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การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย 

กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
การสอบเทยีบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย  เปนกิจกรรมของกองวิศวกรรมการแพทย เพื่อมุงใหบริการแกหนวยงาน

บริการของกระทรวงสาธารณสุข  ในการเพิม่ระดับคุณภาพของเครื่องมือทางการแพทยในการใหบริการแกประชาชน  การสอบเทียบ
เครื่องมือมคีวามจําเปนอยางยิ่งตอการควบคุม  และการประกันคณุภาพของโรงพยาบาลตางๆ  ที่มีเครื่องมือทางการแพทยเพื่อใหบริการ  
เพราะเครื่องมือตางๆ ใชเปนเครื่องมือวัดเพื่อวัดวิเคราะห วินิจฉัย และการรักษา เพื่อใหเกดิความมั่นใจวาเครื่องที่ใหบริการแกประชาชน
วาเปนเครื่องมือวดัและทดสอบที่ใช ยังคงทํางานไดอยางถกูตองบแลเเชื่อถือไดคุณลักษณะของเครื่องมือที่ตองมกีารใชงานตลอดเวลา  
จากความสําคัญของการสอบเทยีบเครื่องมือแพทย  ระบบคุณภาพ ISO / HA   จึงไดกําหนดใหผูที่นําระบบคุณภาพนี้ไปใช   ตอง
มีการสอบเทยีบเครื่องมือทางการแพทยตางๆ ที่การใชงานสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 
เครื่องมือทางการแพทยที่จาํเปนตองมีการสอบเทียบ 

1. เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบอนาลอก  (Analog Blood Pressure) 
2. เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบดิจิตอล  (Digital Blood Pressure) 
3. เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบอนาลอก  (Analog Patient Termometer) 
4. เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบดิจิตอล  (Digital Patient Termometer) 
5. เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑแบบอนาลอก  (Analog Termometer) 
6. เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑแบบดิจิตอล  (Digital Termometer) 
7. เทอรโมมเิตอรวดัในหองแบบปรอท (Ambien Mercury Termometer) 
8. เทอรโมมเิตอรวดัในหองแบบดิจติอล (Ambien Digital Termometer) 
9. เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ  (Adult Weigh) 
10. เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก  (Baby Weigh) 
11. เครื่องชั่งน้ําหนักสาร  (Analytical Balance) 
12. เครื่องปนปสสาวะ  (Centifugal) 
13. เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ  (EKG) 
14. เครื่องดิฟบลเิลเตอร  (Difibrillator) 
15. เครื่องกระตุนหัวใจ  (Pacer) 
16. เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
17. เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร  (Drainete Suction) 
18. เครื่องดูดชวยคลอด (Vacuum) 
19. ตูอบเดก็  (Infant Incubator) 
20. ตูใหความอบอุนแกอบเด็ก  (Infant Warmer) 
21. ตูเพาะเชื้อ  (Incubator) 
22. เครื่องตรวจสัญญาณชีพ (Patient Monitor) 
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23. เครื่องติดตามการทํางานของผูปวยชนิดขางเตียง (Badside Monitor) 
24. เครื่องตัดจี้ดวยกระแสไฟฟา  (Electrosurgery) 
25. ตูเยน็เก็บเลือด  (Blood Bank) 
26. เครื่องหมนุสาย  (Rotator) 
27. เครื่องเอกซเรยทัว่ไป  (General X-ray) 
28. เครื่องเอกซเรยฟน  (Dental X-ray) 
29. เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซหัวแทงค  (Flowmeter Tank) 
30. เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซของระะบไปปลาย  (Flowmeter Pipline) 
31. นาฬิกาจับเวลา (Digital Stop Watch) 
32. เครื่องวิเคราะหการทํางานของหัวใจ (Patient Monitor)  
33. เครื่อง Sphygmomanometer 
34. เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบ NIBP 
35. เครื่องชวยหายใจ (Ventilator) 
36. ชุดควบคุมแรงดนั (Regulator) 
37. เครื่องใหสารละลายในหลอด แบบ Infusion 
38. เครื่องใหสารละลายในหลอด แบบ Syring  
39. เครื่องใหยาดมสลบ (Anesthesia Machine) 
40. เครื่องวัดเปอรเซน็ตความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือด  (Pulse Oxy Meter) 
41. เครื่องดึงคอ-หลงั (Traction) 
42. เครื่องจี้ตัดดวยกระแสไฟฟา  (Electrosurgical Unit) 
43. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ ชนิดขางเตียง (Bed Side Monitor) 
44. ตูเยน็เก็บพลาสมา (Freeze Bank) 
45. เครื่องใหความอบอุนแกเด็ก แบบ Radial (Radial Warmer) 

 
องคประกอบของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย 

 
 วัตถุประสงคของการสอบเทยีบมาตรฐานเครื่องมือแพทย  เพื่อใหเจาหนาที่ผูใชเครือ่งมือตองรูคุณลกัษณะของเครื่องมือที่ใชวามี
การทํางาน และการวัดไดเปนอยางไร   เพื่อจะนําไปสูการยืนยันทางลักษณะของเครือ่งมือวาเปนไปตามทางมาตรวิทยาของอุปกรณทาง
การแพทย    ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถตัดสินใจวา  เครื่องมือดังกลาวที่ผานการเทยีบคุณลักษณะแลว จะนําไปใหบริการตอไปหรือไม  
หรือจะตองมีการซอมหรือการปรบัแตงตอไป 
   
 องคประกอบของการสอบเทียบเครื่องมือของกองวิศวกรรมการแพทย   ประกอบดวย 

1. บุคลากรผูทําการสอบเทียบ 
2. อุปกรณมาตรฐานการวัด 
3. หองที่ใชในการปฏิบัติการสอบเทียบ 
4. เอกสารข้ันตอน และโปรแกรมสนับสนุนการสอบเทียบ 
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5. ระบบควบคุม และประกันการรสอบเทียบ 
6. เกณฑการยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย 

 
บุคลากรผูทําการสอบเทียบ 

ในการดําเนนิการสอบเทียบตองมคีวามเขาใจหลักการทํางานของเครื่องการสอบเทยีบ สถานะของเครื่อง ความแมนยํา คา
ความคลาดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง คาความไมแนนอนในการวัด การบํารุงรักษาเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ กองวิศวกรรการมกีาร
จัดมาตรฐานของเจาหนาที่ในการใหบริการสอบเทียบ ดังนี้  

(1)  เปนผูมีคณุวุฒิทางการศึกษาที่เกีย่วของ เชน ดานไฟฟา อิเล็กทรอนิคส  เครื่องมือกล  
(2)  ไดรบัผานการอบรมหลักสตูรความไมแนนอนในการวัด หรือสามารถคํานวณและวิเคราะหหาคาความไมแนนอนในการวัด

ได 
(3) ไดรับการอบรมหลกัสตูรที่จะทําการสอบเทยีบเครื่องแพทยตางๆ  จากภาคเอกชน  และจากหยวยงานราชการ ในเรื่องการ

เทียบ จนมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องนั้นและสามารถใชเครื่องไดอยางถูกตองและครบถวน เพื่อ
หลีกเลีย่งการที่จะไมทําใหเกิดคา   Uncertainty โต หรือสอบเทยีบผิดขั้นตอน 

(4) ตองเปนผูมีความรอบครอบและมีความรบัผิดชอบ 
(5) รูขั้นตอนการสอบเทียบตองเปนไปตามมาตรฐานหรือเปนทีย่อมรับ 
(6) มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(7) ตองปฏิบัตติามขั้นตอนการสอบเทียบที่กําหนดอยางเครงครดั 
(8) มีการรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานหองสอบเทียบ   
           หองปฏิบัตกิารประจําที่กองวิศวกรรมการแพทย 

(1) สภาพแวดลอมหองสอบเทียบสภาพแวดลอมขณะทําการสอบเทยีบเครื่องมอืจะมีผลกระทบตอคุณและการยอมรับไดของ
ผล 

    การสอบ   เทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องทีต่องการสอบเทยีบที่มีความแมนยาํสูง ดังนั้นผูทําการสอบเทียบเครือ่งมือตอง  
    ควบคุมใหสภาพแวดลอมในขณะสอบเทยีบอยูในเกณฑทีก่ําหนด สภาวะที่สงผลกระทบตอการสอบเทียบ หองสอบเทยีบจึง   
    ตองมีมาตรฐาน   โดยมีการควบคุมคอื 

- อุณหภูมิ ภายในปรับอยูที ่ 25 ±2 องศาเซลเซยีส 
-   ความชื้นสมัพัทธ  ใชงาน   45 – 90 เปอรเซ็นต 

              -   ระดับเสียงสาํหรับหองปฏิบัติการสอบเทียบ ไมเกิน 45 decibel  
          (2)  ขนาดหองที่ใชในการสอบเทยีบ ตองมีการจัดเตรยีมหองสอบเทียบ เพื่อใหการสอบเทยีบมีคุณภาพและเปนที่ยอมรบั   
ใน   
               การเตรยีมหองสอบเทยีบมีขนาด  12 X 4 เมตร  และตองระบุเจาะจงชนิดของเครื่องมือ  ใชปฏิบัติงานดังนี ้

- สอบเทียบทางไฟฟา 
- สอบเทียบดานความดัน 
- สอบเทียบดานอณุหภูมิ 
- สอบเทียบดานน้ําหนัก 
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หมายเหต ุรับเครื่องมาตรฐานของกองเพื่อการทวนสอบ และเครื่องจากหนวยงานอืน่ๆ ที่สง 
    หองปฏิบัติการแบบเคลื่อนที ่ (ตองใชหองของหนวยที่ขอรับบรกิาร)   

 (2) หองสอบเทียบแบบเคลื่อนที่ เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในโรงพยาบาลมีจํานวนจํากัดและบางชนิดมีขนาดใหญ
เคลื่อนยายลําบากจึงจําเปนตองไปดําเนนิการสอบเทียบ  ณ.  โรงพยาบาลดังนั้นเราจึงตองกําหนดหองสอบเทียบใหมี
ความเหมาะสมกบัการสอบเทยีบและตามความจําเปนที่จะทําได  เชน  หาหองทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิและความชืน้
สัมพัทธ ไดเนื่องจากเครื่องมือที่ใชวัดคา Standard  และเครื่องมือที่จะสอบเทียบหากอยูในหองที่มีอุณหภูมิ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาจะมีผลทาํใหคาที่วัดไดมีคาผิดพลาดขึ้นได  และหองไมควรมีขนาดใหญจนเกินไปเพราะจะทาํ
ใหการควบคุมอณุหภูมิทําไมไดควรเลือกใหมีขนาดที่เหมาะสมกับงาน 

