการนําปรอทวัดไข้   
                   ทั้ง 4 ตัวจุ่มลงในน้ําอุ่น และอ่านค่าพร้อมกันโดยให้เทยีบกับตัวที่เรากําหนดไว้ว่ามีความ 
                   เที่ยงตรงที่สดุ และหากตัวไหนมีค่าของอุณหภูมิที่อ่านได้มากหรือน้อยกว่าค่ายอมรับก็ให ้
                   คัดออกเพื่อพิจารณาว่าจะใช้ต่อหรือส่งปรับแต่งค่า 
 
มาตรฐานการทวนสอบเครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล   
(Verification Standard of Medical Equipment  in Hospital) 
คํานยิามทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.1 มาตรฐาน ในที่นี้หมายถงึข้อกําหนดในการดําเนินการทวนสอบ ที่ถูกกําหนดขึ้นโดยกอง
วิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น 
 1.2 การทวนสอบ (Verification) ในที่นี้หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการใดๆ ที่เป็นการยืนยันว่า
เครื่องวัด หรือเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวัดเทียบ  ยังมีค่าที่นิยมใช้งานที่ถูกต้องสําหรับการนําไปวัดหรือใช้งาน 
เมื่อเทียบกับเครื่องวัดเทียบหลักที่คัดเลือกแล้วว่า มีความที่อ่านได้ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ของผู้ใช้ 
 1.3 กระบวนการ (Procedure) หมายถึงขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียด ต้ังแต่เริ่มการปฏิบัติการจน
สิ้นสุด ทีถู่กกําหนดออกเป็นข้อๆ 
 1.4 การวัดเทียบ (Measuring Compare) หมายถึงการนําเครื่องมือแพทย์ที่มีระบบการทํางาน
เหมือนกัน มาวัดและอ่านค่าที่ค่าใดๆ ที่จุดและเวลาเดียวกัน ว่ามีค่าเท่ากันหรือแตกต่างกัน 

1.5 การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึงการดําเนินการทางมาตรวิทยา เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ค่าของปริมาณที่แสดงโดยเครื่องมือวัดหรือระบบการวัดหรือการแทนโดยวัสดุ กับค่าที่สอดคล้อง
กันของปริมาณที่ทําให้เป็นจริงโดยมาตรฐานการวัดภายใต้สภาวะที่เจาะจง 

1.6 เครื่องมือทวนสอบ (Verification Equipment) หมายถึง เครื่องมือวัดเทียบหลัก และ
เครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ 

1.7 เครื่องมือวัดเทียบหลัก (Master Compare Equipment) หมายถึงเครื่องมือวัดที่ต้องเป็น
ชนิดเดียวกันกับเครื่องที่ถูกวัดเทียบ  โดยผา่นการพิจารณาแล้วว่ามีความเที่ยงตรง มีผลรับรองการสอบ
เทียบภายในปีนั้นๆ 
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1.8  เครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ (Measured Compare Equipment)  หมายถึงเครื่องมือวัดที่เป็น 
ชนิดเดียวกันกับเครื่องมือวัดเทียบหลัก ที่ต้องการนํามาวัดเทียบเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงว่ายังอยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับของผู้ใช้ 

1.9 ผูใ้ช้ (User) หมายถึงคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหนา้ที่ของโรงพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือ
เหล่านี้ทําการวัดผู้ป่วย 

1.10 เกณฑ์การยอมรับ (Tolerance Limits) หมายถึงค่าที่ถูกกําหนดโดยผู้ใช้  เป็นค่าใดๆที่ไม่
น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ถูกกําหนดไว้ ถ้าอยู่ในเกณฑ์จะไม่มผีลต่อการวินิจฉัยที่มาของโรค 

1.11 การวัดเทียบ (Measurement to Compare) หมายถึงชุดของการวัด เพื่อตัดสินค่าของ
ปริมาณที่ถูกวัด ด้วยการเปรียบเทียบกับค่าของเครื่องที่กําหนดให้ว่ามีความถูกต้องที่สุด 

BP ตัวทวนสอบ

BP ตัวเปรียบเทียบข้อต่อสามทาง

 
รูปที่ 45  แสดงภาพการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท โดยใช้ BP ตัวเปรียบเทียบ 
          ที่โรงพยาบาลมั่นใจว่าเที่ยงตรงแม่นยําที่สุดมาทําหน้าที่แทนเครือ่งมือสอบเทียบหลัก 

