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คำานิยมผู้บริหาร

 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





คำานำา

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

เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�สำ�หรับก�รวัดค่�ต่อเนื่องในข้ันตอนของก�รตรวจรับเพ่ือนำ�ไป

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

ต�มม�ตรฐ�นของผลก�รวัด และ ก�รทำ�ง�นต่�งๆที่จำ�เป็นซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับวิธีก�รม�ตรฐ�นใน 

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

ม�ตรวิทย�ด้�นเครื่องมือวัดท�งก�รแพทย์ระหว่�ง กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ กระทรวงส�ธ�รณสุข  

กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสขุ และ สถ�บนัม�ตรวทิย�แห่งช�ต ิกระทรวงวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งได้ลงน�มในบันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีน�คม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงก�ร

ดังกล่�วได้รับคว�มร่วมมือและสนับสนุนจ�กภ�ครัฐอื่นๆ ภ�คก�รศึกษ� และ ภ�คเอกชนที่เก่ียวข้องกับ

เครือ่งมอืวดัท�งก�รแพทย์ในประเทศโดยก�รเข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นท�งวชิ�ก�รเพ่ือร่วมกนัจัดทำ�วธิกี�ร

ม�ตรฐ�นนี้จนประสบผลสำ�เร็จ

คณะผู้จัดท�ำ





1เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำาหรับการวัดค่าต่อเนื่อง

1. ขอบข่�ย
 1.1 คูม่อืก�รทดสอบนีใ้ช้เพือ่ทำ�ก�รทดสอบเครือ่งวดัอณุหภมูทิ�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�สำ�หรับก�รวดัค่�ต่อเนือ่ง 

(Clinical Electrical Thermometers for Continuous Measurement) สำ�หรับใช้ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิ

ร่�งก�ยของมนุษย์หรือสัตว์ เครื่องมือดังกล่�วโดยปกติใช้ในก�รเฝ้�ติดต�มอุณหภูมิร่�งก�ยของผู้ป่วย 

ภ�ยใต้ก�รผ่�ตัดหรือระหว่�งก�รอภิบ�ล

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

นำ�ไปใช้ง�นหรือก�รทดสอบต�มรอบระยะเวล� 

 1.3 คู่มือก�รทดสอบนี้ส�ม�รถใช้ทำ�ก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด (Complete thermometers) หรือ

ก�รทดสอบแยกระหว่�งหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ (Interchangeable probe) และตัวแสดงค่�  

(Indicating unit) 

 1.4 เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์นี้ต้องครอบคลุมก�รวัดอุณหภูมิในช่วง 35.5 ºC ถึง 42.0 ºC 

 1.5 คู ่มือก�รทดสอบนี้ครอบคลุมเครื่องมือวัดอุณหภูมิท่ีใช้แหล่งจ่�ยกระแสไฟฟ้�จ�กแบตเตอรี่หรือ 

ไฟประธ�น (Main power) เป็นแหล่งพลังง�น

 1.6 คู ่มือก�รทดสอบนี้ไม่ครอบคลุม ตัวแสดงค่�ลำ�ดับที่สอง (Secondary indicators) อุปกรณ์พิมพ ์

และอุปกรณ์ช่วยอื่นที่ติดตั้งร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์นี้ 

 1.7 คู่มือก�รทดสอบน้ีครอบคลุมเฉพ�ะก�รวัดในโหมดก�รวัดตรง (Direct mode) เท่�นั้น ซึ่งผลก�รวัดไม่มี

ก�รปรับแก้ค่�โดยค่�ใดๆ ก่อนก�รแสดงผล

 1.8 คู ่มือก�รทดสอบนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งถูกออกแบบให้ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิผิวหนังโดย 

ก�รใช้กล้องถ่�ยภ�พคว�มร้อน (Thermographic instruments) และก�รวัดอุณหภูมิในช่องหู รวมถึง 

เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์ซึ่งแสดงค่�อุณหภูมิสูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการทำาการทดสอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้า

สำาหรับการวัดค่าต่อเนื่อง

Clinical Electrical Thermometers 
for Continuous Measurement



2 Clinical Electrical Thermometers for 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 114 Clinical Electrical  

Thermometers for continuous measurement: Edition 1995 (E).

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

สำ�หรับก�รวัดค่�ต่อเนื่อง

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

thermometer) 

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

ก�รวัดเพื่อป้องกันก�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 6.2)

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

กับช่องเปิดของร่�งก�ยหรือเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดก�รสมดุลท�งคว�มร้อนระหว่�งหัววัดอุณหภูมิกับช่องเปิด

ของร่�งก�ยหรือเนื้อเยื่อที่ทำ�ก�รวัด

 หมายเหตุ: ช่องเปิดของร่�งก�ย อ�จเป็นช่องทว�รหนัก หลอดอ�ห�ร หรือช่องเปิดจ�กก�รผ่�ตัด 

4. คำ�อธบิ�ยเครือ่งวดัอณุหภมิูท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�สำ�หรบัก�รวดัค่�ต่อเนือ่ง
 4.1 เครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�สำ�หรับก�รวัดค่�ต่อเนื่องประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้

  • หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้หรือแบบยึดติดอย่�งถ�วรกับตัวแสดงค่� 

   หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้อ�จเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-use probe) ชนิดใช้ซำ้�ได้  

(Reusable probe) หรือชนิดใช้เพื่อจุดประสงค์พิเศษ (Special-purpose probe) ก็ได้ 

 หมายเหตุ	หวัวดัอณุหภมูชินดิใช้เพือ่จดุประสงค์พิเศษหม�ยถงึหวัวดัซ่ึงเซนเซอร์วดัอณุหภมูริวมเข้�กบัเซนเซอร์

 วัดฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น Esophageal-stethoscope probe

  • ตัวแสดงค่� ซึ่งแสดงค่�ผลก�รวัดของอุณหภูมิ โดยรวมถึงอุปกรณ์แปลงสัญญ�ณก�รวัด (Measuring 

transducer) อุปกรณ์แสดงผล (Indicating device) อุปกรณ์ทดสอบตัวเอง (Self-checking device) 

อุปกรณ์สัญญ�ณเตือน (Alarm device) แหล่งให้พลังง�น (Power supply or battery) และอุปกรณ์

สำ�หรับก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ  
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 4.2 หน่วยวัดอุณหภูมิต้องแสดงค่�เป็นองศ�เซลเซียส (ºC) และอย่�งน้อยต้องส�ม�รถวัดอุณหภูมิในช่วง  

35.5 ºC ถึง 42.0 ºC ได้อย่�งต่อเนื่อง 

 4.3 ช่วงสเกลหรือก�รเพิ่มขึ้นของตัวเลขแสดงค่�ต้องไม่เกินกว่�

  • 0.2 ºC สำ�หรับสเกลแบบอน�ลอก (Analogue scale) และ 

  • 0.1 ºC สำ�หรับสเกลแบบตัวเลข (Digital scale)

5. ร�ยละเอียดก�รทดสอบ
 5.1 ก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิท�งก�รแพทย์แบบไฟฟ้�สำ�หรับก�รวัดค่�ต่อเนื่องนี้มีก�รทดสอบแยกเป็น  

2 ส่วน ได้แก่ 

 1)  ก�รทดสอบท�งก�ยภ�พ 

 2)  ก�รทดสอบท�งเทคนิค ซึ่งเป็นก�รทดสอบคว�มถูกต้องของก�รวัด (Accuracy) ซ่ึงแยกก�รทดสอบ 

เป็น 2 วิธี คือ วิธีก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุดซึ่งหัววัดอุณหภูมิและตัวแสดงค่�ถูกทดสอบ 

ร่วมกันและวิธีก�รทดสอบแยกระหว่�งหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปล่ียนได้และตัวแสดงค่� โดยส�ม�รถ

ทำ�ก�รทดสอบวิธีใดวิธีหนึ่ง 

 5.2 สภ�วะแวดล้อมของห้องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 18 °C ถึง 28 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ์ช่วง 

30 % ถึง 70 % (โดยไม่เกิดหยดนำ้�) 

 5.3 คว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�สำ�หรับก�รทำ�ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องมีค่�ในช่วง ± 10 % ของค่�คว�ม 

ต่�งศักย์ไฟฟ้�ประธ�น (The nominal value of mains voltage) หรือภ�ยในช่วงท่ีระบุของคว�ม 

ต่�งศักย์แบตเตอรี่ 

6. เครื่องมืออุปกรณ์
 6.1 เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น ใช้ในก�รวัดค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงโดยค่�คว�ม 

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

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

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

ควรมีค่�คว�มเสถียร (Stability) ของอุณหภูมิดีกว่� ± 0.02 °C และมีผลต่�งของอุณหภูมิตลอดทั้งพื้นที ่

ใช้ง�น (Uniformity) ควรดีกว่� ± 0.01 °C

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

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

ปร�กฏในภ�คผนวก ก

 6.3 เครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พ ใช้สำ�หรับกรณีก�รทดสอบแยกชุดระหว่�งหัววัดอุณหภูมิและตัวแสดงค่�  

โดยใช้ในก�รวัดสมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัดอุณหภูมิ เครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พนี้อ�จเป็นเครื่องวัด 

คว�มต้�นท�นไฟฟ้� (Ohmmeter) ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิเป็นหัววัดแบบคว�มต้�นท�น หรือ เครื่องวัด 

คว�มต่�งศักย์ไฟฟ้� (Voltmeter) ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิเป็นเทอร์โมคัปเปิล แล้วแต่กรณี พิสัยทำ�ก�รวัด
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ของเคร่ืองต้องครอบคลมุช่วงก�รใช้ง�นของหัววดัอณุหภูม ิค่�คว�มไม่แน่นอนของก�รวดัของเคร่ืองวดัสมบตัิ

ท�งก�ยภ�พนี้ต้องเทียบเท่�ไม่ม�กกว่� 0.01 °C (Coverage factor, k = 2) โดยอ้�งอิงสมบัติท�งก�ยภ�พ

