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คำ�นิยมผู้บริหาร
เครื่องมือแพทย์ ในส่วนที่เป็นเครื่องมือวัดทางการแพทย์ (Medical Measuring Devices)
มีความส�ำคัญอย่างมากที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย ตลอดจนท�ำการรักษาผู้ป่วยตามเหตุแห่ง
ความผิดปกติของพยาธิสภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�ำให้นวัตกรรมของเครื่องมือแพทย์ มีความ
สลับซับซ้อน มีการออกแบบเซ็นเซอร์ให้สามารถตอบสนองการท�ำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
หลากหลายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดทางการแพทย์เหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรง จ�ำเป็น
จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ มีการทดสอบการสอบเทียบให้สามารถมั่นใจว่าเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ให้ผลการตรวจวัดที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกออกแบบมา
การที่หน่วยงานส�ำคัญที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลความถูกต้อง และคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เป็นหลักทางมาตรวิทยาของประเทศ คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด�ำเนินการร่วมกันพัฒนาวิธกี ารทดสอบ การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทางการแพทย์ชนิดต่างๆ
นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะนอกจากเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในผลการตรวจวัด
ที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการพัฒนามาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งวิธีการทดสอบที่
พัฒนาขึน้ จะได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั ระบบการทดสอบและสอบเทียบของประเทศ
ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติต่อไป
กระผมขอแสดงความชืน่ ชม ในความอุตสาหะของคณะท�ำงานทุกท่าน และขอแสดงความขอบคุณ
ในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนเครือ่ งมือวัดทางการแพทย์
ทีจ่ �ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับการทดสอบกระบวนวิธี กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ จะถูกน�ำไปใช้
ในการทดสอบและการสอบเทียบให้กบั เครือ่ งมือวัดทางการแพทย์ตา่ งๆ ก่อให้เกิดมาตรฐานทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ ยังผลให้ประชาชนผู้รับบริการมี
ความเชือ่ มัน่ ในความถูกต้องของผลการวัด น�ำไปสูก่ ารเป็นมาตรฐานอ้างอิงของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

		
		

(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำ�นำ�
คู่มือการทดสอบฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นวิธีการมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับน�ำไปใช้ทดสอบ
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดในขั้นตอนของการตรวจรับเพื่อน�ำไปใช้งาน (Acceptance test) และ การทดสอบ
ตามระยะเวลา (Periodic test) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตามมาตรฐานของผลการวัด และ การท�ำงานต่างๆ
ที่จ�ำเป็นซึ่งมีความสอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานในระดับนานาชาติ การจัดท�ำคู่มือการทดสอบฉบับนี้
เป็นผลมาจากความร่วมมือในโครงการการพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือวัดทางการแพทย์ระหว่าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ภาครัฐอื่นๆ ภาคการศึกษา และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในประเทศโดย
การเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานทางวิชาการเพื่อร่วมกันจัดท�ำวิธีการมาตรฐานนี้จนประสบผลส�ำเร็จ

คณะผู้จัดท�ำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการท�ำการทดสอบ
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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1. ขอบข่าย

1.1 คู่มือการทดสอบนี้ใช้เพื่อท�ำการทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Infant incubators) เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึง
เครือ่ งให้ความร้อนส�ำหรับการใช้งานทางการแพทย์อนื่ เช่น เบาะหรือแผ่นให้ความร้อน เครือ่ งให้ความอบอุน่
ทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี (Infant radiant warmers) ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดเพื่อการเคลื่อนย้าย
(Infant transport incubators) และเครื่องบ�ำบัดทารกแรกเกิดด้วยการแผ่รังสี (Infant phototherapy
equipment)
1.2 คู่มือการทดสอบนี้ใช้เพื่อท�ำการทดสอบในขั้นตอนของการตรวจรับเพื่อน�ำไปใช้งานหรือการทดสอบตาม
รอบระยะเวลา (Periodic testing)
1.3 ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ (Air controlled mode) ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดที่ท�ำการทดสอบต้อง
สามารถท�ำงานได้ในช่วง 30 ºC ถึง ไม่เกิน 37 ºC นอกจากจะมีฟังก์ชั่นเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้งานอนุญาตให้
เครือ่ งควบคุมอุณหภูมเิ กินกว่า 37 ºC ซึง่ ในกรณีนอี้ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดของการควบคุมต้องไม่มากกว่า 39 ºC และ
หากมีการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษนี้ต้องมีสัญญาณแสดงเพื่อให้ทราบว่าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวอยู่ และค่าสูงสุดส�ำหรับ
การตั้งค่าในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศต้องไม่น้อยไปกว่า 36 ºC
1.4 ในโหมดควบคุมอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิทารก (Baby controlled mode) ต้องสามารถท�ำงานได้ไม่น้อยกว่า
ช่วง 35 ºC ถึง ไม่เกิน 37.5 ºC นอกจากจะมีฟงั ก์ชนั่ เฉพาะเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานอนุญาตให้เครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ
เกินกว่า 37.5 ºC ซึง่ ในกรณีนอี้ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดของการควบคุมต้องไม่มากกว่า 39 ºC และหากมีการใช้ฟงั ก์ชนั่
พิเศษนี้ต้องมีสัญญาณไฟแสดงเพื่อให้ทราบว่าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวอยู่

2. มาตรฐานอ้างอิง

2.1 International standardIEC 60601-2-19 Medical Electrical Equipment – Part 2-19: Particular
requirements for the basic safety and essential performance of the infant incubators
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3. นิยาม

3.1 เครื่องที่ท�ำการทดสอบ(Device under test, DUT) หมายถึงตู้อบเด็กทารกแรกเกิดที่น�ำมาทดสอบ
3.2 เครือ่ งวัดอุณหภูมิมาตรฐาน (Standard thermometer)หมายถึงเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Contact
thermometer)
3.3 เด็กทารกแรกเกิด (Infant) หมายถึง เด็กทารกอายุตั้งแต่แรกคลอดถึง 3 เดือนหรือมีน�้ำหนักน้อยกว่า
10 Kg
3.4 ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (Infant incubator) หมายถึง เครื่องมือทางการแพทย์แบบไฟฟ้า (Medical
electrical equipment) ซึ่งมีลักษณะเป็นตู้เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมรอบๆ ทารกแรกเกิดโดยการให้
ความร้อนอากาศหมุนเวียนภายในตู้
3.5 โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ (Air temperature controlled mode) หมายถึง โหมดการควบคุมซึง่ อุณหภูมิ
อากาศถูกควบคุมอย่างอัตโนมัตผิ า่ นการวัดอุณหภูมโิ ดยเซนเซอร์วดั อุณหภูมอิ ากาศ โดยอุณหภูมอิ ากาศจะ
ถูกควบคุมตามค่าที่ตั้งโดยผู้ใช้งาน
3.6 โหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง (Skin temperature controlled mode) หมายถึง โหมดการควบคุม
ซึ่งอุณหภูมิอากาศถูกควบคุมเพื่อรักษาอุณหภูมิในตู้อบเด็กทารกแรกเกิดตามอุณหภูมิที่วัดโดยเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิผิวหนังซึ่งถูกตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมโดยผู้ใช้งาน
3.7 อุณหภูมิควบคุม (Control temperature) คืออุณหภูมิซึ่งถูกเลือกให้ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดท�ำการควบคุม
อุณหภูมิ
3.8 อุณหภูมติ อู้ บ (Incubator temperature) คืออุณหภูมขิ องอากาศทีจ่ ดุ 10 cm เหนือกึง่ กลางผิวเบาะภายใน
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (ต�ำแหน่ง M ของรูปที่ 1)
3.9 อุณหภูมิผิวหนัง (Skin temperature) หมายถึง อุณหภูมิผิวหนังของเด็กทารกแรกเกิด ณ จุดที่เซนเซอร์วัด
อุณหภูมิผิวหนังถูกติดอยู่
3.10 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนัง (Skin temperature sensor) หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งใช้วัดอุณหภูมิผิวหนังของ
เด็กทารกแรกเกิด
3.11 อุณหภูมิเฉลี่ย (Average temperature) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในช่วงเวลาปกติและต�ำแหน่ง
เฉพาะใดๆ ภายในตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (ซึ่งอยู่ในสภาวะอุณหภูมิคงที่)
3.12 อุณหภูมิตู้อบเฉลี่ย (Average incubator temperature) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิตู้อบเด็กทารก
แรกเกิดในช่วงเวลาปกติ ณ ต�ำแหน่ง M ของรูปที่ 1 (ซึ่งอยู่ในสภาวะอุณหภูมิคงที่)
3.13 สภาวะอุณหภูมคิ งที่ (Steady temperature condition) หมายถึง สภาวะซึง่ อุณหภูมติ อู้ บมีการเปลีย่ นแปลง
ไม่เกิน 1 °C ในช่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมง
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รูปที่ 1 แสดงต�ำแหน่งซึ่งท�ำการวัดอุณหภูมิและความเร็วลมโดยต�ำแหน่ง M คือต�ำแหน่งกึ่งกลางของเบาะ
และต�ำแหน่ง A B C และ D คือต�ำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ซึ่งแบ่งเบาะออกเป็นพื้นที่ 4 ส่วนเท่ากัน โดยการทดสอบ
ด้านอุณหภูมิและความเร็วลมเซนเซอร์มีความสูง 10 cm เหนือผิวเบาะ

4. สภาวะแวดล้อมในการทดสอบ
0.3 m/s

สภาวะแวดล้อมของห้องที่ท�ำการทดสอบต้องมีค่าในช่วงอุณหภูมิ 21 °C ถึง 26 °C และความเร็วลมไม่เกิน