(3) รถยนตสําหรับสอบเทยีบเคลื่อนที ่ ไดแกรถยนตคือการนํารถยนตมาดัดแปลงเปนหองสอบเทยีบเคลื่อนที่และให
เหมาะสมตอการสอบเทียบเครื่องมือแตละชนดิ เพราะภายใตสภาวะจะตองควบคุมและรักษาอุณหภูม ิความดันและ
สิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึง 

 
เครื่องมือ & อุปกรณมาตรฐานในการวัด 

 เครื่องมือที่ใชเปน  STANDARD  เครื่องมือและอุปกรณการวัดระดับการใชงาน และใชนําไปสอบเทียบเครื่องมือ
ที่มีใชในหนวยงานตางๆ เครื่องมอืมาตรฐานระดบันี้จะมีความทนทานในการใชงาน และมีคาความถกูตองทีเ่หมาะสมและยอมรบัได 

เครื่องมือที่ใชงาน จะตองมีการสอบกลบัได ตั้งแตกระบวนการสอบเทยีบ การนําไปใชงาน จนถึงการสอบกลับไดถึง
มาตรฐาน SI Unit ตามลําดบั  และมกีําหนดเวลาชัดเจนในการสอบเทียบครั้งตอๆ ไป     การถายทอดออกมาเปนชั้นๆ แต
กระบวนดังกลาวจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจะขาดชวงใดชวงหนึ่งไมได เพราะถามีการสอบกลบัแลวก็จะทําใหทราบแหลงทีม่าและ
สรางความเชื่อมัน่ใหแกผูรับบริการ    

    เครื่องมือที่ใชในงานสอบเทียบที่ด ี ควรมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมคือ  
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการสรางคาหรือการวดัควรเปนเครื่องมือเฉพาะทางในแตละชนิดของสาขา เชนเครื่องมือที่ใช

งานในดานทางการแพทย, ทางอุตสาหกรรมเปนตน และมีความแมนยํา, เที่ยงตรง และเสถียรทางมาตรวิทยาสูง       
(1) เครื่องมือมาตรฐานที่จะนํามาสอบเทียบจะตองมีคา accuracy สูงกวาเครือ่งที่จะนํามาสอบเทียบ   3  เทา 
(2) มียานการทํางานที่ครอบคลุมจุดใชงานที่ตองการสอบเทยีบ 
(3) เครื่องมือมาตรฐานจะตองอยูในสภาพที่สมบรูณพรอมใชงานและมีกอน DUE date 
(4) เครื่องมือมาตรฐานที่ใชตองมีการสอบกลับไดถึงมาตรฐานระดับชาต ิระดับสากล  
(5) สามารถใหความไมแนนอนของการวัด ในการสอบเทียบมาตรฐาน 
 
 
 

เครื่องมือมาตรฐานของกองวิศวกรรมการแพทย สําหรับใชสอบเทียบเครื่องมือใหกับโรงพยาบาล มีดังนี้ 
ลําดับ รายการ ย่ีหอ รุน ใชสอบเทียบเครื่อง 

1 
 

Digital Thermo Meter 
Digital Thermo Meter 

Hart 
Hart 

1521 
4600 

-เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบ Analog 
-เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบ Digital 
-เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑ 
-Water Bath 
-ตูอบเดก็ 
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-ตูใหความอบอุนแกอบเด็ก 
-ตูเพาะเชื้อ 
-ตูเยน็เก็บเลือด 
-Patient Monitor  

ลําดับ รายการ ย่ีหอ รุน ใชสอบเทียบเครื่อง 
2 
 

Digital Pressure meter Metron 
Bio-tek 

QA-PT 2G 
BP-1 

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
-เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑ 
-ตูอบเดก็ 
-ตูใหความอบอุนแกอบเด็ก 
-Patient Monitor  
-NIBP 
-เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
-เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร   
-เครื่องดูดชวยคลอด (Vacuum) 

3 
 

Multiparameter tester Bio-tek Lion Hart 3 -เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ  (EKG) 
-Patient Monitor  
-NIBP 
-Bedside Monotor 

4 
 

NIBP Analyzer Bio-tek BP Pump2 -เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital  
-เครื่อง NIBP 

5 Electrosurgical Analyzer Bio-tek RF 303 -เครื่องตัดจี้ดวยกระแสไฟฟา   
6 SPO2 Analyzer Bio-Tek Index 2 -เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจน 
7 Calibrated Analyzer Timer RT-200 -Flow Meter 

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Analog 
-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
-เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
-เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร   
-เครื่องดูดชวยคลอด (Vacuum) 

8 Infusion Analyzer Bio-tek  -เครื่องใหสารละลาย แบบ Infusion 
-เครื่องใหสารละลาย แบบ Syring 

9 Gas analyzer   -Anesthesia Machine 
10 Digital mAs meter Victoreen  -เครื่องเอกซเรยทั่วไป  (General X-ray) 

-เครื่องเอกซเรยฟน  (Dental X-ray) 
11 X-RAY Tester Victoreen  -เครื่องเอกซเรยทั่วไป  (General X-ray) 

-เครื่องเอกซเรยฟน  (Dental X-ray) 
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ลําดับ รายการ ย่ีหอ รุน ใชสอบเทียบเครื่อง 

12 Digital Techo Meter Testo 
Kyorisu 

645 -เครื่องปนปสสาวะ  (Centifugal) 
-เครื่องปนเม็ดเลอืด  Hematocrit) 
-เครื่องหมนุสาย  (Rotator) 

13 Red check X-ray Victoreen  -เครื่องเอกซเรยทั่วไป  (General X-ray) 
-เครื่องเอกซเรยฟน  (Dental X-ray) 

14 Lux meter Digicon  -เครื่องเอกซเรยทั่วไป  (Callimater) 
-ยูนิตทนัตกรรม (โคมไฟ) 
-โคมไฟทางการแพทย 

15 Sound Level meter   -ตูอบเดก็ 
16 ตุมนํ้าหนัก 1-20Kg Stainless 

Iron 
 -เครื่องชั่งน้ําหนกัผูใหญ  (Adult Weigh) 

-เครื่องชั่งน้ําหนกัเดก็  (Baby Weigh) 
17 ตุมนํ้าหนัก 500mg-500g Stainless  -เครื่องชั่งน้ําหนกัสาร  (Analytical Balance) 

 
ขั้นตอนการสอบเทียบมาตรฐาน 

ขั้นตอนการสอบเทียบมาตรฐาน เปนเอกสารที่ใชแสดงขั้นตอนในการสอบเทยีบเครื่องมือทางการแพทย (อาจจะอยูในรูป
ของ Software ก็ได) ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัตกิารสอบเทยีบสามารถทําตามขั้นตอนที่จัดไวอยางเปนไปตามลําดับ หากปราศจากขัน้ตอน
การสอบเทยีบทําใหการสอบเทียบแตละครั้งไมซ้ําทีค่งเสนคงวา และมีความไมแนนอนของการวัดในการสอบเทยีบที่ไมเหมือนเดมิ ขั้นตอน
การสอบเทยีบเครื่องมือทางการแพทย อาจไดมาจากคําแนะนําของผูผลิตเครื่อง  หรือผูสอบเทียบสามารถเขยีนขัน้ตอนการสอบเทียบขึ้น
เองได ขั้นตอนการสอบเทียบที่มผีูจัดทําไวและเปที่ยอมรับก็สามารถนํามาใชเปนขัน้ตอนในการสอบเทยีบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย
ได ขั้นตอนการสอบเทยีบเครื่องมอืแพทยกองวิศวกรรมการแพทยประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

a) การชี้บอกสื่อเอกสารที่เหมาะสม 
b) ขอบขายการใชงานของเอกสารขั้นตอนการสอบเทียบ 
c) รายงานหรือพสิัยที่สามารถสอบเทยีบมาตรฐานได 
d) อุปกรณเครื่องมอืประกอบในการสอบเทียบ 
e) เครื่องมาตรฐานที่ใชในการสอบเทียบ 
f) สภาวะแวดลอม และระยะเวลาที่ใชในการอุนเครื่อง หรือทําใหเครื่องมือ 
g) คําบรรยายที่ระบขุั้นตอนของการดําเนินการสอบเทียบอันไดแก 
- การเตรยีมขั้นตน เชน การตอสายวัด การตั้งคาเครือ่งวัด 
- การตรวจสอบขั้นตน เชนการปรับ Zero ในกรณีการสอบเทียบ ohm meter 
- วิธีการบันทกึและประเมินผล 
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h) เกณฑการยอมรบัของผลการสอบเทยีบ 
i) แนวทางการประเมินคาความไมแนนอนของการวดั 

ระบบประกันและควบคมุคุณภาพของการสอบเทยีบ 
กองวิศวกรรมการแพทยมีองคประกอบของการสอบเทยีบตามที่กลาวมาขางตนแลว อันไดแก บุคลากร เครื่องมือมาตรฐาน 

ขั้นตอนการสอบเทียบและการควบคุมสภาพแวดลอม ครบถวนแลวการสอบเทียบแลวอาจจะใหผลที่ไมคงเสนคงวาได หองปฏิบัตกิารจึง
ตองจัดใหมีระบบควบคุม และประกันคุณภาพในการสอบเทยีบใหเหมาะสมตอหนวยงาน โดยมีขอปฏิบัต ิดังนี ้

1. กองวิศวกรรมการแพทยไดมอบอํานาจหนาที่ในการสอบเทยีบ และควบคมุคุณภาพ ที่ชัดเจน จัดใหมีบุคลากร
รับผิดชอบงานดานวิชาการ และดานคุณภาพ มีการปองกนัความลับของลกูคา และปองกนัความเปนกลางของหองปฏิบัตกิาร มีผูควบคุม
งาน และมีผูทําหนาที่แทนบคุลากรตําแหนงสําคัญเมื่อไมสามารถปฏบิัติการได 

2. ระบบคุณภาพ ผูบริหารหองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองจัดทํา นําไปปฏิบัต ิ และรักษาไวซึ่งระบบคุณภาพทีเ่หมาะแก
ขอบขายของการใหบริการสอบเทยีบ  ระบบคุณภาพดังกลาวตองจัดทําเปนเอกสาร สื่อสารใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาใจ มีเอกสารคุณภาพ
พรอมใช และนําไปปฏิบัติโดยบคุลากรที่เหมาะสม ผูบริหารหองปฏิบัตกิารตองกาํหนดนโยบายคณุภาพ และยึดมั่นตอนโยบายคณุภาพ
ดังกลาว 

3. การควบคมุเอกสาร เอกสารตางๆ ในหองปฏิบัตกิารที่ประกอบขึ้นเปนระบบเอกสารคุณภาพของหองปฏิบตักิาร ตอง
ควบคุมใหทันสมยัอยูเสมอ และควบคุมใหมีพรอมใชในสถานที่ที่จําเปน เอกสารใดทีล่าสมยัหรือยกเลกิ ตองเก็บออกจากพื้นทีท่ํางานทนัที 
เอกสารคุณภาพตองมีการปรบัปรงุแกไขใหทันสมยัอยูเสมอ 

