
 

 
Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 1/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure) 
การวัดความดันโลหิตแบบปรอท เปนการวัดการทํางานของหัวใจ และแรงดันในหลอดเลือดโดยเครื่องมือ

วัดความดันโลหิตคาที่วัดไดจะมี 2 คา คือ คาความดันสูงสุด เปนคาที่เกิดจากขึ้นขณะหัวใจบีบตัวสูบฉีด
เลือดออกจากหัวใจหองซายมายังหลอดเลือดแดงใหญ รูจักกันโดยทั่วไปวา “คาความดันโลหิตตัวบน” คา
ความดันตํ่าสุด เปนคาที่เกิดขึ้นขณะหัวใจคลายตัว เลือดที่ใชแลวจากรางกายกลับเขาสูหัวใจทางหองดานขวา 
เรียกคาน้ีวา “คาความดันโลหิตตัวลาง” 

การวัดความดันโลหิต เดิมนิยมใชเครื่อง Sphygmomanometer หรือที่เรียกติดปากวา “BP ปรอท” 
(Blood Pressure Meter) ซึ่งใชหลักการวัดความดันโดยใชปรอทเปนตัวแสดงผลในหนวยมิลลิเมตร จึงเปน
ที่มาของหนวยมิลลิเมตรของปรอท (mmHg) แมเครื่องมือสวนใหญจะเปนอิเล็คทรอนิคสแตก็ยังใชหนวย 
mmHg เปนหนวยในการวัดความดันโลหิตอยู 

เครื่องวัดความดันโลหิต มีอยู 3 ชนิดคือ 
1. เครื่องวัดความดันชนิดปรอท (Mercury sphygmomanometer) เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

คลาสสิค ราคาไมแพง แตผูวัดจะตองมีทักษะเพียงพอ ตองใชหูฟง (Stethoscope) จึงไมแนะนํา
สําหรับบุคคลทั่วไป 

2. เครื่องวัดความดันชนิดขดลวด (Aneroid equipment) เปนเครื่องวัดความดันโลหิต ที่ยังตองใชหู
ฟง (Stethoscope) ราคาไมแพง และพกพาสะดวก ผูวัดจะตองมีทักษะเพียงพอ ไมแนะนําสําหรับ
บุคคลทั่วไป 

3. เครื่องวัดความดันดิจิตอล (Automatic equipment ) เปนเครื่องมือเหมาะสมกับบุคคลทั่วไป ใช
งานสะดวกพกพาไดงาย แสดงผลเปนตัวเลข (Digital) พรอมกับอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate) 
เครื่องวัดความดันดิจิตอล นั้น ปจจุบันก็ยังไดพัฒนาใหมีความแมนยํา สะดวก รวดเร็ว เหมาะสําหรับ
ใชงานกับผูที่ไมมีทักษะ หรือ ตองวัดความดันคนจํานวนมากๆ มีทั้งที่เปน เครื่องวัดความดันดิจิตอล
แบบตนแขน คือมีที่สวมตนแขนคลายๆกับที่พันแขนในการวัดความดันสมัยกอน กับ เครื่องวัดความ
ดันดิจิตอลแบบแขนสอด คือ ใหผูที่ตองการวัดความดัน นั่งลงและสอดแขนไปในชองสอดแขนเลย 

เครื่องวัดความดันชนิดปรอท (Mercury sphygmonometer) 
     เครื่องวัดความดันชนิดปรอท เปนเครื่องมือมาตรฐานสําหรับวัดความดันโลหิต วัดงายไมตองมีการ
ปรับแตง ใชหลักการแรงโนมถวงของโลก ใหผลการวัดที่แมนยํา เครื่องมือประกอบดวยแทงแกวที่มีสารปรอท
อยูภายใน บางทานไมแนะนําใหใชตามบานเพราะกลัวอันตรายจากสารปรอท แตรุนที่ออกแบบสําหรับใชตาม
บานจะมีความปลอดภัยสูง ขอเสียของเครื่องมือนี้คือ มีขนาดใหญพกพาลําบาก เครื่องจะตองตั้ง ตรงบนพื้น
เรียบ แทงปรอทจะตองอยูระดับสายตาจึงจะอานคาไดแมนยํา ผูที่สายตาไมดีหรือไดยินไมชัดหรือไมสามารถ
บีบลมจะทําใหการวัดไมแมน หากมีการรั่ว อาจจะเกิดพิษจากสารปรอท 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 2/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1. ลักษณะรูป เครื่องวัดความดันชนิดปรอท และเครื่องวัดความดันชนิดแบบเข็มที่มีใชทั่วไป 
 

ขั้นตอนการใชงานที่ถูกตอง 
1. นําเครื่องวัดความดันมาตั้งในลักษณะเตรียมพรอม 
2. เปดวาลวควบคุมปรอทที่กระเปาะปรอท(ถาม)ี 
3. เปดวาลวปลอยลมออกจากถุงลม 
4. พันผาถุงยางรอบตนแขนเหนือขอศอกใหเรียบรอย และวางบนโตะใหขอพับอยูดานบนเพื่องายตอ
การจับชีพจรหรือการใชเครื่องเสียงฟง 

     5. ปดวาลวควบคุมลม (สําหรับเครื่องแบบปรอทและแบบเข็ม) 
6. บีบลูกยางเพื่ออัดลมเขาถุงยาง (cuff) ที่รัดที่ตนแขนจนปรอทสูงขึ้นมีคาความดันมากกวาคนปกติ 
ประมาณ 20-30 mmHg (ประมาณ 150 mmHg) แลวจึงหยุด 
7. เปดวาลวปลอยลมออกอยางชา ๆ ในขณะที่ปรอทในเครื่องวัดจะคอย ๆ ลดลง และเมื่อปรอท
ลดลงจนถึงระดับหนึ่งจะรูสึกมีอาการกระตุกที่นิ้วที่จับชีพจร หรือจะไดยินเสียงเริ่มเตนของชีพจร เมือ่
ใชเครื่องฟงเสียง และใหดูวาขณะนั้นปรอทอยูที่ตําแหนงที่  mm.Hg ณ ตําแหนงนั้นคือคาของความ
ดันบน (Systolic) เมื่อปลอยใหลมออกตอไปจนปรอทลดลงถึงอีกระดับหนึ่ง ชีพจรที่เตนจนกระตุกที่
นิ้วนั้นเบาลงหรือหายไป หรือถาใชเครื่องฟงเสียง เสียงจะหายไปใหดูวาปรอทอยูตําแหนงใด ณ คา
ของตําแหนงนั้น คือคาของความดันลาง(Diastolic)  
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 3/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ขั้นตอนการบํารุงรักษา 
       กอนการใชงาน 
      1. ตรวจสอบจะตองใหหลอดแกวที่ใสปรอทตั้งตรงและมีปรอทอยูที่ระดับ 0 อีกทั้งปรอทตองสะอาด
ไมแตกเปนชวงๆ 
      2. ควรเลือกใชคัฟหลายขนาดใหเลือกใชตามความเหมาะสม เชน สําหรับเด็ก ผูใหญ คนอวน ใชกับ
ตนขา เปนตน 
      หลังการใชงาน 
      1. หลังเลิกใชงานควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
      2. ปดวาลวที่ใตฐานหลอดแกว(ถาม)ี 
      3. พับถุงยางแลวเก็บใหเรียบรอย 
      4. ลูกยางและวาลวไมควรวางใหตรงกับหลอดแกว (ควรใสในตํ่าแหนงที่ล็อควาลวถามี) มิฉะนั้นวาลว
จะถูกกดดวยหลอดแกวแลวหลอดแกวจะแตก 
      5. ปดฝาพรอมลอคใหเรียบรอยแลวนําไปเก็บในที่ปลอดภัย 

 6. สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบแรงดูดปละ 1 ครั้ง 
 

ขอควรระวังในการใชงาน 
     1. ไมควรใชงานในที่ๆมีฝุนละอองมากๆเพราะจะทําใหฟลเตอรตัน 

2. ไมควรเก็บเครื่องไวในที่ๆมีอุณหภูมสิูงเพราะจะทําใหถุงยางและลูกยางเสื่อมสภาพเร็ว 
3. หลังเลิกใชงานควรปดวาลวที่กระเปาะทุกครั้ง(ถาม)ี 
4. อยาทําเครื่องตกจะทําใหคาที่วัดไดไมถูกตอง 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 4/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ Blood Pressure ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตอง

ตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และใช

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
     เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood 
Pressure) ตั้งแตหลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 

 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทดสอบเครื่อง Blood Pressure 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่อง Blood Pressure (WI-TES-BPA) 
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน  (STD) 
4.2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure) UUT  
4.3. กระปองโลหะ ความจุ 500 มิลลิลิตร ± 5% 
4.4. กระบอก (แขนเทียม) ขนาดพอเหมาะ (3-4 นิ้ว) 
4.5. นาฬิกาจับเวลา 
4.6. ขัว้ตอสามทางพรอมสายยาง 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 

5.3.  เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง
ประเสริฐ 

5.4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5. ขั้ น ตอนกา ร ปฏิ บั ติ ง านม าตร ฐานวิ ธี ก าร ทํ าก า รท วนส อบ เ ครื่ อ ง วั ด คว ามดั น โล หิ ต 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 5/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการทําการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล 

    (Non-invasive mechanical sphygmomanometers) 

6.1. ขอบขาย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชเพื่อทําการทดสอบเครื่องเปนครั้งแรก (Initial verification) การทดสอบเครือ่ง

ที่ใชงานแลวตามระยะเวลา (Periodic verification) หรือทวนสอบหลังจากการซอมแซม สําหรับเครื่องวัด

ความดันโลหิตแบบเชิงกล (Non-invasive mechanical sphygmomanometers) ซึ่งเปนเครื่องที่วัดความ

ดันในหลอดเลือดแดงโดยวิธีทางออม (ไมตองสอดใสทอเขาไปในหลอดเลือด) มีการใชงานรวมกับหูฟง 

(Stethoscope)  เหมาะกับการใชงานโดยผูที่มีทักษะในการวัดภายในสถานพยาบาล ไดแก เครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบปรอท (Mercurial manometer)  เครื่องวัดความดันโลหิตหนาปดนาฬิกา (Aneroid 

manometer)  หรือเครื่องวัดความดันโลหิตทีแ่สดงคาความดันเปนดิจิตอล (digital display)  

6.2. รายละเอียดการทดสอบ   

รายการ ขอกําหนด วิธีทดสอบ 

1. คาความผิดพลาดสูงสุด 

    

(พิสัย 0 มิลลิเมตรปรอท ถึง 300 มิลลิเมตรปรอท) 

±3 มิลลิเมตรปรอท (สําหรับเครื่องใหม) 

±4 มิลลิเมตรปรอท (สําหรับเครื่องที่ใชงานแลว) 

 

เปรียบเทียบคาความดัน

ขอ ง เ ค รื่ อ ง ที่ ทํ า ก า ร

ทดสอบ กับความดัน              

ที่อานไดจากเครื่องมือ

มาตรฐานดานความดัน  

 

2. คาอัตราการรั่วของ 

    ความดันในระบบ 

 

ไมเกิน 6มิลลิเมตรปรอทตอนาท ี
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 6/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.3. การปฏิบัติเบ้ืองตน 

6.3.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood 

Pressure) ในการบันทึกผลการทดสอบ 

6.3.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก(Analog Blood 

Pressure) ที่จะทําการทดสอบลงในแบบฟอรม Blood Pressure BPA 

6.3.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog 

Blood Pressure) กอนที่จะทําการทดสอบตามแบบฟอรม Preventive Maintenance 

Report รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

6.3.4. ศึกษาคูมือการดําเนินงานของเครื่องที่ทําการทดสอบ 

6.3.5. ตรวจพินิจเครื่องที่ทําการทดสอบ  จะตองมีคัฟที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ไมฉีกขาดและลูก

ยางสามารถบีบอัดความดันได  

6.4. ขั้นตอนการทําการทดสอบ 

6.4.1. ทดสอบคาความผิดพลาดสูงสุด (Maximum permissible errors of the cuff pressure 

indication) 

6.4.1.1. ตอเครื่องมือมาตรฐานดานความดัน เครื่องที่ทําการทดสอบ ลูกยาง และใชกระปอง

โลหะ ตอเขาแทนคัฟ โดยใชขอตอสามทาง ดังแสดง ในรูปที่ 2   

 
รูปที่ 2  การตอเครื่องมือและอุปกรณเพื่อทดสอบคาความผดิพลาดสงูสุด 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 7/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4.1.2. ตรวจสอบระบบกอนเริ่มทําการทดสอบ ใหมั่นใจวาไมมีการรั่วของความดันเกิดขึ้นใน

ระบบ 

6.4.1.3. ใชลูกยางเพือ่ปมความดันเขาไปในระบบทดสอบ 

6.4.1.4. เพิ่มความดนัทีเ่ครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก เปนชวงอยางสม่ําเสมอ โดยให

เพิ่มขึ้น   ครั้งละ 50 mmHg  ใน 1 ชุด ประกอบดวย 0 mmHg, 50 mmHg, 100 

mmHg, 150 mmHg, 200 mmHg, 250 mmHg  (หรือจดุสูงสุดที่ทําได) 

6.4.1.5. บันทึกคาที่อานไดจากเครื่องมอืมาตรฐานดานความดัน และเครื่องที่ทําการทดสอบ ลง

ในตารางบันทกึผลการทดสอบ 

6.4.1.6. เมื่อเปลี่ยนจุดสอบเทียบในจุดตอไป ตองปลอยแรงดันออกจากระบบแลวอัดแรงดันใหม

ทุกครั้ง 

6.4.1.7. ปลอยความดันออกจากระบบ และถอดเครื่องมือและอปุกรณที่ตอกันออก 

6.4.1.8. แตละจุดสอบเทียบ ใหสอบเทียบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลในแบบบันทกึ ถา

เครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรบัได ใหติดสติก้เกอร รายละเอียด

ตามภาคผนวก 2 

หมายเหต ุ

       - ควรทําการตรวจสอบคาศูนยของเครื่องที่ทําการทดสอบ และเครื่องมือมาตรฐานดานความดันกอน 

- หลังจากตั้งคาความดันมาตรฐานแตละจุด กอนอานคาที่เครื่องที่ทําการทดสอบ ควรรอ 30 วินาที  

          เปนอยางนอย    

 6.4.2. ทดสอบอัตราการรั่วของความดันในระบบ (Air leakage) 

  6.4.2.1. ตอเครื่องมือและอุปกรณ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยตอเครื่องที่ทําการทดสอบกับคัฟ 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 8/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
รูปที่ 2  การตอเครื่องมือและอุปกรณเพื่อทดสอบอัตราการรั่วของความดันในระบบ 

 

  6.4.2.2. พันคัฟรอบแขนเทียม 

  6.4.2.3. เพิ่มความดันที่เครื่องที่ทําการทดสอบ เปนชวงอยางสม่ําเสมอ โดยใหเพิ่มขึ้นครั้งละ 

50 mmHg  ใน 1 ชุด 50 mmHg, 100 mmHg,  200 mmHg  (หรือจุดสูงสุดที่ทําได) 

  6.4.2.4. เมื่อเพิ่มความดันถึงคาที่กําหนดแลว อานคาความดันจากเครื่องที่ทําการทดสอบ  

ครั้งที่ 1 และบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดสอบ     

           6.4.2.5. หลังจากนั้น รอเปนเวลา 5 นาที อานคาความดันจากเครื่องที่ทําการทดสอบ ครั้งที่ 

2 และบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดสอบ    

               6.4.2.6. คํานวณผลตางของคาที่อานได (mmHg) และอัตราการรั่วของความดันในระบบ 
(mmHg/min)   
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 9/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure) 
 
 
 
 
 
 
 

Blood Pressure BPA 
Departments……………….……………………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/…………..             Section ……….……………………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 

Temp………………๐C    Humidity………….%   .           
เกณฑการยอมรับ   +/- 4 mmHg 

UUT  
(mmHg) 

STD1 
(mmHg) 

STD2 
(mmHg) 

STD3 
(mmHg) 

Mean 

0 0 0 0  
50     
100     
150     
200     
250     

ตารางบันทึกผลคาอัตราการรั่วของความดันในระบบ 

ความดันของเครื่องมือที่
ทดสอบ 

(mmHg ) 

ความดันที่ทดสอบ(mmHg ) การรั่วของความดัน
ในระบบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
(หลงัรอ5 นาท)ี 

mmHg mmHg/ 
min 

50     

100     

300     

ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 10/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสราง  1.20 สัญญาณเตือน  

1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

1.3 การขับเคลื่อน / เบรค  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณประกอบ  

1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

1.7 เบรกเกอร / ฟวส  2.1 ระบบกราวด 0.5 ohm  

1.8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  2.2 การรั่วของกระแสไฟฟา  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  

1.12 ฟลเตอร  3.2 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

1.13 สวิทช / การควบคุม  3.3ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

1.14 ฮีทเตอร  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

1.15 มอเตอร / ปม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 11/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคามิลลิเมตรปรอทตอนาที 

         

                                    
 
                                      =    คาความดันมิลลิเมตรปรอทตอนาท ี

                          mmHg     =  คาความดันในเวลาทดสอบมิลลิเมตรปรอท 
                              Min     =    เวลาในการทดสอบ 
 

8.   วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
             n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

9. วิธีหาคาผิดพลาด (Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

  Error = (UUT Setting - Std.Reading) หรือ (UUT Reading - Std. Setting)  
 

ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

   
 
 

  
UUTSetting 

STD Reading(1) STD Reading(2) STD Reading(3) Mean  ( ) Error 

0 0 0 0 0 0 
200   198 198 198 198 2 
mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 12/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

UUT Setting    =    200.00      mmHg 
                         n    =     3 

   STD Reading (  )    =      =  198   mmHg 
                       Error  =  UUT Setting   –    STD Reading (  )  =   200 - 198     =    2   mmHg 
                                                                      คา   ERR   ที่  200  mmHg     =     2    
mmHg 
                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

คาแก (Correction) = - 2 mmHg (เครื่องหมายตรงขามคา Error)  
         Correction = (STD  - UUT )  

  คาที่แทจริง (True Value) = (คา UUT) + (คาแก) 
  คาที่แทจริง (True Value) = (200) + (-2 )  mmHg 

              =   200 - 2         mmHg 
คาที่แทจริง (True Value) = 198       mmHg  
 

10. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม ดั น แ บ บ
อนาล็อก (Analog Blood 
Pressure) 

mmHg  BPA +/-4 mmHg  50-250 mmHg 

ทดสอบอัตราการรั่วของความ

ดันในระบบ (Air leakage) 

 

mmHg BPA ไมเกิน 6มิลลิเมตรปรอทตอนาที
(mmHg/min) 

50-300 mmHg 

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI ในการ
อางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 13/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
11.1. คัฟ (Cuff) หมายถึง สวนประกอบของเครื่องวัดความดันโลหิต ประกอบดวย ถุงยางในที่อยู

ในคัฟเรียกวา แบรดเดอร (bladder)  และปลอกสวม (sleeve) ที่ใชสําหรับพันรอบตนแขน  ขอมือ

หรือตนขาของผูปวย 

11.2. ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure) เปนคาความดันที่มีคาสูงสุด 

11.3. ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure) เปนคาความดันที่มีคาต่ําสุด 

11.4. Initial verification หมายถึง การทวนสอบเครื่องเปนครั้งแรก กอนจําหนาย  

11.5. Periodic verification  หมายถึง การทวนสอบเครื่องที่ใชงานแลวตามระยะเวลา ทุกๆ 1 ป 

ตอครั้งเปนอยางนอย หรือหลังจากการซอมบํารุงเครื่อง 

11.6. เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน หมายถึง เครื่องมือมาตรฐานดานความดันที่ไดรับการสอบ

เทียบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025 

11.7. UUT (Unit Under Testing) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับ

เครื่องมือมาตรฐานตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 

11.8. STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่

ตองการ วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตอง

ทดสอบ 

11.9. STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่

นํามาทดสอบ   12.11 UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยาน

ของคาที่ตองการ  ทดสอบ 

11.10. UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ

มาตรฐาน 

11.11. ECRI  ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research 

Institute) 

11.12. Testing (Tes):  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตาม

กําหนดไวหรือไม 

11.13. STD: เครื่องมือ Standard 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก 
(Analog Blood Pressure Testing) 

 

 
รหัส :  WI- TES-BPA      แผนที่ : 14/14 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
  วันที่บังคับใช 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :   นายอนุภาพ  สีกะมุด  
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11.14. BPA : เครื่องวัดความดันแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure) 

11.15. mmHg : มิลลิเมตรปรอท 

11.16. Correction: คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 

11.17. True Value: คือ คาที่แทจริง 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 1/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure 
ความเปนมา 

เครื่องวัดความดันโลหิตเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหโรคของแพทย  ประกอบดวย   ตัวเครื่อง   
ถุงยาง (CUFF)   ลูกยาง  และวาลว  โดยหลักการทํางานของเครื่องคือการใช   CUFF  พันที่แขนแลว
เพิ่มแรงดันเขาไปที่ CUFF  ดวยลูกยางและวาลว เพื่อให CUFF  พองตัวออกเพื่อที่จะไปกดเสนเลือด
เพื่อใหเลือดที่ถูกหัวใจฉีดไปเลี้ยงรางกายบริเวณปลายแขน   ไมสามารถผานไปไดโดยแรงดันที่เพิ่มเขา
ไปใน CUFF จะถูกแสดงโดยปรอท  ซึ่งถูกแรงดันจากในถุง CUFF  ดันใหปรอทสูงขึ้นโดยจะวัดเปน  
มิลลิเมตร  หนวยที่ใชจึงเรียกวา มิลลิเมตรปรอท  ดังแสดงในรูป  