5. รายละเอียดการทดสอบ

5.1 การทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบทางกายภาพ และการทดสอบทาง
เทคนิค
5.2 การทดสอบทางกายภาพเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดในส่วนประกอบต่างๆ ว่า
มีลักษณะพร้อมใช้งานหรือไม่
5.3 การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
ก�ำหนดไว้ซงึ่ ประกอบด้วยการทดสอบด้านอุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม ความดังเสียงนำ�้ หนัก การควบคุม
ปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจน และสัญญาณเตือน
5.4 บริเวณที่ท�ำการทดสอบไม่ควรมีแหล่งก�ำเนิดเสียงอื่นที่ส่งผลต่อการวัดระดับความดันเสียง หรือควรมีเสียง
พื้นหลัง (Background noise)ต�่ำกว่า 50 dBA
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6. เครื่องมืออุปกรณ์

6.1 ชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน ที่สามารถวัดอุณหภูมิพร้อม
กันอย่างน้อย 5 ต�ำแหน่ง และสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 20 °C ถึง 40 °C มีค่าความถูกต้อง
(Accuracy) ไม่เกิน ± 0.05 °C และเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐานแบบสัมผัสพืน้ ผิว (Surface thermometer)
สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 20 °C ถึง 43 °C มีค่าความถูกต้องในช่วง ± 1°C
6.2 แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิงเป็นอ่างน�้ำซึ่งมีระบบการหมุนวนของน�้ำภายใน หรือเป็นแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิ
โดยใช้อากาศเป็นตัวกลางในลักษณะของเครื่องอบ (Oven) โดยแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิงนี้ควรมีค่า
ความเสถียร (Stability) ไม่เกิน ± 0.1 °C และต้องสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 29 °C ถึง 40 °C
ทัง้ นีค้ า่ ความไม่แน่นอนในการวัดอุณหภูมขิ องนำ�้ หรืออากาศต้องไม่เกิน 0.05 °C (Coverage factor, k = 2)
6.3 ตุ้มน�้ำหนักขนาด (500 ± 1) g, (2000 ± 1) g และ 10Kg ± 5 g
6.4 เครื่องวัดความชื้นอากาศ ต้องสามารถใช้งานได้ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 30 % ถึง 90% โดยมีค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดไม่เกิน 1.5 %rH (Coverage factor, k = 2)
6.5 เครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย ง (Sound level meter) มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน IEC 61672-1
(Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications)
6.6 เครื่องก�ำเนิดสัญญาณเสียง (Sound calibrator)มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942 ต้องมีระดับ
ความถูกต้องเท่ากันหรือดีกว่าระดับความถูกต้องของเครื่องวัดระดับเสียง
6.7 เครื่องวัดความเร็วลม ต้องมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดไม่เกิน 0.1 m/s (Coverage factor, k = 2)
6.8 เครื่องมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Analyzer) หรือเครื่องวัดความต้านทาน
(Ohmmeter) และเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Ampmeter) ส�ำหรับการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าพิสัยการวัด
(range) ต้องคลอบคลุมช่วง 0.0 Ω ถึง 0.5 Ω และมีความถูกต้องของการวัดไม่เกิน ± 15 % ของค่าทีอ่ า่ นได้
และมีกระแสทดสอบ (Test current) ไม่น้อยกว่า 200 mA เมื่อวัดผ่านความต้านทาน 0.5 Ω ได้ส�ำหรับ
การวัดค่ากระแสไฟฟ้า ต้องมีพิสัยการวัด ครอบคลุม 10 µA ถึง 500 µA และมีความถูกต้องของการวัด
ไม่เกิน ± 15 % ของค่าที่อ่านได้
6.9 อุปกรณ์ส�ำหรับจับเวลา
6.10 เครื่องเป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อน

รายการเครื่องมือในล�ำดับที่ 6.1 ถึง 6.8 ต้องได้รับการสอบเทียบและสามารถสอบกลับได้ยังระบบหน่วยระหว่าง
ประเทศ (International System of Units, SI Unit)
เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบต้องไม่ทิ้งสิ่งตกค้างอันอาจเป็นอันตรายต่อทารกแรกเกิด เช่น สายซึ่งมี
ส่วนประกอบของแร่ใยแก้ว
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รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์
รายละเอียดและเกณฑ์ข้อก�ำหนด
1. ชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน • เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานที่สามารถวัดอุณหภูมิพร้อมกันอย่างน้อย
5 ต�ำแหน่ง
มีพิสัยการวัดไม่น้อยกว่าช่วง 20.0 ºC ถึง 40.0 ºC
ค่าความถูกต้อง ≤ 0.05 °C (k = 2)
• เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานแบบสัมผัสพื้นผิว มีพิสัยการวัดไม่น้อยกว่า
ช่วง 20 °C ถึง 43 °C มีค่าความถูกต้องในช่วง ± 1 °C
2. แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิง
• มีพิสัยการท�ำงานไม่น้อยกว่าช่วง 29.0 ºC ถึง 40.0 ºC
• ปริมาตรของนำ�้ ≥ 1 ลิตร เว้นแต่เป็นแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมแิ บบเครือ่ งอบ
• ส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิงโดยการใช้น�้ำเป็นตัวกลางควรมีค่า
ความเสถียรไม่มากกว่า ± 0.1 °C
• ค่าความไม่แน่นอนในการวัดอุณหภูมขิ องน�ำ้ หรืออากาศต้องไม่เกิน 0.05 °C
3. ตุ้มน�้ำหนัก
• (500 ± 1) g
• (2000 ± 1) g
• 10 Kg ± 5 g
4. เครื่องวัดความชื้นอากาศมาตรฐาน • มีพิสัยการวัดไม่น้อยกว่าช่วง 30 %rH ถึง 90 %rH
• ค่าความไม่แน่นอนของการวัดต้อง ≤1.5 %rH (k = 2)
5. เครื่องวัดระดับเสียง
• มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61672-1
6. เครื่องก�ำเนิดสัญญาณเสียง
• มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942
• ระดับความถูกต้องเท่ากันหรือดีกว่าระดับความถูกต้องของเครื่องวัด
ระดับเสียง
7. เครื่องวัดความเร็วลม
• ค่าความไม่แน่นอนของการวัดต้อง ≤ .01. m/s (k = 2)
8. นาฬิกาจับเวลา
9. เครื่องเป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อน
10. เครือ่ งมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้า • การวัดความต้านทาน
หรือ เครื่องมือวัดความต้านทาน - พิสัยการวัดสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม 0.0 Ω ถึง 0.5 Ω
15 % ของค่าที่อ่านได้
และเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า
- ความถูกต้อง ≤ ± 1.5
- กระแสทดสอบ ≥ 200 mA ที่ 0.5 Ω
• การวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current)
- พิสัยการวัดสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม 10 µA ถึง 500 µA
15
- ความความถูกต้อง ≤ ± 1.5
15 % ของค่าที่อ่านได้
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7. การปฏิบัติเบื้องต้น
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ศึกษาคู่มือการท�ำงานของเครื่องที่ท�ำการทดสอบ
ก่อนเริ่มท�ำการทดสอบอุณหภูมิภายในของเครื่องที่ท�ำการทดสอบต้องไม่มากกว่า 26 °C
เติมน�ำ้ สะอาดหรือนำ�้ ใดๆตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบในถังเก็บน�ำ้ ส�ำหรับสร้างความชืน้
ให้ท�ำการทดสอบทางกายภาพก่อนแล้วจึงท�ำการทดสอบทางเทคนิคในล�ำดับถัดไป
เมือ่ เริม่ เปิดเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบให้ท�ำการจดบันทึกการตัง้ ค่าต่างๆของเครือ่ งและเมือ่ ท�ำการทดสอบแล้ว
เสร็จให้ตั้งค่าต่างๆกลับไปเป็นค่าเดิม