ของหวัวดัอณุหภมูจิ�กผูผ้ลติทีอ่ณุหภมู ิ37 °C ในกรณทีีใ่ช้วดัหัววดัอณุหภมูแิบบคว�มต้�นท�น (Resistance 

type) กำ�ลังไฟฟ้�ที่ใช้ในก�รวัดต้องไม่ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยพลังง�น (Energy dissipation, I2R) ที่ส่งผล

ให้อุณหภูมิเพิ่มเกินกว่� 0.02 °C สำ�หรับหัววัดชนิดใช้ครั้งเดียวและชนิดใช้ซำ้�ได้ หรือ 0.04 °C สำ�หรับ 

ชนิดใช้เพื่อจุดประสงค์พิเศษ 

 6.4 เครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ ใช้สำ�หรับกรณีก�รทดสอบแยกชุดระหว่�งหัววัดอุณหภูมิและตัวแสดงค่� 

โดยเครือ่งจำ�ลองสมบตัทิ�งก�ยภ�พนีจ้ะจำ�ลองสมบตัทิ�งก�ยภ�พของหวัวดัอณุหภมูเิพือ่ใช้ในก�รทดสอบ

ตัวแสดงค่� เครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พอ�จเป็นกล่องคว�มต้�นท�น (Resistance box) ในกรณี 

ที่ตัวแสดงค่�ใช้ร่วมกับหัววัดอุณหภูมิแบบคว�มต้�นท�น หรือ เครื่องสร้�งคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้� (Voltage 

source) ในกรณทีีต่วัแสดงค่�ใช้ร่วมกับหัววดัอณุหภมูแิบบเทอร์โมคปัเปิล แล้วแต่กรณ ีพสิยัของสมบัตทิ�ง

ก�ยภ�พของเครื่องต้องครอบคลุมช่วงก�รใช้ง�นของหัววัดอุณหภูมิ ค่�คว�มไม่แน่นอนของเครื่องจำ�ลอง

สมบัติท�งก�ยภ�พนี้ต้องเทียบเท่�ไม่ม�กกว่� 0.01 °C (Coverage factor, k = 2) โดยอ้�งอิงกับข้อมูล 

สมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัดอุณหภูมิจ�กผู้ผลิตที่อุณหภูมิ 37 °C

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

ร�ยก�รเครื่องมือในลำ�ดับท่ี 6.1 ถึง 6.5 ต้องได้รับก�รสอบเทียบและส�ม�รถสอบกลับได้ยังระบบหน่วยระหว่�ง

ประเทศ (International System of Units, SI Unit)

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ รายละเอียดและเกณฑ์ข้อกำาหนด

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�ควร ≥ 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. เครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พ • พสิยัทำ�ก�รวดัของเครือ่งต้องครอบคลมุช่วงก�รใช้ง�นของหวัวดัอุณหภมูิ
• ค่�คว�มไม่แน่นอนของก�รวัดของเคร่ืองวัดสมบัติท�งก�ยภ�พต้อง 
เทียบเท่�ไม่ม�กกว่� 0.01 °C (k = 2) ซึ่งอ้�งอิงสมบัติท�งก�ยภ�พของ 
หัววัดอุณหภูมิจ�กผู้ผลิตที่อุณหภูมิ 37 °C

• ในกรณทีีใ่ช้กบัหวัวดัอณุหภมูแิบบคว�มต้�นท�น กำ�ลงัทีใ่ช้ในก�รวดัต้อง
ไม่ทำ�ให้เกดิก�รกระจ�ยพลงัง�นทีส่่งผลให้อณุหภมูเิพิม่เกนิกว่� 0.02 °C 
สำ�หรับหัววัดชนิดใช้ครั้งเดียวและชนิดใช้ซำ้�ได้ หรือ 0.04 °C สำ�หรับ 
หัววัดชนิดใช้เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
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รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ รายละเอียดและเกณฑ์ข้อกำาหนด

4. เครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ • พสิยัของสมบตัทิ�งก�ยภ�พของเครือ่งต้องครอบคลมุช่วงก�รใช้ง�นของ
หัววัดอุณหภูมิ 

• ค่�คว�มไม่แน่นอนของเครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พต้องเทียบเท่� 
ไม่ม�กกว่� 0.01 °C (k = 2) โดยอ้�งอิงสมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัด
อุณหภูมิจ�กผู้ผลิตที่อุณหภูมิ 37 °C

5. เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น • มีพิสัยก�รวัดอุณหภูมิไม่น้อยกว่�ช่วง 18.0 ºC ถึง 28.0 ºC  

• มีพิสัยก�รวัดคว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่�ช่วง 30 % ถึง 70 %

หมายเหต	ุห�กเป็นก�รทดสอบเครือ่งวดัอุณหภมูทิัง้ชดุไม่จำ�เป็นต้องใช้เครือ่งวดัสมบตัทิ�งก�ยภ�พและเคร่ืองจำ�ลอง

สมบัติท�งก�ยภ�พ

7. ก�รปฏิบัติเบื้องต้น
 7.1 เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องอยู่ในสภ�วะอุณหภูมิห้องในช่วง 18 °C ถึง 28 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 

