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ค�านิยมผู้บริหาร

 เครื่องมือแพทย์ ในส่วนท่ีเป็นเครื่องมือวัดท�งก�รแพทย์ (Medical Measuring Devices)  

มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กที่ช่วยให้แพทย์ส�ม�รถตรวจวินิจฉัย ตลอดจนทำ�ก�รรักษ�ผู้ป่วยต�มเหตุแห่ง 

คว�มผิดปกติของพย�ธิสภ�พ คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีทำ�ให้นวัตกรรมของเครื่องมือแพทย์ มีคว�ม

สลบัซบัซ้อน มกี�รออกแบบเซน็เซอร์ให้ส�ม�รถตอบสนองก�รทำ�ง�นของอวยัวะส่วนต่�งๆ ของร่�งก�ยได้

หล�กหล�ยและรวดเร็ว อย่�งไรก็ต�ม เคร่ืองมือวัดท�งก�รแพทย์เหล่�นี้ ส่งผลกระทบโดยตรง จำ�เป็น 

จะต้องมีก�รควบคุมคุณภ�พ มีก�รทดสอบก�รสอบเทียบให้ส�ม�รถม่ันใจว่�เครื่องมือวัดท�งก�รแพทย ์ 

ให้ผลก�รตรวจวัดที่มีคว�มถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ต�มวัตถุประสงค์ที่ถูกออกแบบม�

 ก�รที่หน่วยง�นสำ�คัญที่มีหน้�ที่กำ�กับดูแลคว�มถูกต้อง และคุณภ�พของเคร่ืองมือแพทย์ของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข คือ กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ และกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้ร่วมมือกับ 

หน่วยง�นที่เป็นหลักท�งม�ตรวิทย�ของประเทศ คือ สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลย ีดำ�เนินก�รร่วมกนัพัฒน�วธิกี�รทดสอบ ก�รสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัท�งก�รแพทย์ชนดิต่�งๆ 

นับว่�เป็นจุดเริ่มต้นท่ีสำ�คัญยิ่ง เพร�ะนอกจ�กเป็นประโยชน์ในก�รสร้�งคว�มมั่นใจในผลก�รตรวจวัด 

ที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยังข�ดอยู่สำ�หรับประเทศไทย ซ่ึงวิธีก�รทดสอบที่

พฒัน�ขึน้จะได้ถกูนำ�ไปใช้เพือ่เสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็ ให้กบัระบบก�รทดสอบและสอบเทยีบของประเทศ

ให้มีม�ตรฐ�นทัดเทียมน�น�ช�ติต่อไป

 กระผมขอแสดงคว�มชืน่ชม ในคว�มอตุส�หะของคณะทำ�ง�นทกุท่�น และขอแสดงคว�มขอบคณุ

ในคว�มร่วมมอืจ�กทกุภ�คส่วนทัง้ภ�ครฐั และภ�คเอกชนทีไ่ด้ให้ก�รสนบัสนนุเคร่ืองมอืวดัท�งก�รแพทย์ 

ทีจ่ำ�เป็นต้องใช้สำ�หรบัก�รทดสอบกระบวนวธิ ีกระผมหวงัเป็นอย่�งยิง่ว่� คูม่อืทีพั่ฒน�ขึน้นี ้จะถกูนำ�ไปใช้

ในก�รทดสอบและก�รสอบเทียบให้กบัเครือ่งมอืวดัท�งก�รแพทย์ต่�งๆ ก่อให้เกดิม�ตรฐ�นทีเ่ป็นประโยชน์

ในก�รพัฒน�คุณภ�พเครื่องมือวัดท�งก�รแพทย์ในสถ�นบริก�รสุขภ�พ ยังผลให้ประช�ชนผู้รับบริก�รมี

คว�มเช่ือมัน่ ในคว�มถกูต้องของผลก�รวดั นำ�ไปสูก่�รเป็นม�ตรฐ�นอ้�งองิของประเทศไทยในเวทนี�น�ช�ติ

  (นายโสภณ	เมฆธน)

  ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข





ค�าน�า

 คู่มือก�รทดสอบฉบับนี้ มีจุดมุ่งหม�ยให้ใช้เป็นวิธีก�รม�ตรฐ�นข้ันตำ่�สำ�หรับนำ�ไปใช้ทดสอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�ซ่ึงแสดงค่�อุณหภูมิสูงสุดในขั้นตอนของก�รตรวจรับเพ่ือนำ�ไป