8. การทดสอบทางกายภาพ

การทดสอบทางกายภาพรวมถึงการบ�ำรุงรักษาให้ท�ำการตรวจสอบส่วนประกอบของเครื่องต่างๆดังต่อไปนี้
8.1 คู่มือการใช้งาน (Manual) - ต้องมีคู่มือหรือข้อมูลการใช้งานของเครื่องที่ท�ำการทดสอบมาพร้อมกับเครื่อง
ที่ท�ำการทดสอบ
8.2 หัววัดต่างๆ (Probe) – หัววัดทุกอันสะอาดและไม่มีรอยแตกหักหรือผิดรูปและเป็นหัววัดส�ำหรับใช้งานกับ
เครื่องที่ท�ำการทดสอบนั้นๆ
8.3 ตัวเครื่อง (Chassis/Housing) – มีความสะอาด ฉลากและเส้นขีดสเกลต่างๆ มีความชัดเจน ไม่เลือน ไม่พบ
การผิดรูปของตัวตู้อบหรือวัสดุอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อการใช้งาน
8.4 ประตูตู้ – ประตูและช่องสอดมือหรือสายต่างๆ ท�ำงานได้ตามปกติ
8.5 ล้อและห้ามล้อ (Casters/Brakes) – ล้อและห้ามล้อต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น และท�ำงานได้อย่างเหมาะสม
8.6 ปลั๊กเสียบและเต้ารับ (AC Plug/Receptacles) – ปลั๊กเสียบและเต้ารับไม่มีร่องรอยของความเสียหาย
ส�ำหรับปลั๊กเสียบ ขาเสียบมีลักษณะปกติ ไม่คดงอ
8.7 สายไฟฟ้า (Line Cord) – สายไฟต่างๆต้องไม่มีความเสียหาย หากพบว่ามีความเสียหายให้เปลี่ยนสายไฟ
ทั้งเส้นหรือตัดส่วนที่เสียหายออก
8.8 มอเตอร์และพัดลม (Motor/Fan) –ใบพัดไม่มกี ารผิดรูปหรือเสียหาย เช่น ไม่มขี องเหลวหลอมละลายติดอยู่
หรือไม่มีใบพัดหัก และใบพัดต้องถูกยึดแน่นอย่างดี ต้องไม่พบเสียงภายในตู้อบที่มีสาเหตุมาจากมอเตอร์
หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆตรวจสอบคู่มือการใช้งานว่ามอเตอร์ต้องมีการใส่น�้ำมันหล่อลื่นหรือไม่
8.9 ถังเก็บน�้ำ - ท�ำความสะอาดถังเก็บน�้ำหรือมั่นใจว่าถังเก็บน�้ำมีความสะอาด
8.10 ระดับน�้ำในถังเก็บ (Fluid Levels) – ระดับน�้ำในถังเก็บต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม
8.11 แบตเตอรีแ่ ละตัวชาร์จ (Battery/Charger) - หากเข้าถึงได้ให้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เชือ่ มต่อ (connector) ท�ำการเปิดเครือ่ งโดยการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ แบตเตอรีต่ อ้ งสามารถ
ชาร์จและท�ำการเก็บประจุได้
8.12 ตัวแสดงผล (Indicators/Displays) –การแสดงผลต่างๆของตัวแสดงผลต้องเป็นปกติ ตัวเลขสามารถอ่าน
ค่าได้ชัดเจน ไม่มีส่วนใดของตัวแสดงผลเสียหายหรือไม่ท�ำงาน
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8.13 การทดสอบตัวเอง (Self-test) – ส�ำหรับเครือ่ งทีม่ ี self-test mode เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบต้องมีการตอบสนอง
และแสดงผลตามที่ระบุโดยผู้ผลิต
8.14 การตั้งค่าวัน เวลา (Time/Date setting) –การตั้งค่าวันเวลาของเครื่องต้องถูกต้อง
8.15 การเชื่อมต่อเครือข่ายและระบบไร้สาย (Network/wireless interfaces) –หากเครื่องมีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย ต้องมีการป้องกันการเข้าถึง เช่น มี password มีโปรแกรมป้องกันไวรัส และได้ update อยู่เสมอ
และมีการส�ำรองข้อมูลอย่างถูกต้อง
8.16 ฉลาก (Labeling) –ฉลากต่างๆ ต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะค�ำเตือนต่างๆ
8.17 ถาดใส่เบาะ (Mattress tray) – หากถาดใส่เบาะสามารถเลื่อนออกมานอกตู้อบได้ให้ท�ำการทดสอบความ
แข็งแรง โดยการเลื่อนถาดออกมาแล้วท�ำการกดน�้ำหนักด้วยแรง 100 N หรือการกดด้วยตุ้มน�้ำหนัก 10 Kg
โดยค่อยๆวางตุม้ นำ�้ หนักบนถาด และวางทิง้ ไว้บนถาดนาน 1 นาที ถาดใส่เบาะต้องไม่เอียงเกิน 5º หรือเอียง
จนสามารถสังเกตุได้
8.18 ท่อและข้อต่อต่างๆ (Tubes/Hoses) –ท่อต่างๆต้องไม่มีการแตก ไม่มีฝุ่น ตรวจสอบ oxygen orifices ว่า
สะอาดและปราศจากวัตถุแปลกปลอม
8.19 สายต่างๆ (Cables) – สายต่างๆ ต้องไม่มีการบิดพัน และถูกยึดแน่นกับ อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างดี
8.20 อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connectors) – อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ต้องมีผิวสัมผัสสะอาดและไม่คดงอ
8.21 ตัวกรองอากาศ (Air filters) –ตัวกรองอากาศควรเปลี่ยนตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต ตัวกรองอากาศไม่ควร
สกปรกอุปกรณ์ประกอบต่างๆต้องไม่ขวางการไหลของอากาศ การติดตั้งท่อออกซิเจนให้ใช้มือสัมผัสว่ามี
การไหลของออกซิเจนหรือไม่
8.22 สวิตซ์ (Switches) – สวิตซ์มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช�ำรุดแตกหัก
8.23 ตัวท�ำความร้อน (Heater) – หากสามารถกระท�ำได้ให้ตรวจสอบตัวท�ำความร้อนว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือมี
สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ การมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ผิวของวัสดุอาจเป็นสาเหตุของการติดไฟและอาจท�ำให้
เกิดควันพิษได้ มีการขันสกรูกับวงจรไฟฟ้าอย่างแน่นหนา
8.24 อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ส�ำหรับการยึดจับเครื่องช่วยต่างๆ - ให้ท�ำการกดน�้ำหนักตามที่บริษัทผู้ผลิต
แนะน�ำ
8.25 ตัวอ่านอุณหภูมผิ วิ หนัง - เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบทีม่ โี หมดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนังต้องมีเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
ผิวหนังและอุณหภูมิต้องอ่านค่าแบบต่อเนื่อง สามารถอ่านค่าได้ชัดเจน ไม่มีส่วนใดของตัวแสดงผลเสียหาย
หรือไม่ท�ำงาน

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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9. การทดสอบทางเทคนิค

9.1 การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
9.1.1 การทดสอบ Grounding Resistance
		 ความต้านทานระหว่างตัวเครือ่ งกับสายดินต้องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.5 Ω
วิธที ดสอบ
		 1) ท�ำการ zero ความต้านทานของสายทีใ่ ช้ในการวัด ก่อนท�ำการวัดค่าความต้านทานหรือใช้คา่ แก้
			 (correction value) ในกรณีทไี่ ม่สามารถท�ำการ zero ได้
		 2) น�ำเครื่องมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัดความต้านทาน ต่อเข้ากับเครื่องที่ท�ำ
			 การทดสอบดังรูปที่ 2
		 3) ท�ำการวัดค่าความต้านทานระหว่างตัวเครือ่ งกับสายดินบันทึกผลการวัด
		 4) ค่าทีว่ ดั ได้ ต้องไม่เกิน 0.5 Ω
		 ส�ำหรับเครือ่ งทีม่ ฉี นวน 2 ชัน้ หรือเทียบเท่า (Double-insulated) หรือ class II ไม่ตอ้ งท�ำการทดสอบนี้

รูปที่ 2 แสดงการทดสอบGroundingResistance (แก้ไขจาก IEC 62353:2014)
9.1.2 การทดสอบ Chassis Leakage Current
		 การรัว่ ของกระแสไฟฟ้าระหว่างตัวเครือ่ งกับสายดินต้องไม่มากกว่า 500 µA
วิธที ดสอบ
		 1) น�ำเครื่องมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องที่ท�ำ
			 การทดสอบ ดังรูปที่ 3 ในกรณีทเี่ ป็นเครือ่ ง Class I หรือ ดังรูปที่ 4 ในกรณีทเี่ ป็นเครือ่ ง Class II
		 2) ท�ำการวัดค่ากระแสไฟฟ้ารั่วที่ไหลผ่านระหว่างตัวเครื่องกับสายดิน ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะ
			 พร้อมใช้งานบันทึกผลการวัด
		 3) สลับสาย L และ N (ถ้าสามารถท�ำได้) แล้วท�ำการวัดค่ากระแสไฟฟ้ารัว่ ทีไ่ หลผ่านระหว่างตัวเครือ่ ง
			 กับสายดินอีกครัง้ ในขณะทีเ่ ครือ่ งอยูใ่ นสถานะพร้อมใช้งานบันทึกผลการวัด
		 4) ค่าทีว่ ดั ได้ทง้ั ก่อนสลับสาย (L-N) และหลังสลับสาย (N-L) ต้องไม่เกิน 500 µA
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รูปที่ 3 การทดสอบ Chassis Leakage Current ในกรณีที่เครื่องเป็น Class I (IEC 62353:2014)

รูปที่ 4 การทดสอบ Chassis Leakage Current ในกรณีที่เครื่องเป็น Class II (IEC 62353:2014)
ค�ำอธิบายสัญลักษณ์
สัญลักษณ์