 
2. การควบคมุการทวนสอบ/วัดเทยีบ 
 2.1 การแยกประเภท (Classification) 
  - เครื่องมือวัดเทียบหลัก (Master Compare Equipment) 
  - เครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ (Measured Compare Equipment) อาจมี 
                   รายละเอียดการอ่านค่าจากสเกล เช่นเดียวกันหรือดีกว่า สเกลของเครื่องมือ  
                   วัดเทียบหลัก 
 
 2.2 การบ่งชี้และใช้รหสั (Identification and Code) 
  2.2.1 ต้องมั่นใจว่าเครื่องมือทั้งหมดที่เข้าสูก่ระบวนการทวนสอบ อยู่ภายใต้                             
การควบคุมของผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบ 
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  2.2.2 กรณีจําเป็น เครื่องมือวัดเทียบหลัก และเครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ ต้อง                             
สามารถอ้างอิงรายละเอียดได้ 
  2.2.3 กระบวนการบ่งชี้อาจอยู่ในรูปของสติ๊กเกอร์ หรือเครื่องหมายใดๆ ทีม่ ี                            
ความคงทนถาวรยึดติดอย่างแน่นหนา 

2.3 การทําทะเบียน (Inventory) 
 2.3.1 มีบัญชีของเครื่องมือทุกเครื่องที่เข้ารับการทวนสอบ หรือฐานข้อมูล 
 2.3.2 ข้อมลูที่บันทึกอย่างน้อยประกอบด้วย 
  - รหัสเครื่อง 
  - ช่ือเครื่องมอื 
  - ผูผ้ลิต 
  - แบบ / รุ่น 
  - หมายเลขเครือ่ง 
  - สถานที่เก็บรักษาเครื่อง 
  - หน่วยงานเจ้าของเครื่อง 
  - ผู้รับผิดชอบ 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentation of Verification) 
 2.4.1 มาตรฐานการทมวนสอบในเครื่องมือนั้นๆ 
 2.4.2 คู่มือการใช้การบํารุงรักษาเฉพาะเครื่อง หรือประจําเครื่อง 
 2.4.3 ใบรับรองผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดหลัก 
2.5 การบันทึกเครื่องมือทวนสอบ (Record of Verification Equipment) 
 2.5.1 ต้องเก็บรักษาบันทึกของเครื่องมือวัดเทียบหลักและเครื่องมือที่ถูกวัด 
 2.5.2 การบันทึกต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ 
  - ช่ือเครื่องมือวัดเทียบหลัก 
  - ช่ือ และสิ่งบ่งชี้ของมาตรฐานอ้างอิง 
  - ผู้ผลิต รุ่น แบบ หมายเลขประจําเครื่อง (ID) ที่ถูกกําหนดมาจากการ 
                   สอบเทียบ(Calibration) 
  - วันที่ทวนสอบ 
  - ผล ก่อนและหลังการปรับเครื่อง (ถ้ามี) 
2.6 การจัดการเครื่องมือวัดเทียบหลักและเครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ 
 2.6.1 เครื่องมือวัดเทียบหลัก ต้องมั่นใจว่ามีความเที่ยงตรงกวา่เครื่องมือที่ถูก                

วัดเทียบโดยสังเกตจากใบรับรองผลการสอบเทียบ และวธีิการเก็บ การใช้ และบํารุงรกัษา 
 2.6.2 เครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ ต้องอยู่ในสภาพปกติ มีการบํารุงรักษาตาม                 

ระยะเวลา 
2.7 เครื่องมือที่ไม่เป็นปกติ (Anomalous Items) 
 2.7.1 เครื่องมือที่ชํารุด 
 2.7.2 เครื่องมือที่ขาดการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
 2.7.3 เครื่องมือที่มีอุปกรณป์ระกอบหลักไม่ครบถ้วน 
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2.8 สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม (Accommodation and  
      Environment) 
 2.8.1 ระบุลักษณะความต้องการสิ่งของ และสถานที่ ที่ใช้ในการทวนสอบ 
 2.8.2 ต้องไม่ทําให้ผลการทวนสอบมีผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อการทวนสอบ 
 2.8.3 มีการควบคุม เฝ้าระวัง และบันทึก ตลอดช่วงเวลาที่ทําการทวนสอบ 
2.9 แฟ้มข้อมลู (Data File) 
 2.9.1 เก็บไว้ในที่ปลอดภัยต่อการเสื่อมสภาพและสูญหาย 
 2.9.2 มีความพร้อมต่อการเข้าถึง 
 2.9.3 มีการกาํหนดระยะเวลาเก็บรักษา และทําลาย 
 