 
รูปที่ 1 แสดงหลักการทํางานของเครือ่ง 

 

หลกัการทํางานของเครื่อง 
จากรูป จะเห็นไดวาเมื่อเราเพิ่มแรงดันให CUFF จนเลือดไมสามารถผานไปบริเวณปลายแขนได จากรูป

จะเปนบริเวณที่ Pressure สูงกวา 110 mmHg ขึ้นไป จากนั้นจึงลดแรงดันใน CUFF ออกชาๆ จนแรงดัน
เลือดที่ถูกฉดีจากหัวใจมีแรงดันชนะแรงกดจาก CUFF จากรูปคือชวง Systolic Pressure คือแพทยจะได
ยินตุบแรกที่เลือดสามารถไหลผาน CUFF มาได ที่  110 mmHg จากนั้นแรงดันจาก CUFF จะลดลงเรื่อย 
ๆ และแพทยจะไดยินเสียงดังตุบ ๆ  เพิ่มขึน้เรื่อยๆจนถึงแรงดันที่ต่ํากวา 80 mmHg แรงดันจาก CUFF จะ
ไมสามารถกดใหเสนเลือดตีบได จากรูปคือชวง Diastolic Pressure เสียงดังตุบ จะหายไปจากนั้นจึงปลอย
แรงดันออกจาก CUFF จนหมด ผลที่แพทยจะนําไปวิเคราะหคือ Systolic Pressure และ Diastolic 
Pressure คือ 110 / 80  mmHg 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 2/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตอมาไดมีการพัฒนาเครือ่งวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนกิใหสะดวกตอการใชงานและลดการทาํงาน
ของผูใชงานและสามารถวัดคาไดมากกวาแตคาความถูกตองของ  Systolic Pressure และ Diastolic 
Pressure จะต่ํากวา เครื่องวัดแรงดันโลหิตแบบปรอท เนื่องจากการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ หลักการ
ทํางานแบบคราวของเครื่องวัดความดันแบบ อิเล็กทรอนิค เมื่อเรากดปุม  Start  เครื่องจะปมอัดอากาศเขา 
CUFF  ตามแรงดันที่เครื่องกําหนด  แตชวงการลดแรงดันจาก CUFF  ไมสามารถลดแรงดันอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่องไดเพราะชุด   Sensor  ไมสามารถตรวจจับได    ดังนั้นในการลดแรงดันจึงตองทําในลักษณะ
ขั้นบันใด 

 
                               
    
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การแสดงลักษณะการปลอยแรงดันออกจาก  CUFF 

 
จากรูป  เปนการแสดงลักษณะการปลอยแรงดันออกจาก  CUFF  โดยจะปลอยชวงละ  5 -7 mmHg  

ขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต   ซึ่งการปลอยแรงดันลงถาปลอยละนอยๆ  ก็จะทําใหคาความถูกตองสูงขึ้นแตจะมี
ผลเสียคือผูปวยจะปวดและชาที่แขนและใชเวลานานในการวัดแตละครั้ง  ผูผลิตจึงหลีกเลี่ยงโดยการปลอย
ละ  5-7  mmHg  เพราะคาผิดพาดจะอยูประมาณไมเกิน  7  mmHg  เนื่องจากจังหวะปลอยแรงดันออก  
ชุด  Sensor  ไมสามารถตรวจเช็คในชวงจังหวะนี้ได  จึงทําใหโอกาสที่เครื่องจะวัดผิดพาดไดถึง   7  
mmHg  ไดซึ่งมีผลนอยมากในการวินิจฉัยโรค  และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  แตเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอิเล็กทรอนิค  มีขอดีคือ  ใชงานไดอยางรวดเร็ว  สะดวก  และสามารถวัดคา  อัตราการเตนของหัวใจ   
หาคาเฉลี่ย      และอื่นๆ  แลวแตผูผลิตกําหนดในเครื่องแตละรุนที่ผลิต 
 

ขั้นตอนการใชงาน 
1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟา Battery ควรมีไฟเต็ม   
2. วางตําแหนงของ Cuff ใหเหมาะสม  

155  mmHg 
160  mmHg 

150 mmHg 
145  mmHg 

140  mmHg 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 3/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.   ไมควรพันผาจนแนนหรือหลอมเกินไป พอสอดนิ้วเขาไปได และสูงเกิน   ขอพับขึ้นมาประมาณ 
1-2 ซม.  สายลมใหอยูตรงกลางลงไปปลายแขน 
4. กดปุมเปดเครื่อง เครื่องจะเช็คตัวเองอัตโนมัติ     กดปุมวัด (Start) เครื่องจะเริ่มปมลมไปยัง
สายรัด และเริ่มทําการวัด 
5. แสดงคาที่วัดได คาความดันชวงบน Systolic / คาความดันชวงลาง     Diastolic หนวยเปน 
มม.ปรอท / วัดชีพจร Pulse หนวยครั้ง/นาท ี
6. หากตองการวัดซ้ําในรายเดิมควรทิ้งชวงวัดเล็กนอย 2-3 นาที โดยการ   คลายสายรัดออกกอน 
เพื่อใหเสนเลือดกลับสูภาวะปกติกอน เริ่มตนการ   วัดใหม ในลักษณะเดิม 

ขั้นตอนการบํารุงรักษา 
      หลังการใชงาน 
      1. หลังเลิกใชงานควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
       2.พับถุงยางแลวเก็บใหเรียบรอย 
       3. ตรวจสอบสายของอุปกรณตางๆ ตองอยูในสภาพที่ดี  กอนการใชงาน ถามีความชํารุดตองรีบ
แกไข 
       4. ควรมีผาสําหรับคลุมเครื่องเมื่อไมไดใชงาน 
       5. .สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบแรงดูดปละ 1 ครั้ง 

ขอควรระวังในการใชงาน 
      1 .ทําความเขาใจกับคูมือการใช ควรปฏิบัติตามขอควรระวัง ที่ขอความบนเครื่อง  
      2.หากมปีญหาเรื่องระบบไฟฟา  ควรเปลี่ยนการใช Battery  
      3. ในระหวางการวัด ไมควรมีการเคลื่อนไหว พูดหรือขบเคี้ยวใดๆทั้งสิ้น   เพราะทําใหคา
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได 

4. ถาผูวัดอวนมาก อาจเปลี่ยนตําแหนงการวัดจากขอพับมาเปนที่ขอมือ คาที่วัดไดจะแตกตางไป
จากการวัดที่ขอพับเฉลี่ยไมเกิน +/- 10  มม.ปรอท  (แขนโตจนรัดไมได หรือมีชั้นของไขมันมากเกินไป) 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 4/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
รูปที่ 3 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคที่มีใชทั่วไป 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 5/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood 

Pressure ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
     เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure ตั้งแต
หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
Blood Pressure (WI-TES-BPD) 
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1.    เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน (STD) 
4.2.     เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure (UUT)  
4.3.    กระปองโลหะ ความจุ 500 มิลลิลิตร ± 5% 
4.4.    กระบอก (แขนเทียม) ขนาดพอเหมาะ (3-4 นิ้ว) 
4.5.    นาฬิกาจับเวลา 
4.6.     ขอัตอชนิดพิเศษ และขั้วตอสามทางพรอมสายยาง 

 
5. เอกสารอางอิง 

5.1. คูมือการใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure (UUT) 
5.2. คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
5.4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 

           5.5  ขั้นตอนการปฏิบัติ งานมาตรฐานวิธีการทําการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 6/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.  ขั้นตอนวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(Non-invasive automated 

sphygmomanometers) 

6.1. ขอบขาย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชเพื่อทําการทวนสอบเครื่องเปนครั้งแรก(Initial verification) การทวน

สอบเครื่องที่ใชงานแลวตามระยะเวลา (Periodic verification) หรือทวนสอบหลังจากการซอมแซม 

สําหรับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Non-invasive automated sphygmomanometers) ซึ่งเปน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีสวนปมความดันแบบอัตโนมัติ และแสดงคาความดันเปนดิจิตอล (digital 

display)   

6.2. รายละเอียดการทวนสอบ 

รายการ ขอกําหนด วิธีทดสอบ 

1. คาความผิดพลาดสูงสุด 

 

(พิสัย 0 มิลลิเมตรปรอท ถึง 300 มิลลิเมตรปรอท) 

±3 มิลลิเมตรปรอท (สําหรับเครื่องใหม) 

±4 มิลลิเมตรปรอท (สําหรับเครื่องที่ใชงานแลว) 

 

เปรียบเทียบคาความดัน

ของตัวอยาง กับความดัน

ที่ อ านไดจากเครื่ องมื อ

มาตรฐานดานความดัน  

 2. อัตราการรั่วของ 

   ความดันในระบบ 

ไมเกิน 6 มิลลิเมตรปรอทตอนาท ี

 

6.3. การปฏิบัติเบ้ืองตน 

6.3.1. ศึกษาคูมือการดําเนินงานของเครื่องที่ทําการทดสอบ 

6.3.2. ตรวจพินิจเครื่องที่ทําการทดสอบ จะตองมีคัฟที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ไมฉีกขาด

และลูกยางสามารถบีบอัดความดันได 

 

 

6.4. ขั้นตอนการทําการทดสอบ 

6.4.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood 

Pressure (Static Pressure) ในการบันทึกผลการทดสอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 7/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 

Blood Pressure ที่จะทําการทดสอบลงในแบบฟอรม Digital Blood 

Pressure (BPD) 

6.4.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 

Digital Blood Pressure กอนที่จะทําการทดสอบ ตามแบบฟอรม  

Preventive Maintenance Report รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

6.4.4. ทดสอบคาความผิดพลาดสูงสุด  (Maximum permissible errors of the cuff 

pressure indication) 

6.4.5. ตั้งระบบของเครื่องที่ทําการทดสอบ โดยเขาโหมดการทดสอบ (Cal mode) ซึ่ง

ในบางกรณี อาจตองใชขอตอชนิดพิเศษ 

6.4.6. ตอเครื่องมือมาตรฐานดานความดัน เครื่องที่ทําการทดสอบ ลูกยาง และใช

กระปองโลหะ ตอเขาแทนคัฟ โดยใชขอตอสามทาง(อาจใชขอตอพิเศษกับ

เครื่องทดสอบ)  ดังแสดง ในรูปที่ 4   

 
รูปที่ 4  การตอเครื่องมือและอุปกรณเพื่อทดสอบคาความผดิพลาดสงูสุด 

6.4.7. ตรวจสอบระบบกอนเริ่มทําการทดสอบ ใหมั่นใจวาไมมีการรั่วของความดัน

เกิดข้ึนในระบบใชลูกยางเพือ่ปมความดัน เขาไปในระบบทดสอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 8/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4.8. ตั้งคาความดันที่เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน เปนชวงอยางสม่ําเสมอ โดยให

เพิ่มขึ้นครั้งละ 50 mmHg  ใน 1 ชุด ประกอบดวย 0 mmHg, 50 mmHg, 

100 mmHg, 150 mmHg, 200 mmHg, 250 mmHg  (หรือจุดสูงสุดที่ทําได) 

6.4.9. บันทึกคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานดานความดัน และเครื่องที่ทําการ

ทดสอบ ลงในตารางบันทึกผลการทดสอบ ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   
คาผิดพลาดที่ยอมรับได ให ติดสตี๊กเกอร รายละเอียดตามภาคผนวก 2 

6.4.10. ปลอยความดันออกจากระบบ และถอดเครื่องมือและอุปกรณที่ตอกันออก   

หมายเหต ุ

       - ควรทําการตรวจสอบคาศูนยของเครื่องที่ทําการทดสอบ และเครื่องมือมาตรฐานดานความดันกอน 

- หลังจากตั้งคาความดันมาตรฐานแตละจุด กอนอานคาที่เครื่องที่ทําการทดสอบ ควรรอ 30 วินาที  

          เปนอยางนอย    

6.5. ทดสอบอัตราการรั่วของความดันในระบบของเครื่องที่ทําการทดสอบ 

6.5.1. ตั้งระบบของเครื่องที่ทําการทดสอบ โดยเขาโหมดการสอบเทียบ (Cal mode) 

ซึ่งในบางกรณี อาจตองใชขอตอชนิดพิเศษ 

6.5.2. ตอเครื่องมือและอุปกรณ ดังแสดงในรูปที่ 5  โดยตอเครื่องที่ทําการทดสอบ

กับคัฟ 

 
รูปที่ 5  การตอเครื่องมือและอุปกรณเพื่อทดสอบอัตราการรั่วของความดันในระบบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 9/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

6.5.3. พันคัฟรอบแขนเทียม 

6.5.4. เพิ่มความดันที่เครื่องที่ทําการทดสอบ เปนชวงอยางสม่ําเสมอ โดยใหเพิ่มขึน้ ครั้ง

ละ 50 mmHg  ใน 1 ชุด 50 mmHg, 100 mmHg, 200 mmHg, 250 

mmHg (หรือจุดสูงสุดที่ทําได) 

6.5.5. เมื่อเพิ่มความดันถึงคาที่กําหนดแลว อานคาความดันจากเครื่องที่ทําการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 และบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดสอบ 

6.5.6. หลังจากนั้น รอเปนเวลา 5 นาที  อานคาความดันจากเครื่องที่ทําการทดสอบ  

ครั้งที่ 2 และบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดสอบ 

6.5.7. คํานวณผลตางของคาที่อานได(mmHg) และอัตราการรั่วของความดันในระบบ

(mmHg/min)   
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 10/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Blood Pressure   BPD (Static Pressure) 
Departments……………….……………………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/…………..             Section ……….……………………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 

Temp………………๐C    Humidity………….%   .           
เกณฑการยอมรับ   +/- 4 mmHg 

STD  
(mmHg) 

UUT1 
(mmHg) 

UUT  2 
(mmHg) 

UUT  3 
(mmHg) 

Mean 

0 0 0 0  
50     
100     
150     
200     
ตารางบันทึกผลคาอัตราการรั่วของความดันในระบบ 

ความดันของเครื่องมือที่
ทดสอบ 
(mmHg ) 

ค ว า ม ดั น ที่ ท ด ส อ บ
(mmHg ) 

การรั่ วของความดันใน
ระบบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
(หลั ง รอ5 
นาท)ี 

mmHg mmHg/m
in 

50     

100     

200     

ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 11/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 

 

 

 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 12/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคามิลลิเมตรปรอทตอนาที 

         

                                    
 
                                 =    คาความดันมิลลิเมตรปรอทตอนาท ี

                       =  คาความดันในเวลาทดสอบมิลลิเมตรปรอท 

                            =    เวลาในการทดสอบ 
 

8.   วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
            n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

9. วิธีหาคาผิดพลาด (Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

  Error = (UUT Setting - Std.Reading) หรือ (UUT Reading - Std. Setting)  
 

ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

 
 
 
 

STD Setting UUT Reading(1) UUT Reading(2) UUT Reading(3) Mean  ( ) Error 
0 0 0 0 0 0 

200 202 202 202 202 2 
mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 13/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

STD Setting       =    200.00      mmHg 
                           n    =     3 

      UUT Reading(  )   =  
3

202202202    =    202   mmHg 

              Error  =  UUT Reading (  ) –  STD Setting   =   202 – 200     =   2   
mmHg 

                                               คา   ERR   ที่  200  mmHg     =     2     mmHg 
                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

             คาแก (Correction) = - 2 mmHg (เครื่องหมายตรงขาม) เชน.    
                      Correction = (STD  - UUT )  
คาที่แทจรงิ ( True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

             คาที่แทจรงิ ( True Value)   =   202 + (  -2 )     mmHg 
                             =   202 -  2         mmHg 
 คาที่แทจริง ( True Value)     =       200          mmHg  
 

10. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 
Digital Blood Pressure 

mmHg BPD +/-4 mmHg 50-250 mmHg 

ทดสอบอัตราการรั่วของความ

ดันในระบบ (Air leakage) 

mmHg BPD ไมเกิน 6มิลลิเมตรปรอทตอนาที
(mmHg/min) 

50-250 mmHg 

 

11. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
11.1. คัฟ (Cuff) หมายถึง สวนประกอบของเครื่องวัดความดันโลหิต ประกอบดวย ถุงยางในที่

อยูในคัฟเรียกวา แบรดเดอร (bladder)  และปลอกสวม (sleeve) ที่ใชสําหรับพันรอบ
ตนแขน  ขอมือหรือตนขาของผูปวย 

11.2. ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure) เปนคาความดันที่มีคาสูงสุด 
11.3. ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure) เปนคาความดันที่มีคาต่ําสุด 
11.4. Initial verification หมายถึง การทวนสอบเครื่องเปนครั้งแรก กอนจําหนาย 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ  

Digital Blood Pressure 
  

 
รหัส :   WI-TES-BPD      แผนที่ : 14/14 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา :  นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11.5. Periodic verification  หมายถึง การทวนสอบเครื่องที่ใชงานแลวตามระยะเวลา ทุกๆ 1 
ปตอครั้งเปนอยางนอย หรือหลังจากการซอมบํารุงเครื่อง 

11.6. เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน หมายถึง เครื่องมือมาตรฐานดานความดันที่ไดรับการ
สอบเทียบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025 

11.7. UUT (Unit Under Testing) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับ
เครื่องมือมาตรฐานตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย) 

11.8. STD.Setting :เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่
ตองการวัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่อง
ทีตองทดสอบ 

11.9. STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือ
ที่นํามาทดสอบ 

11.10. UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่
ตองการทดสอบ 

11.11. UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐาน 

11.12. ECRI ;ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research 
Institute) 

11.13. Testing (Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตาม
กําหนดไวหรือไม12.15    STD: เครื่องมือ Standard  

11.14. BPD  : เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital Blood Pressure 
11.15. mmHg : มิลลิเมตรปรอท 
11.16. Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของ

การวัด 
11.17. True Value  :คือ คาที่แทจริง 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง 
เครื่องดูดของเหลว(Suction) เปนเครื่องมือแพทยที่ใชสําหรับดูดของเหลว โดยทั่วไปใชเปนเครื่องดูดซึม

เลือดและไขมันที่เปนอุปสรรคในการผาตัดของแพทยหรือใชในการดูดของเหลวในคนไข เครื่องดูดของเหลวที่
มีใชอยูทั่วๆไป มีหลักการทํางานคลายคลึงกัน สวนระบบการทํางานของเครื่องดูดของเหลวแบบตาง ๆ ความ
แตกตางกันจะอยูที่ตนกําเนิดพลังงานที่ทําใหเกิดแรงดูดและระบบของการทําใหเกิดแรงดูด เชน เครื่องดูด
ของเหลวแบบไดอะแฟรม, เครื่องดูดของเหลวแบบลูกสูบ 

 

หลักการทํางานทั่วไป 
ปกติโดยธรรมชาติ ของเหลวทุกชนิดจะไหลจากจุดที่มีความกดดันสูงลงสูจุดที่มีความกดดันต่ําเสมอ เชน 

น้ําที่ตกจากที่สูงและจากหอถงัสูง เปนตน แตการที่จะทําใหของเหลวสามารถแลนขามจากแหงหนึ่งไปอีกแหง
หนึ่ง จําเปนตองใชเครื่องสูบเอา “งานกล” ใสเขาไปในของเหลวนั้น ทําใหมีพลัง มีความเร็วแลนขึ้นที่สูงได 
และสามารถเอาชนะความตานทานไฮโดรลิกตาง ๆ ไดหมด เครื่องสูบจะตองมีสองดานเสมอ คือดานดูด 
(Suction) และดานปลอย (DELIVERY) ดานดูดจะตองดูดของเหลวเขามาหาเครื่องสูบ เครื่องสูบจะหมุน
ใบพัดเครื่องหรืออัดซับดวยลูกสูบใส “งานกล MECHANICAL WORK” เขาไปในของเหลวนั้น แลวปลอยให
ไหลออกทางดานปลอย กระทําเชนนี้ตอเนื่องกันไปตลอดเวลาที่ใชงาน  

เครื่องดูดของเหลวสามารถจะแบงเปนประเภทไดดังนี้ 
1. การแบงตามลักษณะตามการใชงาน  เปนการแบงตามลักษณะโครงสรางและรปูรางภายนอกชอง

เครื่องโดยทั่วๆ แยกออกได 2 แบบ คือ  
1.1. เครื่องดูดของเหลวชนิดเคลื่อนที่ เปนเครื่องดูดของเหลวชนิดที่สามารถเคลื่อนยายใช

กับผูปวยไดในและนอกสถานที่ 
1.2. เครื่องดูดของเหลวชนิดอยูกับที่  เปนเครื่องดูดของเหลวชนิดที่ติดยึดแนนไวกับที่เปน

จุดๆเปนระบบทอสง (PIPE-LINE)  
2. แบงตามลักษณะตามขนาดกําลังแรงดูด สามารถแยกออกเปนแบบตามกําลังการดูดของเครื่องที่

