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ค�านิยมผู้บริหาร

 เครื่องมือแพทย์ ในส่วนท่ีเป็นเครื่องมือวัดท�งก�รแพทย์ (Medical Measuring Devices)  

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

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

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

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

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

ให้ผลก�รตรวจวัดที่มีคว�มถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ต�มวัตถุประสงค์ที่ถูกออกแบบม�

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

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

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

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

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

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

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

ให้มีม�ตรฐ�นทัดเทียมน�น�ช�ติต่อไป

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

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

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

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

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

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

  (นายโสภณ	เมฆธน)

  ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข



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

เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟ�เรดในขั้นตอนของก�รตรวจรับเพื่อนำ�ไปใช้ง�น (Acceptance test) 

และก�รทดสอบต�มระยะเวล� (Periodic test) เพ่ือพิสูจน์คว�มเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของผลก�รวัด  

และ ก�รทำ�ง�นต่�งๆท่ีจำ�เป็นซ่ึงมีคว�มสอดคล้องกับวิธีก�รม�ตรฐ�นในระดับน�น�ช�ติ ก�รจัดทำ�คู่มือ

ก�รทดสอบฉบับนี้เป็นผลม�จ�กคว�มร่วมมือในโครงก�รก�รพัฒน�ม�ตรวิทย�ด้�นเครื่องมือวัดท�ง 

ก�รแพทย์ระหว่�ง กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ กระทรวงส�ธ�รณสุข กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

กระทรวงส�ธ�รณสุขและสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ลงน�ม

ในบันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีน�คม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงก�รดังกล่�วได้รับคว�มร่วมมือ

และสนับสนนุจ�กภ�ครฐัอืน่ๆ ภ�คก�รศกึษ� และ ภ�คเอกชนท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอืวดัท�งก�รแพทย์ใน

ประเทศโดยก�รเข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นท�งวิช�ก�รเพ่ือร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รทดสอบฉบับนี้จนประสบ 

ผลสำ�เร็จ

คณะผู้จัดทำ�
      

ค�าน�า
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1. ขอบข่�ย
 คู่มือก�รทดสอบนี้ใช้เพื่อทำ�ก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟ�เรด หรือ Infrared ear 

thermometers (IRETs) ซึง่จะทำ�ก�รทดสอบเฉพ�ะฟังก์ชัน่ก�รวดัอณุหภมูโิดยคูม่อืก�รทดสอบนีค้รอบคลุมเฉพ�ะ 

IRETs ที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่มีก�รแสดงค่�ผลก�รวัด 1 ครั้งจ�กก�รกดปุ่มวัดค่� 1 คร้ัง  

(intermittent measuring) โดยไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือท่ีมีก�รอ่�นผลก�รวัดอย่�งต่อเนื่อง (continuous  

measuring)คู่มือก�รทดสอบนี้ครอบคลุมเฉพ�ะก�รวัดในโหมดก�รวัดตรง (direct mode)เท่�นั้น ซ่ึงผลก�รวัด 

ไม่มีก�รปรับแก้ค่�โดยค่�ใดๆก่อนก�รแสดงผล และไม่ครอบคลุมก�รใช้ IRETs ในก�รวัดอุณหภูมิผิวหนัง

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 ASTM International, ASTM E1965-98 Standard specification for Infrared thermometers 

for Intermittent Determination of Patient temperature: reapproved 2009

 2.3 Japanese Industrial Standard, JIS T 4207 Infrared ear thermometers: 2005

3. นิย�ม
 3.1 เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (Device under test, DUT) หม�ยถึง เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบ 

อินฟ�เรด

 3.2 เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (Standard thermometer) หม�ยถึง เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส  

(Contact thermometer) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการท�าการทดสอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟาเรด

Infrared Ear Thermometers



2 Infrared Ear Thermometers

 3.3 ฝ�ครอบ (Probe cover) หม�ยถึงวัสดุซึ่งใช้ครอบหัววัดของ IRETs

 3.4 สัมประสิทธิ์ก�รเปล่งยังผล (Effective emissivity) หม�ยถึงค่�ที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รเปล่ง

รังสีของวัตถุนั้นเมื่อเทียบกับก�รเปล่งรังสีของวัตถุดำ�ในอุดมคติ

 3.5 แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ� (Blackbody heat source)หม�ยถึงแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิเชิง 

แผ่รังสี ซ่ึงโดยม�กจะประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนสร้�งอุณหภูมิ ทำ�หน้�ท่ีในก�รสร้�งคว�มร้อน 

ให้ได้อุณหภูมิต�มที่ต้องก�ร และ โพรงวัตถุดำ�ทำ�หน้�ที่แผ่รังสีคว�มร้อนของส่วนสร้�งอุณหภูมิเข้�สู่ระบบก�รวัด 