4. การทบทวนคําขอใชบริการ หองปกบิัติการสอบเทียบตองทบทวนการขอใชบริการเพื่อตรวจสอบใหแนใจวา ความ
ตองการในการสอบเทยีบของลกูคามีความชัดเจนเขาใจตรงกัน และหองปฏิบัตกิารมีความสามารถ มีทรัพยากร มีขั้นตอนการสอบเทียบ ที่
เพียงพอในการใหบรกิารสอบเทียบ การทบทวนดังกลาวนี้เพื่อทําใหแนใจวาหองปฏิบัตกิารสามารถใหบริการสอบเทยีบไดตามความ
ตองการของลกูคา อนึ่งการทบทวนคําขอใชบริการนี้ จะทบทวนเฉพาะงานสอบเทยีบที่จะรับมาทําใหม หรืองานที่ไมคุนเคยมากอน หรือ
งานที่มีความซับซอน 

5. การจัดซื้อการจัดซื้อ ในกรณีที่จะตองมีการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการสอบเทียบ หรือซื้อบริการสอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือวัดจากภายนอก ซึ่งมีผลกระทบสําคัญตอคุณภาพของการสอบเทียบ จะตองเลอืกซื้อวัสดุและบริการที่มีคุณภาพ เปนที่
เชื่อถือได และตองมีการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุสิ้นเปลืองทีก่ระทบสําคัญตองานสอบเทียบ กอนนําวัสดุดังกลาวไปใชในงาน 

6. การควบคุมงานสอบเทียบที่ไมเปนไปตามขอกาํหนด ในกรณีที่ผลการสอบเทยีบไมเปนไปตามขอกําหนด หรือไมเปนไป
ตามที่ตกลงไวกบัลูกคา หองปฏิบัติการตองมีมาตรการในการควบคุมงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เชนการสั่งระงับกิจกรรมที่มปีญหา 
การระงับการออกใบรายงานผลการสอบเทียบ มีการวิเคราะหผลกระทบของกิจกรรมที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ดําเนินการแกไข และหาก
กิจกรรมใดที่มีผลกระทบตองานสอบเทียบที่ไดดําเนินการไปแลว หองปฏิบัตกิารสอบเทยีบตองแจงใหลูกคาทราบ  

7. การปฏบิัติการแกไข ในกรณีที่มีขอบกพรองที่เกดิขึ้นในระบบคุณภาพ หรือขอบกพรองในทางวิชาการ หองปฏบิัติการ
ตองดําเนนิการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา และเลอืกแนวทางแกไขที่มีประสทิธผิล และตองดําเนินการ
ตรวจติดตามซ้ําวาการปฏิบตัิแกไขมีประสิทธิผลจรงิ การแกไขตองมีการบันทึกไว 

8. การปองกนั บุคลากรทกุคนในหองปฏิบัตกิารตองรวมมือกันระบุโอกาสที่จะเกดิปญหา หรือสิง่ที่จะสามารถพฒันาได 
การปฏิบตัิปองกนันี้เปนมาตรการปองกันลวงหนาที่ปองกันมิใหเกดิเหตกุารที่ผิดปกติอันทําใหกระทบตอคุณภาพ และมาตรฐานของการ
สอบเทียบ 

9. การควบคุมบันทึก บันทึกผลการสอบเทียบ และบันทกึตางๆ ในระบบคุณภาพ เชนบันทกึผลการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของหองปฏิบัติการ ตองจัดใหมีการควบคมุโดยกําหนดรูปแบบการจัดเก็บ การจัดทําแฟม การปองกนัความลับ การทําลายบนัทึก
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ตางๆ การกําหนดระยะเวลาเก็บบนัทึก การบันทึกตองบันทกึใหอานออก และหากบันทึกผิดตองขีดฆาดวยเสนตรงหนึ่งเสนหามลบหรอืทํา
ใหอานไมออกสําหรับขอมูลที่บันทกึผิด และใหเขียนขอมลูที่ถกูตองลงขางๆ ขอมูลที่บนัทึกผิด  โดยการเก็บขอมลูไดนําเกบ็แบบ
อิเลก็ทรอนิคสเปนอีกวิธ ี

10. การเลือกวิธีสอบเทียบ หองปฏิบัตกิารสอบเทยีบตองจัดใหมีเอกสารแสดงวิธีการตางๆ รวมถึงขั้นตอนการสอบเทยีบ 
เพื่อใหเหมาะสมตอความแมนยําของการสอบเทยีบที่ตองการ วิธีสอบเทียบทีเ่ลือกใชอาจเปนวิธีที่มเีขียนไวโดยหนวยงานระดับสากล 
ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือวิธีสอบเทียบที่ไมอยูในวิธีที่กลาวถึง หรือวิธีที่พัฒนาขึ้นเองโดยหองปฏิบัตกิาร ในกรณีที่
หองปฏิบัตกิารสอบเทยีบเลือกใชวิธีการสอบเทยีบที่ไมครอบคลมุอยูในมาตรฐานดังกลาวหองปฏิบัตกิารตองจัดใหมีการยืนยนัความใชได
ของวิธีการสอบเทียบทีเ่ลือกใช อนึ่งวิธีการยนืยันความใชไดของวิธีการสอบเทยีบ สามารถทําไดโดยการประเมินคาความไมแนนอนของการ
วัดตามวิธีการสอบเทยีบทีเ่ลือกใช หากคาความไมแนนอนของการวัดตามวิธีการทีเ่ลือกสอดคลองกับคุณภาพของการสอบเทียบที่ตองการ 
ก็ถือไดวาวิธีที่เลอืกใชเปนวิธีทีเ่หมาะสม หองปฏิบัติการตองจัดทําบันทึกแสดงหลักฐานความใชไดของวิธีสอบเทียบไวดวย การประเมินคา
ความไมแนนอนของการวัด หองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองมีหลกัวธิีการประเมินคาความไมแนนอนของการวัดในกิจกรรมสอบเทยีบ และ
ดําเนินการประเมนิคาความไมแนนอนของการสอบเทยีบ ในแตละกิจกรรมทีส่อบเทียบ ในแตละกิจกรรมทีส่อบเทียบ ขณะประเมินคา
ความไมแนนอนของการวัดตองคาํนึงถึงแหลงสําคญัของความไมแนนอนของการวดัในแตละแหลงและประเมินอยางเหมาะสม การ
ควบคุมขอมลูในการถายโอนขอมลูการสอบเทียบจากบันทกึไปสูใบรายงานผลหรือการจัดเก็บขอมูลผลการสอบเทียบลตองมีการตรวจสอบ
อยางเปนระบบทัง้นี้เพื่อใหแนใจวา บันทึกดังกลาวไมมีการผิดพลาดระหวางการถายโอน และบันทกึขอมูลที่อยูในคอมพิวเตอรตองควบคุม
ใหปลอดภยั และเปนความลับ 

 11. การควบคุมเครื่องมือวัดของหองปฏิบัตกิาร เครื่องมือวัดของหองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองควบคุมใหมีความแมนยํา
เพียงพอตอการนาํไปใช โดยตองจัดใหมีแผนการสอบเทียบเปนระยะ และมีการทวนสอบแผนการสอบเทียบเพื่อใหแนใจวาเครื่องมือวัดมี
คุณลักษณะเหมาะสมตอการนําไปใช ตองมีการจัดทําประวัติเครื่องมือวัดซึ่งมีเกณฑการยอมรบั และหลักฐานแสดงความเปนไปตามเกณฑ 
มีการติดปายปองกันการปรับแตงโดยผูไมมีอํานาจ มีการตรวจสอบเครื่องมือวัดเปนระยะ มีการระบุสถานภาพของเครื่องมือวัดที่แสดงให
เห็นสถานภาพของการสอบเทยีบ 

12. การสอบกลับไดของการวัด หองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองจัดใหมีแผนการสอบเทยีบเครื่องมอืมาตรฐานการวัด โดย
ตองสามารถสอบกลับไดถึง SI Unit การสอบกลับไดถึง SI Unit  

13.  การสุมตัวอยาง ในกรณีที่หองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองสุมตัวอยางเพื่อการสอบเทียบ กรรมวิธี และแผนการสุม
ตัวอยางตองระบชุัดเจน การสุมตัวอยางที่นํามาสูการสอบเทยีบใชหลักการทางสถิตทิี่เหมาะสม การสุมตัวอยางที่ตองมรการบันทึกเก็บไว
เปนหลักฐาน 

14. การปฏบิตัิตอเครื่องวัดที่รบัมาสอบเทยีบ หองปฏิบัตกิารตองมีขั้นตอนในการรับเครื่องมือทีท่ําใหมั่นใจวาเครื่องมือวัด 
จะไมเกิดความชาํรุดเสยีหายในขั้นตอนของการรบั และจัดเกบ็เพือ่รอการสอบเทยีบหรือสงคนืขณะรับเครื่องมือวัดตองมีการบันทึกสภาพ
ตัวอยางที่ผิดปกติ และติดตอลกูคาหากเครื่องมือวัดที่รับมาสอบเทยีบมีความผิดปกติ เครื่องมือวัดตองมีการติดปายหรือสิ่งบงชี้อื่นๆ เพื่อ
ปองกันความสับสนของตัวอยางขณะที่อยูในหองปฏิบัติการ เพื่อสะดวกในการควบคุม และสงคนืเครื่องมือวัด 

15. การประกนัคุณภาพเครื่องสอบเทียบ หองปฏิบัตกิารสอบเทียบตองจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพเพื่อทําใหแนใจวา
การใหบริการสอบเทยีบ ยังมีคุณภาพเปนไปตามทีก่ําหนด บันทึกการประกันคุณภาพตองบันทกึใหเห็นแนวโนมของการเลื่อนคา และตอง
มีหลกัสถิติทีเ่หมาะสมในการวิเคราะหผลการประกนัคุณภาพ 