ใช้ง�น (Acceptance test) และ ก�รทดสอบต�มระยะเวล� (Periodic test) เพื่อพิสูจน์คว�มเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นของผลก�รวัด และ ก�รทำ�ง�นต่�งๆที่จำ�เป็นซ่ึงมีคว�มสอดคล้องกับวิธีก�รม�ตรฐ�นในระดับ

น�น�ช�ติ ก�รจัดทำ�คู่มือก�รทดสอบฉบับนี้เป็นผลม�จ�กคว�มร่วมมือในโครงก�รก�รพัฒน�ม�ตรวิทย�

ด้�นเครือ่งมอืวดัท�งก�รแพทย์ระหว่�ง กรมสนบัสนนุบรกิ�รสขุภ�พ กระทรวงส�ธ�รณสขุ กรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข และ สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ซึ่งได้ลงน�มในบันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีน�คม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงก�รดังกล่�วได้รับ

คว�มร่วมมือและสนับสนุนจ�กภ�ครัฐอื่นๆ ภ�คก�รศึกษ� และ ภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือวัด

ท�งก�รแพทย์ในประเทศโดยก�รเข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นท�งวิช�ก�รเพ่ือร่วมกันจัดทำ�วิธีก�รม�ตรฐ�นนี้

จนประสบผลสำ�เร็จ

คณะผู้จัดท�ำ





1เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด

1. ขอบข่�ย
 1.1 คูม่อืก�รทดสอบน้ีใช้เพือ่ทำ�ก�รทดสอบเครือ่งวดัอณุหภมูทิ�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�ซ่ึงแสดงค่�อณุหภมูสิงูสดุ 

(Clinical Electrical Thermometers with Maximum Device) โดยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดนี้ 

มีหัววัดอุณหภูมิและตัวแสดงผลก�รวัดรวมอยู่ด้วยกันอย่�งถ�วร ซ่ึงถูกออกแบบเพ่ือใช้ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิ

ร่�งก�ยของมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์นี้จะแสดงผลก�รวัดที่มีค่�ม�กท่ีสุดหลังจ�ก 

เข้�สู่สภ�วะสมดุลท�งคว�มร้อนหรือก�รทำ�น�ยอุณหภูมิหลังจ�กช่วงเวล�หนึ่งซ่ึงได้ถูกกำ�หนดไว้ต�ม 

แต่ละชนิดเครื่องมือ

 1.2 คู่มือก�รทดสอบนี้ใช้เพื่อทำ�ก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์ในขั้นตอนของก�รตรวจรับเพื่อนำ�

ไปใช้ง�นหรือก�รทดสอบต�มรอบระยะเวล�  

 1.3 เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์นี้ควรครอบคลุมก�รวัดอุณหภูมิในช่วง 35.0 ºC ถึง 42.0 ºC  

 1.4 คู่มือก�รทดสอบนี้ครอบคลุมเฉพ�ะเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิท่ีใช้แบตเตอร่ีเป็นแหล่งให้พลังง�น และแสดงค่�

อุณหภูมิเป็นตัวเลขเท่�นั้น

 1.5 คู่มือก�รทดสอบนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องวัดอุณหภูมิซ่ึงถูกออกแบบให้ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิผิวหนัง และก�รวัด

อุณหภูมิในช่องหู รวมทั้งไม่ครอบคลุมก�รวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (Continuous measurement) 

2. ม�ตรฐ�นอ้�งอิง
 2.1 International Organization of standardization. ISO 80601-2-56 Medical electrical  

equipment- Part 2-56 Particular requirements for basic safety and essential performance 
of clinical thermometers for body temperature measurement: 1st edition, 2009-10-01 

 2.2 The International Organization of Legal Metrology. OIML R 115 Clinical Electrical  
Thermometers with maximum device: Edition 1995 (E).

