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คานา
เอกสารวิธีการมาตรฐานฉบั บ นี้ มีจุดมุ่งหมายให้ ใช้เป็นวิธีการมาตรฐานขั้นต่าส่ าหรับน่าไปใช้ทดสอบ
เครืองมือวัดทางการแพทย์ประเภทควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่า ในขั้นตอนของการตรวจรับเพือ
น่าไปใช้งาน (Acceptance test) และ การทดสอบตามระยะเวลา (Periodic test) เพือพิสูจน์ความเป็นไปตาม
มาตรฐานของผลการวัด และ การท่างานต่างๆทีจ่าเป็นซึงมีความสอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานในระดับนานาชาติ
การจัดท่าวิธีการมาตรฐานฉบั บ ภาษาไทยนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือในโครงการการพัฒ นามาตรวิทยาด้าน
เ ค รื อ ง มื อ วั ด ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ร ะ ห ว่ า ง ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ส ถ า บั น ม า ต ร วิ ท ย า
แห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ซึ งได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น เมื อ
วั น ที ๑๓ มี น าคม ๒๕๕๘ ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ อื นๆ ภาค
การศึกษา และ ภาคเอกชนทีเกียวข้องกับเครืองมือวัดทางการแพทย์ในประเทศโดยการเข้าร่วมเป็นคณะท่างาน
ทางวิชาการเพือร่วมกันจัดท่าวิธีการมาตรฐานนี้จนประสบผลส่าเร็จ

คณะผู้จัดท่า

ขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทดสอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
Standard Procedures for Testing of Infusion Pumps

1. ขอบข่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้เพือท่าการทดสอบเครืองใหม่ก่อนส่งมอบ (Acceptance Test) หรือการทดสอบ
เครืองทีใช้งานแล้วตามรอบระยะเวลา (Periodic Testing) หรือทดสอบหลังจากการซ่อมแซม ส่าหรับเครือง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่า (Infusion Pumps)

2. มาตรฐานอ้างอิง
2.1 Emergency Care Research Institute (ECRI) : Procedure no.490-20081015-01 : 2014
2.2 International Electrotechnical Commission (IEC) : 60601 - 2 - 24 : 1998 - 02 Particular
requirements for the safety of infusion pumps and controllers
2.3 International Electrotechnical Commission (IEC) : 62353 : 2014-09 Medical electrical
equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment

3. สภาวะแวดล้อมของการทดสอบ
3.1 อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
3.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 20 เปอร์เซ็นต์ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

4. เครื่องมือและอุปกรณ์
4.1 โดยใช้เครืองชัง(Weighing Method)
รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครืองชัง

2. ตุ้มน้่าหนัก
3. นาฬิกาจับเวลา
4. กระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตร
5. กระบอกฉีดอินซูลินแบบ U-100
6. เข็มฉีดยา
7. เครืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

8. เกจวัดแรงดัน

9.น้่ากลัน
10. Electrical safety analyzer/Ohm
meter/Ammeter

ข้อกาหนด
- มีพิสัยการวัดทีสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม (0 – 200) กรัม
- ความละเอียดในการแสดงผล ≤10 มิลลิกรัม
- การทวนซ้่าได้ของเครืองชัง ≤10 มิลลิกรัม
- ดีกว่าหรือเทียบเท่า Class F1 (OIML R111-1)
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤1 วินาที
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤1 มิลลิลิตร
- ขนาด 0.5 มิลลิลิตร
- 18G ส่าหรับใช้กับสารละลาย
การวัดอุณหภูมิ
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤ 0.1 °C
- ค่าความถูกต้อง ≤ ±1 °C
การวัดความชื้นสัมพัทธ์
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤1%RH
- ค่าความถูกต้อง ≤ ±5%RH
- มีพิสัยการวัดทีสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม
(0 –1200) mmHg
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤1mmHg
- ค่าความถูกต้อง≤ ±10mmHg
- สามารถทดสอบความต้านทานระหว่างตัวเครืองกับสายดิน
และมีคา่ ความละเอียด ≤ 0.01 Ω
- สามารถทดสอบกระแสไฟฟ้ารัวไหลจากตัวเครืองและมีค่า
ความละเอียด ≤ 1 µA