30 % ถึง 70 % (ไม่เกิดหยดนำ้�) ไม่น้อยกว่� 30 น�ที ก่อนทำ�ก�รทดสอบ
 7.2 ศึกษ�คู่มือก�รทำ�ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ
 7.3 ตรวจสอบว่�ก�รใช้ง�นของเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบจำ�เป็นต้องใช้ควบคูก่บัฝ�ครอบหรอืไม่ ห�กใช่ ตรวจสอบ

ว่�ฝ�ครอบมีลักษณะสมบูรณ์ ไม่ฉีกข�ด
 7.4 ตรวจสอบคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�สำ�หรับก�รทำ�ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบว่�มีค่�ในช่วง ± 10 % ของค่�

คว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�ประธ�นหรือภ�ยในช่วงที่ระบุของคว�มต่�งศักย์แบตเตอรี่ 
 7.5 ห�กเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบใช้พลงัง�นจ�กแบตเตอรี ่ตรวจสอบว่�แบตเตอรีอ่ยูใ่นสภ�พทีส่มบรูณ์และไม่อยู่

ในระดับตำ่�  

8. ขั้นตอนก�รทำ�ก�รทดสอบ
 8.1 ก�รทดสอบท�งก�ยภ�พ มีก�รทดสอบดังต่อไปนี้

 8.1.1 ต้องมีคูม่อืหรอืข้อมลูก�รใช้ง�นของเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ ซ่ึงควรประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี้

  • ร�ยก�รแสดงส่วนประกอบต่�งๆ ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบและแผนผังแสดงวงจรไฟฟ้� 

   ซึง่แสดงหลกัก�รทำ�ง�นของเครือ่ง

  • ช่วงก�รวดัอณุหภมูขิองเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ โดยรวมถงึก�รพิจ�รณ�ช่วงก�รใช้ง�นของหวัวดั 

   อณุหภูมแิละตวัแสดงค่�  

  • ก�รตดิตัง้ คำ�อธบิ�ยวธิกี�รใช้ง�น คว�มต่�งศกัย์ไฟฟ้�ประธ�นและคว�มถี ่(ห�กใช้กบัไฟฟ้�ประธ�น)

  • ก�รช้ีบ่งส่วนประกอบต่�งๆ และส่วนทีส่�ม�รถถอดเปลีย่นได้ เช่นหวัวดั ส�ยไฟและแบตเตอรี่

  • คำ�อธบิ�ยสำ�หรบัก�รทดสอบตวัเอง (Self test) ของเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ

  • คำ�แนะนำ�และข้อควรระวงัสำ�หรับก�รตดิเชือ้และก�รทำ�คว�มสะอ�ดหวัวดัอณุหภูมิ

  • ข้อควรระวงัเกีย่วกบัคว�มปลอดภัยของผูใ้ช้เครือ่งและผูป่้วย

  • ข้อมลูสำ�หรบัเง่ือนไขสภ�วะแวดล้อมในก�รใช้ง�น ก�รเกบ็ ก�รขนย้�ย ของเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ
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 8.1.2 ก�รทดสอบฟังก์ชัน่ก�รทดสอบตวัเอง (Functional self test) (ถ้�ม)ี 

  ตวัแสดงค่�ต้องมกี�รทดสอบตวัเองอย่�งถูกต้องโดยมกี�รแสดงผลท่ีหน้�จอตรงต�มข้อมลูของบริษทั 

  ผูผ้ลติ 

 8.1.3 ก�รทดสอบคว�มปลอดภยัท�งกล (Mechanical safety) 

  หวัวดัอณุหภมูต้ิองไม่มปีล�ยหวัวดัอณุหภมูทิีม่ลีกัษณะแหลมหรือคม อนัอ�จเป็นอนัตร�ยต่อผูใ้ช้ง�น 

  หรอืผูป่้วยได้ 

 8.1.4 ก�รแสดงหน่วยวัดอณุหภมิู 

  ก�รแสดงผลต้องมีสัญลักษณ์ “ºC” อยู่ในตำ�แหน่งที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่แสดงผลหรือมีก�รชี้บ่งใน 

  หน้�จอแสดงผล

เครื่องท่ีทำาการทดสอบถือว่าผ่านการทดสอบตามข้อ	 8.1	 เมื่อมีลักษณะเป็นไปตามข้อ	 8.1.1	 -	 8.1.4	 ทุกข้อ	

ยกเว้น

	 •	 ข้อ	8.1.2	และ	8.1.4	สำาหรับกรณีทำาการทดสอบหัววัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว	

	 •	 ข้อ	8.1.3	สำาหรับกรณีทำาการทดสอบตัวแสดงค่าเพียงอย่างเดียว

 8.2 ก�รทดสอบท�งเทคนิค

 8.2.1 จดุอณุหภมูทิี่ทำ�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 ให้เพิ่มจุดทดสอบอีกอย่�งน้อย 

2 จุด โดยเป็นจุดอุณหภูมิท่ีตำ่�สุดและสูงสุดของก�รใช้ง�น (± 0.5 °C) ทั้งนี้พิสัยของเครื่องวัด

อุณหภูมิม�ตรฐ�นและแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงต้องครอบคลุมจุดทดสอบทั้งสองนี้ด้วย