 2.3 ASTM International, ASTM E1112-00 Standard specification for Electronic thermometer  

for Intermittent Determination of Patient Temperature: reapproved 2011.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการท�าการทดสอบ	

เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้า

ซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด
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Maximum Device



2 Clinical Electrical Thermometers with Maximum Device

3. นิย�ม
 3.1 เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (Device under test, DUT) หม�ยถึงเคร่ืองวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย ์

แบบไฟฟ้�ซึ่งมีหัววัดอุณหภูมิรวมอยู่ด้วยกับตัวแสดงค่�อย่�งถ�วรโดยแสดงค่�อุณหภูมิที่ทำ�ก�รวัดสูงสุด

เมื่อทำ�ก�รวัดเสร็จสิ้น โดยอ�ศัยก�รวัดต�มหลักก�รก�รสมดุลท�งคว�มร้อนหรือก�รทำ�น�ยอุณหภูมิ

 3.2 เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (Standard thermometer) หม�ยถึง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact 

thermometer) 

 3.3 ฝ�ครอบ (Probe cover) หม�ยถึง วัสดุซึ่งใช้สวมหัววัดอุณหภูมิของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบขณะทำ�ก�รวัด

เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนหรือก�รติดเชื้อระหว่�งบุคคล

 3.4 แหล่งกำ�เนดิอณุหภมูอ้ิ�งองิ (Reference temperature source) หม�ยถงึ แหล่งกำ�เนดิพลงัง�นคว�มร้อน

ซึง่ใช้นำ�้สะอ�ดเป็นตวักล�งโดยอณุหภมูขิองนำ�้ถูกวดัด้วยเคร่ืองวดัอณุหภมูมิ�ตรฐ�น (ร�ยละเอยีดประกอบ

ต�มข้อ 5.2)

 3.5 หัววัดอุณหภูมิ (Temperature probe) คือ ส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์ซ่ึงใช้สัมผัสกับช่อง

เปิดของร่�งก�ยหรือเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดก�รสมดุลท�งคว�มร้อนระหว่�งหัววัดอุณหภูมิกับช่องเปิดของ

ร่�งก�ยหรือเนื้อเยื่อที่ทำ�ก�รวัด

 หม�ยเหตุ: ช่องเปิดของร่�งก�ย อ�จเป็นช่องทว�รหนัก ช่องป�ก หรือรักแร้ 

4. ร�ยละเอียดก�รทดสอบ
 4.1 ก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�ซ่ึงแสดงค่�อุณหภูมิสูงสุดนี้มีก�รทดสอบ 

แยกเป็น 3 ส่วน คือ ก�รทดสอบท�งก�ยภ�พ ก�รทดสอบคว�มต้�นท�นนำ้� (Water resistance) และ 

ก�รทดสอบท�งเทคนิค โดยก�รทดสอบให้ปฏิบัติต�มลำ�ดับดังกล่�วข้�งต้น 

 4.2 สภ�วะแวดล้อมของห้องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 18 °C ถึง 28 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ ์

ช่วง 30 % ถึง 70 % (โดยไม่เกิดหยดนำ้�) 



3เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด

5. เครื่องมืออุปกรณ์
 5.1 เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น ใช้ในก�รวัดค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงโดยค่�คว�ม 

ไม่แน่นอนของก�รวัดควรดีกว่� 0.02 °C (Coverage factor, k = 2) 

 5.2 แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง เป็นอ่�งนำ้�ซึ่งมีระบบก�รหมุนวนของนำ้�ภ�ยใน เพ่ือใช้สร้�งอุณหภูมิอ้�งอิง 

ในช่วงอุณหภูมิใช้ง�น โดยปริม�ตรของนำ้�ภ�ยในควรมีไม่น้อยกว่� 1 ลิตร แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงนี ้

ควรมค่ี�คว�มเสถยีร (Stability) ของอณุหภูมดิกีว่� 0.02 °C และมผีลต่�งของอณุหภมูติลอดทัง้พืน้ทีใ่ช้ง�น  

(Uniformity) ควรดีกว่� 0.01 °C

 ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยรวม (Total expanded uncertainty) ของเครือ่งวดัอณุหภมูมิ�ตรฐ�นและ 

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงต้องมีค่�รวมไม่เกิน 0.07 °C (Coverage factor, k = 2) ร�ยละเอียดเพิ่มเติม

ปร�กฏในภ�คผนวก

 5.3 เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น ใช้ในก�รวัดอุณหภูมิและคว�มชื้นของสภ�วะแวดล้อมที่ทำ�ก�รทดสอบ