4.2 โดยใช้เครืองวิเคราะห์เครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่า (Infusion Pump Analyzer)
รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครืองวิเคราะห์เครืองควบคุมการให้สารละลาย
ทางหลอดด่า (Infusion Pump Analyzer)

2. กระบอกฉีดอินซูลินแบบ U-100
3. เครืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

4.น้่ากลัน
5. Electrical safety analyzer/Ohm
meter/Ammeter

ข้อกาหนด
การวัดอัตราการไหล
- มีพิสัยการวัดทีสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม
(0.1 – 900) ml/h
- ค่าความถูกต้อง ≤ ±2% of reading
การวัดแรงดัน
- มีพิสัยการวัดทีสามารถวัดค่าได้ครอบคลุม
(0 – 1200) mmHg
- ค่าความถูกต้อง ≤10 mmHg
- ขนาด 0.5 มิลลิลิตร
การวัดอุณหภูมิ
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤ 0.1 °C
- ค่าความถูกต้อง ≤ ±1 °C
การวัดความชื้นสัมพัทธ์
- ค่าความละเอียดทีสามารถแสดงผลได้ ≤1%RH
- ค่าความถูกต้อง ≤ ±5%RH
- สามารถทดสอบความต้านทานระหว่างตัวเครืองกับสายดิน
และมีคา่ ความละเอียด ≤ 0.01 Ω
- สามารถทดสอบกระแสไฟฟ้ารัวไหลจากตัวเครืองและมีค่า
ความละเอียด ≤ 1 µA

5. ขั้นตอนการทดสอบ
5.1 การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีการทดสอบแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้
หัวข้อการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
5.1.1Grounding Resistance

คาอธิบาย
- ทดสอบความต้านทานระหว่างตัวเครืองกับสายดินมีเกณฑ์การยอมรับ
คือ ≤ 0.5 Ω
- ยกเว้นเครืองประเภท Double-insulated หรือ class II
1. น่า Electrical Safety Analyzer หรือ Ohm meter ต่อเข้ากับเครือง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่า ดังรูปที 1
Infusion pump

MD

รูปที 1 แสดงการทดสอบGrounding Resistance
หมายเหตุ: MD คือ Electrical Safety Analyzerหรือ Ohm meter
ก า ร ติ ด ตั้ ง Electrical Safety Analyzerเพื อ ท ด ส อ บ Grounding
Resistanceให้ท่าตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
2. ท่าการวัดค่าความต้านทานระหว่างตัวเครืองกับสายดิน
5.1.2 Chassis Leakage Current

- ทดสอบการรัวของกระแสไฟฟ้าระหว่างตัวเครืองกับสายดินมีเกณฑ์การ
ยอมรับ คือ ≤ 500 µA
1. น่า Electrical Safety Analyzer หรือ Ammeter ต่อเข้ากับเครืองช่วย
หายใจ ดังรูปที 2 ในกรณีทีเครืองเป็น Class I และ ดังรูปที 3 ในกรณีที
เครืองเป็น Class II

รูปที 2 การทดสอบ Chassis Leakage Current
ในกรณีทีเครืองเป็น Class I

รูปที 3 การทดสอบ Chassis Leakage Current
ในกรณีทีเครืองเป็น Class II
หมายเหตุ: MD คือ Electrical Safety Analyzer หรือ Ammeter
การติดตั้ง Electrical Safety Analyzer เพือทดสอบ Chassis Leakage
Currentให้ท่าตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
2. ท่าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลผ่านระหว่างตัวเครืองกับสายดิน เมือ
เครืองอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน (Standby)