ค�ำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
ส่วนของเครื่องมือแพทย์เมื่อใช้งานต้องสัมผัสกับผู้ป่วย (applied part)
Applied part ชนิด F-type Isolated
สายดิน
ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ขั้วต่อสายดิน
อุปกรณ์วัดความต้านทาน
อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
บริเวณตัวถังที่เป็นตัวน�ำไฟฟ้าและไม่ได้ต่อสายดิน
การเชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับส่วนที่เป็นตัวน�ำของเครื่อง
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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9.2 การทดสอบเสียง
ในการวัดระดับเสียง ให้ท�ำการปรับค่าความถูกต้องของเครือ่ งวัดระดับเสียงด้วยเครือ่ งก�ำเนิดสัญญาณเสียง
ก่อนการใช้งาน
9.2.1 การทดสอบเสียงภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด ขณะท�ำงานปกติ
		 ในสภาวะการใช้งานปกติระดับเสียงภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องไม่มากกว่า 60 dBA
วิธที ดสอบ
น�ำเครื่องวัดระดับเสียงวางไว้ในเครื่องที่ท�ำการทดสอบ ณ ต�ำแหน่งกึ่งกลางเบาะ โดยต�ำแหน่งของ
ไมโครโฟนมีต�ำแหน่งสูงจากผิวเบาะ 10 cm - 15 cm ปิดฝาเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบให้สนิททุกช่องทาง
ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ของเครือ่ งวัดระดับเสียงในโหมด A-weight และ Fast ท�ำการวัดระดับเสียงขณะทีเ่ ครือ่ ง
ยังไม่เปิดใช้งานหรือเรียกว่าระดับเสียงพืน้ หลัง (Background sound level) จ�ำนวน 5 ครัง้ พร้อม
จดบันทึก ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่วัดได้ต้องไม่มากกว่า 50 dBAจากนั้นให้เครื่องที่ท�ำการทดสอบ
ท�ำงานที่อุณหภูมิควบคุม 36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดหรือ
90 %rH ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบท�ำงานปกติให้ท�ำการวัดระดับเสียงของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ
5 ครัง้ พร้อมจดบันทึก ระดับเสียงสูงสุดทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่มากกว่า 60 dBA จึงถือว่าทดสอบผ่านผลต่าง
ของระดับเสียงสูงสุดทีว่ ดั ได้กบั ค่าเฉลีย่ ระดับเสียงพืน้ หลังควรมากกว่า 10 dBA เพือ่ แสดงถึงระดับเสียง
การท�ำงานของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบอย่างชัดเจน
9.2.2 การทดสอบเสียงภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด ขณะมีเสียงสัญญาณเตือน
		 ในสภาวะขณะทีม่ เี สียงสัญญาณเตือนระดับเสียงภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องไม่มากกว่า 80 dBA
วิธที ดสอบ
น�ำเครื่องวัดระดับเสียงวางไว้ในเครื่องที่ท�ำการทดสอบ ปิดฝาเครื่องที่ท�ำการทดสอบให้สนิท
ทุกช่องทาง ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ของเครือ่ งวัดระดับเสียงในโหมด A-weight และ Fast ท�ำการวัดระดับเสียง
ขณะทีเ่ ครือ่ งยังไม่เปิดใช้งาน (ระดับเสียงพืน้ หลัง) จ�ำนวน 5 ครัง้ พร้อมจดบันทึกและค�ำนวณค่าเฉลีย่
จากนัน้ ให้เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบท�ำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมคิ วบคุม 36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศและ
ความชืน้ สัมพัทธ์สงู สุดหรือ 90 %rH ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบท�ำงานปกติ ท�ำให้เกิดสัญญาณเตือน
ด้วยวิธกี ารซึง่ อธิบายในคูม่ อื การใช้งาน (ดูหวั ข้อ Alarm function test หรือทีเ่ กีย่ วข้อง) หรือวิธกี ารใด
วิธีการหนึ่งซึ่งท�ำให้เกิดสัญญาณเตือนได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเครื่องที่ท�ำการทดสอบ (ยกเว้น
การรบกวนก�ำลังไฟฟ้าตามข้อ 9.8.1) จากนั้นวัดระดับเสียงของเครื่องที่ท�ำการทดสอบ 5 ครั้ง
พร้อมจดบันทึก ระดับเสียงสูงสุดทีว่ ดั ได้นตี้ อ้ งไม่มากกว่า 80 dBA จึงถือว่าทดสอบผ่านผลต่างของ
ระดับเสียงสูงสุดทีว่ ดั ได้กบั ค่าเฉลีย่ ระดับเสียงพืน้ หลังควรมากกว่า 10 dBA เพือ่ แสดงถึงระดับเสียง
การท�ำงานของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบอย่างชัดเจน
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9.2.3 การทดสอบเสียงภายนอกตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด ขณะมีเสียงสัญญาณเตือน
		 ในสภาวะขณะทีม่ เี สียงสัญญาณเตือน ระดับเสียงเตือนภายนอกตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด ต้องไม่ตำ�่ กว่า
		 65 dBA
วิธที ดสอบ
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงที่ระยะห่าง 3 เมตรในแนวตั้งฉากกับแผงควบคุมและที่ความสูง 1.5 m
ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ของเครือ่ งวัดระดับเสียงในโหมด A-weight และ Fast ท�ำการวัดระดับเสียงพืน้ หลังจ�ำนวน
5 ครัง้ พร้อมจดบันทึกและค�ำนวณค่าเฉลีย่ จากนัน้ ให้เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบท�ำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมคิ วบคุม
36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศและความชืน้ สัมพัทธ์สงู สุดหรือ 90 %rH ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำ
การทดสอบท�ำงานปกติ ท�ำให้เกิดสัญญาณเตือนด้วยวิธกี ารซึง่ อธิบายในคูม่ อื การใช้งาน (ดูหวั ข้อ Alarm
function test หรือทีเ่ กีย่ วข้อง) หรือวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ซึง่ ท�ำให้เกิดสัญญาณเตือนได้โดยไม่ตอ้ งเปิด
ฝาครอบเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ (ยกเว้นการรบกวนก�ำลังไฟฟ้าตามข้อ 9.8.1) จากนัน้ วัดระดับเสียงของ
สัญญาณเตือน 5 ครัง้ พร้อมจดบันทึก ระดับเสียงสูงสุดทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 65 dBA ในกรณีปกติ
หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 50 dBA ในกรณีทมี่ กี ารปรับระดับเสียงเตือนโดยผูใ้ ช้ ทัง้ นีค้ า่ สูงสุดของผลการวัดต้อง
ต่างกับค่าเฉลีย่ ระดับเสียงพืน้ หลังมากกว่า 10 dBA จึงถือว่าทดสอบผ่าน
หมายเหตุ ในขณะทีท่ �ำการวัดไม่ควรมีเสียงรบกวนอืน่ อันอาจท�ำให้ผลการวัดระดับเสียงเกิดความผิดพลาด
9.3 การทดสอบความเร็วลม
ในเงือ่ นไขการท�ำงานปกติ ความเร็วลมภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด ณ ต�ำแหน่ง M A B C และ D ของรูปที่ 1
ต้องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.35 m/s
วิธที ดสอบ
ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบท�ำงานปกติและเบาะอยูใ่ นแนวราบ น�ำเครือ่ งวัดความเร็วลม ไปติดตัง้ ณ ต�ำแหน่ง
M ปิดฝาครอบและช่องเปิดต่างๆให้สนิท ท�ำการวัดความเร็วลมแล้วจดบันทึกผล เปลีย่ นต�ำแหน่งของเครือ่ งวัด
ความเร็วลมไปยังต�ำแหน่ง A B C และ D โดยท�ำการวัดตามวิธที ดสอบข้างต้น ความเร็วลมของทุกจุดทีท่ �ำการ
ทดสอบต้องมีคา่ ไม่มากกว่า 0.35 m/s จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน		
9.4 การทดสอบอุณหภูมิ
9.4.1 การทดสอบระยะเวลาอุน่ เครือ่ ง (Warm up time) - ระยะเวลาในการอุน่ เครือ่ งของตูอ้ บเด็กทารก
		 แรกเกิด ต้องไม่ตา่ งจากทีร่ ะบุไว้ในคุณลักษณะของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบมากกว่า 20%
		 วิธที ดสอบ
วางเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยูใ่ นแนวราบ ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมสูงกว่า
อุณหภูมหิ อ้ ง 12 ºC พร้อมตัง้ ค่าความชืน้ ทีค่ า่ สูงสุด ท�ำการจดบันทึกอุณหภูมขิ องเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
มาตรฐาน ทุกๆ 1 นาทีหรือตามความเหมาะสม จนกว่าอุณหภูมขิ องเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบจะมีคา่
มากกว่าอุณหภูมแิ วดล้อมเมือ่ เริม่ เปิดเครือ่ ง 11 ºC ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสร้างอุณหภูมขิ องเครือ่ ง
ทีท่ �ำการทดสอบจากอุณหภูมหิ อ้ งขึน้ ไป 11 ºC คือระยะเวลาอุน่ เครือ่ งและต้องมีคา่ ไม่มากกว่า 20%
เมือ่ เทียบกับคุณลักษณะของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ จึงถือว่าทดสอบผ่าน
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด 11