ของ IRETs

 3.6 โหมดก�รวัดตรง (Direct mode หรือ unadjusted mode) หม�ยถึงโหมดก�รใช้ง�นของ 

เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ ซึ่งแสดงค่�อุณหภูมิจ�กก�รวัดโดยตรง โดยไม่มีก�รปรับแก้ค่�ใดๆ ก่อนก�รแสดงค่� 

4. ร�ยละเอียดก�รทดสอบ
 คู่มือก�รทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟ�เรดที่จัดทำ�ขึ้นนี้ เป็นก�รทดสอบคว�มถูกต้อง 

เฉพ�ะก�รอ่�นค่�อุณหภูมิเท่�น้ัน โดยใช้วิธีก�รวัดแบบเปรียบเทียบ (Comparison method) ค่�อุณหภูมิของ 

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�ซึ่งวัดโดยเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นกับค่�อุณหภูมิ ซึ่งวัดโดยเครื่องที่ทำ�ก�ร 

ทดสอบเคร่ืองที่ทำ�ก�รทดสอบควรส�ม�รถอ่�นค่�อุณหภูมิได้ไม่น้อยกว�่ช่วง 35.0°C ถึง 42.0 °C โดยมีค�่คว�ม 

คล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum permissible error) ไม่เกิน ±0.2°C ภ�ยใต้สภ�วะก�รวัดปกติคือ 

อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง 15°C ถึง 35°C และคว�มชื้นสัมพัทธ์มีค่�อยู่ในช่วง 15 % ถึง 85 % (โดยไม่เกิดหยดนำ้�)  

หรือมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมรับได้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิงจุดอุณหภูมิที่ทำ�ก�ร

ทดสอบต้องไม่น้อยกว่� 3 จุด และประกอบด้วยจุดทดสอบที่อุณหภูมิ 35.5°C,  37.0 °C และ ไม่น้อยกว่� 39.0 °C 

(±0.5 °C) หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

วิธีการทดสอบ จุดทดสอบ
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด

ที่ยอมรับได้

เปรยีบเทยีบผลก�รวัดกบั

อณุหภูมขิองแหล่งกำ�เนดิ

อุณหภูมิแบบวัตถุดำ�

ไม่น้อยกว่� 3 จุดประกอบด้วย 

• 35.5 °C ± 0.5 °C

• 37.0 °C ± 0.5 °C

• ไม่น้อยกว่� 39.0°C ± 0.5 °C

 หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

 ม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง

ไม่เกิน ±0.2°C

หรือเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตอ้�งอิง
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5. เครื่องมืออุปกรณ์
 5.1  เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น ใช้ในก�รอ่�นค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�

 5.2  แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�

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

และแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�ต้องมีค่�รวมไม่เกิน 0.07 °C (Coverage factor k = 2 หรือภ�ยใต้ 

คว�มเชื่อมั่นที่ 95 %) ร�ยละเอียดเพิ่มเติมปร�กฏในภ�คผนวก

 5.3 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น ใช้ในก�รวัดอุณหภูมิและคว�มชื้นของสภ�วะแวดล้อมที่ทำ�ก�ร 

ทดสอบ

 ร�ยก�รเครื่องมือที่ 5.1 – 5.3 ต้องส�ม�รถสอบกลับได้ยังระบบหน่วยระหว่�งประเทศ (International 

System of Units, SI Unit)

หมายเหตุ	 เครือ่งวดัอณุหภมูมิ�ตรฐ�นและแหล่งกำ�เนดิอณุหภมูแิบบวัตถุดำ�อ�จรวมอยูเ่ป็นชดุเคร่ืองมือเดียวกันได้ 

  แต่ทั้งนี้ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยรวมต้องไม่ม�กกว่�ที่กำ�หนด

6. ก�รปฏิบัติเบื้องต้น
 6.1 เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องอยู่ในสภ�วะอุณหภูมิห้องในช่วง 15°C ถึง 35 °C และคว�มชื้นสัมพัทธ์ 

ในช่วง 15 % ถึง 85 % (โดยไม่เกิดหยดนำ้�) ไม่น้อยกว่� 30 น�ที 

 6.2 ศึกษ�ก�รทำ�ง�นต�มคู่มือเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

 6.3 ในกรณีที่เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องใช้ง�นควบคู่กับฝ�ครอบ ตรวจสอบว่�ฝ�ครอบต้องมีลักษณะ

สมบูรณ์ไม่ฉีกข�ด

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

  7.1.1 ต้องมีคู่มือหรือข้อมูลก�รใช้ง�นของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ

  7.1.2 ตรวจสอบว่�เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบอยู่ในสภ�พสมบูรณ์ ไม่ชำ�รุดอันอ�จมีต่อผลก�รวัด

  7.1.3 ตรวจสอบว่�แบตเตอรี่อยู่ในสภ�พที่สมบูรณ์และไม่อยู่ในระดับตำ่�

  7.1.4 ตรวจสอบว่�เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบมีก�รทดสอบตัวเองอย่�งถูกต้อง

  7.1.5 ผิวหัววัดของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบต้องสะอ�ด

	 7.2	 การทดสอบทางเทคนิคมีการทดสอบดังต่อไปนี้

  7.2.1 เปิดสวิทซ์แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�พร้อมตั้งค่�อุณหภูมิไปที่อุณหภูมิตำ่�สุดที่จะทำ� 

ก�รทดสอบ
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  7.2.2 นำ�เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นติดต้ังกับแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�โดยให้ตำ�แหน่ง 

ของเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นอยู่ในตำ�แหน่งใกล้เคียงกับก้นโพรงวัตถุดำ�ม�กที่สุด

  7.2.3 รอจนกว่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�เสถียรโดยค่�ก�รเปล่ียนแปลงของ

อุณหภูมิไม่ควรม�กกว่� 0.02 °C

  7.2.4 เปิดเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบพร้อมเข้�สู่โหมดก�รวัดตรง 

  7.2.5 สวมฝ�ครอบเข้�กบัหวัวัด โดยให้ฝ�ครอบแนบสนทิกบัหวัวดั (ในกรณท่ีีเครือ่งทีท่ำ�ก�รทดสอบ

ต้องใช้ง�นควบคู่กับฝ�ครอบ)

  7.2.6 สอดหัววัดเข้�ไปในโพรงวัตถุดำ�โดยให้แนวระดับของเคร่ืองที่ทำ�ก�รทดสอบชี้ตรงไปท่ีจุด

กึ่งกล�งของโพรงวัตถุดำ�

  7.2.7 อ่�นค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�จ�กเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น  

พร้อมจดบันทึก

  7.2.8 อ่�นค่�อุณหภูมิของ เครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ พร้อมจดบันทึกและถอดฝ�ครอบออก

  7.2.9 ทำ�ซำ้�ในข้อ 7.2.5 – 7.2.8 จำ�นวน 2 ครั้ง

  7.2.10 ปรับค่�อุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�ไปยังจุดอุณหภูมิทดสอบถัดไป  

แล้วทำ�ซำ้�ข้อ7.2.3 – 7.2.9 

  7.2..11 ทำ�ซำ้�ข้อ 7.2.10 จนครบทุกจุดอุณหภูมิที่ต้องก�รทดสอบ

หมายเหตุ	 คว�มห่�งของระยะเวล�ระหว่�งก�รวัดสองครั้งติดกันต้องไม่น้อยกว่�เวล�ในก�รตอบสนอง 

  (Respond time) ของเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบนั้นๆ

8. ก�รร�ยง�นผลก�รวัด
 ให้ร�ยง�นผลก�รวัดทั้ง 3 ครั้งของแต่ละจุดอุณหภูมิท่ีทดสอบ ซ่ึงข้อมูลผลก�รวัดจะต้องประกอบด้วย

ข้อมูลดังต่อไปนี้

 8.1  อุณหภูมิซึ่งอ่�นค่�ได้จ�กเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น (t
STD

)

 8.2  อุณหภูมิซึ่งอ่�นค่�ได้จ�กเครื่องที่ทำ�ก�รทดสอบ (t
DUT

)

 8.3  ค่�คว�มคล�ดเคลื่อน (Error) ซึ่งส�ม�รถคำ�นวณได้จ�กสมก�รที่ (1) 

              Error  =   t
DUT

 -  t
STD

                  (1)
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9. ตัวอย่�งใบบันทึกผลก�รทดสอบ
 สถ�นที่ทดสอบ____________________________  วนัทีท่ดสอบ_______________________

 ชื่อผู้ทดสอบ______________________________ ชือ่ผูต้รวจสอบ______________________

 อุณหภูมิห้องก่อนก�รทดสอบ__________ºC   คว�มชื้นสัมพัทธ์ก่อนก�รทดสอบ__________%RH

 อุณหภูมิห้องหลังก�รทดสอบ__________ºC   คว�มชื้นสัมพัทธ์หลังก�รทดสอบ__________%RH

หมายเหตุ	:  สภ�วะสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติก�รต้องมีอุณหภูมิในช่วง15 °C ถึง 35°C และคว�มชื้นสัมพัทธ์

  มีค่�อยู่ในช่วง 15% ถึง 85% (โดยไม่เกิดหยดนำ้�)  