จะนําไปใชงานกับผูปวย แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 
2.1. แบบแรงดูดต่ํา (EJECTOR) 
2.2. แบบแรงดูดสูง (ASPIRATOR) 

ลักษณะการทํางานทั้ง 2 แบบ คลายคลึงกัน จะแตกตางกันเฉพาะตัวตนพลังงานในการทําใหเกิดแรงดูด 
คือ 1. ใชพลังจากอากาศอัดหรือความดันน้ํา 

2. ใชพลังจากมอเตอรปม 
3. จากการทํางานของแผน  DIAPHRAGM 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

     เครื่อง Suction แบบไดอะแฟรม  
                  เปนคอมเพรสเซอรและปมสุญญากาศที่ดัดแปลงมาจากคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบชัก แบบ
ไดอะแฟรม นี้ทํางานไดเรียบกวา กะทัดรัดกวา และมีน้ําหนักเบากวา แตสามารถอัดอากาศไดในอัตราที่นอย
กวาลูกสูบ แบบไดอะแฟรมนี้ใชอัดอากาศไดนอยกวาแบบลูกสูบชักแตถาเปนแบบปมสุญญากาศแลวจะ
ทํางานไดใกลเคยีงกันแบบไดอะแฟรมนี้ใหอากาศที่สะอาดไมมีละอองหลอลื่น ดงันั้นจึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับ
งานที่ไมตองการใหมีสิ่งแปลกปลอมในอากาศอัด   

 
รูปที่ 1 ลักษณะรูปเครื่อง Suction ที่มีใชทั่วไป 

 
รูปที่ 2 ลักษณะรูประบบทอสง (PIPE-LINE) 

 

การใชงาน 
1. ตอสายตามคูมือการใชงานของเครื่อง 
2. เสียบปลั๊ก 
3. เปดสวิทช ON 
4. ปรับวาลวแรงดูดตามตองการ 
5. ใชปลายสายที่ตออุปกรณดานดูด ในการดูดของเหลว 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การดูแลบํารุงรักษา 
กอนใชงาน 
1. ตรวจดูขอตอสายตางๆ ทุกจุดใหแนน 
2. ตรวจดูจุกยางฝาขวดตองปดแนนพอประมาณแตไมแนนจนเกินไปเพราะจะทําใหปากขวดแตกได 
3. ตรวจสอบวาลวปรับแรงดูดควรปรับอยูระดับกึ่งกลางกอนและปรับอีกครั้งตอนใชงาน 
4. ตรวจดูสายไฟและปลั๊กไฟวาอยูในสภาพพรอมใชงานขณะใชงาน 
5. ตองระวังอยาใหของเหลวเกินกวาขีดที่กําหนด หรือของเหลวถูกดูดเขาระบบ 
หลังใชงาน 
6. นําของเหลวในขวดไปทิ้งในภาชนะที่กําหนด 
7. ลางทําความสะอาดขวด/สายยาง และนําไปแชในน้ํายาฆาเชื้อ 
8. เช็ดทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาชุบน้ําสบูออน ๆ บิดผาบิดพอหมาด ๆ หรือแอลกอฮอล 
9. หลังทําความสะอาดแลวนําเครื่องประกอบและเก็บสายใหเรียบรอย และตรวจสอบความถูกตอง

กอนนําเครื่องเก็บพรอมใชงานครั้งตอไป 
10. สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบแรงดูดปละ 1 ครั้ง 

 

ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1. เมื่อเปดเครื่องแลว มอเตอรไมหมุน มีเสียงครางใหปดเครื่องทันที  เพราะทิ้งไวนานขดลวด

มอเตอรอาจไหมได 
2. ไมควรใชงานติดตอกันเปนเวลานานๆ ควรมีเครื่องสํารองเวลาปฏิบัติงาน 
3. ในขณะทําความสะอาดทุกครั้งตองถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อปองกันไฟดูด 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ เครื่องดูดของเหลว (Suction) ดําเนินการไดอยางครบถวน 

ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และใช

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องดูดของเหลว (Suction) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ 

วิธีการ     ทดสอบ การบันทึกผล และการหาเฉลี่ย คาผิดพลาด เกณฑการยอมรับ 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่เฉพาะผูปฏิบัติงานดานเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลที่ทําการทดสอบ เครื่องดูด

ของเหลว (Suction) 
- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องดูดของเหลว  (WI-TES-SUC) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD)  
4.2. เครื่องดูดของเหลว (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องดูดของเหลว (UUT) 
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4. คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
5.5. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวศิวกรรมการแพทย : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการ ทดสอบ เครื่องดูดของเหลว (Suction Testing) 
6.1.  ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดของเหลว (Suction) ในการบันทึกผลการทดสอบ 
6.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่อง เครื่องดูดของเหลว (Suction) ที่จะทําการทดสอบลงใน

แบบฟอรม Suction SUC  
6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องดูดของเหลว (Suction) ที่ทําการทดสอบตาม 

แบบฟอรม  Preventive Maintenance Report ตามภาคผนวก 1 
6.4. ขั้นตอนการทดสอบระบบปองกันการลน OVERFLOW PROTECTION 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.5. ทดสอบโดยใส น้ําในภาชนะกักเก็บของเสียต่ํากวาระดับที่กําหนดเล็กนอย  เปดเครื่องเอาปลายสาย
ดูดๆน้ําเขาภาชนะกักเก็บใหตรวจดูวาเมื่อน้ําถึงระดับที่กําหนดเครื่องจะหยุดดูดน้ํา 

6.6. ขั้นตอนการตรวจสอบ PRESSURE GAUGE 
6.7. ตรวจสอบ Pressure gauge ขณะที่ยังไมเปดเครื่องเข็มจะตองชี้ที่ เลขศูนย                                                      
6.8. ขั้นตอนการทดสอบ แรงดูดของเครื่อง(VACUUMM PRESSURE  ACCURACY) 
6.9. กําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 90% of Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด เปนการทดสอบความ

ถูกตองของแรงดูดของเครื่องทดสอบโดยตอสายดูดของเครื่องดูดของเหลว (Suction) เขากับชองวัด
แรงดูดของเครื่อง Parameter Tester (ตอเครื่องมือและอุปกรณ ดังแสดงในรูปที่ 3) หมุนเปด 
Control  valve ของเครื่องตั้งคาแรงดูดตามที่ตองการทดสอบ 

6.10. จากนั้นใหอานคาจากเครื่อง Standard แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึก
ผลการทดสอบลงในใบบันทึกผลการทดสอบถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม คาผิดพลาดที่
ยอมรับไดให ติดสติก๊เกอร ตามภาคผนวก 2 

 
รูปที่ 3  การตอเครื่องมอืและอุปกรณเพือ่ทดสอบคาความผดิพลาดสงูสุด 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดของเหลว (Suction) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 

Suction SUC 
 

             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 

เกณฑการยอมรับ  +/- 10  %           (  ) เคลื่อนที่          (   ) ไปปไลท 

UUC STD1 STD2 STD3 Mean 
     
     
     
     
     
     
     
     

mm/Hg mm/Hg mm/Hg mm/Hg mm/Hg 
 
 

ผูทดสอบ…………………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
           X  คือ คาเฉลี่ย (Mean)  

X1, X2, X3,…, Xn คือ คาที่อานไดจากการทดสอบครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3,…, ครั้งสุดทาย 
n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 

 

8. วธิีหาคาผิดพลาด(Error) 
Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  Error = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD Setting)  

 

ตัวอยาง 
UUT Setting STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) 

200 198 198 198 
mmHg mmHg mmHg mmHg 
  

UUT Setting       =    200.00      mmHg 
                                       n     =     3 

                STD Reading ( X ) (Mean)     =   
3

198198198      =  198   mmHg 
 

                   Error = UUT Setting – STD Reading ( X )     
    = 200 – 198     mmHg 

                          คา Error ที่ 200 mmHg =  2  mmHg 

                                        % Error       =    
200

2100        =    1  % 
 

คา ERR จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
คาแก (Correction) = - 2 mmHg (เครื่องหมายตรงขามกบัคา Error) 

    Correction = (STD - UUT )  
                 คาที่แทจริง (True Value) = (คา UUT) + (คาแก) 
                 คาที่แทจริง (True Value) = 200 + (-2)  mmHg  =  200 – 2  mmHg 
                 คาที่แทจริง (True Value) = 198  mmHg 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลว 

(Suction Testing) 

รหัส :   WI-TES-SUC       แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. เกณฑการยอมรับ  
 

รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 
เครื่องดูดของเหลว (Suction) mmHg SUC +/-10% 50-500 mmHg 

  

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10.  นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing): คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน

ตามยานการวัดตาง ๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมือ่นํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting: คาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
UUT Reading: คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI: ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Correction: คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
True Value: คาที่แทจริง 
Testing: การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD: เครื่องมือ Standard 
SUC: เครื่องดูดของเหลว (Suction) 
WI-TES-SUC: Work Instruction Testing Suction  
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ( Drainage Suction ) 
  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง 
         เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ( Drainage Suction) เปนเครื่องมือแพทยที่ใชในการรักษาผูปวย
ที่มีอาการเกีย่วกับทองอืด กระเพาะอาหารไมทํางาน โดยใชดูดนํ้ายอยและแกสในกระเพาะอาหารโดยสามารถ
ปรับแรงดูดไดระหวาง 50 ถึง 150 มิลลิเมตรปรอท  
             เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหารหรือ (Drainage Suction) เปนเครื่องมือแพทยชนิดหนึ่งที่ใชใน 
โรงพยาบาลสวนมากใชในหอผูปวย และหองฉุกเฉิน หลักการคือใชแรงดูดที่เปนสุญญากาศจากตัวเครื่องที่เปน
แรงดูด ต่ําๆ ปกติจะไมเกิน 150 mmHg ดูดเอาของเหลวและแกสในกระเพาะอาหาร (Gastric Content) โดย
ใสสายยางเขา กระเพาะอาหาร (nasogastric tub) การใสสายยางจากจมูกเขาสูกระเพาะอาหาร เปนการใส
สายยางกลวงยาวประมาณ 30-50 นิ้ว เขาทางรูจมูกผานหลอดอาหารลงสูกระเพาะอาหาร ใชงานในกรณี
ดังตอไปนี ้ 
          1. ใชในกรณีที่ผูปวยที่มีปญหาในระบบทางเดินอาหาร เชน มีการผาตัดลําไสหรือกระเพาะอาหาร ลําไส
อักเสบ 
          2. เพื่อลางกระเพาะอาหารอยางเรงดวนในกรณีคนไขมีการกลืนสารพิษเขาสูรางกาย  
          3. เพื่อดูดนํ้าและแกสจากกระเพาะอาหารเพื่อบรรเทาอาการทองอืด  
          4. เพื่อเอาน้ํายอยไปศึกษาวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
 

หลักการทํางานของเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 
เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไอซีมีการทํางาน 2 

ลักษณะ คือ ทํางานตลอดเวลา (Continuous) และทํางานเปนจังหวะเดินๆหยุดๆ (Intermittent) และมีวงจร
ปองกันน้ําลนโดยสวนมากจะเปนระบบอิเล็กทรอนิกสเมื่อน้ําเต็มถึงเซนเซอรก็จะมีสัญญาณสงไปใหวงจรสั่งหยดุ
การทํางานของเครื่องและมีเสียงเตือน ในบางเครื่องจะมีระบบปองกันน้ําเขาเครื่อง 2 ลักษณะ คือ มีระบบ
อิเล็กทรอนิกส และ ระบบลูกลอย ผสมกันอยู หากวา ระบบอิเล็กทรอนิกสขัดของ นํ้าจะลนเขาไปในขวดดักน้ํา
ดานบนระบบลูกลอยจะตัดแรงดูดเพื่อปองกันน้ําเขาเครื่อง 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 

รูปที่ 1. ลักษณะรูปเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 
 

  การใชงาน 
             1 เสียบปลั๊กไฟฟาใชแรงดันไฟฟา 220 v 50 Hz 
             2 ตรวจเช็ดฝาจุกขวดตองปดใหแนน 

      .3 เปดสวิทช  Power 
       4 ปรับสวิทชการทํางานของเครื่องวาจะใหทํางานในตําแหนงใดคือ Continuous และ Intermittent 
       5 ปรับแรงดูดของเครื่อง สามารถปรับแรงดูดไดระหวาง 50 ถึง 150 มิลลิเมตรปรอท 
 การบํารุงรักษา 
      1   เมื่อเลิกใชงาน ตองทําความสะอาดขวด และสายยาง 
      2   หมั่นทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอกและระวังไมใหน้ําเขาในตัวเครื่อง 
      3   ศึกษาคูมือการใชเครื่องและการบํารุงรักษาเครื่องแตละยี่หอและปฏิบัติตามรายละเอียดนัน้ๆ 

4 สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบแรงดูดปละ 1 ครั้ง 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

     ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1. ผูใชควรศึกษาคูมือการใชงานของเครื่องใหเขากอนใชงาน 
2. กรณีเคลื่อนยายเครื่องใหระมัดระวังขวดหลนแตกเสียหายไดและมีราคาสูง 
3. ระวังน้ําลนเขาไปในเครื่องถาวงจรปองกันน้ําลนชํารุด ใหสงซอมทันที ่
4. ควรทาวาสลีนชนิดไมทําอันตรายตอยางฝาขวดเพื่อใหสะดวกในการใสฝาขวดและทําใหยืดอายุของ

ยางฝาขวด 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction)

ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และใช

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 

หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1.  เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 

- ปฏบิัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction)      
(WI-TES-SUD) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD) 
4.2. เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) UUT 
 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ( Drainage Suction) (UUT) 
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4.  คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
5.5. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการ ทดสอบ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) ใน

การบันทึกผลการทดสอบ 
6.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction) 

ที่จะทํากาทดสอบลงในแบบฟอรม Drainage Suction (SUD) 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Drainage Suction)     
ที่ทําการทดสอบ ตาม แบบฟอรม Preventive Maintenance Report 

6.4. ขั้นตอนการทดสอบระบบปองกันการลน OVERFLOW PROTECTION 
6.5. ทดสอบโดยใส น้ําในภาชนะกักเก็บของเสียต่ํากวาระดับที่กําหนดเล็กนอย  เปดเครื่องเอาปลาย

สายดูดๆน้ําเขาภาชนะกักเก็บใหตรวจดูวาเมื่อน้ําถึงระดับที่กําหนดเครื่องจะหยุดดูดน้ํา 
6.6. ขั้นตอนการตรวจสอบ PRESSURE GAUGE 
6.7. ตรวจสอบ Pressure gauge ขณะที่ยังไมเปดเครื่องเข็มจะตองชี้ทีเ่ลขศูนย 
6.8. ขั้นตอนการทดสอบ แรงดูดของเครื่อง (VACUUMM PRESSURE ACCURACY) 
6.9. กําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 90% of Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.10. เปนการทดสอบความถูกตองของแรงดูดของเครื่องทดสอบโดยตอสายดูดของเครื่อง Drainage 

Suction เขากับชองวัดแรงดูดของเครื่องมือ Standard (STD) หมุนเปด Control  valve ของเครื่อง Drainage 
Suction ตั้งคาแรงดูดตามที่ตองการทดสอบ 

6.11. จากนั้นใหอานคาจาก เครื่อง Standard แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอม
บันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึกผลการทดสอบ ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรับได 
ให ติดสตี๊กเกอร รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 
รูปที่ 2  การตอเครื่องมอืและอุปกรณเพือ่ทดสอบคาความผดิพลาดสงูสุด 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร( Drainage Suction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 

Drainage Suction  SUD 
Departments……………….………………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%   
เกณฑการยอมรับ  +/- 10  % 

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
0 0 0 0 0 
50     
100     
150     
200     

mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg 
     

UUC STD1 STD2 STD3  
 ON OFF ON OFF ON OFF  
        

Sec Sec Sec Sec  
 
ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 

                                                                      
            X  = คาเฉลี่ย (Mean) 
             n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
วิธีหาคาผิดพลาด 
         Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  

คา  ERR = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting - STD.Reading) หรือ (UUT Reading - STD Setting)  

 

ตัวอยาง 
UUT Setting                STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) 
150 148 148 148 
mmHg mmHg mmHg mmHg 

UUT Setting       =    150      mmHg 
                                       n    =     3 

                STD Reading ( X )    =      = 148   mmHg 

                           Error = UUT Setting – STD Reading ( X  )  =  150 – 148    mmHg 
                                     คา   Error   ที่ 150  mmHg  =  2      mmHg 
                           คา Error จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

คาแก (Correction)   = - 2 mmHg (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error)  
คาแก Correction = (STD - UUT)  
คาที่แทจริง (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

          คาที่แทจริง (True Value)      =   150 + (-2)     mmHg 
                           =   150 – 2         mmHg 
 คาที่แทจริง ( True Value)    =   148          mmHg  
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

( Drainage Suction Testing ) 
 

รหัส :  WI-TES-SUD         แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องดูดของเหลวใน
กระเพาะอาหาร         

(Drainage Suction) 

mmHg ,Sec SUD +/-10% 50-150 mmHg 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing) ; คาที่สามารถอานไดของเครือ่งมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน

ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
 STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครือ่งมอืมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากบัเครือ่งมอืที่นํามา
ทดสอบ  
        UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
        UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นาํมาทดสอบกบัเครือ่งมือมาตรฐาน 
           Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
           True Value :คือ คาที่แทจรงิ 
        ECRI ; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
        Testing (Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
        STD: เครื่องมือ Standard   
        SUD; เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ( Drainage Suction) 
        WI-TES-SUD; Work Instruction Testing Suction Drainage 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 1/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องดูดชวยคลอด  (Vacuum) 
จุดประสงคของการใชงาน 

1. เปนเครื่องมือสําหรับใชในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลผูปวย 
2. ใชในการชวยทําคลอด 

 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง 
 ความเปนมา 
เครื่องทําคลอดสุญญากาศ (Vacuum) เปนเครื่องมือแพทยที่แพทยใชในการชวยผูปวยในการ

คลอดบุตร ในกรณีที่มารดาไมมีลมเบงอุงเชิงกรานแคบ หรือทารกที่อยูในครรภมารดาอยูในทาที่ไมถูกตอง 
โดยการใชดึงศีรษะเด็กออกจากทางชองคลอดเชนเดียวกับคีม วงการแพทยใช Vacuum principle มา
นานแลว ในทางสูติศาสตรใช Vacuum เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2249 โดย James Young ใชทําคลอด
ใหกับผูปวยรายหนึ่งที่เจ็บครรภมาเปนเวลา 4 วัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2391 James Young Simpson 
ซึ่งเปนศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัย Edinburghไดประดิษฐและนําเอาเครื่องดึงสญุญากาศมาใชในการทํา
คลอดเด็ก นับเปนเครื่องทําคลอดสุญญากาศแรกที่มีบันทึกไว ในป พ.ศ.2496 Malmstrom แหง 
Gothenberg ประดิษฐเครื่องทําคลอดออกมา โดยแบงเครื่องมือออกเปน 2 ระบบคอื 

1.ระบบถวยสุญญากาศ (Cap system) 
2.ระบบการดึง (Traction system) 

หลักการโดยทั่ว ๆ ไปของเครื่องทําคลอดสญุญากาศ ระบบถวยสุญญากาศจะประกอบไปดวย 
สวนสําคัญตางดังแสดงในรูป ที่ 1 ซึ่งเปน Block Diagram 

 
                                            

 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดง Block Diagram ของเครื่องทําคลอดสุญญากาศ 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 2/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. Pump อุปกรณกําเนิดแรงดูด มีหนาที่เปนตัวทําใหเกิดสุญญากาศ โดยการดูดอากาศออก 
2. Control Valve อุปกรณปรับแรงดูดใชสําหรับควบคุมแรงดูด สามารถเลือกใชไดทั้งชนิด 
ควบคุมดวยมือ หรือ ควบคุมดวยเทา 
3. Bottle Vacuum pump จะทําใหเกิดสุญญากาศในขวดแกวและจะผาน Suction tube ไปยัง 
Cup ซึ่งติดกับศีรษะเด็ก และยังใชเปนที่รองรับของเหลวตางๆที่ออกมาจากตัวผูปวย 
4. Cup system จะประกอบดวยถวยสุญญากาศ ทําดวยโลหะมีหลายขนาด ถวยมีรูปรางกลม
ครึ่งซีกคอนขางแบน ตรงกลางปองออก ทําใหเสนผาศูนยกลางที่ขอบถวยสั้นกวาเสนผาศูนยกลาง
ตรงสวนที่กวางที่สุด ตรงกลาง Cup จะมีทอเพื่อใชเสียบทอยางและเปนทางรอยโซโลหะผาน 

- Metal plate และ chain ซึ่งเปนแผนโลหะบางๆ ใสเขาไปดานในของ Cup ไดพอดีมี
โซรอยผานรูตรงกลาง 

- Traction bar or handle ใชเปนที่จับสําหรับดึงโซโลหะ และจับยึดติดกับ traction 
bar ดวย pin หรือหมุดโลหะ เมื่อออกแรงดึงที่ traction bar แรงดึงจะผานโซไปยัง metal 
plate ถายไปยัง cup โดยไมผานทอยาง 
5. Patient คือผูปวยที่เขามารับการรักษา 

ขั้นตอนการใชงานที่ถูกตอง 
หลังจากที่เราทราบหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องแลวกอนที่จะใชงานเครื่องนั้นเรา ตอง 