9.4.2 การทดสอบความเป็นหนึง่ เดียวกันของอุณหภูมิ (Uniformity) – ในการท�ำงานของโหมดควบคุมอุณหภูมิ
อากาศซึง่ ถูกตัง้ ค่าในช่วงการใช้งานของตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของแต่ละต�ำแหน่ง A B C
และ D ตามรูปที่ 1 ต้องต่างจากอุณหภูมติ อู้ บเฉลีย่ (อุณหภูมเิ ฉลีย่ ณ ต�ำแหน่ง M) ไม่มากกว่า 0.8 ºC
และเมือ่ มีการเอียงเบาะ ผลต่างของอุณหภูมิ ณ ต�ำแหน่งใดๆ ต้องไม่มากกว่า 1.0 ºC
วิธที ดสอบ
วางชุดเครือ่ งมือวัดอุณหภูมมิ าตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง A B C D และ M ดังรูปที่ 1 โดยเซ็นเซอร์มคี วามสูง
10 cm จากผิวเบาะซึง่ ปรับให้อยูใ่ นแนวราบ ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 36.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมิ
อากาศ เมือ่ อุณหภูมเิ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบเข้าสูส่ ภาวะอุณหภูมคิ งที่ ให้จดบันทึกค่าอุณหภูมทิ วี่ ดั ได้จาก
เครือ่ งมือวัดอุณหภูมมิ าตรฐานทุกต�ำแหน่งเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที โดยความห่างของระยะเวลาใน
การจดบันทึกแต่ละครัง้ มีความห่างเท่าๆกัน ผลต่างของค่าเฉลีย่ อุณหภูมิ ณ ต�ำแหน่ง M และค่าเฉลีย่
อุณหภูมิ ณ ต�ำแหน่งอืน่ ๆ ต้องไม่มากกว่า 0.8 ºC จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน
ท�ำการปรับเบาะให้มคี วามลาดเอียงมากทีส่ ดุ ในทิศทางใดทิศหนึง่ ตามความสามารถในการปรับเอียง
ของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ เช่นเอียงเบาะในทิศบวก รอเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที แล้วท�ำการบันทึก
ผลการวัดอุณหภูมขิ องชุดเครือ่ งมือวัดอุณหภูมมิ าตรฐานตามวิธที ดสอบข้างต้น จากนัน้ ให้ปรับเบาะ
ให้มีความลาดเอียงในทิศตรงข้าม เช่น เอียงเบาะในทิศลบ รอเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที แล้วจึงท�ำ
การบันทึกผลการวัดอุณหภูมิของชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐานตามวิธีทดสอบข้างต้น ผลต่าง
ระหว่างค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ณ ต�ำแหน่ง M และผลการวัด ณ ต�ำแหน่ง A B C และ D ของแต่ละครัง้ ทีม่ ี
การเอียงเบาะ ต้องไม่มากกว่า 1.0 ºC จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน
ปรับค่าอุณหภูมคิ วบคุมเป็น 32.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ ท�ำซำ�้ การทดสอบทัง้ หมดข้างต้น
ล�ำดับการทดสอบระหว่างอุณหภูมคิ วบคุมที่ 32.0 ºC และ 36.0 ºC สามารถเปลีย่ นแปลงได้
9.4.3 การทดสอบความเสถียรของอุณหภูมิ (Stability) – ในระหว่างสภาวะอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิตู้อบ
เด็กทารกแรกเกิด ณ เวลาใดๆ ต้องต่างจากค่าอุณหภูมติ อู้ บเฉลีย่ ไม่มากกว่า 0.5 ºC
วิธที ดสอบ
วางเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยู่ในแนวราบตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่
36.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศเมือ่ อุณหภูมติ อู้ บเข้าสูอ่ ณ
ุ หภูมติ ามการตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุม
ให้จดบันทึกค่าอุณหภูมขิ องเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐาน เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 นาที โดยความห่าง
ของระยะเวลาในการจดบันทึกแต่ละครัง้ มีความห่างเท่าๆกันจากข้อมูลทีไ่ ด้ให้ค�ำนวณหาค่าอุณหภูมิ
ตู้อบเฉลี่ย (tave) ค่าอุณหภูมิสูงสุดของชุดข้อมูล (tmax) และค่าอุณหภูมิต�่ำสุดของชุดข้อมูล (tmin)
ค�ำนวณหา tmax - tave และ tave - tmin ค่าทีไ่ ด้ตอ้ งไม่มากกว่า 0.5 ºC จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน
ปรับค่าอุณหภูมคิ วบคุมเป็น 32.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ ท�ำซำ�้ การทดสอบทัง้ หมดข้างต้น
ล�ำดับการทดสอบระหว่างอุณหภูมคิ วบคุมที่ 32.0 ºC และ 36.0 ºC สามารถเปลีย่ นแปลงได้
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9.4.4 การทดสอบความถูกต้องของตัวอ่านค่าอุณหภูมิตู้อบ (Accuracy of incubator temperature
indicator) – อุณหภูมิเฉลี่ยซึ่งอ่านค่าได้จากตัวอ่านค่าอุณหภูมิตู้อบเกิดต้องมีค่าต่างจากอุณหภูมิ
ตูอ้ บเฉลีย่ ไม่มากกว่า 0.8 ºC
		 วิธที ดสอบ
วางเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยู่ในแนวราบตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่
36.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ เมื่อเครื่องที่ท�ำการทดสอบเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่
ให้จดบันทึกค่าอุณหภูมทิ อี่ า่ นได้จากตัวอ่านค่าอุณหภูมขิ องเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบและอุณหภูมขิ อง
เครือ่ งมือมาตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M จ�ำนวน 5 ครัง้ ค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมทิ งั้ สองค่า ผลต่าง
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งสองค่าต้องไม่มากกว่า 0.8 ºC จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึง
ค่าความคลาดเคลือ่ นของเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐานด้วย
ปรับค่าอุณหภูมคิ วบคุมเป็น 32.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ ท�ำซำ�้ การทดสอบทัง้ หมดข้างต้น
ล�ำดับการทดสอบระหว่างอุณหภูมคิ วบคุมที่ 32.0 ºC และ 36.0 ºC สามารถเปลีย่ นแปลงได้
9.4.5 การทดสอบการควบคุมอุณหภูมิของตู้อบ (Accuracy of incubator temperature control)
– ในการท�ำงานของโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศอุณหภูมติ อู้ บเฉลีย่ ต้องไม่ตา่ งจากอุณหภูมคิ วบคุม
เกินกว่า 1.5 ºC
		 วิธที ดสอบ
วางเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยูใ่ นแนวราบตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 36.0 ºC
ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ เมื่อเครื่องที่ท�ำการทดสอบเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่ ให้จดบันทึก
ค่าอุณหภูมขิ องเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐานโดยค่าทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่ตา่ งจากค่าอุณหภูมคิ วบคุมเกินกว่า 1.5 ºC
จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน
9.4.6 การทดสอบความถูกต้องระหว่างอุณหภูมผิ วิ หนังและอุณหภูมคิ วบคุม (Accuracy between skin
temperature and control temperature) – ในการท�ำงานของโหมดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนังใน
สภาวะอุณหภูมิคงที่และเบาะอยู่ในแนวราบ อุณหภูมิซึ่งวัดได้จากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนังของ
ตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องต่างจากอุณหภูมคิ วบคุมไม่เกินกว่า 0.7 ºC
		 วิธที ดสอบ
แขวนเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยูใ่ นแนวราบตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 36.0 ºC
ในโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง เมื่อเครื่องที่ท�ำการทดสอบเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่ ให้จดบันทึก
ค่าอุณหภูมขิ องเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังซึง่ อ่านได้จากจอแสดงผลของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ ค่าที่
วัดได้ตอ้ งไม่ตา่ งจากค่าอุณหภูมคิ วบคุมเกินกว่า 0.7 ºC จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน
9.4.7 การทดสอบความถูกต้องของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง (Accuracy of skin temperature sensor)
– ค่าความถูกต้องของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังของตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องมีคา่ ภายในช่วง ± 0.3 ºC
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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วิธที ดสอบ
ให้ท�ำการจุม่ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังในแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงโดยติดตัง้ เซ็นเซอร์ของเครือ่ งวัด
อุณหภูมมิ าตรฐานใกล้เคียงกับเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง หากเป็นกรณีของการใช้เครือ่ งอบเป็นแหล่ง
ก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงให้ตดิ ตัง้ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั การสอบเทียบค่าอุณหภูมิ
ตัง้ ค่าอุณหภูมขิ องแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงที่ 36.0 ºC เมือ่ อุณหภูมขิ องแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิง
เสถียรให้ท�ำการจดบันทึกค่าอุณหภูมขิ องแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงและเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง
ของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ ผลต่างของอุณหภูมทิ งั้ สองต้องต่างกันไม่มากกว่า 0.3 ºC จึงจะถือว่า
ทดสอบผ่าน
การทดสอบในหัวข้อนี้สามารถเลือกปฏิบัติได้อีกวิธีหนึ่งตามคู่มือการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทาง
การแพทย์แบบไฟฟ้าส�ำหรับการวัดค่าต่อเนือ่ ง

9.4.8 การทดสอบอุณหภูมทิ สี่ งู กว่าการตัง้ ค่า (Overshoot of incubator temperature) – เมือ่ มีการปรับ
การตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุม อุณหภูมจิ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ ไม่เกินกว่า 2 ºC ของอุณหภูมติ อู้ บ
เฉลี่ยที่มีการตั้งค่าใหม่ และต้องเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่ภายใน 15 นาทีนับจากเมื่ออุณหภูมิเข้าสู่
อุณหภูมทิ ตี่ งั้ ค่าใหม่
		 วิธที ดสอบ
วางเครือ่ งวัดอุณหภูมมิ าตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยูใ่ นแนวราบ ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 32.0 ºC
ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศเมือ่ อุณหภูมติ อู้ บเข้าสูส่ ภาวะอุณหภูมคิ งที่ ให้ปรับค่าอุณหภูมคิ วบคุม
เป็น 36.0 ºC พร้อมจดบันทึกอุณหภูมทิ เี่ ปลีย่ นแปลง โดยความห่างของระยะเวลาในการจดบันทึก
แต่ละครัง้ มีความห่างเท่าๆกัน จนกว่าอุณหภูมติ อู้ บจะเข้าสูส่ ภาวะคงที่ ค�ำนวณหาอุณหภูมติ อู้ บเฉลีย่ ใน
ช่วงทีเ่ ข้าสูส่ ภาวะอุณหภูมคิ งที่ พร้อมหาอุณหภูมสิ งู สุดในการปรับอุณหภูมิ ผลต่างของอุณหภูมสิ งู สุด
และอุณหภูมิตู้อบเฉลี่ยต้องไม่เกินกว่า 2 ºC ประเมินเวลาที่ใช้หลังจากอุณหภูมิเริ่มเข้าสู่อุณหภูมิ
ควบคุมใหม่จนถึงเริม่ สภาวะอุณหภูมคิ งที่ โดยเวลาทีใ่ ช้นตี้ อ้ งไม่มากกว่า 15 นาที จึงถือว่าทดสอบผ่าน
9.4.9 การทดสอบอุณหภูมพิ นื้ ผิวภายในตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิด
อุณหภูมผิ วิ เบาะภายในตูอ้ บเด็กต้องไม่มากกว่า 40 ºC อุณหภูมพิ นื้ ผิวซึง่ ทารกแรกเกิดสามารถเข้าถึง
ได้ตอ้ งไม่เกิน 40 ºC ส�ำหรับพืน้ ผิวโลหะ หรือ ไม่เกิน 43 ºC ส�ำหรับพืน้ ผิวอืน่
		 วิธกี ารทดสอบ
ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 34 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ เมือ่ อุณหภูมติ อู้ บเข้าสูค่ า่ ทีก่ �ำหนดให้
ท�ำการปิดกัน้ การไหลของอากาศ หรือ ท�ำให้พดั ลมไม่ท�ำงาน ท�ำการวัดอุณหภูมขิ องพืน้ ผิวเบาะ และ
พืน้ ผิวทีท่ ารกแรกเกิดสามารถเข้าถึงได้ จนกว่าจะสามารถวัดค่าอุณหภูมสิ งู สุดได้ โดยอุณหภูมสิ งู สุดที่
วัดได้ตอ้ งไม่เกินค่าทีก่ �ำหนดข้างต้น จึงถือว่าทดสอบผ่าน
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9.5 การทดสอบความชื้น
ผลการวัดความชืน้ สัมพัทธ์ของตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องมีความถูกต้องภายใต้คา่ ± 10 % ของค่าความชืน้
สัมพัทธ์จริง
วิธที ดสอบ
ติดตัง้ เซ็นเซอร์ของเครือ่ งวัดความชืน้ อากาศมาตรฐาน ณ ต�ำแหน่ง M โดยเบาะอยูใ่ นแนวราบตัง้ ค่าอุณหภูมิ
ควบคุมทีค่ า่ ใดค่าหนึง่ ในช่วง 32.0 ºC ถึง 36.0 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ ตัง้ ค่าความชืน้ สัมพัทธ์
ของตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดทีค่ า่ ใดค่าหนึง่ ในช่วง 40 % ถึง 80 % เมือ่ เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบเข้าสูส่ ภาวะอุณหภูมิ
คงที่ ท�ำการจดบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งวัดได้จากเครื่องวัดความชื้นอากาศมาตรฐานและที่วัดได้โดย
ฟังก์ชนั่ วัดความชืน้ ของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ ผลต่างของค่าทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่มากกว่า 10 % ของค่าทีว่ ดั ได้จาก
เครือ่ งวัดความชืน้ อากาศมาตรฐานจึงถือว่าทดสอบผ่าน
9.6 การทดสอบการชั่งน�้ำหนัก (กรณีที่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดมีเครื่องชั่งน�้ำหนักร่วมด้วย)
ในกรณีที่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดมีฟังก์ชั่นการวัดน�้ำหนัก ค่าแสดงผลของน�้ำหนักที่วัดได้ของตู้อบเด็กทารก
แรกเกิดต้องไม่ตา่ งจากน�ำ้ หนักของตุม้ นำ�้ หนักทีใ่ ช้ท�ำการทดสอบมากกว่าค่าทีผ่ ผู้ ลิตก�ำหนด
วิธที ดสอบ
ให้วางตุม้ น�ำ้ หนักขนาด (500 ± 1) g ณ ต�ำแหน่ง M ซึง่ เป็นต�ำแหน่งกึง่ กลางเบาะ พร้อมจดบันทึกนำ�้ หนักที่
เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบแสดงค่า จากนัน้ ให้ยา้ ยตุม้ นำ�้ หนักไปวางยังต�ำแหน่งต่างๆ ซึง่ ได้แก่ต�ำแหน่ง A B C
และ D ซึ่งเป็นต�ำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ที่เกิดจากการแบ่งพื้นที่เบาะออกเป็น 4 ส่วนเท่ากันดังรูปที่ 5
พร้อมจดบันทึกค่าผลการวัดน�ำ้ หนักของเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบทีแ่ ต่ละต�ำแหน่ง
ท�ำซ�ำ้ วิธกี ารข้างต้นทัง้ หมด โดยเปลีย่ นเป็นการใช้ตมุ้ นำ�้ หนัก (2000 ± 1) g
ทุกครั้งที่ท�ำการวัดค่าแสดงผลของน�้ำหนักที่วัดได้โดยเครื่องที่ท�ำการทดสอบต้องไม่ต่างจากน�้ำหนักของ
ตุ้มน�้ำหนักที่ใช้ทดสอบมากกว่าค่าที่ผู้ผลิตก�ำหนด จึงถือว่าทดสอบผ่าน