 ร�ยก�รเครื่องมือในลำ�ดับที่ 5.1 ถึง 5.3 ต้องได้รับก�รสอบเทียบและส�ม�รถสอบกลับได้ยังระบบหน่วย

ระหว่�งประเทศ (International System of Units, SI Unit)

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ รายละเอียดและเกณฑ์ข้อก�าหนด

1. เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น - มีพิสัยก�รวัดไม่น้อยกว่�ช่วง 35.0 ºC ถึง 42.0 ºC  

- ค่�คว�มไม่แน่นอนของก�รวัดควร < 0.02 °C (k = 2)

2. แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง - มีพิสัยก�รทำ�ง�นไม่น้อยกว่�ช่วง 35.0 ºC ถึง 42.0 ºC 

- ปริม�ตรของนำ้�  ≥ 1 ลิตร

- ค่�คว�มเสถียรควร < ± 0.02 °C

- ผลต่�งของอุณหภูมิตลอดทั้งพื้นที่ใช้ง�นควร < ± 0.01 °C

- ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยรวมของเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นและ

  แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงต้อง ≤ 0.07 °C

3. เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น - มีพิสัยก�รวัดอุณหภูมิไม่น้อยกว่�ช่วง 18.0 ºC ถึง 28.0 ºC  

- มีพิสัยก�รวัดคว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่�ช่วง 30 % ถึง 70 %
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6. ก�รปฏิบัติเบื้องต้น
 6.1 เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องอยู่ในสภ�วะอุณหภูมิห้องในช่วง 18 °C ถึง 28 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ์ใน 

ช่วง 30 % ถึง 70 % (ไม่เกิดหยดนำ้�) ไม่น้อยกว่� 30 น�ที ก่อนทำ�ก�รทดสอบ

 6.2 ศึกษ�คู่มือก�รทำ�ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

 6.3 ตรวจสอบว่�ก�รใช้ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบจำ�เป็นต้องใช้ควบคู่กับฝ�ครอบหรือไม่ ห�กใช่  

ตรวจสอบว่�ฝ�ครอบมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่ฉีกข�ด

 6.4 ตรวจสอบว่�แบตเตอรี่อยู่ในสภ�พที่สมบูรณ์และไม่อยู่ในระดับตำ่�  

7. ขั้นตอนก�รทำ�ก�รทดสอบ
	 7.1	การทดสอบทางกายภาพ มีก�รทดสอบดังต่อไปนี้

 7.1.1 ต้องมีคูม่อืหรอืข้อมลูก�รใช้ง�นของเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ ซ่ึงควรประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี้

  • คำ�อธิบ�ยวิธีก�รใช้ง�นและก�รประยุกต์ใช้ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

  • ช่วงก�รวัดอุณหภูมิของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

  • วิธีก�รและคำ�เตือนสำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รฆ่�เชื้อโรค

  • ระยะเวล�น้อยที่สุดที่เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบเข้�สู่สภ�พสมดุลท�งคว�มร้อน

  • คำ�อธิบ�ยของก�รเปลี่ยนโหมดก�รวัดแบบทำ�น�ยค่�ไปเป็นโหมดก�รวัดอุณหภูมิที่แท้จริง

  • คำ�อธิบ�ยสำ�หรับก�รทดสอบตัวเอง (Self test) ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

  • ข้อมูลเงื่อนไขสภ�พแวดล้อมของก�รใช้ ก�รเก็บรักษ� และก�รขนส่งเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

  • คำ�อธิบ�ยสภ�พต้�นท�นต่อนำ้� 

 7.1.2 ก�รทดสอบฟังก์ชั่นก�รทดสอบตัวเอง (Functional self test) (ถ้�มี) 

  เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องมีก�รทดสอบตัวเองอย่�งถูกต้องโดยมีก�รแสดงผลที่หน้�จออย่�ง 

ถูกต้องต�มข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต 

 7.1.3 ก�รทดสอบคว�มปลอดภัยท�งกล (Mechanical safety) 

  เครื่องท่ีทำ�ก�รทดสอบต้องไม่มีปล�ยหัววัดอุณหภูมิท่ีมีลักษณะแหลมหรือคม อันอ�จเป็นอันตร�ย

ต่อผู้ใช้ง�นหรือผู้ป่วยได้ และตัวเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบมีสภ�พสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยก�รแตกหัก