5.2 การทดสอบเชิงพินิจมีการทดสอบแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้
หัวข้อการทดสอบเชิงพินิจ
5.2.1 Clean, complete of unit
5.2.2 Pole Clamp
5.2.3 Main cable and plug connector
5.2.4 Drop sensor line and plug
connector
5.2.5 Free Flow Protection
5.2.6 Appearance of keypad
5.2.7 Appearance of indicators
5.2.8 Appearance of displays
5.2.9 Labeling
5.2.10Buffer plateandperistaltic pump

คาอธิบาย
โครงสร้างภายนอกสะอาด, ไม่มีการแตกหัก
ชุดจับยึดเสาสามารถ lock และจับยึดอย่างมันคง
สายไฟและปลั๊กเป็นชนิดทีมีสายดินและมีสภาพไม่ช่ารุดเสียหาย
สายสัญญาณของ drop sensor ไม่ช่ารุดเสียหาย
มีระบบป้องกันการไหลแบบอิสระของสารละลาย(Safety free flow)
ปุ่มกดทุกปุ่มต้องสะอาดและไม่มรี อยช่ารุดเสียหาย ตัวอักษร/สัญลักษณ์ต้อง
ชัดเจน
ไฟแสดงผลต้องติดทุกดวง
ไฟบนหน้าจอต้องติดและตัวอักษร/สัญลักษณ์ ทีแสดงผลชัดเจน
ป้ายแสดงรายละเอียดรวมถึงป้ายค่าเตือนต่างๆ มองเห็นชัดเจน
แผ่นกดและตัวรีดสาย IV set มีสภาพไม่ช่ารุด ขาด หรือเสือมสภาพ

5.3 การทดสอบการท่างาน มีการทดสอบแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้
หัวข้อการทดสอบการทางาน
5.3.1 Self-Test
5.3.2 Battery
5.3.3 Air-In-Line
(ควรจะท่าการทดสอบในขั้นตอน
สุดท้าย)

คาอธิบาย
เครืองต้องสามารถตรวจสอบตัวเองได้เมือเปิดเครือง (ตามคู่มือของเครืองนั้น ๆ)
ท่าการตรวจสอบทีอัตราการไหล ≥100 ml/h โดยเครืองมือสามารถท่างานได้อย่างปกติ
โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรีในระยะเวลาไม่ต่ากว่า 30 นาที
ทดสอบการตรวจจับฟองอากาศของ Infusion Pump ตามมาตรฐานทีก่าหนด 100µl ซึง
การติดตั้งเพือทดสอบ Infusion Pump ต้องไล่อากาศออกจาก IV set
จนมันใจว่าไม่มีฟองอากาศภายใน IV set (ในหัวข้อนี้ ควรท่าการทดสอบเป็นขั้นตอน
สุดท้าย และศึกษาการตั้งค่า Air in line ตามคู่มือของแต่ละรุ่นด้วย)
เกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบ
Alarm ต้องดังและเครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่าต้องหยุด
การท่างานหลังจากทีฟองอากาศขนาด 100µl เข้าไปภายใน Infusion Pump

ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedures)
1.
2.
3.
4.

ติดตั้ง IV set ร่วมกับเครือง Infusion Pump ดังแสดงในรูปที4
เริมการท่างานของ Infusion Pump ทีอัตราการไหล 100ml/h
สูบอากาศเข้ากระบอกฉีดอินซูลินในปริมาตร 10 ยูนิต (เทียบเท่ากับ100 µl)
ฉีดอากาศเข้าIV set ตรงบริเวณทีก่าหนด ดังรูปที 1 ในปริมาตร 10ยูนิต
(เทียบเท่ากับ 100 µl)
5. สังเกตุเสียง Alarm ต้องดังเมือฟองอากาศเข้าไปภายในเครือง Infusion
Pump หลังจากนั้นบันทึกผลลงใน check sheet

น้่ากลัน

บริเวณฉีดอากาศ

Infusion pump

รูปที 4 แสดงการติดตั้ง IV set ร่วมกับเครือง Infusion Pumpเพือทดสอบ Air in line
5.3.4Free Flow Protection