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

  • ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดภ�ยใต้สภ�วะก�รทดสอบข้อ 5.2 และ 5.3 สำ�หรับอุณหภูมิใน 

ช่วง 32.0 °C ถึง 42.0 °C

ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด ตัวแสดงค่� หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ 

± 0.3 °C ± 0.1 °C ± 0.2 °C
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  • ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดภ�ยใต้สภ�วะก�รทดสอบข้อ 5.2 และ 5.3 สำ�หรับอุณหภูมินอกช่วง 

32.0 °C ถึง 42.0 °C

ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด ตัวแสดงค่� หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ 

± 0.4 °C ± 0.2 °C ± 0.2 °C

 หรือมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

 8.2.3 วธิกี�รทดสอบ
  วิธีก�รทดสอบเป็นก�รทดสอบคว�มถูกต้อง (Accuracy) ของผลก�รวัดของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ  

ซึ่งส�ม�รถปฏิบัติได้ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะก�รใช้ง�นและคว�มต้องก�ร ได้แก่ 
 1) วิธีก�รทดสอบคว�มถูกต้องเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุดซ่ึงหัววัดอุณหภูมิและตัวแสดงค่�ถูกทดสอบ

ร่วมกัน 
 2) วิธีก�รทดสอบคว�มถูกต้องแยกชุดระหว่�งหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปล่ียนได้และตัวแสดงค่�  

โดยให้ทำ�ก�รทดสอบวิธีใดวิธีหนึ่ง 

 8.2.3.1 วิธีการทดสอบความถูกต้องเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด 
  ก�รทดสอบคว�มถูกต้องในก�รวัดค่�อุณหภูมิวิธีนี้ ใช ้วิธีก�รแบบเปรียบเทียบค่�  

(Comparison method) ระหว่�งอุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงและอุณหภูมิ 
ซึ่งวัดโดยเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ  โดยขั้นตอนก�รทดสอบมีดังนี้

  (1) เปิดสวิทซ์แหล่งกำ�เนดิอุณหภมูอ้ิ�งองิพร้อมตัง้ค่�อณุหภมิูไปทีอ่ณุหภมิูตำ�่สดุในก�รทดสอบ
  (2) นำ�เครือ่งวดัอณุหภมูมิ�ตรฐ�นติดต้ังกบัแหล่งกำ�เนดิอณุหภมูอ้ิ�งองิโดยให้ตำ�แหน่งของ

เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นอยู่ในพื้นที่ใช้ง�น (Working space) ของแหล่งกำ�เนิด
อุณหภูมิอ้�งอิง

  (3) ในกรณีท่ีเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบต้องใช้ง�นควบคูกั่บฝ�ครอบ ให้สวมฝ�ครอบเข้�กบัหวั
วัดอุณหภูมิต�มคำ�แนะนำ�ของบริษัทผู้ผลิต

  (4) จุ่มหัววัดอุณหภูมิของเคร่ืองที่ทำ�ก�รทดสอบลงในอ�่งของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ�้งอิง 
โดยตำ�แหน่งทีท่ำ�ก�รจุ่มต้องอยูภ่�ยในพ้ืนท่ีใช้ง�นของแหล่งกำ�เนดิอณุหภมูอ้ิ�งองิ และ
มคีว�มลกึไม่น้อยกว่�ระยะทีบ่รษิทัผูผ้ลิตแนะนำ� พร้อมจดบนัทกึคว�มลกึของระยะจุม่ 

  (5) เปิดเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ
  (6) รอจนกว่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงเสถียรโดยค่�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิไม่ควรม�กกว่� 0.02 °C
  (7) อ่�นค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงจ�กเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (tSTD) 

พร้อมจดบันทึก
  (8) อ่�นค่�อุณหภูมิของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (tDUT) พร้อมจดบันทึก
  (9) ปรับค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ�้งอิงไปยังจุดอุณหภูมิทดสอบถัดไปแล้วทำ�

ซำ้�ข้อ (6) ถึง (8)  
          (10) ทำ�ซำ้�จนครบทุกจุดอุณหภูมิที่ต้องก�รทดสอบ
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วิธีก�รประเมินผล

 ให้คำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อน (Error) ของแต่ละจุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบต�มสมก�รที่ (1)

         Error = tDUT - tSTD (1)

 โดยเคร่ืองที่ทำ�ก�รทดสอบจะถือว่�ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องเมื่อค่�คว�มคล�ดเคล่ือนของทุกจุด

อุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบมีค่�ไม่เกินเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 8.2.2 คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

 8.2.3.2 วธิกีารทดสอบความถกูต้องแยกชดุระหว่างหัววดัอณุหภูมแิบบถอดเปลีย่นได้และตวัแสดงค่า
    8.2.3.2.1 วิธีก�รทดสอบคว�มถูกต้องหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ 

ก�รทดสอบคว�มถูกต้องหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ใช้วิธีก�รแบบเปรียบเทียบค่�
ระหว่�งอุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงและอุณหภูมิซ่ึงประเมินได้จ�กสมบัติท�ง
ก�ยภ�พของหวัวดัอณุหภมูแิบบถอดเปล่ียนได้ ทีท่ำ�ก�รทดสอบ โดยขัน้ตอนก�รทดสอบมดีงันี้