ศึกษาถึงหนาที่ของปุมตางๆ ใหเขาใจดีเสียกอน กอนที่จะใชเครื่องเพื่อจะไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
กอนใชงานเครื่องทุกครั้งตองมั่นใจวาเครื่องอยูในสภาพที่สมบูรณ และปลอดภัยที่จะนํามาใชกับผูปวย 
การเตรียมคนไข 

แพทยทําการวินิจฉัยและตรวจดูสภาพเชิงกรานของมารดา และขนาดตลอดจนตําแหนงของหัว
เด็กใหเรียบรอย วาไมมีขอบงหามในการใชเครื่องทําคลอดสุญญากาศ 
การเตรียมเครื่องมือ 
         1. ประกอบชุดถวยดูด เขากับสายยางและที่ดึง 
         2 .เอาโซและแผนกระจายลมสอดใสผานชุดถวยดูด และสายยาง โดยใหปลายโซพนที่ดึงออกมา
ล็อคหมุดตรึงเขากับที่ดึง 
         3. ตรวจเช็คจุดตอตางๆใหแนน ทดสอบดูวามีการรั่วของแรงดูดหรือไม 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 3/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การใชงาน 
        1. เลือกดูวา ทานตองการใชปุมปรับแรงดูดดวยมือ หรือเครื่องปรับดวยเทา เมื่อเลือกไดแลว ปดปุม
ที่ไมไดใชงานใหสนิทอยูเสมอเพื่อปองกันลมรั่วเขา และปดฝาขวดใหแนน 
        2. หลังจากจัดเตรียมเครื่องมือที่ทําความสะอาดฆาเชื้อโรคเรียบรอยแลว ใหตอสายยางเขากับขวด 
(ใบที่ไมมีระบบตัดนํ้า) ตรงทออันยาวที่ลึกไปถึงกนขวด (โปรดอยาตอทอผิดอาจทําใหเครื่องไดรับ 
ความเสียหายได) 

3. เลือกถวยดูดที่มีขนาดเหมาะสมกับหัวเด็ก อยาเล็กเกินไปหรือใหญเกินไปนําปลายสายยางอีก 
ดานมาตอเขากับชุดของถวยดูด เสร็จแลวใสถวยดูดเขาไปที่ศีรษะเด็ก ตรวจดูความเรียบรอยและขนาด 
ของถวยดูดอีกครั้ง (ปกติโดยทั่วไปมักใชถวยเสนผาศูนยกลาง ขนาด 5 เซนติเมตร) 
       4. เปดสวิทซเดินเครื่อง เพิ่มแรงดูดใหเข็มอยูที่ 0.2 Kg / Cm2 รอเวลาประมาณ 2 นาที แลวเพิ่ม
แรงดูดครั้งละ 0.2 Kg / Cm2 โดยรอแตละชวงนาน 2 นาท ีจนแรงดูดเพิ่มขึ้นถึง 0.8 Kg / Cm2 รวมเวลา
ทั้งหมดนานประมาณ 6 - 8 นาที (ในระหวางที่คอยใชนิ้วมือตรวจดูรอบๆถวย ดูวามีเนื้อเยื่อปากมดลูก
หรือผนังชองคลอดติดเขาไปภายในถวยดูดหรือเปลา ถามีใชน้ิวกวาดออกใหหมด) 
      5. ดึงโซที่ติดกับถวยดูดโดยดึงพรอมกับจังหวะเจ็บทองของแม โดยคงแรงดูดไวที่ 0.8 Kg /Cm2 ถา
แมหยุดเบงหรือหายเจ็บทองใหคงแรงดึงไว โดยไมตองออกแรงดึงเพิ่ม จนกวาแมจะเริ่มเจ็บทองอีกครั้งจึง
คอยเริ่มดึงตอไป สลับเชนนี้เรื่อยๆ จนกวาเด็กจะคลอด 
      6. ควรตัดฝเย็บกอนดึงเสมอโดยเฉพาะในครรภแรก หลังจากดึงเด็กออกเรียบรอยแลว ลดแรง 
ดูดลงใหถึง 0 แลวจึงคอยเอาถวยออกจากหัวเด็ก 
การดูแลบํารุงรักษา 

กอนการใชงาน 
1. สายไฟ AC ใหตรวจสอบดูฉนวนของสายไฟวามีสวนที่ฉีกขาดหรือผุกรอนมองเห็นลวดตัวนํา

หรือไม ถามีใหรีบแกไขหรือเปลี่ยนใหมทันที 
2. ขั้วตอสาย Ground ที่ตัวเครื่องตองไมหลวมพรอมที่จะใชงาน 
3. สายยางไมมีรอยแตก ราวหมดอาย ุ
4.ขวด ฝาขวดและทอโลหะที่เสียบอยูกับฝาขวดตองอยูในสภาพพรอมใชงาน 
5.ชุดควบคุมแรงดูดทัง้ชนิดใชเทาหรือมือควบคุมสามารถใชงานไดเปนปกติ 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 4/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หลังการใชงาน 
ทําความสะอาดถวยดูด, สายยาง, เครื่องทําคลอดและอุปกรณ ใหเรียบรอยเปนการปองกันไมให

คราบเลือดติดตามสวนตางๆโดย 
1.ตัวเครื่อง ใหใชฟองน้ําชุบน้ําสบูเช็ดคราบสกปรกออก แลวใชน้ําสะอาดเช็ดอีกครั้ง จากนั้นก็ใช

ผาแหงเช็ดใหแหง อยาใชสก็อตไบรหรือแปรงลวดถูเพราะจะทําใหเครื่องเปนรอย 
2.สายยางเมื่อใชเครื่องเสร็จแลวใหถอดสายยางออกจากขวด และถวยดูด แลวนําสายยางไปลาง

น้ําโดยพยายามใหน้ําลางเขาไปในรูของสายยาง ตองรีบลางหลังจากใชงานเสร็จแลวมิฉะนั้นเลือดอาจ
แข็งตัวติดอยูภายในสายยางได 

3.ชุดถวยดูด สามารถถอดทุกช้ินสวนออกทําความสะอาดได โดยทํายอนขั้นตอนการประกอบชุด
ถวยดูด แลวนําไปลางน้ําใหสะอาดเสร็จผึ่งใหแหง แลวจึงสงไปนึ่งฆาเชื้อ 

ขอควรระวัง/ขอแนะนํา 
1. เวลาที่ถวยสุญญากาศจับที่ศีรษะเด็กไมควรเกิน 45 นาที เพราะระยะเวลายิ่งนานยิ่งเปน
อันตรายตอศีรษะเด็ก 
2. ขณะใชงาน ควรระวังไมใหของเหลวที่รองรับในขวดลนไหลเขาไปใน Pump 
3. หลังใชงานทุกครั้งควรเทของเหลวออกแลวทําความสะอาดขวด พรอมทั้งทําการฆาเชื้อโรคดวย
น้ํายาฆาเชื้อทุกครั้ง 
4. ควรตรวจดู สายยาง ขอตอ อุปกรณควบคุมแรงดัน ชุดถวยดูด และทดลองเครื่องวาทํางาน
ปกติทุกอยางหรือไมกอนนําไปใชงาน 
5. กอนการใชเครื่องทุกครั้งควรตรวจดูฝาขวดใหแนน และตองปดวาลวแบงลมมือและเทา หลัง
ทําความสะอาดเสร็จแลวใสกลับเขาที่เหมือนเดิม 
6.ขณะใชงานระวังอยาใหน้ําใหเขาเครื่อง และในระหวางเดินเครื่องอยาใหน้ําเกินครึ่งขวด 

   
รูปที ่2 เครื่องดูดชวยคลอด  (Vacuum) 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 5/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1.  เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum)ดําเนินการไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2.  เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ 

วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) 
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard  (STD)  
4.2. เครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) 

 
 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องมือแพทย(UUT) 
5.2. คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
5.4. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง

ประเสริฐ 
5.5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 

 
 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1 ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum)ในการบันทึกผลการทดสอบ 
6.2 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องดูดชวยคลอด (Vacuum) ที่จะทําการทดสอบลงใน

แบบฟอรม   Vacuum VAC 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 6/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.3 ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของเครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) กอนที่จะทํา
การทดสอบ ตามแบบฟอรม  Preventive Maintenance Report 

6.4 ทดสอบเครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum Testing) 
6.5 ขั้นตอนการทดสอบระบบปองกันการลน OVERFLOW PROTECTION 
6.6  ทดสอบโดยใส น้ําในภาชนะกักเก็บของเสียต่ํากวาระดับที่กําหนดเล็กนอย เปดเครื่องเอาปลายสาย
ดูดๆน้ําเขาภาชนะกักเก็บใหตรวจดูวาเมื่อน้ําถึงระดับที่กําหนดเครื่องจะหยุดดูดน้ํา 
6.7  ขั้นตอนการตรวจสอบ PRESSURE GAUGE 
6.8 ตรวจสอบ Pressure gauge ขณะที่ยังไมเปดเครื่องเข็มจะตองชี้ที่ เลขศูนย                                                      
6.9 ขั้นตอนการทดสอบ แรงดูดของเครื่อง(VACUUMM PRESSURE  ACCURACY)     
6.10 กําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 90% of Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด เปนการทดสอบ
ความถูกตองของแรงดดูของเครื่องทดสอบโดยตอสายดูดของเครื่อง Vacuum เขากับชองวัดแรงดูด
ของเครื่อง Parameter Tester หมุนเปด Control valve ของเครื่อง Vacuum ตั้งคาแรงดูดตามที่
ตองการทดสอบ    
6.11  จากนั้นใหอานคาจากเครื่อง Standard         
6.12   ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึกผลการทดสอบถาเครื่อง

อยูในเกณฑมาตรฐานตาม คาผิดพลาดที่ยอมรับได ใหติดสตี๊กเกอรรายละเอียดตามภาคผนวก 2 

 
รูปที่ 3.  การตอเครื่องมือและอปุกรณเพื่อทดสอบคาความผิดพลาดสูงสุด 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 7/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องดูดชวยคลอด (Vacuum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 
 
 

Vacuum  VAC  
Departments……………….……………………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%           
 
                        เกณฑการยอมรับ  +/- 10  %       

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
     
     
     
     
     
     
     
     

Bar Bar Bar Bar Bar 
 

ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 8/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 9/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                 

                                   
            X  = คาเฉลี่ย( Mean) 
            n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาผิดพลาด(Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

  Error = (UUT Setting - Std.Reading) หรือ (UUT Reading - Std. Setting)  
ตัวอยาง 

UUT Setting STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) 
-0.8 -0.79 -0.79 -0.79 
Bar Bar Bar Bar 

 
UUT Setting       =    0.8      Bar 

                                      n    =     3 

STD Reading ( X ) (Mean)       =         =   0.79   Bar 

Error  =  UUT Setting –  STD Reading ( X )        =     0.8 – 0.79   Bar 
                      คา   Error    ที่  0.8    Bar         =     0.01     Bar  

                                                % Error      =        =      1.25  % 
                                 คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

คาแก (Correction)   = - 0.01  mmHg   ( เครื่องหมายตรงขามกบัคา Error )  
               Correction =  (STD  - UUT ) 
คาที่แทจรงิ (True Value)         =   (คา UUT) + (คาแก) 

             คาที่แทจรงิ (True Value)       =   0.8 + (-0.01)     Bar 
                                =   0.8 – 0.01         Bar 

                 คาที่แทจริง (True Value)   =       0.79          Bar 
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Work Instruction 
เรื่องการทดสอบเครื่องดดูชวยคลอด   

 (Vacuum Testing) 
 

รหัส :    WI-TES-VAC       แผนที่ : 10/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องดูดชวยคลอด   
(Vacuum) 

cmHg, Bar VAC +/-10% 0.1-0.9 Bar 

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ใน
การอางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย       
 

10. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครือ่งมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน
ตามยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดทีท่ําการปรบัตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากบัเครือ่งมอืที่นํามาทดสอบ  
UUT Setting: คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบทีป่รบัตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 

      UUT Reading:  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
      ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 

Testing (Tes):  การตรวจวัดสมรรถนะ หรอืความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
Correction: คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
True Value : คือ คาที่แทจริง 

      STD: เครื่องมือ Standard   
       VAC: เครื่องดูดชวยคลอด   (Vacuum) 
       WI-TES-VAC; Work Instruction Testing Vacuum 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องชั่งนํ้าหนักผูใหญ  (Weight Adult) 
 

        

 
รูปที่ 1 เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ  (Weight Adult) 

 

เครื่องนํ้าหนัก ที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายแบบ ซึ่งมีทั้งระบบกลไกทางแมคคานิกส อยางเดียว
และระบบกลไกทางแมคคานิกสกับอิเล็กทรอนิกสรวมกัน ที่ใชกับโรงพยาบาลตางมีอยูหลายขนาดชั่ง
น้ําหนักตั้งแต  0-120 กิโลกรัม หรือ 0-260 ปอนด จะขอกลาวเพียงระบบกลไกแมคคานกิส 

วิธีการใชงาน 
ตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบ กอนชั่งน้ําหนักเข็มจะตองตรงศูนยถาไมตรงตองปรับให

ตรง  อยาช่ังน้ําหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง กอนช่ังน้ําหนักตองถอดรองเทาและใหมีสิ่งของในรางกายนอย
ที่สุด  ยืนช่ังใหวางเทาตรงบริเวณที่กําหนดทั้งสองขาง ยืนนิ่งๆ แลวอานเข็มช้ีตรงตัวเลขจะไดคาน้ําหนักที่ชั่ง
ได หามวางเครื่องชั่งบนพรมหรือพื้นที่ออนนุมจะทําใหคาที่ชั่งผิดพลาดได 

การบํารุงรักษาและแกไขเบ้ืองตน   
ควรเก็บเครื่องไวในที่แหงไมเปยกชื้นจะทําใหอุปกรณภายในเกิดสนิมไดจึงเปนสาเหตุทําใหชั่งไดไม

ตรงตามความเปนจริงทําใหเกิดปญหาคือ 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

- ถาสเกลปรับตั้งศูนยไมได อาจเกิดจากเฟองที่แกนชํารุด ไมสามารถยกสปริงไดหรือเฟองที่คานไม
เคลื่อนที่ และที่จานสเกลชํารุดเกิดจากสึกหรอซึ่งไมสามารถสงผลใหจานสเกลหมุนไปตําแหนงตองการได 

- ถาไมสามารถช่ังน้ําหนักได ใหสังเกตตําแหนงตางๆของอุปกรณวาอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
การแกไขจะตองทําใหอุปกรณทุกตัวภายในทําหนาที่ไดตามปกติ เชนหากจุดที่คานและเฟองไมหมุนควรทํา
การหยอดน้ํามันหลอลื่นและตรวจดูรูวามีสนิมหรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม เปนตน 

- ถาช่ังน้ําหนักไดไมตรงความเปนจริง จุดสําคัญที่สุดคือสปริงซึ่งสามารถหมุนปรับใหเคลื่อนที่ขึ้นลง
ไดโดยคาน เปนตัวประคองและเปรียบเทียบกับตุมน้ําหนักมาตรฐาน 

- ถาน้ําเขาเครื่อง ใหเปดฝาและนําไปตากหรือใชลมเปาใหแหง 
กอนการใชงาน 
- ตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบ 
- ควรตรวจสอบใหเข็มชี้ที่สเกลตรงศูนย 
หลังการใชงาน 
- ควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
- ควรเก็บในที่ไมมีน้ําหนักกดทับ 
- ควรเก็บในที่แหงไมเปยกชืน้และมีผาหรือพลาสติกคลุม 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) ไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนดเพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 
เดียวกันสามารถสืบคนความเปนมา และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได  

 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องการทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult 

Testing) ตั้งแตหลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการหาคาเฉลี่ย คาความ
ผิดพลาดเกณฑการยอมรับ 

 

3.  ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 
3.2 ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ  (Weight Adult Testing)   

  

4.  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบ 
4.1 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน  ขนาด 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg        : Standard Class M1 

                                              ขนาด  20 kg จํานวน 4 ลูก             : Standard Class M1 
           4.2 เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.2 คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3 เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
5.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตกุรณ 

        5.5 คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.  ขั้นตอนปฏิบัติงานทดสอบ ทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนกัผูใหญ (Weight Adult Testing) 
    

    
รูปที่ 2 แสดงทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 

 

          6.1 เครื่องชั่งน้ําหนักที่จะทําการทดสอบกําหนดจุดทดสอบที่ 10 % ถึง 90% of Range    หรือ
ตามที่ผูรับบริการกําหนด 
           6.2 วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพื้นราบที่ไดระดับตามแนวราบ หรือใหปรับระดับที่เครื่องชั่งน้ําหนัก 
ถาเปนแบบที่สามารถปรับระดับได        

 6.3 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult) ที่จะทําการ
ทดสอบ ในแบบฟอรม ทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 
           6.4 ปรับ Zero หรือ Automatic Zero ถาเปนแบบที่สามารถทําได 

 6.5 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult) ที่จะทําการ
ทดสอบ ในแบบฟอรม ทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 

6.6 ทําการทดสอบคาความถูกตองของเครื่องชั่งน้ําหนักตามจุดทดสอบคือ ที่คาน้ําหนัก 10 kg , 
20 kg,  40 kg, 60 kg, 80 kg หรือตามผูใชกําหนดยานการใชงานตามตองการ 

6.7 ทําการทดสอบดังนี้  
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

            6.7.1 วางตุมน้ําหนักมาตรฐาน ณ จุดกึ่งกลางของเครื่องชั่งน้ําหนักที่ทดสอบ รอจนตัวเลข
หรือเข็มที่แสดงคาน้ําหนักหยุดนิ่ง แลวบันทึกผลที่เครื่องชั่งน้ําหนักอานได ยกตุมน้ําหนักออกจากเครื่องชั่ง      
น้ําหนักรอจนตัวเลขหรือเข็มหยุดนิ่งที่สเกล “0” แลวทําการทดสอบซ้ําอีก 2 ครั้งดวยตุมน้ําหนักเดิม 
            6.7.2 ทําการทดสอบคาน้ําหนักในคาที่กําหนดหรือตองการตอไปตามคาที่ระบุในตารางขอ    
6.6 โดยทดสอบเหมือนกับขอ 6.7.1 แลวบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึกผลการทดสอบ 
      6.8 ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตามเอกสารไดคาที่อยูในเกณฑการยอมรับ ติดสติ๊กเกอรที่
เครื่อง 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลทดสอบเครื่องชั่งนํ้าหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 

Weight  Adult Testing  
   Departments……………….…….……………… Province ……………….…..……….….…………. 
   Date  ………./……..…/……..……              Section.……...........................…..……...…… 
   Manufacture…………………………..……….   Model…………………..……..….………………… 
   Serial No………………………………...…..……  ID No……………..………………..………………… 
   Temp…….…………๐C                       Humidity…….……….% 

คาต่ําสุดที่อานได…...0.1 Kg  ......0.5  Kg .…...1.0  Kg ....…Kg      Gain การยอมรับ  +/- 2 Kg                  

 

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
     
     
     
     
     
     
     
     

Kg Kg Kg Kg Kg 
 
 

ผูทดสอบ…………………………………… 
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8.วิธีคํานวณหาคา 
         วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 

                                                               
                 X  = คาเฉลี่ย          X = คาวัดได           n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ  
        
  วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean)  ดังตัวอยางตามตารางขางลางนี ้
Standard 
Setting 

UUT Reading (1) UUT Reading (2) UUT Reading (3) Mean ( X ) Error 

80 78 78 78 78 -2 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

                        
                          X   =          78 + 78 + 78        = 78    Kg 
                                                 3 
วิธีหาคาผิดพลาด(Error)  คือคาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ       
                 Error = UUT Reading - Std. Setting 
                         = UUT Reading 78 Kg 

              = STD Setting 80 Kg 
             คา  Error = UUT – STD = 78 - 80 = -2 Kg 
             คา  Error ที่ 80 Kg = 78 - 80 = -2 Kg 
             คา  Error จะมีคาเปน + หรือ - เทานั้น 
 

 วิธีหาคาปรับแก (Correction) คือคาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของ
การวัด  

คาแก (Correction) = - 2 Kg   (เครื่องหมายตรงขาม) เชน 
คาที่แทจริง (True Value)  = (คา UUT) + (คาแก) 

           คาที่แทจริง (True Value) 80 Kg    = 78 + 2 Kg  
 คาที่แทจริง (True Value)             = 80 Kg  
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              Work Instruction 
เรื่อง : วิธีการทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักผูใหญ 

Weight  Adult Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEA       แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

       ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9.    เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ Kg WEA +/-2 Kg 20-80 Kg 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10. นิยามศัพท ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing): คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ

มาตรฐานตาม ยานการวัดตางๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                 

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามา

ทดสอบ 
UUT Setting: คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ

ทดสอบ 
Reading:  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI: ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Testing:  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD: เครื่องมือ Standard             
WEA: เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ (Weight Adult Testing) 
Correction: คือคาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 

            WI-TES-WEA: (Work Instruction Testing  Weight Adult)  รหัสทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนักทั่วไป 

     True Value: คาที่แทจริง 
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องชั่งนํ้าหนักเด็ก (Baby Weight) 
                                                                      

             ตั้งเครื่องถูก                             ตั้งเครื่องผิด 

               
         

รูปที่ 1 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight) 
 