16.  การออกใบรายงานผลการสอบเทียบ หองปฏิบัติการสอบเทยีบตองออกใบรับรองรายงานผลการสอบเทยีบทีม่ีขอมูลที่
ถูกตอง ชัดเจนไมคลุมเครือ เนื้อหาในใบรายงานผลการสอบเทยีบตองมีรายละเอยีดเพียงพอที่จะเห็นคุณลกัษณะทางมาตรวิทยาของ
เครื่องมือวัดทีส่อบเทยีบไดอยางชดัเจน เนื้อหาในใบรายงานผลการสอบเทียบที่ควรจะมีประกอบดวยขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
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- หัวเรื่อง เชน ใบรายงานผลการสอบเทยีบ 
- ชื่อ ที่อยูของหองปฏิบัตกิารสอบเทียบ 
- การชี้บงเฉพาะของใบรายงานผลการสอบเทยีบ 
- ชื่อที่อยูของโรงพยาบาล 
- ระบุขั้นตอนการสอบเทียบที่ใช 
- รายละเอียดของเครื่องมือวัดที่รับมาสอบเทียบ 
- วัน เดือน ป ที่รับเครื่องมือวัดมาสอบเทียบ รวมถึงวันที่สอบเทียบ 
- ชื่อ ตําแหนง รายมือชื่อของผูมีอาํนาจในการออกใบรับรองรายงานผลการสอบเทยีบ 
- ขอความที่ระบุวารายงานผลการสอบเทยีบนีเ้ฉพาะหนวยงานทีส่อบเทียบเทานั้นตามความเหมาะสม 
- ภาวะตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการสอบเทยีบ เชนภาวะแวดลอม 
- คาความไมแนนอนของการวัด และ/หรือ ขอความเกีย่วกับความเปนไปตามคุณลกัษณะทางมาตรวิทยาที่ระบุของเครื่องมือ        

                 วัดที่ทําการสอบเทียบ 
- หลักฐานแสดงความสอบกลับไดของการวัด 
- ใบรายงานผลการสอบเทียบไมควรมีการระบุวันทีส่อบเทยีบครั้งตอไป 
ในการรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่มกีารปรับแตงตองรายงานผลการสอบเทยีบทั้งกอนปรับแตง และผลการสอบ

เทียบหลังปรับแตง หากมีการรายงานผลการสอบเทียบที่ผิด ใหออกใบรายงานผลสอบเทยีบฉบบัแกไข เพิ่มเติม และระบุเลขที่อางถึงดวย 
 
เกณฑการยอมรบัผลการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย 
 กองวิศวกรรมการแพทย ไดจําทําเกณฑการยอมรบัสําหรับเครื่องมอืทางการแพทยตางๆ   เพื่อใหโรงพยาบาลที่ยังไมมีขอมูลใน
การพิจารราผลการสอบเทียบของเครื่องมือ  และหากโรงพยาบาลที่มีขอมลูเกณฑการสอบเทยีบซึ่งอาจจะดําเนินการจัดทําเอง หรือนาํมา
จากหนวยงาน    ใชเปนเกณฑการตัดสินก็ได    ในการพิจารณาตัดสิน  หากพบวาเครื่องมือมผีลการสอบเทยีบไมเปนไปตามเกณฑ  
โรงพยาบาลอาจะมีวิธีพิจารณาดังตอไปนี้ 

- นําไปปรับ และกลับมาสอบเทียบใหม 
- นําไปซอมแซม และกลับมาสอบเทยีบใหม 
- หลีกเลีย่งการใชงาน ณ จุด ที่มีคาคลาดเคลื่อนสูง 
- ไปใชใน แผนก/กลุมงาน อื่นที่สามารถยอมรับคาได 
- ใชเปนเครื่องมือในการฝกสอน 
- สงใหหนวยงานอืน่ที ่นําไปทําสื่อการศึกษา     

 
เกณฑการยอมรบัของคา ของเครือ่งมือทางการแพทย 

ลําดับ เครื่องมือทางการแพทย ชวงการสอบเทียบ คาที่ยอมได หนวย 
1 เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบอนาลอก 50 – 200 ± 4 mmHg 
2 เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบดิจิตอล 50 – 200 ± 4 mmHg 
3 เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบอนาลอก 34 – 38 ± 1 ο C 

4 เทอรโมมเิตอรวดัไขแบบดิจิตอล 35 – 38 ± 1 ο C 
5 เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑแบบอนาลอก 2 - 6  ± 1 ο C 
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6 เทอรโมมเิตอรวดัในตูเกบ็เวชภัณฑแบบดิจิตอล 2 – 6 ± 1 ο C 

7 เทอรโมมเิตอรวดัในหองแบบปรอท 20 – 40 ± 1 ο C 

8 เทอรโมมเิตอรวดัในหองแบบดิจติอล 20 – 40 ± 1 ο C 

9 เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ 1 – 100 ± 500 Gram 
10 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 500 – 5000 ± 100 Gram 
11 เครื่องชั่งน้ําหนักสาร 500 – 5000 ± 10 Gram 
12 เครื่องปนปสสาวะ   RPM 

                      Timer  
4000 – 8000 

1 – 5  
± 10 
± 10 

RPM 
Minute 

 
ลําดับ เครื่องมือทางการแพทย ชวงการสอบเทียบ คาที่ยอมได หนวย 
13 เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ  (Hart Rate) 

                                (Paper Speed) 
                                (Cal 1 mV) 

60 – 120 
25, 50 
1000   

± 2 
± 4 
± 4 

BPM 
mm/S 
mV 

14 เครื่องดิฟบลเิลเตอร  (Energy) 
                        (Hart Rate) 

10 – 300 Joules 
60 – 120 

± 10 
± 2 

% 
BPM 

15 เครื่องกระตุนหัวใจ  (mA) 
                       (Time) 
                       (Volt) 

   
 
 

16 เครื่องดูดของเหลว (-100) – (-700)  ± 10 % mmHg 
17 เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร   (-50) – (-150)  ± 10 % mmHg 
18 เครื่องดูดชวยคลอด (-100) – (-700)  

(-20) – (-160)  
± 10 % 
± 10 % 

mmHg 
mmHg 

19 ตูอบเดก็  (Temperature) 
           (Humidity) 

33 – 37  
45 – 100 

± 1 
± 5 

ο C 
% 

20 ตูใหความอบอุนแกอบเด็ก 33 – 40  ± 5 ο C 

21 ตูเพาะเชื้อ 36 – 38 ± 1 ο C 

22 เครื่อง Patient Monitor  (Hart Rate) 
                             (NIBP)   
                             (SPO2)                          

60 – 120 
60 – 120 
0 – 100 

± 2 
± 2 
± 2 

BMP 
mmHg 

% 

23 เครื่อง Badside Monitor (Hart Rate) 
                             (NIBP)   
                             (SPO2) 

60 – 120 
60 – 120 
0 – 100 

± 2 
± 2 
± 2 

BMP 
mmHg 

% 

24 เครื่องตัดจี้ดวยกระแสไฟฟา 50 – 300 ± 2 % Watts 
25 ตูเยน็เก็บเลือด 2 - 6  ± 1 ο C 

26 เครื่อง Flow meter  2 – 10 ± 15 % L/min 
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27 นาฬิกาจับเวลา 60 – 9000 ± 5 % Second 
28 Sphygmomanometer 0 – 300 ± 5 % mmHg 
29 Non Invasive Blood Pressure 80 – 200 ± 5 % mmHg 
30 เครื่องชวยหายใจ    (Respiration rate) 

                      (Tidal Volume) 
                      (Flow) 

10 – 50 
0.2 – 1 
30 - 60 

± 10 % 
± 10 % 
± 10 % 

BPM 
Liter 
L/min 

31 Regulator (Air, O2)  30 – 120 ± 2 % Lb/in2 
 
 
 
 
ลําดับ เครื่องมือทางการแพทย ชวงการสอบเทียบ คาที่ยอมได หนวย 
32 Infusion Pump 1 - 100 ± 10 % ml 
33 Syring Pump 1 - 100 ± 5 % ml 
34 Anesthesia Machine  (Flow rate) 

                            (Vaporizer) 
                            (Pressure) 

1 – 10 
1 – 5 

10 - 30 

± 5 % 
± 2 

± 10 % 

L/min 
% 

cmH2O 
35 Oxy Meter 1 - 100 ± 2 % 
36 Traction                (Weight) 

                          (Timer) 
10 – 50 
1 - 15 

± 5 % 
± 5 % 

Kg 
Minute 

38 Freeze Bank (-10) – (-30)   ± 2 ο C 

39 Radial Warmer 33 – 40  ± 5 ο C 

 
 
 
การสอบเทียบเครื่อง Patient Monitor 

 Patient monitor    เปนเครื่องตรวจสอบการทํางานของหัวใจ  เพื่อใชตรวจและติดตามการทํางานของหัวใจ
ผูปวย โดยแสดงรูปคลื่นไฟฟาหวัใจ, ความดันโลหิต, อัตราการเตนของหัวใจ, อุณหภูมิของรางกาย และความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด      ประกอบดวยโหมดในการตรวจหลายโหมด  เพ่ือตรวจอาการของผูปวยในการรักษาโรค  สามารถใชไดตั้งแตเด็ก จนถึงผูใหญ    
ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  ใชในแผนกผูปวยนอก และในหองตรวยทั่วไป  นอกจากนั้น ยังสามารถใชแบตเตอรี่ที่อยู
ภายในได  และยังมีระบบ Alarm ในการเกิดความผิดปกติของระบบการทํางานของหัวใจไดอีกดวย   โหมดในการทํางาน มีดังนี้ 
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รูปแสดง Patient Monitor 

 
 
 
1. ตรวจวัดสัญญาณไฟฟากลามเน้ือหัวใจ 
2. ตรวจวัด Non-Invasive Blood Pressure 
3. ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือด 
4. ตรวจวัดอุณหภูมิของรางากาย 

 
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง  Patient Monitor 
1. คุณลักษณะทั่วไป    

1.1 ควบคุมดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
1.2 สามารถใชงานไดกับเด็กแรกเกิด จนถึงผูใหญ 
1.3 สะดวกตอการเคลื่อนยาย ไปใชงานในที่ตางๆ 
1.4 สามารถเรียกเหตกุารยอนหลังไดไมนอยกวา 24 hours 
1.5 ใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 220 Volts 50 Hz และมีแบตเตอรี่ชนิดชารจไดโดยอัตโนมตั ิติดตั้งอยูภายในตัวเครื่อง 

และเมื่อประจุเตม็สามารถใชงานติดตอกนัไดไมนอยกวา 1.5  hours 
1.6 เปนผลติภัณฑทีผ่ลิตตามมาตรฐาน IEC 60601-1 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
      2.1  ภาคแสดงผล 

2.1.1 จอภาพส ีแบบไมจางหาย ขนาดไมนอยกวา 5.6 inch 
2.1.2  จอภาพสามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณ พรอมกันไมนอยกวา 3 รูปคลื่น 
2.1.3 สามารถแสดงสญัญาณเตือน (Alarm) 
2.1.4 สามารถเลือกความเร็วในการกวาดรูปคลืน่ (Sweep Speed) ไดไมนอยกวา 3 ระดับ 

      2.2  ภาควัดคลื่นหัวใจ (ECG) 
2.2.1 สามารถวัดและแสดงคลื่นไฟฟาหวัใจไดไมนอยกวา Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF และ V  
2.2.2 สามารถวดัอตัราการเตนของหัวใจไดในชวงตั้งแต 20 ถึง 250 bpm 
2.2.3 มีสัญญาณเตือน เมื่ออัตราการเตนของหัวใจสูง หรือต่ํากวาที่กําหนด 
2.2.4 ปองกันสัญญาณการรบกวนจากเครื่องจี้ไฟฟา และเครื่องกระตุกหวัใจ 