    (1) เปิดสวิทซ์แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงพร้อมตั้งค่�อุณหภูมิไปที่อุณหภูมิตำ่�ท่ีสุดท่ีจะ
ทำ�ก�รทดสอบ

    (2) นำ�เครือ่งวดัอณุหภมูมิ�ตรฐ�นติดต้ังกบัแหล่งกำ�เนดิอณุหภมูอ้ิ�งองิโดยให้ตำ�แหน่งของ
เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นอยู่ในพื้นที่ใช้ง�นของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง

    (3) ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบต้องใช้ง�นควบคู่กับฝ�ครอบ ให้สวมฝ�ครอบ
เข้�กับหัววัดอุณหภูมิต�มคำ�แนะนำ�ของบริษัทผู้ผลิต

    (4) เชื่อมต่อหัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบกับเครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พ 
    (5) จุม่หวัวดัอุณหภูมทีิท่ำ�ก�รทดสอบลงในอ่�งของแหล่งกำ�เนิดอณุหภมูอ้ิ�งองิ โดยตำ�แหน่ง

ท่ีทำ�ก�รจุ่มต้องอยู่ภ�ยในพื้นที่ใช้ง�นของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง และมีคว�มลึก
ไม่น้อยกว่�ระยะที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ� พร้อมจดบันทึกคว�มลึกระยะจุ่ม  

    (6) เปิดเครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พ (Ohmmeter หรือ Voltmeter แล้วแต่กรณี)
    (7) รอจนกว่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงเสถียรโดยค่�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิไม่ควรม�กกว่� 0.02 °C
    (8) อ่�นค�่อณุหภูมขิองแหลง่กำ�เนิดอุณหภูมอิ�้งอิงจ�กเครือ่งวัดอุณหภูมมิ�ตรฐ�น (tSTD) 

พร้อมจดบันทึก
    (9) อ่�นค่�สมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบ (xDUT) พร้อมจดบันทึก
    (10) ปรับค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงไปยังจุดอุณหภูมิทดสอบถัดไปแล้ว 

ทำ�ซำ้�ข้อ (7) ถึง (9)  
    (11) ทำ�ซำ้�จนครบทุกจุดอุณหภูมิที่ต้องก�รทดสอบ

วิธีก�รประเมินผล

 ให้ทำ�ก�รคำ�นวณค่�สมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบ (xDUT) เป็นค่�อุณหภูมิของ 

เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (tDUT) โดยคำ�นวณจ�กคำ�แนะนำ�ของบริษัทผู้ผลิต 

 ทำ�ก�รคำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อนต�มสมก�รที่ (1) หัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบจะถือว่�ผ่�น 

ก�รทดสอบคว�มถูกต้องเมื่อค่�คว�มคล�ดเคลื่อนของทุกจุดอุณหภูมิท่ีทำ�ก�รทดสอบมีค่�ไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้

ในข้อ 8.2.2 คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ ตัวอย่�งก�รคำ�นวณปร�กฏต�มภ�คผนวก ข
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    8.2.3.2.2 วิธีก�รทดสอบคว�มถูกต้องตัวแสดงค่� 
ก�รทดสอบคว�มถูกต้องตัวแสดงค่�ใช้วิธีก�รวัดแบบเปรียบเทียบค่�ระหว่�งอุณหภูมิ 
ซึ่งคำ�นวณได้จ�กสมบัติท�งก�ยภ�พของเครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พและอุณหภูมิ 

ซึ่งวัดได้จ�กตัวแสดงค่� โดยขั้นตอนก�รทดสอบมีดังนี้

    (1) เชื่อมต่อตัวแสดงค่�ที่ทำ�ก�รทดสอบกับเครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ (กล่อง 

คว�มต้�นท�น หรือ เครื่องสร้�งคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้� แล้วแต่กรณี) พร้อมเปิดเครื่อง

    (2) ปรับค่�สมบัติท�งก�ยภ�พของเครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ (ySTD) ให้มีค่�เทียบ

เท่�กับอุณหภูมิที่จุดทดสอบอุณหภูมิตำ่�ที่สุด ก�รคำ�นวณค่�สมบัติท�งก�ยภ�พให้ใช้

ก�รคำ�นวณต�มที่บริษัทผู้ผลิตกำ�หนด

    (3) ทำ�ก�รบันทึกค่�อุณหภูมิที่วัดได้จ�กตัวแสดงค่�ที่ทำ�ก�รทดสอบ (tDUT) และค่� ySTD  

    (4) ทำ�ซำ้�ข้อ (2) และ (3) จนครบทุกจุดอุณหภูมิที่ต้องทำ�ก�รทดสอบ

วิธีก�รประเมินผล

 ทำ�ก�รคำ�นวณค่�สมบัติท�งก�ยภ�พของเคร่ืองจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ (ySTD) เป็นค่�อุณหภูมิอ้�งอิง 