รูปที่ 5 แสดงต�ำแหน่งการวางตุ้มน�้ำหนักส�ำหรับการทดสอบฟังก์ชั่นวัดน�้ำหนักของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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9.7 การทดสอบปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน(กรณีที่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดมีเครื่องควบคุมปริมาณ
ก๊าซอ๊อกซิเจนร่วมด้วย)
9.7.1 การทดสอบการควมคุมปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
เครื่องควบคุมปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือน เมื่อปริมาณความเข้มข้น
ก๊าซอ๊อกซิเจนทีแ่ สดงมีคา่ ต่างจากค่าทีต่ งั้ เกินกว่า ± 5 vol. % O2
วิธที ดสอบ
ตั้งค่าควบคุมปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนที่ 35 vol. % เมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล ให้ลดความเข้มข้นของ
ก๊าซอ๊อกซิเจนโดยเร็วด้วยการเปิดฝาครอบเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบต้องแสดง
สัญญาณพร้อมเสียงเตือน เมื่อเครื่องควบคุมปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนแสดงความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
ต�ำ่ กว่า 30 vol. % จึงถือว่าทดสอบผ่าน
ตัง้ ค่าควบคุมปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนที่ 35 vol. % อีกครัง้ เมือ่ เข้าสูส่ ภาวะสมดุล ให้เพิม่ ความเข้มข้น
ของก๊าซอ๊อกซิเจนโดยเร็วด้วยการจ่ายก๊าซอ๊อกซิเจนความเข้มข้นสูง เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบต้องแสดง
สัญญาณพร้อมเสียงเตือน เมื่อเครื่องควบคุมปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนแสดงความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
เกินกว่า 40 vol. % จึงถือว่าทดสอบผ่าน
9.7.2 ความถูกต้องของการวัดปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
ความถูกต้องของการวัดปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจนต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของบริษทั ผูผ้ ลิต
วิธกี ารทดสอบ
ให้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื หรือค�ำแนะน�ำของบริษทั ผูผ้ ลิต
9.8 การทดสอบสัญญาณเตือน
9.8.1 การรบกวนก�ำลังไฟฟ้า
ตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือนเมือ่ ท�ำการดึงปลัก๊ ไฟของตูอ้ บเด็กทารกแรก
เกิดออก
วิธที ดสอบ
ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบมีการเปิดเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน ให้ท�ำการดึงปลัก๊ ไฟของของเครือ่ งทีท่ �ำการ
ทดสอบออก เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือน เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที
จึงถือว่าทดสอบผ่าน
9.8.2 การรบกวนการท�ำงานของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง
ในการท�ำงานของโหมดการควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง หากเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังไม่ได้เชือ่ มต่อกับ
ตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือน และตัวท�ำความร้อน (Heater) ต้องหยุด
การท�ำงานโดยอัตโนมัตหิ รือตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องเปลีย่ นไปท�ำงานในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมคิ วบคุม 36 ºC หรือตามการตัง้ ค่าของผูใ้ ช้งาน โดยอัตโนมัติ
วิธที ดสอบ
ขณะทีเ่ ครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบมีการเปลีย่ นไปใช้งานในโหมดการควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง เครือ่ งทีท่ �ำ
การทดสอบต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือนเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนังและ
16

Infant incubator

ตัวท�ำความร้อน (Heater) ต้องหยุดการท�ำงานโดยอัตโนมัตหิ รือตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดต้องเปลีย่ นไป
ท�ำงานในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศที่อุณหภูมิควบคุม 36 ºC หรือตามการตั้งค่าของผู้ใช้งาน
โดยอัตโนมัติ สัญญาณเตือนต้องถูกปิดเมื่อมีการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนัง จึงถือว่า
ทดสอบผ่าน
9.8.3 โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ เมื่อตู้อบเด็กทารกแรกเกิดเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่แล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศมากกว่า ± 3 ºC เมื่อเทียบกับอุณหภูมิควบคุม ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือน และตัวท�ำความร้อนต้องหยุดการท�ำงานหากอุณหภูมิอากาศ
เพิม่ มากกว่าอุณหภูมคิ วบคุม 3 ºC และตัวท�ำความร้อนต้องสามารถท�ำงานต่อได้หากอุณหภูมอิ ากาศ
ลดลงน้อยกว่าอุณหภูมิควบคุม 3 ºC
วิธีทดสอบ
การทดสอบที่ 1 อุณหภูมิสูง - ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่ 32 ºC
หลังจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศไม่มากกว่า ± 0.5 ºC ในช่วงเวลา 10 นาทีหรือเข้าสู่เข้าสู่
สภาวะอุณหภูมิคงที่แล้ว ให้เพิ่มอุณหภูมิอากาศด้วยการเปล่าลมร้อนโดยใช้เครื่องเป่าผมหรือ
เครื่ อ งเป่ า ลมร้ อ น ตั ว ท�ำความร้ อ นต้ อ งหยุ ด การท�ำงานพร้ อ มแสดงสั ญ ญาณและเสี ย งเตื อ น
เมื่ออุณหภูมิตู้อบเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ºC จึงจะถือว่าเครื่องที่ท�ำการทดสอบทดสอบผ่าน
การทดสอบที่ 2 อุณหภูมิต�่ำ - ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมในช่วง
35 ºC - 36 ºC หลังจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่มากกว่า ± 0.5 ºC ในช่วงเวลา 10 นาทีหรือเข้าสู่
สภาวะอุณหภูมิคงที่แล้ว ให้ลดอุณหภูมิอากาศของเครื่องที่ท�ำการทดสอบโดยการเปิดฝาครอบ
ทุกด้าน เมื่อตัวแสดงอุณหภูมิของเครื่องที่ท�ำการทดสอบต่างจากอุณหภูมิควบคุมมากกว่า 3 ºC
เครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือนจึงจะถือว่าเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบทดสอบผ่าน
9.8.4 โหมดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง
ในโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง เมื่อตู้อบเด็กทารกแรกเกิดเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงที่แล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหนังมากกว่า ± 1 ºC เมื่อเทียบกับอุณหภูมิควบคุม ตู้อบเด็กทารกแรก
เกิดต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือน และตัวท�ำความร้อนต้องหยุดการท�ำงานหากอุณหภูมผิ วิ หนัง
เพิ่มมากกว่าอุณหภูมิควบคุม 1 ºC และตัวท�ำความร้อนสามารถท�ำงานได้ต่อหากอุณหภูมิผิวหนัง
ลดลงมากกว่าอุณหภูมิควบคุม 1 ºC
วิธีทดสอบ
การทดสอบที่ 1 อุณหภูมิสูง - ในโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่ 36 ºC
จุม่ เซนเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังในแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงซึง่ มีการตัง้ ค่าอุณหภูมิ 36 ºC ± 0.1 ºC
หลังจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มากกว่า ± 0.5 ºC ในช่วงเวลา 10 นาทีแล้ว ให้เพิ่มอุณหภูมิ
ของแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิงโดยตั้งค่าที่ 38 ºC ตัวท�ำความร้อนของเครื่องที่ท�ำการทดสอบ
ต้องหยุดการท�ำงานและแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิควบคุม 1 ºC
จึงจะถือว่าเครื่องที่ท�ำการทดสอบทดสอบผ่าน