การทดสอบ Free Flow Protection เป็นการทดสอบเพือตรวจสอบฟังก์ชัน Alarm ของ
Infusion Pump มีการทดสอบทั้งหมด 3 หัวข้อ คือ การทดสอบ power on, close door
และ open door
เกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบ
การทดสอบ Free Flow Protection ในทุ ก หั ว ข้ อ ต้ อ งไม่ มี ก ารหยดของ
สารละลายภายใน drip chamber และทีปลายสายต้องมีเสียง Alarm โดยมีความดังมาก
พอทีผู้ท่าการทดสอบได้ยิน
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedures)
1. ติดตั้ง IV set ร่วมกับเครือง Infusion Pump โดยให้ภาชนะใส่สารละลาย มีระดับสูง
กว่าตัวเครืองประมาณ 1 เมตรหรือตามคู่มือของ Infusion Pump ในแต่ละรุ่น

2. ทดสอบ โหมด Power on
-

กดปุ่ม Power เพือเปิดเครืองโดยยังไม่กดปุม่ start หลังจากนั้นเปิด roller
clamp ทีสาย IV Set

-

สังเกตว่าต้องไม่มีการหยด/ไหลอย่างต่อเนืองของสารละลายภายในdrip
chamber และทีปลายสายของ IV Set

-

บันทึกผลลงใน check sheet

3. ทดสอบ โหมด Open door
-

ก่าหนดให้เครืองท่างานทีอัตราการไหล 100 ml/h เป็นเวลา 30 วินาที ก่อนท่า
การทดสอบ

-

เปิดประตูเครืองขณะทีเครืองก่าลังท่างาน

-

สังเกตเสียง Alarm ของ Infusion Pump ต้องดังและต้องไม่มกี ารหยดของ
สารละลายภายใน drip chamber และทีปลายสายของ IV set

-

บันทึกผลลงใน check sheet และกดปุม่ หยุดเสียงAlarm (โดยทีประตูยังเปิด
อยู่)

4. ทดสอบ โหมด Close door
-

ปิดประตูเครือง

-

สังเกตว่าต้องไม่มีการหยดของสารละลายภายใน drip chamber และทีปลาย
สายของ IV set

-

บันทึกผลลงใน check sheet

5.4 การทดสอบเชิงคุณภาพ มีการทดสอบแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้
หัวข้อการทดสอบเชิงคุณภาพ
5.4.1 Occlusion pressure
alarm

คาอธิบาย
การทดสอบ Occlusion Pressure เป็นการทดสอบเพือหาค่า Occlusion Pressure ของ
Infusion Pump โดยท่าการวัดค่าแรงดันสูงสุดทีเกิดขึ้นเนืองจากระบบการไหลของ
สารละลายเกิดการอุดตัน แล้วน่าผลทีได้มาเทียบกับค่า Occlusion Pressure ทีก่าหนดไว้
ของ Infusion Pump ในแต่ละรุ่น
เกณฑ์การยอมรับผลทดสอบ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีที่เครื่องไม่สามารถกาหนดค่า Occlusion pressure ได้
การวัดค่าแรงดันของเครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่านั้น
แรงดันทีวัดได้ในแต่ละครั้งต้อง ≤ 1,000 mmHg และในการวัดแรงดัน 3 ครั้ง
จะต้องมีพิสัยของการวัด (max - min) ≤ ±51 mmHg
2. กรณีที่เครื่องสามารถกาหนดค่า Occlusion pressure ได้
2.1 กรณีเครืองมือสามารถก่าหนดค่า Occlusion pressure ได้นั้น ค่าเฉลีย
ของแรงดันทีวัดได้3 ครั้งจะต้องมีค่าความคลาดเคลือน ≤±51 mmHg จาก
ค่าทีก่าหนดไว้และต้องมีค่า Occlusion pressure≤1000 mmHg
2.2 กรณีเครืองมือสามารถก่าหนดค่า Occlusion pressure ได้เป็นช่วงๆนั้น
ค่าเฉลียของแรงดันทีวัดได้ 3 ครั้งจะต้องมีค่าไม่เกินช่วงของแรงดันที
ก่าหนดไว้ในคู่มือของเครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่าใน
แต่ละรุ่นและต้องมีค่า Occlusion pressure ≤1000 mmHg

ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedures)
1. โดยใช้ Pressure Gauge
1.1 ตรวจสอบค่า Occlusion pressure ว่าตั้งค่าไว้ทีเท่าไหร่ (วิธีการตรวจสอบดูได้จาก
คู่มือการท่างานของเครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด่าในแต่ละรุ่น )
1.2 ติ ด ตั้ งระบบพร้ อ มใช้ งานดั งรู ป ที 5 โดยต้ อ งให้ ร ะดั บ ของ Pressure gauge และ
Infusion Pump อยู่ในระดับเดียวกัน (Pressure gauge ต้องมีน้่าบรรจุไว้เต็ม)
1.3 เปิด valve เพือ drain น้่าและไล่อากาศออกจากสายยาง
1.4 ก่าหนดอัตราการไหลของ Infusion Pump ที 100 ml/h
1.5 กด start เพือเริมการท่างานของ Infusion Pump
1.6 เมือน้่าไหลออกจากท่อ drain แล้วให้ปิด valve ทันที
1.7 สังเกตค่าสูงสุดทีอ่านได้จาก Pressure gauge ขณะทีเกิดเสียง Alarm Occlusion
ของเครืองInfusion Pump
1.8 บันทึกค่าสูงสุดทีอ่านได้จาก Pressure gauge ลงใน check sheet
1.9 Reset เครืองเพือเริมการท่างานและท่าซ้่าข้อ 1.3–1.8 จนได้ข้อมูลครบ 3 ครั้ง
Pressure gauge
Infusion Pump
Drain

Valve

1m

รูปที 5 แสดงการติดตั้ง Pressure gauge เพือทดสอบ Occlusion pressure

2.โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดด่า(Infusion Pump
Analyzer)
2.1 น่า Infusion Pump ทีจะท่าการทดสอบ มาต่อเข้ากับเครืองวิเคราะห์ ฯ จากนั้นไล่
ฟองอากาศในสาย IV set ให้หมด
2.2 ตั้งระบบการทดสอบของเครืองวิเคราะห์ ไว้ทีโหมด Occlusion
2.3 ก่าหนดอัตราการไหลของ Infusion Pump ที 100 ml/h
2.4 กด start เพือเริมการท่างานของ Infusion Pump และเครืองวิเคราะห์ฯ พร้อมกัน
2.5 รอจนกระทังเกิดเสียง Alarm Occlusion จากเครืองInfusion Pump
2.6 อ่านค่าความดันทีได้จากเครืองวิเคราะห์ฯและบันทึกผลลงใน check sheet
2.7 Reset เครืองเพือเริมการท่างานและท่าซ้่าข้อ 2.3–2.6จนได้ข้อมูลครบ 3 ครั้ง
5.4.2 อัตราการไหล

การทดสอบอัตราการไหลของ Infusion Pump เพือน่ามาค่านวณหาค่าความผิดพลาด
ของInfusion Pump โดยในการทดสอบอัตราการไหลต้องใช้ IV set ทีใช้งานจริงกับ
Infusion Pump เครืองนั้นๆ เท่านั้น โดยมีจดุ การทดสอบคือ 10 ml/h, 100 ml/h,200
ml/h ส่าหรับ IV set 20 drops และ 10 ml/h, 100 ml/h ส่าหรับ IV set 60 drops
เกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบ
-

กรณีการทดสอบเครืองใหม่ก่อนส่งมอบ

มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน

±5%

ส่าหรับเครืองทีใช้กับ IV set เฉพาะ และค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±10%
ส่าหรับเครืองทีใช้กับ IV set ทัวไปได้
-