ข้อมูลเครื่องที่ท�าการทดสอบ

ชื่อเครื่องมือ____________________________________  ยี่ห้อ _________________________________

รุ่น ____________________________   หม�ยเลขเครื่อง ______________________________________

ID no. ________________________________

ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้

ชื่อเครื่องมือ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง
วันหมดอายุ

ผลการสอบเทียบ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น

แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�

เครื่องวัดอุณหภูมิและคว�มชื้น

ผลการทดสอบ

การตรวจสอบทางกายภาพ

 1. คู่มือหรือข้อมูลก�รใช้ง�น _______________มี _______________ไม่มี

 2. คว�มสมบูรณ์ของตัวเครื่อง _______________ผ่�น _______________ไม่ผ่�น

 3. ระดับแบตเตอรี่ _______________ผ่�น _______________ไม่ผ่�น

 4. ฟังก์ชั่นก�รทดสอบตัวเอง   _______________ผ่�น _______________ไม่ผ่�น

 5.  คว�มสะอ�ดของหัววัด _______________ผ่�น _______________ไม่ผ่�น
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ผลการทดสอบความถูกต้อง

 ทำ�ก�รทดสอบพร้อมฝ�ครอบ      _______________ใช่   _______________ไม่ใช่

จุดอุณหภูมิทดสอบ

(ºC)

t
STD

(ºC)

t
DUT

(ºC)

Error

(ºC)
ผ่าน ไม่ผ่าน

   

เกณฑ์

 ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum permissible error) ไม่เกิน ±0.2°C หรือมีค่�

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

สรุปผลการทดสอบรวม														ผ่าน														ไม่ผ่าน

บันทึก  
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เพิ่มเติม

เครื่องมือมาตรฐาน

(ข้อมูลประกอบ ต�ม ISO 80601-2-56)

 เครื่องมือม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รทดสอบ IRETs ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�นและแหล่งกำ�เนิด

อุณหภูมิแบบวัตถุดำ� โดยเครื่องมือควรมีคุณลักษณะดังนี้

 1. เครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น – ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ย (Expanded uncertainty, coverage  

factor k = 2) ควรมีค่�ไม่เกิน ± 0.02 °C 

 2. แหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ� – ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

  1) ส่วนสร้�งอุณหภูมิ ทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มร้อนให้ได้อุณหภูมิที่ต้องก�ร โดยอ�จเป็นอ่�ง 

ของไหล (Fluid bath) ซึง่มรีะบบก�รหมนุวนของของไหลภ�ยใน และควรมค่ี�คว�มเสถยีร (Stability) ของอณุหภูมิ

อ่�งดีกว่� ± 0.02 °C รวมถึงมีผลต่�งของอุณหภูมิตลอดทั้งพื้นที่ใช้ง�นหรือตลอดโพรงวัตถุดำ� (Uniformity)  

ไม่เกิน 0.01 °C

  2)  โพรงวัตถุดำ� (Blackbody cavity) ทำ�หน้�ที่แผ่รังสีคว�มร้อนของส่วนสร้�งอุณหภูมิเข้�สู่ระบบ

ก�รวัดของ IRETs โดยโพรงวัตถุดำ�นี้ควรมีค่�สัมประสิทธิ์ก�รเปล่งยังผลเข้�ใกล้ 1 ม�กที่สุด

  ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยรวม (Total expanded uncertainty) ของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูม ิ

ทั้งหมด (U
Total

) ส�ม�รถคำ�นวณได้จ�ก

 

 เมื่อ

 U
STD

 คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยของเครื่องวัดอุณหภูมิม�ตรฐ�น

 U
Sta 

 คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยเนื่องจ�กคว�มเสถียรของอุณหภูมิของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบ 

วัตถุดำ�

 U
Uni

 คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยเนื่องจ�กคว�มเป็นหนึ่งเดียวกันของอุณหภูมิ (homogeneity)  

ของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�

 Uε คือ ค่�คว�มไม่แน่นอนขย�ยของแหล่งกำ�เนิดอุณหภูมิแบบวัตถุดำ�เนื่องจ�กคว�มไม่แน่นอนของ

ค่�สัมประสิทธิ์ก�รเปล่งของวัตถุดำ�

 U∆T
  คือ ค่�คว�มไม่นอนขย�ยเนื่องจ�กคว�มต่�งของอุณหภูมิระหว่�งอุณหภูมิของเคร่ืองวัดอุณหภูมิ

ม�ตรฐ�นและอุณหภูมิของผิวในของโพรงวัตถุดำ�

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

U
Total

  = U2    + U2    + U2   + U2  + U2    STD Sta Uni          ε          ∆T (2)
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ภาคผนวก
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