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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การทดสอบที่ 2 อุณหภูมิต�่ำ - ในโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่ 36 ºC
จุม่ เซนเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังในแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิงซึง่ มีการตัง้ ค่าอุณหภูมิ 36 ºC ± 0.1 ºC
หลังจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มากกว่า ± 0.5 ºC ในช่วงเวลา 10 นาทีแล้ว ให้ลดอุณหภูมิของ
แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิงโดยตั้งค่าที่ 34 ºC หรือน�ำเซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนังออกจากแหล่ง
ก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิง เมือ่ อุณหภูมขิ องเซนเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนังต่างจากอุณหภูมคิ วบคุมมากกว่า
1 ºC เครื่องที่ท�ำการทดสอบต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียงเตือนจึงจะถือว่าทดสอบผ่าน

10. ล�ำดับการทดสอบและการปฏิบัติ

เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านการทดสอบตูอ้ บเด็กทารกแรกเกิดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ล�ำดับการปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ตามคู่มือการทดสอบนี้อาจปฏิบัติได้ดังนี้
1) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ท�ำการทดสอบ (ข้อ 4)
2) การทดสอบทางกายภาพ (ข้อ 7)
3) การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (ข้อ 9.1)
4) ติดตัง้ ชุดเครือ่ งมือท�ำการวัดต่างๆ ในเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบและตัง้ ค่าอุณหภูมแิ หล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิง
5) วัดระดับเสียงพื้นหลังภายในเครื่องที่ท�ำการทดสอบ (ข้อ 9.2.1)
6) การทดสอบระยะเวลาอุ่นเครื่อง (ข้อ 9.4.1)
7) การทดสอบความเร็วลม (9.3) และการทดสอบเสียง (ข้อ 9.2.1– 9.2.3)
8) การทดสอบที่อุณหภูมิ 36 °C ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
		 • การทดสอบความเสถียรของอุณหภูมิ (ข้อ 9.4.3)
		 • การทดสอบการควบคุมอุณหภูมิของตู้อบ (ข้อ 9.4.5)
		 • การทดสอบความถูกต้องของตัวอ่านค่าอุณหภูมิตู้อบ (ข้อ 9.4.4)
		 • การทดสอบการวัดความชื้น (ข้อ 9.5)
		 • การทดสอบความเป็นหนึ่งเดียวกันของอุณหภูมิ (9.4.2)
		 • การทดสอบสัญญาณเตือนโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ-อุณหภูมิต�่ำ (9.8.3)
9) การทดสอบที่อุณหภูมิ 32 °C ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
		 • การทดสอบความเสถียรของอุณหภูมิ (ข้อ 9.4.3)
		 • การทดสอบความถูกต้องของตัวอ่านค่าอุณหภูมิตู้อบ (ข้อ 9.4.4)
		 • การทดสอบความเป็นหนึ่งเดียวกันของอุณหภูมิ (ข้อ 9.4.2)
10) การทดสอบอุณหภูมิที่สูงกว่าการตั้งค่า (ข้อ 9.4.8)
11) การทดสอบที่อุณหภูมิ 36 °C ในโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง
		 • การทดสอบความถูกต้องของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนัง (ข้อ 9.4.7)
		 • การทดสอบความถูกต้องระหว่างอุณหภูมิผิวหนังและอุณหภูมิควบคุม (ข้อ 9.4.6)
		 • การทดสอบสัญญาณเตือน การรบกวนการท�ำงานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนัง (ข้อ 9.8.2)
		 • การทดสอบสัญญาณเตือน โหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง - อุณหภูมิสูง (ข้อ 9.8.4)
		 • การทดสอบสัญญาณเตือน โหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง - อุณหภูมิต�่ำ (ข้อ 9.8.4)
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12) การทดสอบอุณหภูมิพื้นผิวภายในตู้อบเด็กทารกแรกเกิด (ข้อ 9.4.9)
13) การทดสอบที่อุณหภูมิ 32 °C ในโหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
		 • การทดสอบสัญญาณเตือน โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ-อุณหภูมิสูง (ข้อ 9.8.3)
		 • การทดสอบสัญญาณเตือนการรบกวนก�ำลังไฟฟ้า (ข้อ 9.8.1)
14) การทดสอบการชั่งน�้ำหนัก (ข้อ 9.6)
15) การทดสอบปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน (ข้อ 9.7)

11. การวิเคราะห์ผลการทดสอบรวม

เครื่องที่ท�ำการทดสอบจะถือว่าผ่านการทดสอบตามคู่มือทดสอบนี้เมื่อผ่านการทดสอบทางกายภาพตาม
ข้อ 8 และการทดสอบทางเทคนิค ข้อ 9 ทุกข้อ

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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12. ตัวอย่างใบบันทึกผลการทดสอบ
การทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
สถานที่ทดสอบ___________________________________ วันที่ทดสอบ__________________________
ชื่อผู้ทดสอบ__________________________________ ชื่อผู้ตรวจสอบ____________________________
อุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบ_______________ºC

ความเร็วลมก่อนท�ำการทดสอบ ______m/s

อุณหภูมิห้องหลังการทดสอบ_______________ºC
หมายเหตุ: สภาวะสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการต้องมีอุณหภูมิในช่วง 21.0 °C ถึง 26.0 °C และความเร็วลม
ไม่เกินกว่า 0.3 m/s
ข้อมูลเครื่องที่ท�ำการทดสอบ
ชื่อเครื่องมือ____________________________________ ยี่ห้อ _________________________________
รุ่น ____________________________ หมายเลขเครื่อง ______________________________________
ID no. ________________________________
ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้
ชื่อเครื่องมือ
ชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐาน
แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิอ้างอิง
ตุ้มน�้ำหนัก
เครือ่ งวัดความชืน้ อากาศมาตรฐาน
เครื่องวัดระดับเสียง
เครื่องก�ำเนิดสัญญาณเสียง
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดความต้านทาน
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
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ยี่ห้อ

รุ่น

หมายเลขเครื่อง

วันหมดอายุ
ผลการสอบเทียบ

ผลการทดสอบ
1. ผลการทดสอบทางกายภาพ
รายการทดสอบ
1. คู่มือการใช้งาน (Manual)
2. หัววัดต่างๆ (Probe)
3. ตัวเครื่อง (Chassis/Housing)
4. ประตูตู้ (Windows)
5. ล้อและห้ามล้อ (Casters/Brakes)
6. ปลั๊กเสียบและเต้ารับ (AC Plug/Receptacles)
7. สายไฟฟ้า (Line Cord)
8. มอเตอร์และพัดลม (Motor/Fan)
9. ถังเก็บน�้ำ
10. ระดับน�้ำในถังเก็บ (Fluid Levels)
11. แบตเตอรี่และตัวชาจ์ต(Battery/Charger)
12. ตัวแสดงผล (Indicators/Displays)
13. การทดสอบตัวเอง (Self-test)
14. การตั้งค่าวัน เวลา (Time/Date setting)
15. การเชื่อมต่อเครือข่ายและระบบไร้สาย
(Network/wireless interfaces)
16. ฉลาก (Labeling)
17. ถาดใส่เบาะ (Mattress tray)
18. ท่อและข้อต่อต่างๆ (Tubes/Hoses)
19. สายต่างๆ (Cables)
20. อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connectors)
21. ตัวกรอง (Filters)
22. แผงควบคุมและสวิตซ์ (Controls/switches)
23. ตัวท�ำความร้อน (Heater)
24. อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ส�ำหรับ
การยึดจับเครื่องช่วยต่างๆ
25. ตัวอ่านอุณหภูมิผิวหนัง

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ได้ท�ำการทดสอบ
(Pass) (Fail)
(N/A)

หมายเหตุ
(Remark)

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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ผลการทดสอบทางเทคนิค
1. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
รายการทดสอบ
1. Grounding Resistance
2. Chassis Leakage Current

เกณฑ์ก�ำหนด
≤ 0.5 Ω
≤ 500 µA

ผลการวัด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

N/A

L-N
N-L

บันทึก______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. การทดสอบเสียง
รายการทดสอบ
ระดับเสียงพืน้ หลัง
(ภายในตู)้
ระดับเสียงภายในตู้

เกณฑ์
ก�ำหนด

การตัง้ ค่า
ปิดเครือ่ ง/ปิดฝาครอบ

≤ 60 dBA 36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ/
ความชืน้ สูงสุด หรือ 90 %rH
ระดับเสียงภายในตู้ ≤ 80 dBA 36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ/
ขณะมีสญ
ั ญาณเตือน
ความชืน้ สูงสุด หรือ 90 %rH ท�ำให้เกิด
สัญญาณเตือน
ระดับเสียงพืน้ หลัง
ไมโครโฟนห่างจากเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ
(ภายนอกตู)้
3 m และสูงจากพืน้ 1.5 m
ระดับเสียงภายนอกตู้ ≥ 65 dBA 36 ºC ในโหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ/
ขณะมีสญ
ั ญาณเตือน*
ความชืน้ สูงสุด หรือ 90 %rH
* ระดับเสียงที่วัดได้ต้องต่างจากสัญญาณเสียงพื้นหลัง 10 dBA
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ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
(dBA)

3. การทดสอบความเร็วลม
ต�ำแหน่งของ
เซนเซอร์วดั
ความเร็วลม
M
A
B
C
D

เกณฑ์
ก�ำหนด

การตัง้ ค่า

≤ 0.35 m/s

เซนเซอร์สงู 10 cm
เหนือเบาะเครือ่ งทีท่ �ำการทดสอบ
ท�ำงานตามปกติและปิดหน้าต่าง

ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
(m/s)