เครื่องชั่งน้ําหนัก ที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายแบบ ซึ่งมีทั้งระบบกลไกทางแมคคานกิสอยาเดียว
และระบบกลไกทางแมคคานิกสกับอิเล็กทรอนิกสรวมกัน ที่ใชกับโรงพยาบาลตางมีอยูหลายขนาดชั่ง
น้ําหนักตั้งแต  0-15 กิโลกรัม จะขอกลาวเพียงระบบกลไกแมคคานิกส 

วิธีการใชงาน   
ตัง้เครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบบนโตะที่แข็งแรง กอนชั่งน้ําหนักเข็มจะตองตรงศูนยถาไม

ตรงตองปรับใหตรง  อยาชั่งน้ําหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง กอนชั่งน้ําหนักตองถอดรองเทาเด็กและใหมี
สิ่งของในรางกายนอยที่สุด  นอนช่ังใหวางตัวเด็กนอนหงายตรงอยูบนชุดจานใสบริเวณที่กําหนดบนเครื่อง
ชั่งอยูนิ่งๆ แลวอานเข็มชี้ตรงตัวเลขจะไดคาน้ําหนักที่ชั่งได  หามวางเครื่องชั่งบนพรมหรือพื้นที่ออนนุมจะ
ทําใหคาที่ช่ังผิดพลาดได 
           การบํารุงรักษาและแกไขเบ้ืองตน   

ควรเก็บเครื่องไวในที่แหงไมเปยกชื้นจะทําใหอุปกรณภายในเกิดสนิมไดจึงเปนสาเหตุทําใหชั่งไดไม
ตรงตามความเปนจริงทําใหเกิดปญหา คือ 

- ถาสเกลปรับตั้งศูนยไมได อาจเกิดจากเฟองที่แกนชํารุด ไมสามารถยกสปริงไดหรือเฟองที่คานไม
เคลื่อนที่ และที่จานสเกลชํารุดเกิดจากสึกหรอซึ่งไมสามารถสงผลใหจานสเกลหมุนไปตําแหนงตองการได 

- ถาไมสามารถช่ังน้ําหนักได ใหสังเกตตําแหนงตางๆของอุปกรณวาอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม
การแกไขจะตองทําใหอุปกรณทุกตัวภายในทําหนาที่ไดตามปกติ เชนหากจุดที่คานและเฟองไมหมุนควรทํา
การหยอดน้ํามันหลอลื่นและตรวจดูรูวามีสนิมหรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม เปนตน 
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

- ถาช่ังน้ําหนักไดไมตรงความเปนจริง จุดสําคัญที่สุดคือสปริงซึ่งสามารถหมุนปรับใหเคลื่อนที่ขึ้นลง
ไดโดยคาน เปนตัวประคองและเปรียบเทียบกับตุมน้ําหนักมาตรฐาน 

- ถานํ้าเขาเครื่อง ใหเปดฝาและนําไปตากหรือใชลมเปาใหแหง 
กอนการใชงาน 

                   - ตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบบนโตะที่แข็งแรง 
                   - ควรตรวจสอบใหเข็มชี้ที่สเกลตรงศูนย 

หลังการใชงาน 
- ควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
- ควรเก็บในที่ไมมีน้ําหนักกดทับ 
- ควรเก็บในที่แหงไมเปยก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



 

Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องมือแพทยเพื่อดําเนินการเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby 

Weight) ไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนดเพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 
เดียวกันสามารถสืบคนความเปนมา และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
    เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight Testing)  ตั้งแตหลักการ 
เครื่องมือ 
อุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight Testing)  
3.2 ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight Testing)  

4.  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบ 

                   - ตุมน้ําหนักมาตรฐาน    ขนาด  1kg, 2kg, 5 kg:  Standard Class M1 
                   - เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 

5.   เอกสารอางอิง: 
5.1  คูมือการใชเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.2  คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3  เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย : นายศรีสกุล แสง-

ประเสริฐ 
5.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5 มือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6. วิธีปฏิบัติงานการทดสอบเครื่องชั่งนํ้าหนักเด็ก (Baby Weight Testing)     

            
6.1 ทําความสะอาดเครื่องชั่งน้ําหนักที่จะทําการทดสอบกําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 90% of 

Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.2 วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพื้นราบที่ไดระดับตามแนวราบ หรือใหปรับระดบัที่เครื่องชั่งน้ําหนักถา

เปน   แบบที่สามารถปรับระดับได 
6.3 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight) ที่จะทําการทดสอบ 

ในแบบฟอรม ทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight Testing) 
6.4 ปรับ Zero หรือ Automatic Zero ถาเปนแบบที่สามารถทําได 
6.5 ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight) ตรวจสอบ
สภาพ ที่ทําการทดสอบตาม แบบฟอรม Preventive Maintenance Report ตามภาคผนวก 1 
6.6 ทําการทดสอบคาความถูกตองของเครื่องชั่งน้ําหนักตามจุดทดสอบดังตอไปนี ้

               6.6.1 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบเข็ม คาที่ทําการทดสอบ 1 kg, 2 kg, 3kg, 5 kg, 8 kg 
    6.6.2 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบดิจิตอล แบบที่มีทศนิยม 2 ตําแหนง 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 8 kg 
6.7 วางตุมน้ําหนักมาตรฐาน ณ จุดกึ่งกลางของเครื่องชั่งน้ําหนักที่ทดสอบ รอจนตัวเลขหรือเข็มที่

แสดงคาน้ําหนักหยุดนิ่ง แลวบันทึกผลที่เครื่องชั่งน้ําหนักอานได ยกตุมน้ําหนักออกจากเครื่องชั่งน้ําหนักรอ
จนตัวเลขหรือเข็มที่แสดงคานํ้าหนักหยุดนิ่งแลวทําการทดสอบซ้ําอีก 2 ครั้งดวยตุมน้ําหนักลูกเดิม 

  6.8 ทําการทดสอบคาน้ําหนักในจุดตอไปตามคาที่ระบุในตารางขอ 7.6 โดยทดสอบเหมือนกับขอ   7.7 
          6.9 ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตามเอกสาร ไดคาที่ยอมรับได ติดสติก๊เกอร 
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลทดสอบเครื่องชั่งนํ้าหนักเด็ก( Baby Weight Testing) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 

Baby  Weight  Testing 
   Departments……………….…….……………… Province ……………….…..……….….…………. 
   Date  ………./……..…/……..……              Section.……...........................…..……...…… 
   Manufacture…………………………..……….   Model…………………..……..….………………… 
   Serial No………………………………...…..……  ID No……………..………………..………………… 
   Temp…….…………๐C                       Humidity…….……….% 
คาต่ําสุดที่อานได …….....10 g   .……..50 g       ……..g  Gain การยอมรับ  +/- 100 Gram 
 

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
     
     
     
     
     
     
     
     

g g g g g 
 
 

ผูทดสอบ…………………………………… 
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีคํานวณหาคา 
                   วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
                                

                                                       
       
       X  = คาเฉลี่ย               X = คาวัดได              n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 
 
               วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean)  ดังตัวอยางตามตารางขางลางน้ี 

Standard Setting  UUT Reading (1) UUT Reading (2) UUT Reading (3)    Mean ( X ) Error 

5000 5050 5050      5050        5050      50 
g g g g g g 

                         
                          X             =          5050 + 5050 + 5050 
                                                                    3 
                     คาเฉลี่ย          =         5050    g 
 

ความผิดพลาด (Error)  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
      คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

               Error = UUT Reading - STD Setting 
     UUT Reading       5050      g 
    STD Setting          5000      g 
    Error = UUT – STD = 5050 – 5000 = 50 g 

                คา   ERR   ที่ 5000 g     = 5050 - 5000 = 50 g 
                คา ERR จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

คาแก (Correction) = - 50 g (เครื่องหมายตรงขาม) เชน 
คาที่แทจริง (True Value)      = (คา UUT) + (คาแก) 

             คาที่แทจริง (True Value)       = 5050 + (- 50) g                                 
            คาที่แทจริง (True Value)      = 5000 g  
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Work Instruction 
เรื่อง : วิธีทดสอบเครื่องชัง่น้ําหนักเด็ก 

Baby Weight Testing 
 

รหัส :  WI-TES-WEB         แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

   ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
  ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนนุบริการ 

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก g WEB +/-100 g 1000-8000 g 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
   

 9. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ

มาตรฐานตาม ยานการวัดตางๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                     

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามา

ทดสอบ 
UUT Setting: คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ

ทดสอบ 
UUT Reading:  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Testing:  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD: เครื่องมือ Standard           
WEB: เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก (Baby Weight)  
Correction: คือคาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 

          WI-TES-WEB: (Work Instruction Testing Baby Weight) รหัสทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 
      True Value: คาที่แทจริง 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 1/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องชั่งนํ้าหนักทั่วไป  (General Weight) 

              
รูปที่ 1 เครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป  (General Weight) 

 

เครื่องชั่งนํ้าหนัก ที่ใชในปจจุบันมีมากมายหลายแบบ ซึ่งมีทั้งระบบกลไกทางแมคคานกิสอยาเดียว
และระบบกลไกทางแมคคานิกสกับอิเล็กทรอนิกสรวมกัน ที่ใชกับโรงพยาบาลตางมีอยูหลายขนาดชั่ง
น้ําหนักตั้งแต 0-40 กิโลกรัม จะขอกลาวเพียงระบบกลไกแมคคานกิส 

วิธีการใชงาน   
ตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบ กอนชั่งน้ําหนักเข็มจะตองตรงศูนยถาไมตรงตองปรับให

ตรง  อยาช่ังน้ําหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง กอนช่ังน้ําหนักตองเอาสิ่งของใสในจานรอใหนิ่ง แลวอานเข็มชี้
ตรงตัวเลขจะไดคาน้ําหนักที่ชั่งได หามวางเครื่องชั่งบนพรมหรือพื้นที่ออนนุมจะทําใหคาที่ชั่งผิดพลาดได 

การบํารุงรักษาและแกไขเบ้ืองตน   
ควรเก็บเครื่องไวในที่แหงไมเปยกชื้นจะทําใหอุปกรณภายในเกิดสนิมไดจึงเปนสาเหตุทําใหชั่งไดไม

ตรงตามความเปนจริงทําใหเกิดปญหาคือ 
- ถาสเกลปรับตั้งศูนยไมได อาจเกิดจากเฟองที่แกนชํารุด ไมสามารถยกสปริงไดหรือเฟองที่คานไม

เคลื่อนที่ และที่จานสเกลชํารุดเกิดจากสึกหรอซึ่งไมสามารถสงผลใหจานสเกลหมุนไปตําแหนงตองการได 
- ถาไมสามารถช่ังน้ําหนักได ใหสังเกตตําแหนงตางๆของอุปกรณวาอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม

การแกไขจะตองทําใหอุปกรณทุกตัวภายในทําหนาที่ไดตามปกติ เชนหากจุดที่คานและเฟองไมหมุนควรทํา
การหยอดน้ํามันหลอลื่นและตรวจดูรูวามีสนิมหรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม เปนตน 

- ถาช่ังน้ําหนักไดไมตรงความเปนจริง จุดสําคัญที่สุดคือสปริงซึ่งสามารถหมุนปรับใหเคลื่อนที่ขึ้นลง
ไดโดยคาน เปนตัวประคองและเปรียบเทียบกับตุมน้ําหนักมาตรฐาน 

- ถานํ้าเขาเครื่อง ใหเปดฝาและนําไปตากหรือใชลมเปาใหแหง 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 2/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

กอนการใชงาน 
- ตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักใหไดระดับกับพื้นราบ 
- ควรตรวจสอบใหเข็มชี้ที่สเกลตรงศูนย 
หลังการใชงาน 
- ควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
- ควรเก็บในที่ไมมีน้ําหนักกดทับ 
- ควรเก็บในที่แหงไมเปยกชื้นและมีผาหรือพลาสติกคลุม 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 3/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป (General Weight Testing) ไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนดเพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 
เดียวกันสามารถสืบคนความเปนมา และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 

 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องการทดสอบเครื่องชั่งน้ําทั่วไป (General Weight Testing) 

ตั้งแตหลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
  

3. ผูรับผิดชอบ 
          3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องชั่งน้ําทั่วไป (General Weight Testing) 
          3.2 ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องชั่งน้ําทั่วไป (General Weight Testing) 
4.  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบ 

4.1 ตุมน้ําหนักมาตรฐาน ขนาด 1 kg, 2kg, 5 kg, 10 kg : Standard Class M1 
                                          ขนาด 20 kg จํานวน 4 ลูก         : Standard Class M1 

4.2 เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 

5.   เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการสอบเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.2 คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3 เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
5.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5  คูมือการใช  และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 4/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.  ขั้นตอนปฏิบัติการทดสอบ 

                  
     6.1 ทําความสะอาดเครื่องชั่งน้ําหนักที่จะทําการทดสอบกําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 90% of         
Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 

6.2 วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพื้นราบที่ไดระดับตามแนวราบ หรือใหปรับระดับที่เครื่องชั่งน้ําหนักถา
เปนแบบที่สามารถปรับระดับได 

6.3 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของเครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป (General Weight) ที่จะทําการ
ทดสอบ ในแบบฟอรม ทดสอบเครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป (General  Weight  Testing) 

6.4 ปรับ Zero หรือ Automatic Zero ถาเปนแบบที่สามารถทําได 
6.5 ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป (General Weight) ตรวจสอบ 

สภาพ ที่ทําการทดสอบตาม แบบฟอรม  Preventive Maintenance Report ตามภาคผนวก 1 
6.6 ทําการทดสอบคาความถูกตองของเครื่องชั่งน้ําหนักตามจุดทดสอบดังตอไปนี ้เครื่องชั่งน้ําหนัก

ทั่วไป 3 kg , 10kg, 15 kg, 20 kg, 40 kg 
6.7 ทําการทดสอบดังนี้ 
       6.7.1 วางตุมน้ําหนักมาตรฐาน ณ จุดกึ่งกลางของเครื่องชั่งน้ําหนักที่ทดสอบ รอจนตัวเลข
หรือเข็มที่แสดงคาน้ําหนักหยุดนิ่ง แลวบันทึกผลที่เครื่องชั่งน้ําหนักอานได ยกตุมน้ําหนักออกจาก
เครื่องชั่งน้ําหนักรอจนตัวเลขหรือเข็มชี้ที่ “0” แลวทําการทดสอบซ้ําอีก 2 ครั้งดวยตุมน้ําหนักเดิม 

                 6.7.2 ทําการทดสอบคาน้ําหนักในจุดตอไปตามคาที่ระบุในตาราง โดยทดสอบเหมือนกับ 
ขอ6.7.1 

6.8 ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตามเอกสารไดคาที่ยอมรับได ติดสติก๊เกอร 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 5/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลทดสอบเครื�องชั�งนํ� าหนกัทั�วไป (General Weight Testing) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 

General  Weight  Testing  

   Departments……………….…….……………… Province ……………….…..……….….…………. 
   Date  ………./……..…/……..……              Section.……...........................…..……...…… 
   Manufacture…………………………..……….   Model…………………..……..….………………… 
   Serial No………………………………...…..……  ID No……………..………………..………………… 
   Temp…….…………๐C                       Humidity…….……….% 

ค่าตํ�าสดุที�อ่านได้…...0.1 Kg  ......0.5  Kg .…...1.0  Kg …..…Kg      Gain การยอมรับ  +/- 4 % 

 
UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
     
     
     
     
     
     
     
     

Kg Kg Kg Kg Kg 
 

ผูทดสอบ…………………………………… 
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 6/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 7/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7.วิธีคํานวณหาคา 
              วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
                                

                                   
            X  = คาเฉลี่ย                X = คาวัดได             n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 
 
         วิธีหาคาผิดพลาด(Error) ดังตัวอยางตามตารางขางลางน้ี 

Standard Setting UUT Reading (1) UUT Reading (2) UUT Reading (3) Mean ( X ) Error 
40 39 39 39 39 - 1 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

                          
                           X   =          39 + 39 + 39 
                                                 3 
                               =         39    Kg 

Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = UUT Reading-Std. Setting) 
UUT Reading       39      Kg 
STD Setting          40      Kg 
Error = UUT – STD  = 39 – 40  = - 1 Kg 
คา   ERR   ที่  40  Kg    =     39 -  40  =  -1  Kg 
คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทานั้น 
คาแก (Correction) =  1 Kg (เครื่องหมายตรงขาม) เชน 
คาที่แทจริง ( True Value)      =   (คา UUT) + (คาแก) 

       คาที่แทจริง ( True Value)      =   39 + 1         Kg                                 
  คาที่แทจริง ( True Value)      =       40           Kg  
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Work Instruction 

เรื�อง : วธีิทดสอบเครื�องชั�งนํ�าหนกัทั�วไป 

General  Weight Testing 

 

รหสั :  WI-TES-WEG       แผ่นที� : 8/8 

ฉบบัที� : 01                      แก้ไขครั �งที� : 01 

วนัที�บงัคบัใช้ :  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

         ผูจัดทํา :  นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

   ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิองสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8.    เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป(General  Weight ) Kg WEG +/- 4 % 3-40 Kg 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 

9. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 

UUT (Unit Under Testing) : คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม ยานการวัดตางๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 

STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                 
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 

STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามา
ทดสอบ 

UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ
ทดสอบ 

UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 

ECRI : ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 

Testing : การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 

STD : เครื่องมือ Standard 

WEG : เครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป (General Weight) 

          Correction : คือคาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
          WI-TES-WEG : ( Work Instruction Testing General  Weight) รหสัทดสอบเครือ่งชั่งน้ําหนัก

ทั่วไป 
          True Value : คาที่แทจริง 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) 

 

ขอควรระวังในการใชงาน 
 เครื่องปนเลือดเปนอุปกรณทางไฟฟาที่ทํางานโดยการหมุนของมอเตอรที่มีความเร็วรอบสูงมาก จงึควร
ระวังในการใชงาน เพราะถาพลาดพลั้งขึ้นมาจะเปนอันตรายแกผูใชได ขอควรระวัง มีดังนี้ 
 (1) ปลั๊กที่นํามาใชกับเครื่องควรมีการตอกราวด เพราะถาเกิดไฟฟารั่วจะไมเปนอันตรายตอผูใช 
 (2) พื้นที่ใชวางเครื่องควรเรียบสม่ําเสมอ เพราะถาพื้นไมเรียบอาจจะทําใหเครื่องเลื่อนไถลตกหลนได 
 (3) ไมควรเปดฝาเครื่อง ขณะที่เครื่องยังหมุนอยู 
 (4) ไมควรตั้งเวลาเพิ่มในขณะที่เครื่องยังทํางานอยู เพราะอาจจะทําใหอุปกรณต้ังเวลาชํารุดได 
 (5) เมื่อเครื่องหยุดหมุน แตฝาเปดไมไดไมควรใชวิธีงัดฝา เพราะจะทําใหเกิดการชํารุดเสียหายได 
 (6) ในขณะใชงาน ถามีกลิ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติใหหยุดการใชงานและใหสงซอม 

 

สํารวจกอนการดําเนินการสอบเทียบ 
ตรวจเช็ค เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge)  กอนทดสอบ หลักการตรวจสอบ เบื้องตน 
1. ตรวจดูวาเครื่องอยูในสภาพการใชงานหรือไม 
2. เอาอุปกรณที่ไมเกี่ยวของออกกอนกับการทดสอบออก (เชน หลอดแกวใสอุปกรณในการใชงาน)   
3. ตรวจด ูสายไฟฟาที่ตอเขาเครื่องที่จะทําการทดสอบเครื่องใหเหมาะสมกับชุดตอไฟฟามาใชงานถา

ไมไดใหดําเนินการแกไขกอน 
4. ใหใช AC โวลตมิเตอรตรวจสอบไฟฟาที่นํามาใชตองอยูไดมาตรฐาน (220 V  10 %) เพราะถา

แรงดันไฟฟาต่ําจะทําใหรอบของเครื่องปนตก 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5. ทําการทดสอบกอนการวัดอยางนอย 1-2 ครั้งและตั้งคาเวลาในการวัดสัก 1 นาทีและทําการ
ทดสอบการตัดตอของวงจรตัดตอไฟฟา 

การตรวจวัด  เครื่องปนตกตะกอน(Serofuge) 
6. ในการวัดรอบของเครื่องควรวัดขณะที่มีจานวางหลอดแกวอยู และไมควรวัดรอบของมอเตอรใน

ขณะที่ไมมีจานวางหลอดแกว 
7. สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบความเร็วรอบปละ 1 ครั้ง  
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) ดําเนินการไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และ

ใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ 

วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ   เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge)   

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวธิีการทดสอบ เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge)  
    

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD)   
4.2. เครื่องมือ Standard  Digital Stopwatch  (STD)      
4.3.   เครื่องปนตกตะกอน(Serofuge)  (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมอืการใชงาน เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge)  
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ 
5.3. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง

ประเสริฐ 
5.4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) ในการบันทึกผลการทดสอบ 