 7.1.4 ก�รแสดงหน่วยวัดอุณหภูมิ

  เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องมีสัญลักษณ์ “ºC” อยู่ในตำ�แหน่งท่ีใกล้เคียงกับตัวเลขท่ีแสดงผลหรือมี

ก�รชี้บ่งในหน้�จอแสดงผล
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	 เครื่องที่ท�าการทดสอบถือว่าผ่านการทดสอบตามข้อ	7.1	เมื่อมีลักษณะเป็นไปตามข้อ	7.1.1	-	7.1.4	ทุกข้อ

	 7.2	การทดสอบความต้านทานต่อน�้า	(Water	resistance)

  ก�รทดสอบคว�มต้�นท�นต่อนำ้�ให้จุ่มเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบซึ่งไม่มีฝ�ครอบใดๆลงในอ่�งนำ้�โดยที่

 - จุดที่สูงที่สุดของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบอยู่ในตำ�แหน่งซึ่งลึกอย่�งน้อย 15 cm จ�กผิวนำ้�

 - ระยะเวล�ในก�รจุ่มคือ (30 ± 1) น�ที

 ห�กเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบมีนำ้�รั่วซึมเข้�ม�ภ�ยใน ถือว่�ไม่ผ่�นก�รทดสอบคว�มต้�นท�นต่อนำ้�และ 

ไม่ต้องทดสอบต�มข้อ 7.3 

	 7.3	การทดสอบทางเทคนิค

 7.3.1 จุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบ

  - จุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบต้องไม่น้อยกว่� 3 จุดและประกอบด้วยจุดทดสอบที่อุณหภูมิ  

(35.5 ± 0.5) °C, (37.0 ± 0.5) °C และ (41.0 ± 0.5) °C หรือจุดอุณหภูมิเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

  - ห�กเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบมีช่วงอุณหภูมิใช้ง�นม�กกว่� 10 °C ให้เพ่ิมจุดทดสอบอีกอย่�งน้อย  

2 จุด โดยเป็นจุดอุณหภูมิที่ตำ่�สุดและสูงสุดของก�รใช้ง�น (± 0.5 °C) ทั้งนี้พิสัยของเคร่ืองวัด

อุณหภูมิม�ตรฐ�นและแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงต้องครอบคลุมจุดทดสอบทั้งสองนี้ด้วย

 7.3.2 คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum permissible error, MPE)

  - คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบในช่วงอุณหภูมิ 35.0 ºC ถึง  

42.0 ºC และภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมต�มข้อ 4.2 ต้องมีค่�ไม่เกิน ± 0.2 °C  หรือมีค่�คว�ม 

คล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง 

  - คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ของเคร่ืองท่ีทำ�ก�รทดสอบนอกช่วงอุณหภูมิ 35.0 ºC ถึง  

42.0 ºC และภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมต�มข้อ 4.2 ต้องมีค่�ไม่เกิน ± 0.4 °C  หรือมีค่�คว�ม 

คล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง 

 7.3.3 วิธีก�รทดสอบ

  ก�รทดสอบท�งเทคนคิเป็นก�รทดสอบคว�มถกูต้องในก�รวดัค่�อุณหภมูโิดยวธิกี�รแบบเปรียบเทยีบ

ค่� (Comparison method) ระหว่�งอุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงและอุณหภูมิซึ่งวัด

โดยเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ  โดยขั้นตอนก�รทดสอบมีดังนี้

 7.3.3.1 เปิดสวิทซ์แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงพร้อมตั้งค่�อุณหภูมิไปที่อุณหภูมิตำ่�ที่สุดที่จะทำ�ก�ร

ทดสอบ
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 7.3.3.2 นำ�เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นติดต้ังกับแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงโดยให้ตำ�แหน่งของ 

เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นอยู่ในพื้นที่ใช้ง�น (Working space) ของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิ

อ้�งอิง

 7.3.3.3 รอจนกว่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงเสถียรโดยค่�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิไม่ควรม�กกว่� 0.02 °C

 7.3.3.4 ในกรณีที่เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องใช้ง�นควบคู่กับฝ�ครอบ ให้สวมฝ�ครอบเข้�กับหัววัด