      2.3  ภาควัดความดันโลหิต (NIBP) 
2.3.1 วัดคาความดันโลหิตแบบ Oscillometric 
2.3.2 สามารถวัดและแสดงคาความดันโลหิต คา Systolic,คา Diastolic และ คา Mean 
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2.3.3 สามารถวัดและแสดงคาความดันโลหิต สําหรับผูใหญ และเดก็ ดังนี ้
2.3.3.1 วัดคา Systolic ไดในชวงตั้งแต 60 ถึง 250 mmHg 
2.3.3.2 วัดคา Diastolic ไดในชวงตั้งแต 40 ถึง 220 mmHg 

2.3.4 สามารถวัดและแสดงคาความดันโลหิต สําหรับเดก็แรกเกิด ดังนี ้
2.3.4.1 วัดคา Systolic ไดในชวงตั้งแต 40 ถึง 130 mmHg 
2.3.4.2 วัดคา Diastolic ไดในชวงตั้งแต 20 ถึง 90 mmHg 

2.3.5 สามารถวัดและแสดงคาความดันโลหิต สําหรับเดก็แรกเกิด ดังนี ้
2.3.6 สามารถเลือกใชงานแบบ Manual, แบบ Auto และแบบ Stat 
2.3.7 สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบ Auto ไดไมนอยกวา 8 คา 

     2.4  ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
2.4.1 สามารถวัดและแสดงคาเปอรเซน็ต SpO2 ไดในชวงตั้งแต 1 ถึง 100 %มีความผิดพลาดไมเกิน + 3 % 
2.4.2 สามารถวัดและแสดงคาชีพจรไดในชวงตั้งแต 30 ถึง 250 bpm 
2.4.3 มีสัญญาณเตือนเมื่อคาเปอรเซ็นต  SpO2  สูง หรือต่ํากวาทีก่ําหนด 

     2.5 ภาควัดอุณหภูม ิ(Temperature) 
2.5.1 มีชองวัดอุณหภูมิพรอมกนัไดไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ 
2.5.2 สามารถวัดอุณหภูมิไดในชวงตั้งแต 15 ถึง 45 o C มีความผิดพลาดไมเกิน + 0.1o C 
2.5.3 มีสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูม ิต่ําหรือสูง กวาที่กําหนด 

3. อุปกรณประกอบ  
3.1 ชุดอุปกรณสําหรบัตรวจวัดคลื่นหวัใจพรอมสายลีด     จํานวน 1 ชุด 
3.2 ชุดอุปกรณสําหรบัวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด               จํานวน 1 ชุด 
3.3 ชุดอุปกรณสําหรบัตรวจวัดอุณหภูมิ ตามขอ 4.6.1     จํานวน 1 ชุด 
3.4 ชุดอุปกรณสําหรบัวัดความดันโลหิต สําหรับเด็กแรกเกิด, เด็กโต และผูใหญ             จํานวน 1 ชุด   

 
1.  หลักการทํางานของภาควัดคลื่นหัวใจ (ECG) 
 เครื่อง อี ซี จี  จะแสดงคลืน่ไฟฟาของกลามเนื้อหัวใจไดโดยสมบรูณและไมผิดเพีย้นไปจากความเปนจริง ลักษณะสําคัญ
ทางดานเทคนิค ของเครื่องวัดคลืน่ไฟฟาหัวใจ จะเปนดังนี.้ 
 1.  High Input Impedance   เพื่อใหสัญญาณไฟฟาจากรางกายของคนครบถวนไมผิดเพี้ยนมีความไวในการรับ
สัญญาณสูง (High sensitivity) เนื่องจากคลื่นไฟฟาหัวใจที่ออกจากรางกายของคนมีขนาดแรงเคลื่อนไฟฟาอยูระหวาง 100-
5,000  �V ชวงความถี ่0.2 - 100 Hz  และมีคาอมิพิแดนซ  0.1 - 0.8  MΩ 
 2.  High Gain Differential  Amplifier  เพื่อใหมีประสิทธิภาพสงู ในการขจัดการรบกวนของ 
คลื่นไฟฟาอื่น ๆ ที่ไมใชคลื่นไฟฟาหัวใจ. 
 3.  สามารถบันทึกสัญญาณไฟฟาไดโดยตรงจากตัวมันเอง.  
 ดังไดกลาวมาแลววาเราไมสามารถที่จะนําเครื่องมอืวัดทั่วไปมาวัดคลื่นไฟฟาจากหวัใจได โดยตรง แตเราสามารถวัดคลื่นไฟฟา
ไดจากการเตนของชีพจรที่แขน ขา และบริเวณหนาอกไดโดย ใชอิเลคโทรด (Electrode) วางตําแหนงตาง ๆ ของรางกายตาม
มาตรฐาน คือ ที่แขน 2  ขาง ขา 2 ขาง และบริเวณหนาอกดานซายอีก 6  ตําแหนง โดยตําแหนงขาขางขวาจะตอกับสายกราวด 
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(Ground)  เปนอิเลค โทรดอางอิง (Reference Electrode)  การบันทกึคลื่นไฟฟาหัวใจตามมาตรฐาน จะบันทึกได
ทั้งหมด   12  lead  จะไดสัญญาณที่เกิดจากการนําสัญญาณไฟฟาที่แขน ขา  และหนาอกมาเปรียบเทียบกัน 
 หลักการโดยทั่ว ๆ ไปของเครื่อง อี ซี จี จะประกอบไปดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังแสดงใน รูปที ่ 1 ซึ่งเปน Block 
Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
การทํางานของภาควัด  NIBP 
 

จากรูปที ่1   จะเห็นไดวาเมื่อเราเพิ่มแรงดนัให CUFF   จนเลือดไมสามารถผานไปบริเวณปลายแขนได  จากรูป
จะเปนบรเิวณที่   Pressure   สูงกวา   110   mmHg  ขึ้นไป  จากนั้นจึงลดแรงดันใน CUFF  ออกชาๆ จนแรงดัน
เลือดที่ถกูฉีดจากหัวใจมีแรงดันชนะแรงกดจาก   CUFF   จากรูปคือชวง    Systolic   Pressure  คือแพทยจะไดยนิ  
ตุบแรกทีเ่ลือดสามารถไหลผาน CUFF  มาได  ที ่  110  mmHg   จากนั้นแรงดนัจาก CUFF  จะลดลงเรื่อยๆ  
และแพทยจะไดยินเสียงดัง   ตุบๆ   เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงแรงดันที่ต่ํากวา   80  mmHg  แรงดันจาก CUFF  จะไม
สามารถกดใหเสนเลือดตีบได  จากรูปคือชวง   Diastolic    Pressure   เสียงดังตุบ ๆ จะหายไป  จากนั้นจึงปลอย
แรงดันออกจาก CUFF  จนหมด  ผลที่แพทยจะนําไปวิเคราะหคือ  Systolic   Pressure  และ Diastolic    
Pressure  คือ   110 / 80  mmHg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแสดง เทคนิคของ NIBP 
การทํางานของภาควัด  SPO2 

เปนสวนมี่การทํางานโดยอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตรทีส่ําคัญ  2 ขอ 
1. หลอดเลือดแดงที่  Pulsatile signal 
2. Hemoglobin (Hb) แตละชนิดมีการดดูซึมแสงทีค่วามยาวคลื่นตางกัน 
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สวนการทํางานของ Pulse oximetry  จะมีสวนกําเนดิแสงที่มีแสงออกมา 2 แถบ  ความยาวคลื่น คือ  
660 nm (red)  และ  940  nm  (Infared)  สองผานเนื้อเยื่อบรืเวณที่ไมหนามากนัก  เชย  ปลายนิ้ว  หรือฝาเทาเด็ก
แรกเกิด   เมื่อแสง oxyhemoglobin  จะดูดซึมแสงที่มีความยาวความยาว  660 nm (red)  ไดนอยกวา  
reduced hemoglobin (Hb)   ขณะที่  Hp  จะดูดซึมแสงที่มีความยาวคลื่น  940 nm (Infrared)   ไดนอย
กวา  O2 Hb  และตัวรับแสง  (Sensor) ซึ่งอยูดานตรงขามกับสวนกําเนดิแสงจะรับสัญญาณเฉพาะที่เปน  Pulsatile  
signal  ของแสงทั้งสองแถบ   ความยาวคลืน่ที่ผานออกมาถงึในเวลานั้น   ขอมูลที่ไดนี้จะถกูเทยีบกับกราฟมาตรฐานทีบ่ันทกึไวใน
คอมพิวเตอรของเครื่องมือ  กราฟมาตรฐานคือ  red/infrared (R/IR)  ของการดูดซมึทั้ง 2 แถบ  ความยาวคลื่นซึ่งผูผลิต
อุปกรณไดรับทาจากการทดลองใชเครื่องมือกับอาสาสมคัรที่มสีุขภาพแข็งแรงจํานวนมากและนํามาปรับเทยีบกบัคา  SaO2  ที่ไดมา
จาก  arterial blood gas   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
ขอควรระวัง 

(1) กอนการใชงานควรตรวจเชค็  แบตเตอรี ่ กอน 
(2) เปดเครื่อง.ใหทํางาน ไว   15    นาท ี
(3) ตรวจดูการตอสายใหแนนและถกูตอง 
 

2. มาตรฐานการสอบเทียบ 
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2.1 มาตรฐานที่ใชอางอิง 
 เครื่องมือสําหรับใชวัดความดันโลหิตมีหลายประเภทขึ้นอยูกับลกัษณะการใชงานวาอุปกรณใดเหมาะที่จะนํามาใชวัด   
ตัวอยางที่จะกลาวถึงจากนี้เปนการนําหลกัการในการสอบเทียบแรงดันดวย  Pressure  Calibrator   ไปประยุกตใช
กับเครื่องวัดความดันโลหติแบบอเิลก็ทรอนกิส 

2.2 คายานทีท่ําการสอบเทยีบ 
 กอนการสอบเทียบเราตองทราบ  Range  การใชงานและกําหนด Rang ของการสอบเทยีบ  เชน การสอบ
เทียบ BP สวนมาก จะมียานวัดอยูในชวง  50-280  mmHg และ  Heart  Rate  อยูในชวง   30-120   
bpm 

หลักการกําหนดยานการวัด 
• ผูใชเปนผูกําหนดยานการสอบเทยีบเองเพราะผูใชจะทราบดีวาตองการทราบคาที่ใชงานจริงในชวงใดบาง  ถากําหนด

จุดสอบเทียบมากเกินขอบเขตการใชงานจะทําใหใชเวลาการสอบเทยีบนาน เกิน 
• ผูสอบเทยีบกําหนดเองโดยที่เราตองทราบขอบเขตการใชงานและกําหนดจุดสอบเทยีบใหครอบคลมุยานการใชงานตาม