(tSTD) โดยคำ�นวณจ�กคำ�แนะนำ�ของบริษัทผู้ผลิต

 คำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อน ในแต่ละจุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบต�มสมก�รที่ (1) ตัวแสดงค่�ที่ทำ� 

ก�รทดสอบจะถือว่�ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องเมื่อค่�คว�มคล�ดเคลื่อนของทุกจุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบ 

มีค่�ไม่เกินเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 8.2.2 คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ ตัวอย่�งก�รคำ�นวณปร�กฏต�ม 

ภ�คผนวก ข

9. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รทดสอบรวม
 เครื่องท่ีทำ�ก�รทดสอบจะถือว่�ผ่�นก�รทดสอบต�มคู่มือทดสอบนี้เมื่อผ่�นก�รทดสอบท�งก�ยภ�พต�ม

ข้อ 8.1 และ

 ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องต�มข้อ 8.2.3.1 สำ�หรับก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด หรือ 

 ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องต�มข้อ 8.2.3.2.1 สำ�หรับก�รทดสอบหวัวดัอณุหภูมแิบบถอดเปลีย่นได้ หรอื

 ผ่�นก�รทดสอบคว�มถูกต้องต�มข้อ 8.2.3.2.2 สำ�หรับก�รทดสอบตัวแสดงค่�
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10. 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�)  

ข้อมูลเครื่องที่ทำาการทดสอบ

ชื่อเครื่องมือ____________________________________  ยี่ห้อ _________________________________

รุ่น ____________________________   หม�ยเลขเครื่อง ______________________________________

ID no. ________________________________

ตัวแสดงค่� ยี่ห้อ __________________________________ รุ่น _________________________________

หม�ยเลขเครื่อง ___________________________________ ID no. ______________________________

หัววัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ ________________________________ รุ่น _________________________________

หม�ยเลขเครื่อง ___________________________________ ID no. ______________________________

ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้

ชื่อเครื่องมือ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง
วันหมดอายุ

ผลการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิง

เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น

เครื่องวัดสมบัติท�งก�ยภ�พ

เครื่องจำ�ลองสมบัติท�งก�ยภ�พ
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ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบเชิงพินิจและการสัมผัส

 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

ผลการทดสอบความถูกต้อง

ทำ�ก�รทดสอบพร้อมฝ�ครอบ                 ________ ใช่   _______ไม่ใช่

1. กรณีก�รทดสอบคว�มถูกต้องเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด (Complete thermometer)

 คว�มลึกในก�รจุ่มหัววัดอุณหภูมิ _______ cm

จุดอุณหภูมิ
ทดสอบ	(ºC)

อุณหภูมิอ้างอิง
tSTD

(ºC)

อุณหภูมิ
เครื่องที่ทำาการทดสอบ

tDUT

(ºC)

ค่าความคลาดเคลื่อน
Error 
(ºC)

ผ่าน ไม่ผ่าน
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2. กรณีก�รทดสอบคว�มถูกต้องแยกชุดระหว่�งหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้และตัวแสดงค่�

 2.1 ก�รทดสอบคว�มถูกต้องหัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้

  คว�มลึกในก�รจุ่มหัววัดอุณหภูมิ _______ cm

จุดอุณหภูมิ
ทดสอบ	
(ºC)

อุณหภูมิ
อ้างอิง

tSTD

(ºC)

สมบัติทางกายภาพของ
หัววัดอุณหภูมิที่ทำาการ

ทดสอบ	xDUT

อุณหภูมิหัววัด
ที่ทำาการทดสอบ	

tDUT

(ºC)

ค่าความ
คลาดเคลื่อน

(ºC)
ผ่าน ไม่ผ่าน

 2.2 วิธีก�รทดสอบคว�มถูกต้องตัวแสดงค่� 

จุดอุณหภูมิ
ทดสอบ	
(ºC)

ค่าสมบัติทาง
กายภาพของ

เครื่องจำาลองสมบัติ
ทางกายภาพ	ySTD

ค่าอุณหภูมิเทียบเท่า
ของสมบัติทางกายภาพ
ของเครื่องจำาลองสมบัติ

ทางกายภาพ	tSTD 
(ºC)

ค่าอุณหภูมิ
ของตัวแสดง
ค่าที่ทำาการ
ทดสอบ	tDUT

(ºC)

ค่าความ
คลาดเคลื่อน

(ºC)
ผ่าน ไม่ผ่าน
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เกณฑ์

	 •		ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดภ�ยใต้สภ�วะก�รทดสอบท่ีกำ�หนด สำ�หรับอุณหภูมิในช่วง	32.0	°C	ถึง	42.0	°C

คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด ตัวแสดงค่� หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ 

± 0.3 °C ± 0.1 °C ± 0.2 °C

	 •	ค่�คว�มคล�ดเคลือ่นสงูสดุภ�ยใต้สภ�วะก�รทดสอบทีก่ำ�หนด สำ�หรับอณุหภูมนิอกช่วง	32.0	°C	ถงึ	42.0	°C

คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งชุด ตัวแสดงค่� หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้ 