อุณหภูมิต�มคำ�แนะนำ�ของบริษัทผู้ผลิต

 7.3.3.5 เปิดเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ 

 7.3.3.6 รอจนกว่�เครือ่งท่ีทำ�ก�รทดสอบพร้อมใช้ง�นต�มคำ�แนะนำ�ของบริษทัผูผ้ลติ ซึง่ในบ�งกรณี

เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบจะเข้�สู่ฟังก์ชั่นก�รทดสอบตัวเองก่อนแล้วจึงพร้อมใช้ง�น

 7.3.3.7 จุ่มหัววัดอุณหภูมิของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบลงในอ่�งของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง  

โดยตำ�แหน่งที่ทำ�ก�รจุ่มต้องอยู่ภ�ยในพ้ืนท่ีใช้ง�นของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง และ 

มีคว�มลึกไม่น้อยกว่�ระยะที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ� หรือมีระยะไม่น้อยกว่� 1.5 cm พร้อม

ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิ

 7.3.3.8 เมื่อมีก�รแสดงผลก�รวัดท่ีเสร็จส้ินของเคร่ืองท่ีทำ�ก�รทดสอบ ซ่ึงอ�จมีก�รชี้บ่งด้วย  

เสียง หรือก�รกระพริบของตัวเลข เป็นต้น ให้อ่�นค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิ

อ้�งอิงจ�กเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (tSTD) พร้อมจดบันทึก

 7.3.3.9 นำ�เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบออกจ�กแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง 

 7.3.3.10 อ่�นค่�อุณหภูมิของเครื่องท่ีทำ�ก�รทดสอบ (tDUT) พร้อมจดบันทึกและปิดเคร่ืองท่ีทำ�ก�ร

ทดสอบ

 7.3.3.11 ปรับค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงไปยังจุดอุณหภูมิทดสอบถัดไปแล้วทำ�ซำ้� 

ข้อ 7.3.3.3 ถึง 7.3.3.10  

 7.3.3.12 ทำ�ซำ้�จนครบทุกจุดอุณหภูมิที่ต้องก�รทดสอบ

หมายเหต ุ ในกรณีของเครื่องท่ีทำ�ก�รทดสอบเป็นประเภททำ�น�ยค่�ผลก�รวัด ควรมั่นใจว่�ก่อนทำ�ก�รทดสอบ

 ทุกครั้ง เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง 
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 7.3.4 วิธีก�รประเมินผล

  ให้คำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อน (Error) ของแต่ละครั้งที่ทำ�ก�รวัดต�มสมก�รที่ (1)

 Error = tDUT - tSTD (1)

 โดยเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบจะถือว่�ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องเมื่อค่�คว�มคล�ดเคลื่อนของทุกครั้ง

ที่ทำ�ก�รวัดมีค่�ไม่เกินเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 7.3.2 คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

สรุปการทดสอบความถูกต้อง

วิธีการทดสอบ จุดทดสอบ
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด

ที่ยอมรับได้

แบบเปรยีบเทียบค่� ระหว่�ง

อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิด

อุณหภูมิอ้�งอิงและอุณหภมูิ 

ซึ่ งวัดโดยเครื่องที่ทำ�ก�ร

ทดสอบ  

สำ�หรบัเครือ่งทีม่ช่ีวงก�รใช้ง�น 35.0 ºC ถงึ 42.0 ºC 

สำ�หรบัเครือ่งทีม่ช่ีวงก�รใช้ง�น 35.0 ºC ถงึ 42.0 ºC 

ทดสอบไม่น้อยกว่� 3 จุด ประกอบด้วย 

• 35.5 °C ± 0.5 °C 

• 37.0 °C ± 0.5 °C  

• 41.0 °C ± 0.5 °C 

หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

ไม่เกิน ± 0.2 °C

หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

สำ�หรับเครื่องที่มีก�รใช้ง�นนอกช่วง 35.0 ºC ถึง 

42.0 ºC และมีช่วงก�รใช้ง�นม�กกว่� 10.0 ºC ให้

เพิ่มจุดทดสอบอย่�งน้อย 2 จุด ประกอบด้วย 

• จุดอุณหภูมิที่ใช้ง�นตำ่�สุด ± 0.5 °C 

• จุดอุณหภูมิที่ใช้ง�นสูงสุด ± 0.5 °C  

หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

ไม่เกิน ± 0.4 °C

หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

8. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รทดสอบรวม
 เครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบจะถอืว่�ผ่�นก�รทดสอบต�มคูม่อืทดสอบนีเ้มือ่ผลก�รทดสอบต�มข้อที ่7 ซึง่ได้แก่ 