     6.2 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของ เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) ที่จะทําการทดสอบลงใน
แบบฟอรม Serofuge SER  
       6.3 ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test) ของ เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge)   กอนที่จะทํา
การทดสอบ ตามแบบฟอรม  Preventive Maintenance Report รายละเอียดตามภาคผนวก 1     
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4 ทดสอบ     เครื่องปนตกตะกอน(Serofuge)   
6.4.1 วัดคาความเร็วรอบ    
6.4.2 ติดสติ๊กเกอรสะทอนแสงบน จานสวนที่หมุน 
6.4.3 ตั้งเวลาและกด start ใหเครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) รอจนความเร็วรอบของ เครื่อง

ปนตกตะกอน (Serofuge) คงที่โดยใชเวลาประมาน 30 วินาที ่
6.4.4 ตั้งคาที่เครื่องปนตกตะกอน (Serofuge) (UUT) วัดคาและอานคาจากเครื่องมือ 

Standard (STD) 
6.4.5 วัดคาความเร็วรอบดวยเครื่องมือ Standard  สองลําแสงไปยังสติ๊กเกอรสะทอนแสงใน
ตําแหนงตัง้ฉาก 
6.4.6 ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก 
หมายเหต ุชวงความเร็วที่วัด(Rang) ดูไดจาก Nameplate ของเครื่อง ซึ่งแตละยี่หอจะไมเทากัน 

แตไมควรต่ํากวา 3000 รอบตอนาที (rpm) ±10 %  
6.4.7 ทดสอบเวลา 
6.4.8 กําหนดจุดสอบเทียบตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.4.9 จากนั้นอานคาจาก Standard  Digital Stopwatch   
6.4.10 ตั้งคาที่เครื่องปนตกตะกอน(Serofuge) UUT วัดคาและอานคาจากเครื่อง Standard 
6.4.11 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก

ผลการทดสอบถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรับได ให ติดสตี๊ก
เกอร รายละเอียดตามภาคผนวก 2 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปนตกตะกอน(Serofuge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMER       เกณฑการยอมรับ      …….Analog ± 20 sec    …….Digital  ± 10 sec 
UUT  STD1 STD2 STD3 Mean 
15     
30     
60     
Sec Sec Sec Sec Sec 

ผูทดสอบ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Serofuge  SER  
 
Departments……………….…………………Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%         
RPM     เกณฑการยอมรับ +/-  10 % 
UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
3000     
     
     
     
RPM RPM RPM RPM RPM 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1     
 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7 วิธีหาคาเฉลี่ย( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
           n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 

 

8 วิธีหาคาผิดพลาด 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  

  คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting-Std.Reading) หรือ (UUT Reading-Std. Setting) 

ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

 
UUT Setting       =   3000      rpm 

                                      n    =     3 

            STD Reading(  )         =           =   2998  rpm 
 
Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   3000 – 2998    rpm  

                                  คา  Error   ที่  3000  rpm    =          2          rpm 
 

                                       % Error       =        =    0.07 % 
                           คา ERR จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 

 
 
 

  UUT 
Setting 

STD Reading 
(1) 

STD Reading 
(2) 

STD Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

3000 2998 2997 2999 2998 -8 
rpm rpm rpm rpm rpm rpm 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คาแก (Correction) =    -2 rpm (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error)  
                       Correction  =  (STD  - UUT )  
  คาที่แทจริง ( True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

           คาที่แทจริง ( True Value)   =   3000 + (-2 )   rpm 
                           =   3000 - 2         rpm 
 คาที่แทจริง ( True Value)   =      2998           rpm 
 

9 เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องปนตกตะกอน
(Serofuge) 

RPM 
sec 

SER +/-10% 
+/-20 sec(+/-10 sec) 

Speed 3,000 RPM 
Timer 180-420 sec 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10 นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT ( Unit Under Testing :) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐาน   ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
           STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครือ่งมอืมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากบัเครือ่งมอืที่นํามาทดสอบ  

     UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการ
ทดสอบ 

        UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นาํมาทดสอบกบัเครือ่งมือมาตรฐาน 
          ECRI ;ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 

     Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรอืความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
    Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายงัไมปรับแกของการวัด 
    True Value  :คือ คาที่แทจริง 
    STD: เครื่องมือ Standard   
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนตกตะกอน 
(Serofuge Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-SER         แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    SER :   เครื่องปนตกตะกอน(Serofuge)       
     RPM: รอบตอนาท ี
     WI-TES-SER   : Work Instruction Testing Serofuge 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 1/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องปนเม็ดเลือด  (Hematocrit) 
จุดประสงคการใชงาน ใชปนเลือดเพื่อใชปนในการตรวจดูความเข็มขนของเลือด 
หลักการทํางานของเครื่อง  
 ความหมายของคําวา Hematocrit  คือ อัตราสวนปริมาตรของเม็ดเลือดแดงที่นอนกนอยูที่
หลอดทดลองหลังจากการปนเหวี่ยงแลว เทียบกับปริมาตรของเลือดทั้งหมดที่นําไปปนใหเกิดการนอนกน 
ความเข็มขนของเม็ดเลือดแดงในเลือด ปกติเทากับ 45 % โดยทั่วไปผูหญิงจะต่ํากวาผูชาย คาสูง คือ 
ภาวะขาดนํ้า คาต่ํา คือ โลหิตจาง Range 37-54 % 
  เครื่องปนเลือดอาศัยการทํางานของมอเตอรโดยแกนของมอเตอรจะยึดติดเขากับจานซึ่งมี Tube 
ที่ใสเลือดเพื่อทําการตรวจดูความเขมขนของเม็ดเลือดวางอยูเมื่อมอเตอรหมุน จานใส Tube ก็จะหมุน
ตาม ซึ่งความเร็วรอบของมอเตอรที่ใชงานจะอยูในชวง 10,000 รอบตอนาทีขึ้นไป ซึ่งเครื่องปนเลือดบาง
รุนบางยี่หอสามารถปรับความเร็วรอบได เวลาใชงานของเครื่องจะถูกควบคุม โดยอุปกรณที่เราเรียกวา 
Timer หรืออุปกรณตั้งเวลา ซึ่งสามารถปรับไดตามเวลาที่ตองการ เมื่อเวลาที่ตั้งหมดลงมอเตอรก็จะหยุด
การทํางานความเร็วรอบของมอเตอรก็จะคอยหมุนชาลงจนหยุดลงในที่สุด เพื่อใหความเร็วรอบของ
มอเตอรหยุดเร็วข้ึนจึงไดมีการเพิ่มระบบเบรกโดยใชหลักการทางไฟฟาซึ่งระบบเบรกนี้ จะมีทั้งระบบเบรค
ที่ควบคุมโดยผูใชและระบบเบรคแบบอัตโนมัติ ในบางรุนบางยี่หอของเครื่องปนเลือดจะมีระบบปองกัน
ความปลอดภัยจากการเปดฝาขณะที่มอเตอรหมุนอยูโดยมีระบบล็อกฝาหามเปด จะเปดไดก็ตอเมื่อ
มอเตอรหยุดจนสนิทเทานั้น 
ขั้นตอนการใชงานของเครื่อง 
 (1) เสียบปลั๊กของเครื่องปนเลือด (Hematocrit) เขากับไฟฟา 220 โวลท 
 (2) เปดฝาของเครื่องปนเลือด (Hematocrit) ออก 

(3) หมุนฝาของจานใส Tube (บางรุนใชแบบกดปุมล็อก) ออกและนํา Tube มาวางเสร็จแลวจึงนํา
ฝามาปดล็อกฝาใหแนน 
(4) ปดฝาของเครื่องปน 
(5) ตั้งเวลาในการใชงาน 
(6) ตั้งความเร็วรอบในการใชงาน 
(7) กดสวิทชสตารทใหเครื่องทํางาน 
(8) เมื่อเวลาที่ตั้งหมดลง รอจนมอเตอรหยุดหมุนจึงคอยเปดฝาของเครื่องปนเลือดออก 
(9) หมุนฝา (กดปุมล็อก) ของจานใส Tube ออก นํา Tube ออกมาเสร็จแลว ใหปดฝาของจานใส 
Tube ไวดังเดิม 
(10) ถอดปลั๊กของเครื่องออก 
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การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 2/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ขั้นตอนการบํารุงรักษา 
      การบํารุงรักษาเครื่องปนเลือดเราสามารถทําไดโดยงายเพราะวาเครื่องมือชนิดนี้ไมมีอะไรซับซอน 
ขั้นตอนการบํารุงรักษามีดังนี้ คือ 
 (1) หลังการใชงานควรทําความสะอาดจานใส Tube เสมอๆ โดยตรวจดูวามี Tube แตกหรือไม ถา
แตกก็ใหเอาออกและควรเช็ดดินน้ํามันที่ติดกับจานออกใหหมด 
 (2) ตรวจดูยางรอง Tube ที่อยูขอบดานในของจานใส Tube วามีการฉีกขาดหรือเปอยหรือไม ถามี
ใหเปลี่ยนใหม โดยสามารถทําไดโดยใหตัดยางที่มีขนาดเดียวกับของเดิมนํามาเปลี่ยนแทนของเกา โดยใช
กาวยางติดกันยางหลุดจากจาน 
 (3) ตรวจดูนอตล็อกจานใส Tube วาหลวงหรือไม ถาหลวมใหขันใหแนน วิธีทําก็คือ ใหเอาฝาปด
จานใส Tube ออกแลวใชมือหมุนนอตล็อกจานใส Tube กับแกนของมอเตอรดูวาหลวมหรือไม ถาหลวม
ใหใชเครื่องมือขันนอตที่ติดมากับเครื่องขันใหแนน 
 (4) ตรวจดูปุมลูกบิดตางๆ เชน ลูกบิดปุมตั้งเวลา ลูกบิดปุมตั้งความเร็วรอบวาอยูในตําแหนงเดิม
หรือไม ถาไม ใหขันล็อกใหอยูในตําแหนงเดิม เพราะถาไมอยูในตําแหนงเดิม จะทําใหคาที่ตั้งไมตรงตาม
ที่ตั้ง 
ปญหาและแนวทางแกไข 

ปญหา แนวทางแกไข 
1. ไฟฟาไมเขาเครื่อง 
 
2. ไฟฟาเขาเครื่องแตมอเตอรไมหมุน 
 
 
 
3. Tube ใสเลือดแตก 
4. มอเตอรหยุดแลวแตเปดฝาไมได 

- ใหตรวจดูวาปลั๊กหรือสายไฟชํารุดหรือไม ถาชํารุด
ใหเปลี่ยนใหม 
- ใหตรวจดูฟวสของเครื่องวาขาดหรือไม ถาขาดให
เปลี่ยนใหม ถายังขาดอีกใหทําการตรวจซอมเครื่อง 
- ใหตรวจดูวาฝาเครื่องปดสนิทหรือไม 
- ใหตรวจดูวาเวลาและความเร็วรอบไดตั้งแลวหรือยัง 
- ถาเครื่องยังไมทํางานใหทําการสงซอม 
- ใหปดฝาจานใส Tube ใหแนน 
- เปลี่ยนยางที่ขอบจานใส Tube ใหม 
- ใหใชเหล็กแหลมสอดเขาไปในรูดานขางของเครื่อง 
เพื่อกดล็อก 
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การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
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รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 3/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ขอควรระวังในการใชงาน 
      เครื่องปนเลือดเปนอุปกรณทางไฟฟาที่ทํางานโดยการหมุนของมอเตอรที่มีความเร็วรอบสูงมาก จึง
ควรระวังในการใชงาน เพราะถาพลาดพลั้งขึ้นมาจะเปนอันตรายแกผูใชได ขอควรระวัง มีดังนี้ 
 (1) ปลั๊กที่นํามาใชกับเครื่องควรมีการตอกราวด เพราะถาเกิดไฟฟารั่วจะไมเปนอันตรายตอผูใช 
 (2) พื้นที่ใชวางเครื่องควรเรียบสม่ําเสมอ เพราะถาพื้นไมเรียบอาจจะทําใหเครื่องเลื่อนไถลตกหลนได 
 (3) ไมควรเปดฝาเครื่อง ขณะที่เครื่องยังหมุนอยู 
 (4) ไมควรตั้งเวลาเพิ่มในขณะที่เครื่องยังทํางานอยู เพราะอาจจะทําใหอุปกรณต้ังเวลาชํารุดได 
 (5) เมื่อเครื่องหยุดหมุน แตฝาเปดไมไดไมควรใชวิธีงัดฝา เพราะจะทําใหเกิดการชํารุดเสียหายได 
 (6) ในขณะใชงาน ถามีกลิ่นหรือมีเสียงดังผิดปรกติใหหยุดการใชงานและใหสงซอม 

 
รูปที่ 1 เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) 

 
สํารวจกอนการดําเนินการสอบเทียบ 

ตรวจเช็ค  HEMATOCRIT กอนสอบเทียบ หลักการตรวจสอบ เบื้องตน 
1. ตรวจดูวาเครื่องอยูในสภาพการใชงานหรือไม 

2. ใหตรวจสอบอุปกรณที่ไมเกี่ยวกับการสอบเทียบออก (เชน หลอดแกวใสอุปกรณในการใชงาน)   
3. ตรวจดู สายไฟฟาที่ตอเขาเครื่องที่จะทําการทดสอบเครื่องใหเหมาะสมกับชุดตอไฟฟามาใชงาน

ถาไมไดใหดําเนินการแกไขกอน 
4. ใหใช AC โวลทมิเตอรตรวจสอบไฟฟาที่นํามาใชตองอยูไดมาตรฐาน (220 V  10 %) เพราะถา

แรงดันไฟฟาต่ําจะทําใหรอบของเครื่องปนตก 
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รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 4/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5. ทําการทดสอบกอนการวัดอยางนอย 1-2 ครั้งและตั้งคาเวลาในการวัดสัก 1นาทีและทําการ
ทดสอบการตัดตอของวงจรตัดตอไฟฟา 

6. การตรวจวัด  HEMATOCRIT ในการวัดรอบของเครื่องควรวัดขณะที่มีจานวางหลอดแกวอยู และ
ไมควรวัดรอบขอมอเตอรในขณะที่ไมมีจานวางหลอดแกว 

7. สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบความเร็วรอบปละ 1 ครั้ง 
8. ใหเลือกหนวยวัดของเครื่องมือวัดเปน  rpm  
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รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 5/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบ เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)  ดําเนินการไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2.  เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)   หลักการ เครื่องมืออุปกรณ 

วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)    

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวธิีการทดสอบ เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) 
    

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD) 
4.2. เครื่องมือ Standard  Digital Stopwatch (STD)  
4.3. เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)  (UUT)    

   

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) UUT 
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐาน(STD) 
5.3.  เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง

ประเสริฐ 
5.4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5. คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบ เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)  ในการบันทึกผลการ

ทดสอบ 
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รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 6/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของ  เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) ที่จะทําการทดสอบลง
ในแบบฟอรม  Hematocrit (HEM) 

6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test) ของ เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) กอนที่จะทํา
การทดสอบ ตามแบบฟอรม  Preventive Maintenance Report รายละเอียดตามภาคผนวก 1     

 

7. ทดสอบเครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)    
วัดคาความเร็วรอบ 
7.1. ติดสติ๊กเกอรสะทอนแสงบน จานสวนที่หมุน 
7.2. ตั้งเวลาและกด start ให เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit)   รอจนความเร็วรอบของเครื่องปน

เม็ดเลือด (Hematocrit)   คงที่โดยใชเวลาประมาน 30 วินาที ่
7.3. ตั้งคาที ่เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) UUT วัดคาและอานคาจากเครื่อง Standard STD 
7.4. วัดคาความเร็วรอบดวยเครื่องมือ Standard สองลําแสงไปยังสติ๊กเกอรสะทอนแสงในตําแหนงตัง้

ฉาก 
7.5. ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก 
หมายเหต ุชวงความเร็วที่วัด(Rang) ดูไดจาก Nameplate ของเครื่อง ซึ่งแตละยี่หอจะไมเทากัน แต

ไมควรต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) ±10 %  
ทดสอบเวลา 
7.6. กําหนดจุดสอบเทียบตามที่ผูรับบริการกําหนด 
7.7. จากนั้นอานคาจาก Standard  Digital Stopwatch 
7.8. ตั้งคาที่เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) UUT วัดคาและอานคาจากเครื่อง Standard STD 
7.9. แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึกผลการ

ทดสอบ 
7.10. ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรับได ให ติดสตี๊กเกอร 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 7/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) 
Hematocrit  HEM 

 
Departments……………….………………..Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%         
RPM     เกณฑการยอมรับ +/-  10 % 

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
10000     
11000     
12000     

     
RPM RPM RPM RPM RPM 

TIMER       เกณฑการยอมรับ      …….Analog ± 20 sec    …….Digital  ± 10 sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 

UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
(3)180     
(5)300     
(7)420     

     
Sec Sec Sec Sec Sec 

 
ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 8/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 9/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย ( Mean) 
           n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 
วิธีหาคาผิดพลาด 

Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
  คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

Error = (UUT Setting-Std.Reading) หรือ (UUT Reading-Std. Setting) 
ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

 
   UUT Setting       =   12000      rpm 

                              n    =     3 

         STD Reading(  )    =   
3

119931199111992        =  11992  rpm 

                            Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   12000 – 11992   rpm  
                                                   คา  Error   ที่  12000  rpm   =           8          rpm 

                                                                         % Error     =         =    0.07 % 
 
                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 

 
              คาแก (Correction) =   - 8  rpm  (เครื่องหมายตรงขามกบัคา Error)  

                           Correction  =  (STD  - UUT )  
       คาที่แทจริง ( True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

  UUT 
Setting 

STD Reading 
(1) 

STD Reading 
(2) 

STD Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

12000 11992 11991 11993 11992 8 
rpm rpm rpm rpm rpm rpm 
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Work Instruction 

การทดสอบเครื่องปนเมด็เลือด  
(Hematocrit Testing) 

  

 
รหัส : WI-TES-HEM     แผนที่ : 10/10 
ฉบับที่ : 01             แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

           คาที่แทจริง ( True Value)       =   12000 + (- 8 )   rpm 
                               =   12000 -  8         rpm 
   คาที่แทจรงิ ( True Value)    =     11992            rpm 
 

เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 
เครื่องปนเม็ดเลือด 

(Hematocrit) 
RPM 
sec 

HEM +/-10% 
+/-20 sec(+/-10 sec) 

Speed 10,000 -13,000 RPM 
Timer 180-420 sec 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI 
ในการอางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT ( Unit Under Testing ) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ตาม ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
 STD.Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                          
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
 STD.Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ                
UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
 UUT Reading:  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
 ECRI ; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing (Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
 Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
  True Value  :คือ คาที่แทจริง 
 STD: เครื่องมือ Standard   
 HEM : เครื่องปนเม็ดเลือด (Hematocrit) 
 RPM: รอบตอนาท ี 
 WI-TES-HEM   : Work Instruction Testing Hematocrit 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องหมุนสาย (Rotator) 
คือ เครื่องมือสําหรับสรางแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง เพื่อนําไปใชแยกสารหรืออนุภาพ โดยอาศัยหลักความ

แตกตางของความหนาแนน ขนาดของสารหรืออนุภาพนั้นๆ โดยทั่วไปเครื่องหมุนเหวี่ยงมักใชในกระบวนการ
เตรียมตัวอยางและใชปนแยกสารสําหรับวเิคราะห มักจะใชแยกตัวอยางสวนที่เปนของแข็งออกจากตัวอยาง
ของเหลวหรือใชเพื่อแยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถวงจําเพาะตางกันใหเกิดการแยกชั้น  

เครื่องหมุนเหวี่ยง เปนเครื่องมือใชสําหรับเรงการตกตะกอนของอนุภาพที่ไมละลายออกจากของเหลวหรอื
ใชแยกของเหลวหลายๆละชนิดที่มีความถวงจําเพาะตางกันออกจากกัน โดยอาศัยแรงหนีศูนยกลาง ที่เกิดจาก
การหมุนรอบจุดหมุน 

เครื่องหมุนเหวี่ยงมีแกนหมุนเปนมอเตอรไฟฟา เมื่อมีกระแสไฟฟาเขามอเตอร จะเกิดการเหนี่ยวนําใหเกดิ
มีคลื่นแมเหล็กไฟฟา และทําใหแกนมอเตอรหมุนความเร็วรอบของการหมุนโรเตอรควบคุมดวยวงจรไฟฟา 
สวนเวลาที่ใชในการหมุนควบคุมดวย สวิทชปด-เปด หรือนาฬิกา 
 ขั้นตอนการทํางาน 
  เครื่องเขยาเลือด (Rotator)  

1.  เสียบปลั๊กเครื่องเขยาเลือด 
2.  เปด switch   
3.  กดปุม start งานตามโปรแกรมที่ตั้งเอาไว   

 ขั้นตอนการบํารุงรักษา 
 การบํารุงรักษาเครื่องหมุนสาย (Rotator) เราสามารถทําไดโดยงายเพราะวาเครื่องมือชนิดนี้ไมมีอะไร
ซับซอน ข้ันตอนการบํารุงรักษามีดังนี้ คือ 

1. หลังการใชงานควรทําความสะอาดตัวเครื่อง 
2. ตรวจดูปุมลูกบิดตางๆ เชน ลูกบิดปุมตั้งเวลา ลูกบิดปุมตั้งความเรว็รอบวาอยูในตําแหนงเดิมหรือไม  
ถาไม ใหขันล็อกใหอยูในตําแหนงเดิม เพราะถาไมอยูในตําแหนงเดิม จะทําใหคาที่ต้ังไมตรงตามที่ตัง้ 
3. ตรวจดูรอยฉีกขาดของสายไฟฟา ตรวจวัดกระแสไฟฟารั่วที่เครื่อง 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ปญหาและแนวทางแกไข 
ปญหา แนวทางแกไข 