± 0.4 °C ± 0.2 °C ± 0.2 °C

 หรือมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

สรุปผลการทดสอบรวม													 	ผ่าน													 	ไม่ผ่าน

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	ข

ตัวอย่างการคำานวณค่าความคลาดเคลื่อน

กรณีทำาการทดสอบความถูกต้องแยกชุดระหว่าง

หัววัดอุณหภูมิแบบถอดเปลี่ยนได้และตัวแสดงค่า
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  1.		 ตัวอย่างการคำานวณค่าความคลาดเคลือ่น	กรณกีารทดสอบความถกูต้องหวัวดัอณุหภูมแิบบถอด

เปลี่ยนได้

  หัววัดอุณหภูมิท่ีทำ�ก�รทดสอบเป็นหัววัดอุณหภูมิแบบคว�มต้�นท�นไฟฟ้�ประเภทเทอร์มิสเตอร์ 

(Thermister) ซึ่งผู้ผลิตให้ข้อมูลคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอุณหภูมิและคว�มต้�นท�นไฟฟ้�เป็นดังนี้

Temperature
(°C)

 Resistance 
		(Ω)	

34.0 1533

35.0 1471

36.0 1412

37.0 1355

38.0 1301

39.0 1249

40.0 1200

41.0 1152

42.0 1107

 ทำ�ก�รทดสอบหัววัดอุณหภูมินี้ที่จุดอุณหภูมิ 37 ºC โดยเมื่อจุ ่มหัววัดอุณหภูมิที่ทำ�ก�รทดสอบใน 

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิอ้�งอิงและรอจนแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิเสถียร ทำ�ก�รอ่�นค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิ

อ้�งอิงจ�กเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (tSTD) มีค่� 37.02 ºC และอ่�นค่�สมบัติท�งก�ยภ�พของหัววัดอุณหภูมิ 

ที่ทำ�ก�รทดสอบ (xDUT) ซึ่งวัดโดย Ohmmeter มีค่� 1354.19 Ω ก�รคำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อนส�ม�รถคำ�นวณ

ได้ดังนี้

 (1) เปลี่ยนค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ของหัววัดอุณหภูมิท่ีทำ�ก�รทดสอบ (xDUT) เป็นอุณหภูมิของ 

เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (tDUT)

  พิจ�รณ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอุณหภูมิและค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลในช่วง 37.0 ºC 

ถึง 38.0 ºC ค่�สัมประสิทธิ์ก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อคว�มท�นต้�นไฟฟ้�เท่�กับ 

  (38.0 ºC – 37.0 ºC) / (1301 Ω - 1355 Ω) = -0.01852 ºC Ω-1
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  ค่�คว�มต้�นท�นของหัววัดอุณหภูมิที่วัดได้ต่�งจ�กค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ที่ 37.0 ºC เท่�กับ 

  1354.19 Ω - 1355 Ω = -0.81 Ω 

  คำ�นวณเป็นอุณหภูมิได้เท่�กับ -0.81 Ω x -0.01852 ºC Ω-1 = 0.015 ºC

  ดังนั้น อุณหภูมิของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (tDUT) มีค่� เท่�กับ 37.0 ºC + 0.015 ºC = 37.015 ºC

 (2) คำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อน (Error) ต�มสมก�รที่ (1)

   Error  =  tDUT - tSTD

                                     =  37.015 ºC - 37.02 ºC

                                      = - 0.005 ºC

	 	2.		ตัวอย่างการคำานวณค่าความคลาดเคลื่อน	กรณีการทดสอบความถูกต้องตัวแสดงค่า

  ตวัแสดงค่�ทีท่ำ�ก�รทดสอบต้องใช้คูกั่บหวัวดัอณุหภมูแิบบคว�มต้�นท�นไฟฟ้�ประเภทเทอร์มสิเตอร์ 

ซึ่งผู้ผลิตให้ข้อมูลคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอุณหภูมิและคว�มต้�นท�นไฟฟ้�เช่นเดียวกับตัวอย่�งข้�งต้น

  ทำ�ก�รทดสอบตัวแสดงค่�นี้ที่ จุดอุณหภูมิ 37 ºC โดยเมื่อต่อกล่องคว�มต้�นท�นเข้�กับ 

ตัวแสดงค่�แล้ว ได้ตั้งค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ของกล่องคว�มต้�นท�น (yDUT) ที่ 1355 Ω โดยอ่�นค่�อุณหภูมิจ�ก 

ตัวแสดงค่�ได้ 37.1 ºC ก�รคำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อนส�ม�รถคำ�นวณได้ดังนี้

  (1) เปลี่ยนค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ของกล่องคว�มต้�นท�น (yDUT) เป็นอุณหภูมิอ้�งอิง (tSTD)

   พิจ�รณ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอุณหภูมิและค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้�ซึ่งผู ้ผลิตให้ข้อมูลว่�  

คว�มต้�นท�นไฟฟ้� 1355 Ω มีค่�เท่�กับอุณหภูมิ 37.0 ºC หรือ  tSTD = 37.0 ºC

  (2) คำ�นวณค่�คว�มคล�ดเคลื่อน (Error) ต�มสมก�รที่ (1)

   Error  =  tDUT - tSTD

                                     =  37.1 ºC - 37.0 ºC

                                      = 0.1 ºC
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