กรณีการทดสอบเครืองทีใช้งานแล้วตามรอบระยะเวลาหรือหลังการซ่อมแซม
มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±10%

ขั้นตอนการทาการทดสอบ (Test Procedures)
1. โดยใช้เครื่องชั่ง (Weighing Method)
1.1 น่า Cling film หรือ เทปกาว ปิดปากกระบอกตวงไว้ ส่าหรับป้องกันการระเหยของ
น้่าในกระบอกตวง
1.2 ชังน้่าหนักกระบอกตวงขณะทีไม่มีของเหลวภายในและแห้งบันทึกน้่าหนักกระบอก

ตวงลงใน check sheet
1.3 ติดตั้ง infusion pump ตามคู่มือของเครือง
1.4 ปรับตั้งค่าการท่างานของinfusion pump ให้สอดคล้องกับ IV set ทีใช้และก่าหนด
อัตราการไหล ดังนี้
ตารางแสดงอัตราการไหลและเวลาทีใช้ส่าหรับการทดสอบ
อัตราการไหล
10 ml/h
100 ml/h
200 ml/h

20 drops
60 min
30 min
15 min

60 drops
60 min
30 min

1.5 เมือตั้งค่าอัตราการไหลแล้ว ให้เครืองท่างานทีอัตราการไหลนั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที
ก่อนท่าการทดสอบ
1.6 เริมท่าการทดสอบ โดยเสียบเข็มลงในกระบอกตวง พร้อมกับเริมจับเวลาตามรูปที 6

Infusion Pump
Cling Film
Cylinder 50 ml
รูปที 6 แสดงการติดตั้ง Infusion Pump ส่าหรับการวัดอัตราการไหลโดยใช้เครืองชัง
1.7 เมื อเครื องท่ างานครบตามเวลาที ก่ าหนด ให้ ห ยุ ด การท่ างานของเครื อง Infusion
Pump และนาฬิกาจับเวลาพร้อมกัน
1.8 เอาเข็มออกจากกระบอกตวงหลังจากนั้นน่ากระบอกตวงชังบนเครืองชังและบันทึกผล
ทีได้ลงใน check sheet

1.9 ค่านวณปริมาตรทีวัดได้จาก
ปริมาตรทีวัดได้ = น้่าหนักหลังการวัด – น้่าหนักก่อนการวัด
(ภายใต้สมมติฐาน น้่า 1 g = 1ml)
1.10 ค่านวณอัตราการไหลทีวัดได้ (จากการชัง)
อัตราการไหลทีวัดได้ = ปริมาตรทีวัดได้/เวลา
2. โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดด่า(Infusion
Pump Analyzer)
2.1 น่า Infusion Pump ทีจะท่าการทดสอบ มาต่อเข้ากับเครืองวิเคราะห์ฯ จากนั้นไล่
ฟองอากาศในสาย IV set ให้หมด
2.2 ตั้งระบบการทดสอบของเครืองวิเคราะห์ฯ ไว้ทีโหมด Flow rate
2.3 ท่าการตั้งค่าอัตราการไหลของ Infusion Pump ไว้ที 10 ml/h กดปุ่ม start
2.4 รอจนกระทังค่าอัตราการไหลทีอ่านได้จากเครืองวิเคราะห์ฯมีค่าคงที
2.5 อ่านค่าและท่าการบันทึกผลอัตราการไหลทีได้จากเครืองวิเคราะห์ฯ
2.6 ท่าซ้่าข้อ 2.3 – 2.5 โดยเปลียนค่าอัตราการไหลของ Infusion Pump ไปที 100
ml/h และ 200ml/h ตามล่าดับ
ตารางแสดงอัตราการไหลและเวลาทีใช้ส่าหรับการทดสอบ Analyzer
อัตราการไหล
10 ml/h
> 30 min
100 ml/h
> 15 min
200 ml/h
> 15 min
คานวณค่าความผิดพลาด

ค่านวณค่าความผิดพลาดจาก %error  Q pump  Qbalance x100
Qbalance

เมือ%errorคือ เปอร์เซนต์ความผิดพลาดของเครือง Infusion pump
Qbalanceคือ อัตราการไหลทีวัดได้จากการชัง
Qpumpคือ อัตราการไหลทีได้จากการตั้งค่าของInfusion pump

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา (Infusion Pump)
สถานทีทดสอบ.