ความเหมาะสม 
 

ตารางที ่3 แสดงยานที่ตองทําการสอบเทียบ 
 
ลําดับ เครื่องมือทางการแพทย ชวงการสอบเทียบ คาที่ยอมได หนวย 

22 เครื่อง Patient Monitor  (Hart Rate) 
                                   (NIBP)   
                                   (SPO2)                                  

60 – 120 
60 – 120 
0 – 100 

± 2 
± 2 
± 2 

BMP 
mmHg 

% 

 
 

Standard Set of Blood 
Pressure (mmHg) 

 

Heart  Rate (bpm) 

80/50 30 
100/65 60 
120/80 80 
150/100 100 
200/150 120 

 
ตารางที ่4 แสดงคาที่ยอมรบั 

จากหนังสือคูมือ  ECRI  ฉบับป 2001 
 

2.3 ความสามารถการสอบกลับ 
สามารถสอบกลบัไดเปนตามลําดบัจนถึง  SI  UNIT   

3. มาตรฐานหองสอบเทียบ 
3.1 สภาพแวดลอมหองสอบเทียบ 
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   สภาพแวดลอมขณะทําการสอบเทยีบเครื่องมือจะมผีลกระทบตอคณุและการยอมรบัไดของผลการสอบ
เทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องทีต่องการสอบเทยีบที่มีความแมนยาํสูง ดังนั้นผูทําการสอบเทียบเครือ่งมือตองควบคมุให
สภาพแวดลอมในขณะสอบเทยีบอยูในเกณฑทีก่ําหนด สภาวะทีส่งผลกระทบตอการสอบเทียบ ไดแก 

- อุณหภูมิ 
- ความชื้นสัมพัทธ 
- แรงดันบรรยากาศ 

3.2 สถานที่ในการสอบเทยีบ 
สถานที่ที่ใชในการสอบเทยีบ ตองมีการจัดเตรียมหองสอบเทียบ เพือ่ใหการสอบเทียบมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ   

ในการเตรยีมหองสอบเทียบจะแบงไดเปน    3   แบบคือ 
(1) หองสอบเทยีบประจําที ่ ไดแกหองสอบเทยีบที่ตั้งอยูที่ใดที่หนึ่งเปนประจําและเครื่องมือที่จะสอบเทยีบจะถกูสงมาสอบ  

ณ. ที่หองสอบเทยีบแลวจึงสงคืนลูกคา หองสอบเทียบแบบนี้สวนใหญจะใชสอบเทยีบเฉพาะอยางการเตรียมหองจึง
เปนไปตามมาตรฐาน   ISO  17025 และตองระบุเจาะจงชนดิของเครื่องมือ 

(2) หองสอบเทยีบแบบเคลื่อนที ่เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในโรงพยาบาลมีจํานวนจํากัดและบางชนิดมีขนาดใหญเคลือ่นยาย
ลําบากจึงจําเปนตองไปดําเนินการสอบเทียบ  ณ.  โรงพยาบาลดังนั้นเราจึงตองกําหนดหองสอบเทยีบใหมีความ
เหมาะสมกบัการสอบเทียบและตามความจําเปนที่จะทําได  เชน  หาหองที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ ไดเนื่องจากเครื่องมือที่ใชวัดคา Standard  และเครื่องมือที่จะสอบเทียบหากอยูในหองที่มีอุณหภูมิ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาจะมีผลทาํใหคาที่วัดไดมีคาผิดพลาดขึ้นได  และหองไมควรมีขนาดใหญจนเกินไปเพราะจะทาํ
ใหการควบคุมอณุหภูมิทําไมไดควรเลือกใหมีขนาดที่เหมาะสมกับงาน 

(3) รถยนตสําหรับสอบเทยีบเคลื่อนที ่ ไดแกรถยนตคือการนํารถยนตมาดัดแปลงเปนหองสอบเทยีบเคลื่อนที่และให
เหมาะสมตอการสอบเทียบเครื่องมือแตละชนดิ เพราะภายใตสภาวะจะตองควบคุมและรักษาอุณหภูม ิความดันและ
สิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึง 

4 บุคลากรผูทําการสอบเทียบ 
ในการดําเนนิการสอบเทียบตองมคีวามเขาใจหลักการทํางานของเครื่องการสอบเทยีบ สถานะของเครื่อง ความแมนยาํ คา

ความคลาดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง คาความไมแนนอนในการวัด การบํารุงรักษาเชิงปองกันอยางมีประสิทธิภาพ และมคีุณสมบัต ิ 
(1) เปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกีย่วของและผานการอบรมในสาขาที่เกีย่วของ 
(2) ตองเคยผานการอบรมหลกัสูตรความไมแนนอนในการวัด หรอืสามารถคํานวณและวิเคราะหหาคาความไมแนนอนในการ

วัดได 
(3) ตองเคยผานการอบรมหลกัสูตรที่จะทําการสอบเทยีบนั้นๆ   แตหากไมเคยผานการอบรมผูที่จะทําการสอบเทยีบจะตองมี

ความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องนั้นและสามารถใชเครื่องไดอยางถูกตองและครบถวน เพือ่หลีกเลีย่งการทีจ่ะ
ไมทําใหเกิดคา   Uncertainty โต หรือสอบเทยีบผิดขั้นตอน 

(4) จะตองเปนผูมีความรอบครอบและมีความรบัผิดชอบ 
(5) ขั้นตอนการสอบเทียบตองเปนไปตามมาตรฐานหรือเปนที่ยอมรับ 
(6) มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(7) ตองปฏิบัตติามขั้นตอนการสอบเทียบที่กําหนดอยางเครงครดั 
(8) ตองไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง 
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5. เครื่องมือ & อุปกรณมาตรฐานในการวัด 
 เครื่องมือที่ใชเปน  STANDARD  เครื่องมือและอุปกรณการวัดระดับการใชงาน และใชนําไปสอบเทียบเครื่องมือ

ที่มีใชในหนวยงานตางๆ เครื่องมอืมาตรฐานระดบันี้จะมีความทนทานในการใชงาน และมีคาความถกูตองทีเ่หมาะสมและยอมรบัได 
เครื่องมือที่ใชงาน จะตองมีการสอบกลบัได ตั้งแตกระบวนการสอบเทยีบ การนําไปใชงาน จนถึงการสอบกลับไดถึง

มาตรฐาน SI Unit ตามลําดบั  และมกีําหนดเวลาชัดเจนในการสอบเทียบครั้งตอๆ ไป     การถายทอดออกมาเปนชั้นๆ แต
กระบวนดังกลาวจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจะขาดชวงใดชวงหนึ่งไมได เพราะถามีการสอบกลบัแลวก็จะทําใหทราบแหลงทีม่าและ
สรางความเชื่อมัน่ใหแกผูรับบริการ    

    เครื่องมือที่ใชในงานสอบเทียบที่ด ี ควรมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมคือ  
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการสรางคาหรือการวดัควรเปนเครื่องมือเฉพาะทางในแตละชนิดของสาขา เชนเครื่องมือที่ใช

งานในดานทางการแพทย, ทางอตุสาหกรรมเปนตน และมีความแมนยํา, เที่ยงตรง และเสถียรทางมาตรวิทยาสูง       
(1) เครื่องมือมาตรฐานที่จะนํามาสอบเทียบจะตองมีคา accuracy สูงกวาเครือ่งที่จะนํามาสอบเทียบ ไมนอยกวา 10  

เทา แตอนุโลมใหใชไมนอยกวา  3  เทาได 
(2) มียานการทํางานที่ครอบคลุมจุดใชงานที่ตองการสอบเทยีบ 
(3) เครื่องมือมาตรฐานจะตองอยูในสภาพที่สมบรูณพรอมใชงานและมีกอน DUE date 
(4) เครื่องมือมาตรฐานที่ใชตองมีการสอบกลับไดถึงมาตรฐานระดับชาต ิระดับสากล เปนตน 

6. การเตรียมการสอบเทียบ 
ในการสอบเทียบควรเตรียมหองทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง  22-24  °Cและความชื้นสัมพทัธ อยูระหวาง   

50-100  %   และวัดความกดอากาศ  เนือ่งจากเครื่องมือที่ใชวัดคา Standard  และเครื่อง Blood Pressure  
หากอยูในหองทีม่ีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอด เวลาไมทราบคาความช้ืนสัมพัทธ และคาความกดอากาศ  ณ  ขณะสอบเทยีบจะมีผล
ทําใหคาที่วัดไดมคีาผิดพลาดเพิ่มขึ้นไดและไมสามารถยืนยันไดวาคาที่ไดจากการสอบเทยีบเปนคาทีส่อบเทยีบ  ณ อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ และความกดอากาศ  เทาใด 
(1) คา  พารามิเตอรในการวัด  จุด  ชวง  การทําซ้ํา  พรอมทําเอกสารเพื่อรับขอมูลดิบ 

ตองทราบวาเราตองการสอบเทยีบหาคาอะไรบาง  และชวงการสอบเทียบซึ่งเหมาะแกการใชงานและเปนยานการใชงานประจํา
และตองครอบคมุตลอดยาน   หรือแมนแตการทําซ้ําจะกําหนดทํากีซ่้ํา   เพราะถาทําซ้ํามากก็จะทําใหเขาใกลคาจริงมากที่สดุ   จะมี
คาที่ตองการทราบคาของเครื่อง Patient Monitor ไดแก 

ภาคการวดั คลื่นไฟฟากลามเนื้อหัวใจ 
 (1)   คา Heart rate    มีหนวยเปน  BPM  คาที่ใชวัดจะอยูที ่60  , 90  , 120  BMP   ซึ่งขึ้นอยู

กับผูใชจะกําหนดเอง  และทําซ้ําไมนอยกวา   3  ซ้ําขึ้นไป   
 (2)  Mode การตรวจวิเคราะห    จะใช  ที่  Lead  I  , II  , III   ซึ่งขึ้นอยูกับผูใชจะกําหนดที ่ Lead 

II  และทําซ้ําไมนอยกวา   3  ซ้ําขึ้นไป   
ภาคการวดั NIBP 

(1) คาแรงดัน (Static  Pressure) มีหนวยเปน  mmHg   คาที่ใชวัดจะอยูที ่50  , 80  , 100 , 
120 , 150 , 200 , 250 , 280  mmHg ซึ่งขึ้นอยูกับผูใชจะกําหนดเอง  และทําซ้าํไมนอยกวา   3  
ซ้ําขึ้นไป   
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(2) คาแรงดัน (Standard Set of Blood Pressure) มีหนวยเปน   mmHg   คาที่ใชวัดจะอยูที ่  
80 / 50  , 100 / 65  , 120 /80 ,  150 / 100 , 200 / 150    mmHg  ซึ่งขึ้นอยูกบั 
Standard Set of Blood Pressure ผูกําหนดมาในเครื่อง   และทําซ้ําไมนอยกวา   3  ซ้ําขึ้นไป 