4. การทดสอบเสียง
รายการทดสอบ

เกณฑ์ก�ำหนด

การตัง้ ค่า
อุณหภูมหิ อ้ งต้องไม่มากกว่า 25 ºC
ไม่เกิน 20%
ตัง้ ค่าอุณหภูมใิ นโหมดควบคุม
ระยะเวลาอุน่ เครือ่ ง ตามที
่ผู้ผลิตก�ำหนด
อุณหภูมอิ ากาศ 12 ºC
เหนืออุณหภูมหิ อ้ ง
≤ 0.8 ºC
เบาะในแนวราบ
ความเป็นหนึง่ เดียวกัน
≤ 1 ºC
ของอุณหภูมิ
เบาะเอียงทิศบวก
≤ 1 ºC
เบาะในแนวลบ

ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
นาที

32 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ

ºC

36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
32 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
32 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
32 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

ต่างจากค่าอุณหภูมิ t ___ºC t ___ºC t ___ºC
Max
Min
ตู้อบเฉลี่ยไม่มากกว่า Ave
36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
0.5 ºC

ºC

ผลต่างระหว่าง 36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
ความถูกต้องของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของ
tAve___ºC tInd___ºC
ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ
ตูอ้ บ
และอุณหภูมติ อู้ บเฉลีย่ 32 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
tAve___ºC tInd___ºC
ไม่มากกว่า 0.8 ºC

ºC

ความเสถียรของ
อุณหภูมิ

tAve___ºC tMax___ºC tMin___ºC

ºC

ºC

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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รายการทดสอบ
การควบคุมอุณหภูมิ
ของตู ้ อ บเด็ ก ทารก
แรกเกิด
ความถูกต้องระหว่าง
อุณหภูมิผิวหนังและ
อุณหภูมคิ วบคุม

เกณฑ์ก�ำหนด
การตัง้ ค่า
อุณหภูมิตู้อบเฉลี่ย
ต้องต่างจากอุณหภูมิ 36 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ
ควบคุมไม่มากกว่า
tAve___ºC tControl___ºC
1.5 ºC
อุณหภูมิซึ่งวัดได้จาก
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
มอุณหภูมิอากาศ
ผิวหนังต้องต่างจาก 36 ºCt โหมดควบคุ
.___ºC tControl___ºC
Ave
อุณหภูมิควบคุม
ไม่เกินกว่า 0.7 ºC

ความถูกต้องของ
ค่าคลาดเคลื่อนอยู่ใน แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิง 36.0 ºC
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
tstd___ºC tskin___ºC
ช่วง ± 0.3 ºC
ผิวหนัง
ไม่เกิน 2 ºC และเข้าสู่
อุณหภูมทิ สี่ งู กว่า
โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
สภาวะอุณหภูมิคงที่
การตัง้ ค่า
ปรับอุณหภูมจิ าก 32 ºC เป็น 36 ºC
ภายใน 15 นาที
อุณหภูมิผิวเบาะ
ไม่มากกว่า 40 ºC
อุณหภูมพิ นื้ ผิว
34 ºC โหมดควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
ไม่มากกว่า 40 ºC
ภายในตูอ้ บเด็กทารก
ปิดกัน้ การไหลของอากาศ หรือ
ส�ำหรับพื้นผิวโลหะ
แรกเกิด
ท�ำให้พดั ลมไม่ท�ำงาน
ไม่มากกว่า 43 ºC
ส�ำหรับพื้นผิวอื่น
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ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
ºC

ºC

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

5. การทดสอบความชื้น

เกณฑ์ก�ำหนด

การตัง้ ค่า

± 10 % ของ
ความชืน้ สัมพัทธ์ของ
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ เครือ่ ตังทีง้ ค่ท่ า�ำการทดสอบที
ค่ า่ ใดค่าหนึง่
ของเครื่องวัดความชื้น
ในช่
ว
ง
40
%
ถึ
ง
80
%
มาตรฐาน

ผลการวัดของ ผลการวัด
เครื่องวัด
ของเครื่อง
ความชื้น
ที่ท�ำการ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
มาตรฐาน
ทดสอบ
(% rH)
(% rH)

6. การทดสอบการชั่งน�้ำหนัก
ต�ำแหน่งของ
ตุม้ น�ำ้ หนัก
M
A
B
C
D

เกณฑ์ก�ำหนด

การตัง้ ค่า

ค่าความ
คลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่า
ค่าที่ผู้ผลิต
ก�ำหนด

ตุม้ นำ�้ หนัก (500 ± 1) g

ต�ำแหน่งของ
ตุม้ น�ำ้ หนัก
M
A
B
C
D

เกณฑ์ก�ำหนด

การตัง้ ค่า

ค่าความ
คลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่า
ค่าที่ผู้ผลิต
ก�ำหนด

ตุม้ นำ�้ หนัก (2000 ± 1) g

ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
(g)

ผลการวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
(g)

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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7. การทดสอบปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
เกณฑ์กำ� หนด

การตั้งค่า

ผลการวัด

ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

ความถูกต้องของการวัดปริมาณ
ความเข้ มข้ น ก๊ าซอ๊อกซิเจน ตามค�ำแนะน�ำ
ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ของบริษัทผู้ผลิต
บริษัทผู้ผลิต
เกณฑ์กำ� หนด

การตั้งค่า

ผลการวัด

มีสัญญาณ
ไม่มี
เตือน สัญญาเตือน หมายเหตุ
(ผ่าน)
(ไม่ผ่าน)

เครื่ อ งควบคุ ม ปริ ม าณก๊ า ซ
ความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
อ๊อกซิเจนต้องแสดงสัญญาณ
ต�่ำกว่า 30 vol. %
พร้อมเสียงเตือน เมือ่ ปริมาณ 35 vol. % O
2
ความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจนที่
ความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน
แสดงมีค่าต่างจากค่าที่ตั้งเกิน
เกินกว่า 40 vol. %
กว่า ±5 vol. %
8. การทดสอบสัญญาณเตือน
รายการทดสอบ

เกณฑ์กำ� หนด
การตัง้ ค่า
ผ่าน ไม่ผา่ น หมายเหตุ
ต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียง ดึงปลั๊กเครื่องที่ท�ำการทดสอบออก
การรบกวนก�ำลังไฟฟ้า
เตือน
ขณะเครือ่ งท�ำงานตามปกติ
การรบกวนการท�ำงาน
ดึงสายต่อเซนเซอร์วดั อุณหภูมผิ วิ หนัง
ของเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ ต้องมีสญ
ั ญาณพร้อมเสียงเตือน ออกขณะเครื่ อ งที่ ท�ำการทดสอบ
ผิวหนัง
ท�ำงานในโหมดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง
ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมที่ 32 ºC ใน
ต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียง
โหมดควบคุมอุณหภูมิอากาศ เพิ่ม
โหมดควบคุมอุณหภูมิ เตื อ นหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อุณหภูมอิ ากาศภายในเครือ่ งทีท่ �ำการ
อากาศ
อุณหภูมอิ ากาศมากกว่า ± 3 ºC
ทดสอบ ให้ มี ค ่ า มากกว่ า อุ ณ หภู มิ
เมือ่ เทียบกับอุณหภูมคิ วบคุม
ควบคุม 3 ºC
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รายการทดสอบ

เกณฑ์กำ� หนด
ตัวท�ำความร้อนต้องหยุดการ
ท�ำงานหากอุณหภูมอิ ากาศเพิม่
มากกว่าอุณหภูมคิ วบคุม 3 ºC
โหมดควบคุมอุณหภูมิ
และตัวท�ำความร้อนต้องสามารถ
อากาศ
ท�ำงานต่อได้หากอุณหภูมอิ ากาศ
ลดลงน้อยกว่าอุณหภูมิควบคุม
3 ºC
ต้องแสดงสัญญาณพร้อมเสียง
เตื อ นหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อุณหภูมผิ วิ หนังมากกว่า ± 1 ºC
เมือ่ เทียบกับอุณหภูมคิ วบคุม
โหมดควบคุมอุณหภูมิ
ผิวหนัง
ตัวท�ำความร้อนต้องหยุดการ
ท�ำงานหากอุณหภูมผิ วิ หนังเพิม่
มากกว่าอุณหภูมคิ วบคุม 1 ºC
และตัวท�ำความร้อนสามารถ
ท�ำงานได้ ต ่ อ หากอุ ณ หภู มิ
ผิวหนังลดลงน้อยกว่าอุณหภูมิ
ควบคุม 1 ºC

การตัง้ ค่า

ผ่าน ไม่ผา่ น หมายเหตุ

ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมในช่วง 35 ºC - 36 ºC
ในโหมดควบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ลดอุณหภูมิอากาศภายในเครื่องที่ท�ำ
การทดสอบ ให้มคี า่ น้อยกว่าอุณหภูมิ
ควบคุม 3 ºC
ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 36 ºC ในโหมด
ควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง จุ่มเซนเซอร์
วั ด อุ ณ หภู มิ ผิ ว หนั ง ในแหล่ ง ก�ำเนิ ด
อุณหภูมอิ า้ งอิงซึง่ มีการตัง้ ค่าอุณหภูมิ
36 ºC ± 0.1 ºC เมือ่ อุณหภูมเิ สถียร
เพิม่ อุณหภูมขิ องแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิ
อ้างอิงโดยตัง้ ค่าที่ 38 ºC
ตัง้ ค่าอุณหภูมคิ วบคุมที่ 36 ºC ในโหมด
ควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง จุ่มเซนเซอร์
วั ด อุ ณ หภู มิ ผิ ว หนั ง ในแหล่ ง ก�ำเนิ ด
อุณหภูมอิ า้ งอิงซึง่ มีการตัง้ ค่าอุณหภูมิ
36 ºC ± 0.1 ºC เมือ่ อุณหภูมเิ สถียร
ลดอุณหภูมิของแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิ
อ้างอิงโดยตั้งค่าที่ 34 ºC หรือน�ำ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนังออกจาก
แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมอิ า้ งอิง

ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
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ไม่ผ่าน
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