ก�รทดสอบท�งก�ยภ�พ ก�รทดสอบคว�มต้�นท�นต่อนำ้�  ก�รทดสอบท�งเทคนิค ผ่�นทุกก�รทดสอบ
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9. ตัวอย่�งใบบันทึกผลก�รทดสอบ
สถ�นที่ทดสอบ___________________________________   วันที่ทดสอบ__________________________

ชื่อผู้ทดสอบ__________________________________  ชื่อผู้ตรวจสอบ____________________________

อุณหภูมิห้องก่อนก�รทดสอบ_______________ºC คว�มชืน้สมัพทัธ์ก่อนก�รทดสอบ______________%RH

อุณหภูมิห้องหลังก�รทดสอบ_______________ºC คว�มชืน้สมัพทัธ์หลงัก�รทดสอบ______________%RH

หมายเหตุ: สภ�วะสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติก�รต้องมีอุณหภูมิในช่วง 18 °C ถึง 28 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ์ 

มีค่�อยู่ในช่วง 30 % ถึง 70 % (โดยไม่เกิดหยดนำ้�)  

ข้อมูลเครื่องที่ท�าการทดสอบ

ชื่อเครื่องมือ____________________________________  ยี่ห้อ _________________________________

รุ่น ____________________________   หม�ยเลขเครื่อง ______________________________________

ID no. ________________________________

ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้

ชื่อเครื่องมือ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง
วันหมดอายุ

ผลการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง

เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบทางกายภาพ

 1. คู่มือหรือข้อมูลก�รใช้ง�นมีร�ยละเอียดครบถ้วน __________มี __________ไม่มี

 2. ฟังก์ชั่นก�รทดสอบตัวเอง  __________ผ่�น __________ไม่ผ่�น __________ไม่ทดสอบ

 3. คว�มปลอดภัยท�งกล __________ผ่�น __________ไม่ผ่�น __________ไม่ทดสอบ

 4. ก�รแสดงหน่วยวัดอุณหภูมิ   __________ผ่�น __________ไม่ผ่�น __________ไม่ทดสอบ

ผลการทดสอบความต้านทานน�้า								   ________ ผ่�น   _______ไม่ผ่�น 
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ผลการทดสอบความถูกต้อง

ทำ�ก�รทดสอบพร้อมฝ�ครอบ                 ________ ใช่   _______ไม่ใช่

จุดอุณหภูมิ
ทดสอบ	(ºC)

อุณหภูมิอ้างอิง
tSTD

(ºC)

อุณหภูมิ
เครื่องที่ท�าการทดสอบ

tDUT

(ºC)

ค่าความคลาดเคลื่อน
Error 
(ºC)

ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์

- คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมรับได้ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบในช่วงอุณหภูมิ 35.0 ºC ถึง 42.0 ºC ต้องมีค่� 

 ไม่เกิน ± 0.2 °C  หรือมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง 

- คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบนอกช่วงอุณหภูมิ 35.0 ºC ถึง 42.0 ºC ต้องมีค่� 

 ไม่เกิน ± 0.4 °C  หรือมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง 

สรุปผลการทดสอบรวม													 	ผ่าน													 	ไม่ผ่าน
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บันทึก		________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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ภาคผนวก	ก

ค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือมาตรฐาน

(ข้อมูลประกอบ	ตาม	ISO	80601-2-56)

 ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยรวม (Total expanded uncertainty) ของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงและ 
เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (UTotal) ส�ม�รถคำ�นวณได้จ�ก

UTotal   =         USTD + USta + UUni

 เมื่อ
 USTD  คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยของเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น
 USta  คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยเนื่องจ�กคว�มเสถียรของอุณหภูมิแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง
 UUni  คอื ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยเนือ่งจ�กคว�มเป็นหนึง่เดยีวกนัของอณุหภมูแิหล่งกำ�เนดิอณุหภมูอ้ิ�งอิง

หมายเหต ุองค์ประกอบของคว�มไม่แน่นอนอ�จมีเพิ่มขึ้นได้ต�มคว�มเหม�ะสมของลักษณะก�รใช้ง�น

2 2 2
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ภาคผนวก
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