3. การทวนสอบ 
3.1 ความสามารถในการการสอบกลับ (Traceability) ของเครื่องมือวัดเทียบหลัก 
 3.1.1 ควรกําหนดแนวทางการสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดเทียบหลัก 
 3.1.2 มีใบรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือวัดเทียบหลัก ภายในปีทีท่ําการ                   

ทวนสอบ 
 3.1.3 ต้องเป็นเครื่องที่มีผลการสอบเทียบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าผดิพลาด                

น้อยที่สุด 
3.2 ช่วงเวลาของการทวนสอบ (Intervals of Verification) 
 3.2.1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.2.3 ทุกครั้งหลังจากมีการซ่อมบํารุง หรอืมีการปรับปรุงแก้ไข  
3.2.3 เมื่อพบสิ่งผิดปกติในการวัดค่า 

 3.3 วิธีการทวนสอบ (Verification Procedures) 
  3.3.1 ผู้ที่ทําการทวนสอบควรมีองค์ความรู้ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่                             
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานสอบเทียบหรือทวนสอบ 
  3.3.2 เอกสารการทวนสอบ ของเครื่องมือวัดหลักและเครื่องมือที่ถูกวัด ต้องมี                             
รายละเอียดที่ครบถ้วน ทั้งคา่การยอมรับและค่าอ้างอิงในกระบวนการสอบกลับและผลที่ได้จากการเทียบ
ค่า 
  3.3.3 มีวิธีการ ขั้นตอนของการทวนสอบ ในเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด ที่ได้                             
จัดทําไว้แล้วในรูปของเอกสาร 
  3.3.4 สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในการทวนสอบ ใหส้ามารถใช้เช่นเดียวกับ                             
สถานที ่ที่ใช้เครื่องมือแพทย์นั้นๆ หรือในหอ้งที่ถูกกําหนดขึ้นเฉพาะ 
 3.4 การติดป้ายทวนสอบ (Verification Labeling) 
  3.4.1 เครื่องมือที่ถูกวัดเทียบ และผ่านเกณฑ์การยอมรบั จะต้องได้รับการติดป้ายหรือ
ทําเครื่องหมายบ่งชี้ที่ชัดเจน 
  3.4.2 ป้ายหรือเครื่องหมายต้องแตกต่างจาก ป้ายการสอบเทียบ 
 3.5 ใบรายงานผลการทวนสอบ (Verification Report) 
  3.5.1 เป็นเอกสารเฉพาะเครื่อง หรือเอกสารรวม 
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  3.5.2 อย่างน้อยต้องรายงานค่าผิดพลาด(Error) ขีดจํากัดในการใช้งานถ้ามี 
  3.5.3 วันที่ทําการทวนสอบ 
  3.5.4 ผูท้วนสอบ 
 
4. ต้องมกีารอา้งอิง  
 ในการทวนสอบต้องมีการอ้างอิงรูปแบบหรือวิธีการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เป็นค่า
มาตรฐานอ้างอิง เช่น  มาตรฐานนี้ทําการอ้างอิงมาจาก EAL-G19 หรือมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ
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ใบรายงานผลการทวนสอบ                           แผ่นที่.......จากทั้งหมด................แผ่น 

 
ชื่อเครื่องมือวัดเทียบหลัก...........................................................................................เลขที่ของการรับรองผลการสอบเทียบล่าสุด........................................................... 
ยี่ห้อ.................................................................................รุ่น.....................................................................................หมายเลขเครื่อง…………...............................…………. 
หมายเลข ID ………………………วันที่ได้รับการสอบเทียบ.............................................ค่าผิดพลาด.........................................ค่าความไม่แน่นอน..................................... 
ผู้ทวนสอบ ...............................................................................................ตําแหน่ง................................................................................................................... 
 
ลําดับ หมายเลขเครื่อง 

หรือหมายเลข ID 
หน่วยงาน ยี่ห้อ/รุ่น ผลการทวนสอบ วันครบกําหนด 

ครั้งต่อไป ผ่าน ไม่ผ่าน ค่าผิดพลาด 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ผู้รับรองผลการทวนสอบ .................................................................................ตําแหน่ง.......................................................................................... 