(3) คาอัตราการเตนของหัวใจ มีหนวยเปน   bpm   คาที่ใชวัดจะอยูที ่ 30 , 60 , 80  , 100 , 120   
bpm  ซึ่งขึ้นอยูกับผูใชจะกําหนดเอง  และทําซ้าํไมนอยกวา   3  ซ้ําขึ้นไป 

(4) วัดอัตราการรั่วไหลของแรงดัน ตองนอยกวา   15  mmHg /min 
ภาคการวดั Temperature 

(1)   คา Temperature    มีหนวยเปน  Celciest   คาที่ใชวัดจะอยูที่ 24  , 37  , 42  Cenciest   
ซึ่งขึ้นอยูกบัผูใชจะกําหนดเอง  และทําซ้ําไมนอยกวา   3  ซ้ําขึ้นไป   

  
 
 
 

7 ขั้นตอนการสอบเทียบ 
(1) นําเครื่องมือที่จะสอบเทียบมาไวในหองสอบเทยีบไมนอยกวา  � ชั่วโมง 
(2) การวางเครื่องตองถูกตองตามคูมอืกําหนด 
(3) ควรเปดเครื่องทิง้ไวไมนอยกวา  15  นาท ี หรือตามคูมือการ  Calibration  ของเครื่อง 
(4) ตรวจเช็ค  NIBP กอนสอบเทียบ หลักการตรวจสอบเบื้องตน เช็คแบตเตอรี่และการทํางานทุกระบบกอน 
(5) นํา  CUFF  พันที่วัสดุที่แทนแขนแลวเปดเครือ่งกด  START ใหปมลมเขาไปใน  CUFF สังเกตวาเครื่อง

ทํางานปกติหรือไม 
8 ตอวงจรการสอบเทียบ   ของเครือ่งสอบเทียบและเครื่อง  Standard  เขาดวยกันและการจัดวางเครื่องตามที่ผูผลิตกําหนด 

ตัวอยางการตอวงจรการสอบเทียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 การตอวงจรสอบเทยีบ 
 

(1) ตองเขา  Mode  Calibration ของเครื่องใหไดเพราะเครื่องวัดความดันแบบ  Digital  แตละเครื่องจะมี
วิธีการเขา Mode  Calibration  ไมเหมอืนกันตองดูจากคูมือการใชหรือสอบถามจากบริษัทผูขายเพราะบาง
ยี่หอจะมีรหสัสาํหรับเขา Mode  Calibration  โดยตรง  และทางบริษัทจะไมยอมบอกลกูคาเพื่อปองกนัไมให
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ลูกคาที่ไมมีความชํานาญพอเขาไปแกไขซึ่งจะทําใหเครื่อเกิดคา   ERR  หรือไมสามารถใชงานไดซึ่งจะทําใหทางบริษัท
ตองสงชางเขามาแกไข 

(2) การสอบเทยีบคาแรงดนั  (Static  Pressure ) เพือ่ทราบคาแรงดันที่แสดงนัน้เปนคาที่ถูกตอง  การสอบเทียบ
ตองเขา Mode Calibration  ของเครื่องแลวเพิ่มแรงดันตาม  Range  ที่กําหนด โดยเครื่อง NIBP ที่
นํามาสอบเทยีบเมื่อเขา mode Calibration เครื่อง NIBP จะทําหนาที่เหมือนเกจวัดตวัหนึ่งจากนั้นเราจะนํา
เครื่องมาตรฐานที่ใชสอบเทยีบ   NIBP   (Fluke  Model  BP  Pump 2L ) ตองเขา   Mode   
NIBP  Simulate   เลอืก Function    Pressure Tests  ตามดวย  Static Pressure 
ตามดวย  Pressure  Gauge แลวเลือก  แรงดันที่จะ  Tests แลวเริม่กด   Start  ทําแบบนี้ไปเลื่อยๆ 
ตาม  Step   ที่กําหนดจนครบจะไดคาบันทึกใน ตารางดานลาง 

ตามรูปที ่4 แสดง Step การสอบการสอบเทียบ  
 
   
 
 
 

ตารางที ่5 แสดงแรงดันขาขึ้น 
Uuc 

(mmH
g) 

Std 
(mmH

g) 

Std 
(mmHg)

Std 
(mmHg)

Std 
(mmHg) 

Std 
(mmH

g) 
0 0 0 0 0 0 

50 50.5 50 50.5 50.5 50.5 
80 80 80 80.5 80.5 80 
100 100.5 100 100.5 100 100 
120 120 120 120 120 120.5 
150 150 150 150 150.5 150 
200 200 200.5 200 200 200 
280 280 280 280 280 280 

 
ตารางที ่6 แสดงแรงดันขาลง 

Uuc 
(mmH

g) 

Std 
(mmH

g) 

Std 
(mmHg)

Std 
(mmHg)

Std 
(mmHg) 

Std 
(mmH

g) 
280 280 280 280 280 280 
200 200 200.5 200 200 200 
150 150 150 150 150.5 150 
120 120 120 120 120 120.5 
100 100.5 100 100.5 100 100 
80 80 80 80.5 80.5 80 
50 50.5 50 50.5 50.5 50.5 
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0 0 0 0 0 0 
 
 

9 สอบเทียบคา Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure เพื่อใหทราบ  Sensor วัดคาแรงดัน
ทางดาน Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure  ยังตรวจจับคาไดถูกตอง ในการสอบเทียบคา 
Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure  จะตองใชเครื่องมือ  Standard  ที่ใชวัดคา  
NIBP  โดยเฉพาะเพราะเครื่องมือ Standard  จะสามารถสรางสัญญาณแรงดันเลือดจากหัวใจเพื่อใหเครื่อง  NIBP  
ตรวจจับและวัดคาการสอบเทยีบจะใชใน mode  ปกติที่ใชวัดความดันโลหติ   แลวนําเครื่องมาตรฐานเพื่อใชสอบเทยีบ   
NIBP   (Fuke  Model  BP  Pump 2L ) ตองเขา   Mode   NIBP  Simulate   เลือก 
Function    Standard  BP  ตามดวย  Option ตามดวย  Cuff  Typeแลวเลือก  Rate  of  
NIBP  เมื่อตัง้เครื่องและตออปุกรณเสร็จเรียบรอยแลว ใหเริ่มกดปุม  Start  ที่เครื่อง   NIBP  ที่นํามาสอบเทยีบแลว
จดบันทึกคาลงในตารางบันทกึผล  จนครบตามทีก่ําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที ่7 Systolic  Pressure 
STD 

(mmH
g) 

UUC 
#1 

(mmH
g) 

UUC#2 
(mmHg)

UUC#3 
(mmHg)

UUC#4 
(mmHg) 

UUC#
5 

(mmH
g) 

80 84 82 86 85 82 
100 107 103 105 106 104 
120 122 125 119 127 124 
150 155 150 157 154 156 
200 203 205 207 201 204 

 
ตาราง ที่ 8  Diastolic Pressure 

STD 
(mmH

g) 

UUC 
#1 

(mmH
g) 

UUC#2 
(mmHg)

UUC#3 
(mmHg)

UUC#4 
(mmHg) 

UUC#
5 

(mmH
g) 

50 52 50 54 53 51 
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65 65 70 64 66 68 
80 85 82 84 82 86 
100 105 106 104 107 103 
150 157 154 156 155 150 

 
10 สอบเทียบวดัคา Heart  Rate   จะวัดการประมวลผลในการตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจ  ทําการสอบเทยีบ

โดยดําเนินการตามขอ   9   แตเปลีย่นการเลือก  Rate  of  NIBP มาเลอืก Rate  of Heart  แทน
แลวบันทกึคาลงใน   ตารางจนครบ 

ตารางที ่9 การวัด  Heart  Rate 
STD 

(mmH
g) 

UUC#
1 

(mmH
g) 

UUC#2 
(mmHg)

UUC#3 
(mmHg)

UUC#4 
(mmHg) 

UUC#
5 

(mmH
g) 

30 30 29 30 30 30 
60 60 60 60 61 59 
80 80 79 79 80 81 
100 100 100 101 100 99 
120 120 120 120 119 120 

 
11 การคํานวณหาคาตางๆ  ในตัวอยางตอไปนี้จะขอยกตัวอยางในการวัด  Heart  Rate เพียงอยางเดยีว  

• ในการหาคาเฉลีย่           ( Mean ) จะหาไดจากสูตร 
 
          = ( UUC#1 + UUC#2 + UUC#3 + UUC#4 + UUC#5 ) / 5 
      
                          = ( 30+29+30+30+30 ) / 5 
 
                          =    149 / 5   =  29.8    bpm 
    
• การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) 

 
SD      =   (UUC#1 -    )2 +(UUC#2 -   )2+ (UUC#3-   )2+ (UUC#4 -   
)2+(UUC#5 -   )2    
                                                      ( N  - 1) 
           √                                                                
SD   =  0.447213595 
 

• คาเบีย่งเบนมาตรฐานของคาเฉลีย่  ( Standard  Deviation of  Mean ) 
 

σ    =     SD 

X  

X  

X  

X  

X X X X X
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           √ n   
 
σ     =     0.2                             ( คา Uncertainty   type  A ) 

 
• การหาคา Uncertainty 

คาตางๆ ในตัวอยางจะเปนคาสมมติของ  คาUncertainty type B  ขึ้นเพื่อใชคํานวณหาคา 
Uncertainty  ดังตอไปนี้ 

1. Repeatability ของการวัดเทากับ  0.2   BPM  ( ในกรณีนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงการหา 
Repeatability จากการคํานวณโดยใชขอมูลครั้งกอน ๆ ที่มีการการวัด 5 ครั้ง) 

2. ประมาณคา ความผิดพลาดเนื่องจากการ  Drift ของ Standard pressure  เทากับ  0.018  BPM 
3. ใบแสดงผลการสอบเทยีบ Standard Mass ระบุคาความไมแนนอนในการวัด   0.15 BPM  ที่ 95% 