วันทีทดสอบ

ชือผู้ทดสอบ.

ชือผู้ตรวจสอบ

อุณหภูมหิ ้องก่อนการทดสอบ

°C

ความชื้นสัมพัทธ์ก่อนการทดสอบ

%RH

อุณหภูมหิ ้องหลังการทดสอบ

°C

ความชื้นสัมพัทธ์หลังการทดสอบ

%RH

ข้อมูลเครื่องมือที่ทาการทดสอบ
ชื่อเครื่องมือ

ยี่ห้อ

รุ่น (Model)

หมายเลขเครื่อง (S/N)

Infusion pump
IV set
สถานะของเครื่องมือที่ทาการทดสอบ
เครืองใหม่ก่อนส่งมอบ  ทดสอบเครืองตามรอบระยะเวลา  ทดสอบหลังจากการซ่อมแซม อืน ๆ...
ตารางบันทึกผลการทดสอบ
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
1. Grounding Resistance
2. Chassis Leakage Current

เกณฑ์
≤ 0.5 Ω
≤ 500 µA

การทดสอบเชิงพินิจ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. Clean, complete of unit
2. Pole Clamp
3. Main cable and plug connector
4. Drop sensor line and plug connector
5. Free flow protection
6. Appearance of keypad
7. Appearance of indicators
8. Appearance of displays
9. Labeling
10.Buffer plateand peristaltic pump
การทดสอบการทางาน

เกณฑ์

1.Self-Test

ตามคู่มือ

2. Battery

> 30 minutes

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่มี

การทดสอบการทางาน

เกณฑ์

4. Free flow protection
- Power on

ไม่ไหล

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่มี

3. Air-in-line

การทดสอบเชิงคุณภาพ
Occlusion pressure

100 µl

- Open door

ไม่ไหลและดัง

- Close door

ไม่ไหล

ข้อมูลการทดสอบสาหรับการวัดแบบชั่ง
Pressure set value mmHg

เกณฑ์

ค่าเฉลียจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง =
การทดสอบครั้งที 1
Flow rate
- 10 ml/h (60 min)

mmHg

2

น้่าหนักภาชนะ
เปล่า

น้่าหนักรวม
ของเหลว

เวลา

ปริมาตร

อัตราการไหล

g

ml

min

ml/h

- 100 ml/h (30 min)

g

g

ml

min

ml/h

- 300 ml/h (10 min)

g

g

ml

min

ml/h

ข้อมูลการทดสอบสาหรับ Infusion pump analyzer
Pressure set value
mmHg
ค่าเฉลียจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง =

การทดสอบครั้งที 1
Flow rate
- 10 ml/h (min)

1. Max ≤ 1000 mmHg and
(max – min) ≤±51 mmHg
2.1 (mean – set) ≤±51 mmHg
2.2 Mean ≤ set interval

3

g

การทดสอบเชิงคุณภาพ
Occlusion pressure

ผ่าน ไม่ผ่าน

mmHg

2
ปริมาตร

เกณฑ์ ±5% หรือ ±10%

เกณฑ์

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. Max ≤ 1000 mmHg and(max
– min) ≤±51 mmHg
2.1 (mean – set) ≤±51 mmHg
2.2 Mean ≤ set interval

3
เวลา

อัตราการไหล

เกณฑ์ ±5% หรือ ±10%

ml

min

ml/h

- 100 ml/h (min)

ml

min

ml/h

- 300 ml/h (min)

ml

min

ml/h

ผลการทดสอบ  ผ่าน  ไม่ผ่าน
บันทึก__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ภาคผนวก