1. ไฟฟาไมเขาเครื่อง 
 
2. ไฟฟาเขาเครื่องแตมอเตอรไมหมุน 
 
3. มอเตอรหมุนเร็วแตควบคุมความเร็วไมได 
 

- ใหตรวจดูวาปลั๊กหรือสายไฟชํารุดหรือไม ถาชํารุด
ใหเปลี่ยนใหม 
- ใหตรวจดูฟวสของเครื่องวาขาดหรือไม ถาขาดให
เปลี่ยนใหม ถายังขาดอีกใหทําการตรวจซอมเครื่อง 
- ระบบควบคุมความเร็วผิดปกติ 
- มอเตอรเสีย 

 

ขอควรระวังในการใชงาน 
 เครื่องปนเลือดเปนอุปกรณทางไฟฟาที่ทํางานโดยการหมุนของมอเตอรที่มีความเร็วรอบ จึงควรระวังใน
การใชงาน เพราะถาพลาดพลั้งขึ้นมาจะเปนอันตรายแกผูใชได ขอควรระวัง มีดังนี้ 
 (1) ปลั๊กที่นํามาใชกับเครื่องควรมีการตอกราวด เพราะถาเกิดไฟฟารั่วจะไมเปนอันตรายตอผูใช 
 (2) พื้นที่ใชวางเครื่องควรเรียบสม่ําเสมอ เพราะถาพื้นไมเรียบอาจจะทําใหเครื่องเลื่อนไถลตกหลนได 
 (3)  ไมควรตั้งเวลาเพิ่มในขณะที่เครื่องยังทํางานอยู เพราะอาจจะทําใหอุปกรณต้ังเวลาชํารุดได 
 (4) ในขณะใชงาน ถามกีลิ่นหรือมีเสียงดังผิดปรกติใหหยุดการใชงานและใหสงซอม 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องหมุนสาย(Rotator) 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูสอบเทียบ เครื่องหมุนสาย(Rotator)ดําเนินการไดอยางครบถวน 

ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
2.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องหมุนสาย(Rotator) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการ

ทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องหมุนสาย(Rotator) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องหมุนสาย(Rotator) 
4. เครื่องมืออุปกรณ 

4.1 เครื่องมือ Standard (STD) 
4.2 เครื่องมือ Standard  Digital Stopwatch (STD) 
4.3 เครื่องหมุนสาย(Rotator) UUT 

5 เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชงานเครื่องหมุนสาย(Rotator) UUT 
5.3 คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4 เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง

ประเสริฐ 
 

6 วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1 ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบ  เครื่องหมุนสาย(Rotator) ในการบันทึกผลการทดสอบ 
6.2 บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของ เครื่องหมุนสาย(Rotator) ที่จะทําการทดสอบลงในแบบฟอรม 

Rotator (RTT)  
6.3    ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องหมุนสาย (Rotator) กอนที่จะทําการทดสอบ 

ตามแบบฟอรม Preventive Maintenance Report      
6.4  ทดสอบ เครื่องหมุนสาย(Rotator) 

6.4.1 วัดคาความเร็วรอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4.2 ติดสติ๊กเกอรสะทอนแสงบน จานสวนที่หมุนสาย 
6.4.3 ตั้งเวลาและกด start ให เครื่องหมุนสาย (Rotator) รอจนความเร็วรอบของเครื่องหมุนสาย

(Rotator) คงที่โดยใชเวลาประมาน 30 วินาที ่
6.4.4 วัดคาความเร็วรอบดวยเครื่องมือ Standard สองลําแสงไปยังสติ๊กเกอรสะทอนแสงใน

ตําแหนงตัง้ฉาก 
6.4.5 ตั้งคาที่เครื่องหมุนสาย(Rotator)  UUC วัดคาและอานคาจากเครื่อง STD 
6.4.6 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึกผล

การทดสอบ 
หมายเหตุ โดยปกติเครื่องหมุนสาย (Rotator) ชวงความเร็วที่วัด (Rang)  ประมาณ   100 - 150

รอบตอนาที  ±10 % 
6.4.7 สอบเทียบเวลา 

6.4.7.1 กําหนดจุดสอบเทียบหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.4.7.2 ตั้งคาที่เครื่องหมุนสาย(Rotator)  วัดคาและอานคาจากเครื่อง Standard    

(STD) แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบ
ลงในใบบันทึกผลการทดสอบ ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาด
ที่ยอมรับได ให ติดสตี๊กเกอร 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องหมุนสาย(Rotator) 
Rotator  RTT 

 
Departments……………….………………. Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%         

RPM เกณฑการยอมรับ +/-  10 % 
UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
100     
150     
200     

     
RPM RPM RPM RPM RPM 

TIMER       เกณฑการยอมรับ      …….Analog ± 20 sec    …….Digital  ± 10 sec 
UUT STD1 STD2 STD3 Mean 

(3)180     
(5)300     
(7)420     

     
Sec Sec Sec Sec Sec 

 
ผูทดสอบ……………………………………… 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7 วิธีหาคาเฉลี่ย( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
           n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 
 

8 วิธีหาคาผิดพลาด 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  

  คา  ERR  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting-Std.Reading) หรือ (UUT Reading-Std. Setting) 

 

ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

 
UUT Setting       =   100      rpm 

                            n    =     3 

        STD Reading(  )   =    
3

103104105      =  104   rpm 

               Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   100 – 104    rpm  
                                                    คา  Error   ที่  100 rpm    =          - 4          rpm 

                                                                     % Error       =        =     4 % 

                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 
 
 
 

UUT Setting STD Reading 
(1) 

STD Reading 
(2) 

STD Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

100 105 104 103 104 - 4 
rpm rpm rpm rpm rpm rpm 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

        คาแก (Correction) =    4   rpm (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error)  
                     Correction  =  (STD  - UUT )  
คาที่แทจรงิ (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

         คาที่แทจริง (True Value)  =  100 + (+4 )  rpm 
                       =   100 + 4      rpm 
คาที่แทจรงิ (True Value)  =     104        rpm 
 

9 เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 
เครื่องหมุนสาย 

(Rotator) 
RPM 
sec 

RTT +/-10% 
+/-20 sec(+/-10 sec) 

Speed 100 -200 RPM 
Timer 180-420 sec 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10 นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT ( Unit Under Testing :) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ

มาตรฐาน   ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                          

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
           STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครือ่งมอืมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากบัเครือ่งมอืที่นํามาทดสอบ  

     UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
        UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นาํมาทดสอบกบัเครือ่งมือมาตรฐาน 
       ECRI ;ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 

     Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรบัคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรบัแกของการวัด 
    True Value  :คือ คาที่แทจรงิ 
    Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรอืความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
     STD: เครื่องมือ Standard   
     RTT : เครื่องหมุนสาย(Rotator) 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องหมุนสาย 

(Rotator Testing) 
 

รหัส : WI-TES-RTT             แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ :จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 

ราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    RPM: รอบตอนาท ี
     WI-TES-RTT  : Work Instruction Testing Rotator 
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องปนปสสาวะ (Centrifuge) 
 Centrifuge เครื่องเหว่ียงตกตะกอน 

เครื่องเหวี่ยงสารใหตกตะกอน (Centrifuge), เครื่องแยกสาร, เครื่องเหวี่ยงสาร, ใหตกตะกอน, 
แยกสารเครื่องเหวี่ยงสารใหตกตะกอน (Centrifuge) มีใหเลือกใชงาน ทุกชนิด ทั้งแบบไฟฟา หรือมือ
หมุน ตามความตองการของผูใชงาน เครื่องเหวี่ยงสารใหตกตะกอน (Centrifuge) ใชในการแยกสารที่
เบาและหนักออกจากกันโดยการหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบสูง ๆ 

กระบวนการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) 
วิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifuge Process) หลักการทํางานคือ การใชแรงหนีศูนยกลาง ซึ่งอาศัย

หลักการความแตกตางกันระหวางความหนาแนนของสสาร (น้ํา น้ํามันมะพราว และตะกอนตางๆ) โดย
สสารที่มีความหนาแนน (density) สูงกวา ในที่นี้คือน้ําและตะกอนจะถูกเหวี่ยงแยกออก ซึ่งเปนวิธีการที่
ใชระยะเวลาอันสั้นในการผลิตและบรรจุ จึงสงผลใหมีโอกาสปนเปอนต่ํา สามารถรักษาคุณภาพของ
น้ํามันมะพราวไดดีที่สุด ซึ่งวิธีการนี้สามารถแยกช้ันน้ําและตะกอนออกจากน้ํามันไดอยางสมบูรณ น้ํามัน
ที่ไดมีความเสถียรสูง ปริมาณความชื้นต่ํามาก 

เครื่องหมุนเหวี่ยง เปนเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเรงอัตราการตกตะกอนของอนุภาค
(Particle) ที่ไมละลายออกจากของเหลว หรือใชแยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดที่มีความถวงจําเพาะ 
(specific gravity) ตางกันออกจากกัน ใชทําสารละลายใหเขมขนขึ้น ฯลฯ. ปจจุบันเครื่องหมุนเหวี่ยงได
มีการพัฒนาไปจนสามารถที่จะใชวิเคราะหชนิดของสาร หาน้ําหนักโมเลกุลของสารไดโดยอาศัย
คุณสมบัติของตัวกลาง คุณสมบัติของอนุภาคที่แตกตางกัน และการสรางแรงหนีศูนยกลางที่เกิดจากการ
หมุนรอบจุดหมุน (center of rotation) ในความเร็วรอบที่สูงมาก 

  
รูปที่ 1 เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) 
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

แบงตามความสามารถในการทําความเร็วรอบ 
 Low-speed centrifuge  
        - ความเร็วไมเกิน 10,000 rpm  
        - สวนมากจะทําไดที่ 6,000rpm  
สํารวจกอนการดําเนินการสอบเทียบ 

1. ตรวจเช็คเครื่องปนของเหลว (CENTRIFUGE)  กอนสอบเทียบ หลักการตรวจสอบ เบื้องตน 
1.1 ตรวจดูวาเครื่องอยูในสภาพการใชงานหรือไม 
1.2 ใหตรวจสอบอุปกรณหลอดใสของเหลวตองมเีปนคูโดยวางตรงกันขามกัน 
1.3 ตรวจดู สายไฟฟาที่ตอเขาเครื่องที่จะทําการทดสอบเครื่องใหเหมาะสมกับชุดตอไฟฟา

มาใชงานถาไมไดใหดําเนินการแกไขกอน 
1.4 ใหใช AC โวลทมิเตอรตรวจสอบไฟฟาที่นํามาใชตองอยูไดมาตรฐาน (220 V  10 %) 

เพราะถาแรงดันไฟฟาต่ําจะทําใหรอบของเครื่องปนตก 
1.5 ทําการทดสอบกอนการวัดอยางนอย 1-2 ครั้งและตั้งคาเวลาในการวัดสัก 1นาทีและ

ทําการทดสอบการตัดตอของวงจรตัดตอไฟฟา 
1.6 สงเครื่องใหชางตรวจเช็ดเครื่องและทดสอบความเร็วรอบปละ 1 ครั้ง 
1.7 วิธีวัดโดยแสงอินฟราเรด   คือ การใชแสงอินฟราเรดสงลงไปที่แผนมารเกอรที่ทําการ

ติดจะตองมีขนาดเหมาะสมเพื่อใหสะทอนกับมายังตัวเครื่องมือวัด วิธีนี้จะตองกระทํา
โดยใหตัวเครื่องมือตั้งฉากกับแผนมารคเกอรและถากระทําไมถูกหรือใชชุดสะทอนทีม่สีี
เดียวกับตัวจานของตัว CENTRIFUGE   คาที่อานไดผลจะ ERR  มากโดยปกติแลวถา
ผลที่อานไดสูงมาก ๆ  เชนเปนสองเทาของคาจริงก็จะตองทําการวัดใหมและการทําการ
วัดตองกระทําในเวลาใกลเคียงกันหรือกําหนดเวลา  
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) ดําเนินการไดอยาง

ครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) หลักการ เครื่องมือ

อุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal)    

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal)    
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD) 
4.2. เครื่องมือ Standard  Digital Stopwatch  (STD) 
4.3. เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal)  ( UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) UUT 
5.2. คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) ในการบันทึกผลการ

ทดสอบ 
6.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของ  เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) ที่จะทําการทดสอบ

ลงในแบบฟอรม Centrifuge CEN  
6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของ เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal)   กอนที่จะ

ทําการทดสอบ ตามแบบฟอรม  Preventive Maintenance Report รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 1     
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4. การทดสอบ เครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) 
6.4.1. วัดคาความเร็วรอบ 
6.4.2. ติดสติ๊กเกอรสะทอนแสงบน จานสวนที่หมุน 
6.4.3. กําหนดจุดทดสอบ หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.4.4. ตั้งเวลาและกด start ใหเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) ทํางานรอจนความเร็วรอบ

ของเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) คงที่โดยใชเวลาประมาน 30 วินาที ่
6.4.5. วัดคาความเร็วรอบดวยเครื่องมือ Standard สองลําแสงไปยังสติ๊กเกอรสะทอนแสงใน

ตําแหนงตัง้ฉาก 
6.4.6. แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบ

บันทึกผลการทดสอบ 
       หมายเหต.ุ โดยปกติเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) ชวงความเร็วที่วัด (Rang) ประมาณ 2,000-
6,000 รอบตอนาที ไมควรเกินมากกวา 6,000 RPM ±10 % 

6.4.7. ทดสอบเวลา 
6.4.8. กําหนดจุดทดสอบ หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.4.9. จากนั้นอานคาจาก Standard  Digital Stopwatch   
6.4.10. แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบ

บันทึกผลการทดสอบ 
6.4.11. ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรับได ให ติดสตี๊กเกอร 

รายละเอียดตามภาคผนวก 2     
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปนปสสาวะ (Centrifucal) 
 

TIMER       เกณฑการยอมรับ      …….Analog ± 20 sec    …….Digital  ± 10 sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3     
 
 
 

Centrifuge  CEN  
Departments……………….………………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..………ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%     

RPM     เกณฑการยอมรับ +/-  10 % 
UUT STD1 STD2 STD3 Mean 
1500     
3000     
4000     
5000     
RPM RPM RPM RPM RPM 

UUT  STD1 STD2 STD3 Mean 
(3)180     
(5)300     
(7)420     
     
Sec Sec Sec Sec Sec 
 
ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1     
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย( Mean) 
                                    

                                   
 
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
           n = จํานวนขอมูลที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาผิดพลาด 
Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  

  คา  ERR = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting - Std.Reading) หรือ (UUT Reading-Std. Setting) 

 
ตัวอยางการหาคาคาเฉลี่ย ( Mean)และคาผิดพลาด(Error) 

 
UUT Setting       =   3000      rpm 

                              n    =     3 
 

                STD Reading (  ) ( Mean)        = 
3

300930113010        =  3010   rpm 

 
          Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   3000 – 3010    rpm  

                                                คา  Error   ที่  3000 rpm     =          -10          rpm 
 

                          % Error       =           =    0.33 % 
                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 

  UUT 
Setting 

STD Reading 
(1) 

STD Reading 
(2) 

STD Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

3000 3010 3011 3009 3010 -10 
rpm rpm rpm rpm rpm rpm 
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

            คาแก (Correction)   =   10  rpm  (เครื่องหมายตรงขามกบัคา Error)  
                            Correction =  (STD  - UUT)  
      คาที่แทจริง (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

           คาที่แทจริง (True Value)       =   3000 + (10)   rpm 
                              =   3000 + 10         rpm 
  คาที่แทจริง (True Value)     =     3010             rpm 
 

9. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 
เครื่องปนปสสาวะ 

(Centrifuge) 
RPM 
sec 

CEN +/-10% 
+/-20 sec(+/-10 sec) 

Speed 2,000 -6,000 RPM 
Timer 180-420 sec 

หมายเหตุ   การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI  
ในการอางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT ( Unit Under Testing :) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ

มาตรฐาน   ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                          

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครือ่งมอืมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากบัเครือ่งมอืที่นํามา

ทดสอบ 
UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการ

ทดสอบ 
UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นาํมาทดสอบกบัเครือ่งมือมาตรฐาน 
ECRI ; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Testing (Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรบัคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรบัแกของการวัด 
True Value :คือ คาที่แทจริง 
STD: เครื่องมือ Standard   
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Work Instruction 

 การทดสอบเครื่องปนปสสาวะ 
(Centrifucal Testing) 

 

 
รหัส : WI-TES-CEN             แผนที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    CEN : เครื่องปนปสสาวะ Centrifucal 
   RPM: รอบตอนาท ี
    WI-TES-CEN   : Work Instruction Testing Centrifucal 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) 
 

  

 
รูปที่ 1 Amalgamator 

 

amalgamator เปนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ใชในงานทันตกรรมเพื่อการชวยอุดฟน ตัวมอเตอรทํา
ดวยวัสดุแข็งแรงมีความเร็วรอบในการใชงาน การหมุนของมอเตอรมีความเร็วไมต่ํากวา 4,000 รอบ/นาที มี
หนาปดมาตรวัดจํานวนรอบ หนาปดมาตรวัดเวลา มอเตอรตอกับกานแคปซูล เปนโลหะบางชนิดบดละเอียด
ลงไปในสวนผสมที่จะเติมฟนที่มีโพรงอยูในนั้น ผสมจะตองทําอยางระมัดระวังเพื่อสรางและฟนฟูความ
แข็งแรงของฟนที่เสียหายเพื่อใหวัสดุที่เปนอันตรายในสัดสวนที่เหมาะสมและในตําแหนงที่ถูกตอง โลหะที่เขา
ไปเติมจะมีความแตกตางกันรวมทั้งการผสมผสานของดีบุกทองแดงและสีเงิน อุดเงินที่มีการใชมานานกวา 
100 ป ไมเพียง แตการอุดเงินราคาไมแพงพวกเขาจะยังแข็งแกรงทําใหพวกเขาที่ผานมาทันตแพทยที่ทํางาน
บูรณะโดยตรงกับฟนอุดฟนโดยใชโลหะจะตองใช amalgamator ทันตกรรม งานบูรณะฟนผุโดยตรงรวมถึง 
งานบูรณะทางออมรวมถึงการสรางครอบฟนเนียรหรือสะพาน เพื่อเติมเต็มชองวางงานทันตแพทยจะใชรังสี
เอกซที่จะเห็นขอบเขตของความเสียหายที่ ตอไปจะกลบเนื้อหาฟนผุที่จะเปดจุดที่จะจัดใหมีการรวมกัน 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เมื่อถึงการหา amalgamator ใหมที่มีคุณสมบัติบางอยางที่ตองการ แบบใหมมีการควบคุมดวย
ดิจิตอล readouts LED และฝาครอบปองกัน ฐานใหมีความมั่นคงของเครื่องจากการยายไปรอบๆ และถูก
รบกวน เครื่องเงียบชวยสงเสริมบรรยากาศที่ผอนคลายในสํานักงาน มีผูผลิตหลายชนิดของเครื่องนี้ได ไมกี่ที่
จะตองพิจารณารวมของ 3 M RotoMix แรงที่มีความจุสูงแรงเหวี่ยงและ GC อเมริกากับ Cap Mixer ที่มี
ความสามารถที่จะตั้งโปรแกรม สําหรับการรับประกันสี่ปที่ยาวนานและฟวสปองกันภายนอกและของรุนที่
สามารถปรับรอบ Wykle แม็กซแบบ Multi-Speed รายการนี้ถูกโพสตในผลิตภัณฑในหองปฏิบัติการทันตกรรม 

 
รูปที่ 2 เครื่องปนอมลักั้ม (Amalgamator) 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และใช

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) เครื่องมืออุปกรณและสอบเทียบ

เวลา การบันทึกผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ 
 

4.  เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard Tacho Meter Tester 
4.2. เครื่องมือ Standard Digital Stopwatch 
4.3. เครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) 
 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใช เครื่องมือแพทย (UUC) 
5.2 คูมือการใชเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4 คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
5.5 เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ 
6.1 การทดสอบ เครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) 

6.1.1  วัดคาความเร็วรอบ (Tacho Meter) 
6.1.1.1 ติดสติ๊กเกอรสะทอนแสงบน หลอดแคปซูล 
6.1.1.2 กําหนดจุดทดสอบ หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.1.3  ตั้งเวลาและกด start ให เครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator)ทํางานรอจนความเร็ว  

รอบของเครื่องปนอมัลกั้ม (Amalgamator) คงที่โดยใชเวลาประมาน 5 วินาที่ 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.1.4 วัดคาความเร็วรอบดวยเครื่องมือ Standard  สองลําแสงไปยังสติ๊กเกอรสะทอน 
แสงในตําแหนงตั้งฉาก 

6.1.1.5  แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบ 
บันทึกผลการทดสอบ  Amalgamator ALM 

หมายเหตุ.  โดยปกติเครื่องป นอมัลกั้ม (Amalgamator) ชวงความเร็วที่วัด (Rang) 
ประมาณ 4,500 รอบตอนาที ไมควรเกินมากกวา 5,000 RPM ±10 % 
6.1.2 ทดสอบเวลา 

6.1.2.1.  กําหนดจุดทดสอบ หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2.2. จากนั้นอานคาจาก Standard Digital Stopwatch 
6.1.2.3. แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบ 

บันทึกผลการ 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 

Amalgamator ALM 
Department……………………………………Section……………….……………. 
Date   ……/……/…2559      Province……………………………………………… 
Manufacture……………………..………….Model………….………….…………… 
Serial No…………………….………………ID No……………..…….……………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%      …….Analog      …….Digital 
Resolution………. 