(k=2) 
4. ประมาณคา ความผิดพลาดเนื่องจากการอาน   Resolution  เทากบั  0.1  BPM 

ตารางที ่10 แสดงคาความไมแนนอนในการวัด 
 

สัญลักษณ 
 

แหลงของความไม
แนนอน  

คา 
±  

mg 

Probabili
ty  

distributi
on  

Divis
or 

C1
U1(W1)  
± mg  

V1 หรือ  
Veff  

UC  1 Repeatability 
ของการวัด 

0.2 Normal  1.0 1.
0 

0.2 4 

UC  2 จากการ  Drift 
ของ Standard 

0.18  
Rectangu

lar 

√3 1.
0 

0.10392 ∝ 

UC  3 Standard 
Mass ระบุคาความ

ไมแนนอน 

0.15 Normal  2 1.
0 

0.075 ∝ 

UC  4 ความผิดพลาด
เนื่องจาก 

Resolution   

0.1 Triangula
r 

√3 1.
0 

0.057 ∝ 

 
ตัวอยางการประมาณคาความไมแนนอนในการวดั 
UC  =  √{(0.2)2 +(0.10392) 2 +(0.075) 2 +(0.057) 2 } 
UC  =   0.2442813 
UC ที่ความมัน่ใจ  95 % คา  K  เทากับ   2     =  0.2442813x  2 
UC   =  0.4885627 

ทําการคํานวณหาคาตางๆ  เหมือนกับการคํานวณของคาอัตราการเตนของหัวใจที่   30  BPM  แลวบันทกึลงในตารางดานลาง 
 



คูมือสอบเทียบเครื่องมือแพทย   24 

กลุมมาตรฐานวิศวกรรม  กองว ิศวกรรมการแพทย   

 
 
 
 

ตารางที ่10 แสดงคาการคํานวณหาคาอัตราการเตนหัวใจ 
 

STD 
(bpm) 

UUC ( 
Mean ) 
(bpm) 

Err 
(bpm) 

± UC  A
(bpm) 

± UC ที่ความมัน่ใจ 
(95%) 

(bpm) 
30 29.8 -0.2 0.2000000000 0.4885627 
60 60 0.0 0.3162277660 0.6918768 
80 79.8 -0.2 0.3741657387 0.7991830 

100 100 0.0 0.3162277660 0.6918768 
120 119.8 0.2 0.2000000000 0.4885627 

 
จากตารางจะเปนการแสดงการคํานวณหาคาตางๆ ซึ่งจากการวัดคาตางๆ  ขางตนจําเปนตองคํานวณหาคาตางๆ ตามตัวอยางทั้งหมด 
12 การรายงานคาการสอบเทยีบ 

การรายงานผลการสอบเทียบจะตองรายงานผลดังนี้ 
 

ตารางที ่11 แสดงคาการรายงานผล 
STD 

(bpm) 
UUC  
(bpm) 

Err 
(bpm) 

± UC ที่ความมัน่ใจ95% 
(bpm) 

30 29.8 -0.2 0.4885627 
60 60 0.0 0.6918768 
80 79.8 -0.2 0.7991830 

100 100 0.0 0.6918768 
120 119.8 0.2 0.4885627 

 
การพิจารณาผลของการรายงาน 

หลักการพิจารณาผลจากตารางรายงานผลจะเห็นวามีชองของ  STD  , UUC  ,  Err และ UC  
• STD  คือชองแสดงคาทีย่อมรบัวาเปนคาที่ถกูตอง 
• UUC  คือคาที่ไดจากเครื่องมอืที่สอบเทียบที่วดัผลจาก  STD  แลเครื่องแสดงผลตามตาราง  UUC 
• Err   คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือสอบเทียบกับคาจริง (  UUC - STD )  =  Err 
• UC  คือคาความไมแนนอนในการวัด ที่ความมัน่ใจ  95 % 
 
 
 



คูมือสอบเทียบเครื่องมือแพทย   25 

กลุมมาตรฐานวิศวกรรม  กองว ิศวกรรมการแพทย   

 
 หนาที่ของผูที่  Prop 
 ผู Prop  จะตองรับผิดชอบผลในใบ   Certification  ทัง้หมดดังนัน้ผู Prop จะตองมั่นใจในระบบการสอบเทียบ
ที่วางไว และมั่นใจและไววางใจเจาหนาที ่ ที่ทําการสอบเทียบ  วาไดปฎิบัตกิารตามขั้นตอนและหลกัวิชาการอยางเครงครัด 
 
13 คําอธิบายในใบรายงานผล 

13.1 การบันทกึผลการสอบเทียบ 
(1) นําเครื่องมอืที่จะสอบเทียบมาทําการบนัทึกรายละเอียดของเครื่องลงในแบบฟอรม 
การกรอกแบบฟอรม 

 Cert No : ในชองสี่เหลี่ยมใหญใสหมายเลข Certificate  ของหนวยงานที่ทําการสอบเทียบ 
    เพื่อใชคนหาในการสอบกลับหรือตองการดูขอมลูยอนหลัง  สวน ในชองสี่เหลีย่ม 
    เล็กมีไวเพื่อการตรวจสอบ โดยใสอักษร  4  ตัวไดแก   OK  , N  , Y  และ D อยาง 
    ใดอยางหนึ่งหรือไมใสเลย  เชน  OK  หมายถึงเอกสารไดถกูตรวจสอบและสงให 

    กับหนวยงานเรียบรอยแลว  หรือ  N  การลงขอมูลไมถกูตอง  หรือ  Y การลงขอมูล และตรวจสอบ
ถูกตองแตยังไมสงเอกสารใหกบัหนวยงานเจาของเครื่อง  และ  D  ขอมูลทั้งหมดรอการลบทิ้ง เปนตน หรือ
จะใชในความหมายอื่นก็ไดแลวแตผูใช 

    กําหนดแตอกัษรที่ใสเปนไปตามที่โปรแกรมกําหนดใหตามที่ไดกลาวมาแลวเทานัน้  
 Detail : ใสรายละเอียดของเครื่อง เชน  NIBP 
 Manufacture : ใสยี่หอของเครือ่งที่จะทําการสอบเทยีบ 
 Model : ใสรุนของที่ทําการสอบเทยีบ 
 S/N : ใส  Serial No ของเครื่องที่ทําการสอบเทยีบถาไมมีใหใสหมายเลขครุภัณฑ   

     ของเครื่อง 
 ID : ใส ID ที่โรงพยาบาลกําหนด 
 Department : ใสชื่อ หนวยงานที่ทําการสอบเทยีบ 
 Address : ใสที่อยูของหนวยงานที่ทําการสอบเทยีบ 
 Section : ใสรหัสทีเ่ครื่องใชประจําอยู เชน  OPD หรือ  ICU เปนตน 
 A/D : ใส  A เมื่อเครื่องที่ใชอานคาเพื่อจดบันทกึคาไมนอยกวา  3  ครั้ง แสดงผลแบบ    

                               Analog  และใส D เมื่อเครื่องที่ใชอานคาเพื่อจดบันทกึคาไมนอยกวา  3  ครั้ง  
                                แสดงผลแบบ  Digital 

 Resolution : ใส Resolution ของเครื่องที่ใชอานคาเพื่อจดบันทกึคาไมนอยกวา  3  ครั้ง ในการ 
                               สอบเทียบ 

 Temperature : ใส อุณหภูมิของหอง ขณะทําการสอบเทียบ 
 Humidity  : ใสคาความชื้นสัมพัทธของหอง ขณะทําการสอบเทียบ 
 Cal. Date : ใส วัน ,เดือน และปที่ทําการสอบเทยีบ 
 Appr. Date : ใส วัน,เดือน และปที ่ ซึ่งจะใสหลังขัน้ตอนการสอบเทียบทั่งหมด  เสร็จเรียบรอย 

    แลว  กอนสงใหกับผูใชที่สงเครื่องมือสอบเทียบ  ผู Approved จะตรวจทานความ 
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    ถูกตองขอมลูทั้งหมดกอนแลวจึงลงวัน เดือน  และป  แลวเซ็นชื่อกํากับอกีครั้ง 
    ในชองของผู Approved ใบ Certificate of Calibration 

 Data. By : ใสชื่อผูจดบันทึก 
 Cal. By : ใสชื่อผูทําการสอบเทียบ 
 Appr.By  : ใสชื่อผูตรวจสอบ Approved 
13.2  กระบวนการสอบเทียบ 

 
 
(1) สอบเทียบคาแรงดันเพื่อทราบคาแรงดันที่แสดงนั้นเปนคาทีถ่กูตองการสอบเทยีบตองเขา mode Calibratio

ของเครื่องแลวเพิม่แรงดนัตาม  Range  ที่กําหนด โดยเครื่อง NIBP ที่นํามาสอบเทียบเมื่อเขา mode 
Calibration เครื่อง NIBP จะทําหนาที่เหมือนเกจวัดตวัหนึ่งจากนั้นเราจะดําเนินการสอบเทยีบตามขัน้ตอนขอที ่ 
2.8.4 – 2.8.7  จนครบ 

(2)  สอบเทยีบคา Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure เพื่อใหทราบ  Sensorวัด
คาแรงดันทางดาน Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure  ยังตรวจจับคาไดถูกตอง ใน
การสอบเทยีบคา Systolic  Pressure    และ   Diastolic Pressure  จะตองใชเครื่องมือ  
Standard  ที่ใชวัดคา  NIBP  โดยเฉพาะเพราะเครื่องมือ Standard  จะสามารถสรางสัญญาณแรงดัน
เลือดจากหัวใจเพื่อใหเครื่อง  NIBP  ตรวจจับและวัดคาการสอบเทียบจะใชใน mode  ปกติที่ใชวัดความดันโลหิต  

(3) สอบเทียบวัดคา Heart  Rate จะวัดการประมวลผลในการตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจ  ทําการสอบเทยีบโดย
ดําเนินการตามขอ  2.8.4 – 2.8.7 

(4) Range ใสยานการวัด การใสยานการวดัควรทราบยานที่ใชงานจริงและครอบคุมของการใชงาน  
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(5) STD  คือคา Standard Pressure ในการวัดเราจะตองปรับใหคา Standard Pressure อานได
ตามที่กําหนด  ( Rang ) แลวอานคาที่เครื่อง  ที่จะสอบเทยีบ  แลวจดบันทึกลงใน  ตารางชอง  STD 

(6) UUC-1 คือคา Unit  Under  Calibration ในการวัดครั้งที่ 1  โดยอานจากเครื่องมือที่สงมาสอบ
เทียบแลวจดบันทึกลงใน UUC-1 , UUC-2  คือคา Unit  Under  Calibration ใ 

(7) ในการวัดครั้งที่ 2  และ  3   โดยอานจากเครื่องมือที่สงมาสอบเทียบแลวจดบันทกึลงใน UUC-2  และ  
UUC-3  ตามลําดับ จนครบตามตองการ 

(8) Manufacture  คือยีห่อของเครื่องมือที่ใชวัดคา standard 
(9) Model    คือ Model ของเครื่องมอืที่ใชวัดคา standard 
(10) S/N    คือ  Serial  No. ของเครื่องมือที่ใชวัดคา standard  
(11) Cal. Date  คือวันที่สอบเทียบเครื่องมือที่ใชวัดคา standard  
(12) Cert. No  คือ หมายเลขที่ใชอางอิงในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการสอบเทียบ  
(13) Unit.  คือหนวยที่ใชในการสอบเทยีบ  เชน  mmHg  เปนตน     

 