RPM     
UUC STD1 STD2 STD3 Mean( ) ERROR 

4,500      
      

Time     
UUC STD1 STD2 STD3 Mean( ) ERROR 

5      
10      
15      
Sec Sec Sec Sec Sec % 
 

ผูทดสอบ…………………………………… 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
                                    

                                   
 

 คือ คาเฉลี่ย (Mean) 
X1, X2, X3,…, Xn คือ คาที่อานไดจากการทดสอบครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3,…, ครั้งสุดทาย 
n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาผิดพลาด(Error) 
Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  Error = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD Setting) 

ตัวอยาง 
UUT Setting STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) Mean( ) error 

4,500 4,510 4,511 4,509 4,510 -10 
rpm rpm rpm rpm rpm rpm 

 
UUT Setting       =   4,500      rpm 
              n    =     3 

         STD Reading ( )  =  4,510+4,511+4,509  / 3    = 4,510   rpm 
                Error = UUT Setting – STD Reading ( ) 
                       =   4,500 – 4,510    rpm 

   คา  Error ที่ 4,500 rpm  =   -10    rpm 
                       % Error  =   100x10 / 4,500       =    0.22 % 

คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
 

คาแก (Correction) =  10 rpm  (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error) 
Correction คือ คาที่ชดเชยสําหรบัคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด                        
    Correction  = (STD - UUT ) 
คา Correction  = คามาตรฐานอางอิง  -  คาที่วัดได (ผลทีไ่ดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบได( 
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Work Instruction 
วิธีการทดสอบเครือ่งปนผสมสารอุดฟน 

 (Amalgamator) 

รหัส :   WI-TES- ALM       แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 00 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายณัฐวธุ  สุวรรณบท 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัตขิอง สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คาที่แทจรงิ (True Value)        =   (คา UUT) + (คาแก) 
คาที่แทจรงิ (True Value)        =   4,500 + (+10)     rpm 

        =   4,500 + 10         rpm 
คาที่แทจรงิ (True Value)        =   4,510                rpm 
 

8. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องปนอมัลกัม้ (Amalgamator) 
Standard  Digital Stopwatch 

Rpm 
sec 

ALM +/-10% 
+/-10% 

4,500 rpm 
5-30sec 

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

9. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing): คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน

ตาม                                ยานการวัดตาง ๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD Setting: เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   

วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD Reading: เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting: คาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
UUT Reading: คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ERCI: ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Correction: คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
True Value: คาที่แทจริง 
Testing: การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD: เครื่องมือ Standard 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 1/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรท่ัวไป 
 

 

รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรทั่วไป 
 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิท่ัวไป 
 หลักการทํางานเทอรโมมิเตอร (Thermometer)เทอรโมมิเตอรคือเครื่องมือที่ใชสําหรับวัดระดับ
ความรอนหรืออุณหภูมิ   ซึ่งจะประกอบดวยสองสวนสําคัญ ไดแก สวนตรวจวัดอุณหภูมิและสวน
แสดงผลซึ่งจะแปลงผลการวัดออกมาเปนคาที่แสดงถึงอุณหภูมิ ของเทอรโมมิเตอรนั้น  โดยอาศัย
หลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และหดตัวเมื่อคายความรอน ของเหลวที่ใชบรรจุใน
กระเปาะแกวของเทอรโมมิเตอร คือปรอทหรือแอลกอฮอลที่ผสมกับสีแดง เมื่อแอลกอฮอลหรือปรอท
ไดรับความรอน จะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแกวเล็กๆ เหนือกระเปาะแกว และจะหดตัวลงไปอยูใน
กระเปาะตามเดิมสาเหตุที่ใชปรอทหรือแอลกอฮอลบรรจุลงในเทอรโมมิเตอรเพราะของเหลวทั้งสองนี้ไว
ตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ   มีการขยายตัวและหดตัวไดรวดเร็ว   ทึบแสงและไมเกาะผิวของ
หลอดแกว  
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 2/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การใชงานเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป 

1. ใชเปนเครื่องมือในการวัดและอานคาของอุณหภูมิทั่วไป 

2. ใหกานเทอรโมมิเตอรตั้งตรงในแนวดิ่งเวนแตจะทําไมไดจริง 

3. อานอุณหภูมิขณะที่กระเปาะเทอรโมมิเตอรยังสัมผัสกับสิ่งที่วัดอยูและระดบัของเหลวขึน้ไป
จนหยุดนิ่งแลวเมื่ออานเสร็จแลวจึงเอาออกจากการสัมผัสได 

4. การอานเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ตองใหระดับของของเหลวในหลอดแกวอยูในระดับ
สายตา  ใหอานตัวเลขบริเวณฐานของสวนนูน สวนเทอรโมมิเตอรชนิดแอลกอฮอล ใหอาน
ตัวเลขบริเวณสวนที่เวาที่สุด 

 

รูปที่ 1 การอานเทอรโมมิเตอรแบบปรอท 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 

1. เช็ดทําความสะอาดหลอดแกวเพื่อการมองเห็นระดบัของปรอทที่ชัดเจน 

2. สังเกตตัวลําปรอทหรอืแอลกอฮอลตองเปนเนื้อเดียวกันจะตองไมมีฟองอากาศแทรกตัวอยู 

3. หลงัใชงานแลวควรลางทําความสะอาดเช็ดใหแหงแลวเก็บรกัษาไวในที่ปลอดภัย 

ขอควรระวังในการใชงาน 

1. ไมควรทําใหเกิดการกระแทกหรือตกหลนเพราะจะทําใหหลอดแกวชํารุดแตกหักได 

2. เมื่อหลอดแกวแตกควรใชความระมัดระวังในการจัดเก็บและกําจัดปรอทเพราะปรอทเปน
สารพิษ 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 3/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3. ไมควรใชเทอรโมมิเตอรวัดสิ่งที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมากๆในเวลาตอเนื่องกันเพราะ
หลอดแกวจะขยายตัวและหดตัวอยางทันทีทําใหเกิดความเสียหายได 

4. อยาใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํากวาสเกลสูงสุดต่ําสุดมาก 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 4/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทําการทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป (General 

Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสบืคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป(General Thermometer)

หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป(General Thermometer) 

-  ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอร โมมิ เตอรวัดอุณหภูมิทั่ วไป (General 
Thermometer) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ(STD) 
4.2. เครื่องมือสรางอุณหภูมิ  
4.3. เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป (UUT) 
5.2. คูมือการใชเครือ่งมอืวัดอุณหภูมิ (STD)   
5.3. คูมือการใชเครือ่งสรางอุณหภูม ิ
5.4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5. เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรสีกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1 เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป (General Thermometer) 

6.1.1 กําหนดจุดทดสอบที่ 10% ถึง 100% of Range หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2 สรางอุณหภูมิจากเครื่องสรางอุณหภูมิใหไดตามยานทีก่ําหนดจะทําการทดสอบ 
6.1.3 นําหัววัดอุณหภูมิของเครื่องวัด (STD) ติดต้ังในชุดสรางอุณหภูมิ  วัดเทียบคาอุณหภูมิให

ไดตามยานวัดที่กําหนด 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 5/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.4 นําเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไปจุมในชุดสรางอุณหภูม ิ
6.1.5 รอใหปรอทหรือแอลกอฮอลหยุดนิ่งแลววัดคาและอานคาจากเทอรโมมิเตอร (UUT) และ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (STD)  อานคาครั้งที่สองและสามเวนระยะการอานคาประมาณ 1 
นาท ี

6.1.6 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบนัทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 

 
 
 

ตารางบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3  

 

  
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป 

             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 
เกณฑการยอมรับ  +/- 2 ๐C           (  ) อนาลอก          (  ) ดิจิตอล 

STD Setting UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 6/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 7/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
 

 
X  = คาเฉลี่ย 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  Error  =  คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

 Error= (UUT Setting – STD Reading) หรอื (UUT Reading – STD Setting)  
 

9. วิธีหาคาที่แทจริง( True Value) 
คาแก  (Correction)  คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการ
วัด 
คาแก (Correction) = คามาตรฐานอางอิง  -  คาที่วัดได ผลที่ไดเหมอืนกันสามารถเปนบวกหรือ
ลบได 
คาแก (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

คาที่แทจรงิ ( True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 

 STD  
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

37 37 38 38 37.66 0.66 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 8/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย   ๐C 
    

    =         ๐C 
 

          X  =  37.66 ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  (Error) =   (UUT Reading – STD Setting) ๐C 
 

                 =          37.66  -37๐C 
 

                 =           0.66๐C 
 

หาคาที่แทจริง( True Value)=(คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 

คาแก (Correction)               =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

        =          37    -   37.66                         ๐C 
 

        =          - 0.66                                           ๐C 
 

คาที่แทจรงิ( True Value)       =            37.66  +  (-0.66) ๐C 
 

                                       =          37                                                    ๐C 
 

11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการสอบเทียบ 

เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิทั่วไป  
(General Thermometer) 

 

๐C TMG +/- 2 ๐C 30 – 60 ๐C 

หมายเหต ุการกําหนดชวงการใชงานและเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI 
ในการอางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมเิตอรวดัอุณหภูมิทั่วไป 
(General Thermometer Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TMG        แผนที่ : 9/9 
 ฉบับที่ : 01                  แกไขครั้งที่ : 01 

วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน…นวมมะโน.. 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
12. นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing ) ;คาที่สามารถอานไดของเครือ่งมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting ;  เปนคามาตรฐานจากเครือ่งมอืวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                  
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading ;  เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมือ่นํามาวัดเทียบคากบัเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบทีป่รบัตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ
UUT UUTReading ;คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD;เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TMG ;  คือคูมือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดคาเทอรโมมิเตอรวัดทั่วไป 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล 
 

 
รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 

 
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล 

หลักการทํางานเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล 
เริ่มจากหัววัดอุณหภูมิจะรับความรอนจากรางกายในสวนที่ตองการวัด  หัววัดอุณหภูมิจะทํา

หนาที่เปลี่ยนความรอนที่ไดรับเปนสัญญาณทางไฟฟาที่สัมพันธกับชนิดภาครับสัญญาณขาเขาของ 
Indicator Sensor สงตอใหกับอุปกรณแสดงผล   จากนั้นอุปกรณแสดงผลจะทําหนาที่แปลง
สัญญาณทางไฟฟาที่ไดรับเปนอุณหภูมิ 
การใชงานเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล 

1. เปนเครือ่งมอืสําหรบัใชวัดอุณหภูมิของรางกาย 
2. กดสวิทซเปดการใชงานเพื่อเตรียมทําการวัดอุณหภูม ิ
3. นําปลายหรือหัววัดอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรวัดสัมผัสตําแหนงที่จะวัดอุณหภูมิเชนรักแร ,

อมไวใตลิ้นหรือทวารหนัก 
4. รอใหหัววัดสัมผัสกับอุณหภูมิประมาณ  60 วินาที    เมื่ออุณหภูมินิ่ งเครื่องจะสง
สัญญาณเสียงพรอมกับแสดงระดับอุณหภูมิที่วัดได 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 
1. เมื่อทําการวัดเสร็จแลวใหปดสวิทซทุกครัง้หลังเลกิใชงาน 
2. เช็ดทําความสะอาดใหแหงกอนนําเกบ็เขากลอง 
ขอควรระวังในการใชงาน 
1. ตองทราบลักษณะการใชงานของเทอรโมมิเตอรเชนตําแหนงการวัดเชนรักแร, อมไวใตลิ้น

หรือทวารหนัก 
2. อยาพยายามวัดไขในขณะที่เทอรโมมิเตอรเปยกจะทําใหคาที่อานไดไมถูกตอง 
3. บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนถานไดเมื่อถอดทําการเปลี่ยนถานใหประกอบกลับเขาที่ใหแนน

เพื่อปองกันน้ําและความชื้นเขาไปภายในเครื่อง 
4. เครื่องที่ไมมีปุมเปด ปด ใหเก็บเขากลองเพราะถูกออกแบบใหกลองเปนตัวปดวงจรไฟฟาถา

ไมเก็บเขากลองวงจรภายในเครื่องยังคงทํางานอยูทําใหสิ้นเปลืองและถานหมดอายุการใชงานเร็วกวาที่
กําหนด 

5. หามใชโทรศัพทมือถือเขาใกลเทอรโมมิเตอรขณะทําการวัด 
6. เครื่องที่ไมสามารถเปลี่ยนถานไดกรณีถานหมดหรือใกลหมดใหทําการเลิกใช 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาทีผู่ทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล (Patient 

Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลาํดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2  เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1  เอกสารฉบั บนี้ครอบคลุ มวิธีทดสอบเทอร โ มมิ เตอร วัด ไขแบบดิจิ ตอล ( Patient 

Thermometer) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
2.1  เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล (Patient Thermometer) 

-ปฏิบัติ งานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอร โมมิ เตอร วัดไขแบบดิจิ ตอล (Patient 
Thermometer) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (STD) 
4.2 เครื่องมือสรางอุณหภูม ิ
4.3 เทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจติอล (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครือ่งมอืวัดอุณหภูมิ (STD) 
5.2 คูมือการใชงานเทอรโมมิเตอรวดัไขแบบดิจติอล (UUT) 
5.3 คูมือการใชเครือ่งมอืสรางอุณหภูม ิ
5.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5 เอกสารนี้อางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
       6.1ทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล (Patient Thermometer) 

6.1.1กําหนดจุดทดสอบที ่33 ถึง 38 องศาเซลเซียสหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2  สรางอุณหภูมจิากเครื่องสรางอุณหภูมิใหไดตามกําหนด 
6.1.3  นําหัววัดอุณหภูมิของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (STD) ติดตั้งในเครื่องสรางอุณหภูม ิ
6.1.4  เปดสวิทชเทอรโมมิเตอรวัดไข (UUT) แลวจุมลงไปในเครื่องสรางอุณหภูม ิ
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.5  เมื่อเสียงสญัญาณจากเทอรโมมเิตอรวัดไข (UUT) ดังขึ้นหรือตัวเลขหยุดนิ่ง   ใหอานคา
จากเทอรโมมเิตอรวัดไข (UUT) และเครือ่งมอืวัดอุณหภูม ิ(STD) 

6.1.5  แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 

ตารางบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 
 
 
 

  
เทอรโมมิเตอรวัดวัดไข 

 
             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 
             เกณฑการยอมรบั   +/-   0.5   ๐C 
 

  STD 
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 

 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 

 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
 

 
 
X  = คาเฉลี่ย 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 

 

8. วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  Error  =  คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

 Error= (UUT Setting – STD Reading) หรอื (UUT Reading – STD Setting)  
 

9. วิธีหาคาที่แทจริง( True Value) 
คาแก  (Correction)  คือ คาที่ชดเชยสําหรบัคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการ
วัด 
คาแก (Correction) = คามาตรฐานอางอิง -  คาที่วัดได ผลที่ไดเหมอืนกันสามารถเปนบวกหรอืลบ
ได 
คาแก (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 
 คาที่แทจรงิ (True Value)  =   (คา UUT) + (คาแก) 

 

10.ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 

  STD  
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

37 37 37 36.9 36.96 - 0.04 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย                 ๐C 

    

    =                          ๐C 

 
               X               =   36.96                ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  ( Error )       =   (UUT Reading – STD Setting)   ๐C 
 

                 =          36.96  - 37                    ๐C 
 
                 =           -0.04๐C 
 

หาคาที่แทจริง( True Value)  = (คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 
คาแก (Correction)               =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

       =          37    -   36.96                         ๐C 
 
       =           0.04                                           ๐C 

 
คาที่แทจรงิ( True Value)       =            36.96  + 0.04   ๐C 
 
                                       =          37                                                 ๐C 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดจิิตอล 
(Patient ThermometerTesting) 

 

รหัส : WI-TES-TPD     แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผู้จดัทํา : นายเฉลมิพร  จนัทร์ยงค์ 

ผู้ตรวจสอบ : จสต.ประสาน  น่วมมะโน 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการสาํนักงานสนบัสนนุบริการ

สขุภาพเขต 5  จงัหวดัราชบรีุ 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการทดสอบ 

เทอรโมมเิตอรวัดไขแบบดิจิตอล 
(Patient Thermometer) 

๐C TPD +/-0.5 ๐C 37 – 39 ๐C 

หมายเหตกุารกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI 
ในการอางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

12.นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมอืที่นํามาทดสอบกบัเครือ่งมอื
มาตรฐานตาม  ยานการวัดตาง ๆ (วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting; เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดทีท่ําการปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานทีน่ํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading;  เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมือ่นํามาวัดเทียบคากบัเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
UUT Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครือ่งมอืมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรอืความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TPD;  คือคูมือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดคาเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วธิีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
 

 

รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรวัดไขแบบปรอท 
 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
ลักษณะที่สําคัญของเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
1. ของเหลวที่บรรจุภายในมักจะเปนปรอทเทานั้น 
2. มีชวงบอกคาอุณหภูมิชวงสั้น คือ ในชวงระหวาง 35-42 องศาเซลเซียส เทานั้น เพราะ

อุณหภูมิปกติของรางกายมีคาประมาณ 37 องศาเซลเซียสการที่ชวงบอกคาอุณหภูมิสั้นทําให
ชวงมาตราสวนบอกอุณหภูมิขยายใหญขึ้น  สามารถอานคาไดชัดเจน ละเอียด และมีความ
ผิดพลาดนอย 

3. ภายในหลอดแกวตอนบนเหนือกระเปาะเล็กนอยจะทําใหมีลักษณะงอโคงและมีรูตีบเล็กลง  
เพื่อปองกันไมใหปรอทไหลกลับสูกระเปาะเร็วเกินไป  กอนที่จะอานคาอุณหภูมิไดทัน ทําให
การอานคาไมผิดพลาด 

4. มีขีดแดงแสดงอุณหภูมปิกติของรางกาย 
การใชงานเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
1. เปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิของรางกาย 
2. กอนใชควรตองมั่นใจวาตัวกระเปาะแกวแหง 
3. สลัดใหปรอทไหลกลับลงไปในกระเปาะใหหมดหรือต่ํากวายานการวัดกอนทําการตรวจวัด 
4. นํากระเปาะของเทอรโมมิเตอรวัดสัมผัสตําแหนงที่จะวัดอุณหภูมิ เชน รักแร ,อมไวใตลิ้นหรือ

ทวาหนัก 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5. รอใหปรอทหยุดนิ่งแลวทําการอานคา 
การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 
1. ลางทําความสะอาด โดยใชแอลกอฮอลฆาเชือ้โรค แลวเก็บไวในที่ปลอดภัย 
ขอควรระวังในการใชงาน 

1. อยาทําใหเกิดการกระแทกหรือตกหลนเพราะจะทําใหหลอดแกวชํารุดแตกหักได 

2. เวลาสลัดแทงปรอทตองจับใหแนนเพราะอาจพลาดหลุดมือหลนแตกได 

3. เมื่อหลอดแกวแตกควรใชความระมัดระวังในการจัดเก็บและกําจัดปรอทเพราะปรอทเปน
สารพิษ 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาทีผู่ทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท (Patient 

Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลาํดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2.   ขอบเขต 
2.1. เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท (Patient Thermometer)

หลักการเครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3.   ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท (Patient Thermometer) 

-ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท (Patient Thermometer) 
4. เครื่องมืออุปกรณ 

4.1 เครื่องมือวัดอุณหภูม(ิSTD) 
4.2 เครื่องมือสรางอุณหภูม ิ
4.3  เทอรโมมเิตอรวัดไข(UUT) 

 

5.เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครือ่งมอืมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.2 คูมือการใชงานเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.3 คูมือการใชเครือ่งสรางอุณหภูม ิ
5.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5 เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรสีกุล แสงประเสริฐ   

 

6.วิธปีฏิบัติงานการทดสอบ  
6.1 ทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไข (Patient Thermometer) 

6.1.1 กําหนดจุดทดสอบที ่33 ถึง 38 องศาเซลเซียสหรือตามทีผู่รบับรกิารกําหนด 
6.1.2 วัดคาอุณหภูมิในชุดสรางอุณหภูมิ อานคาจาก StandardHART รุน1521 
6.1.3 สลัดใหปรอทไหลกลับลงไปในกระเปาะใหหมดหรือต่ํากวายานวัด 
6.1.4 นําเทอรโมมเิตอรวัดไขติดตั้งในชุดสรางอุณหภูมิ  
6.1.5 สังเกตปรอทหยุดนิ่งแลววัดคาและอานคาจากเครื่อง UUT และ STD  
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.6 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงใน
ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 
 

ตารางบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 
 
 

  
เทอรโมมิเตอรวัดวัดไข 

 
             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
            Temp………………๐C                        Humidity………….% 

เกณฑการยอมรับ  +/-   1   ๐C 
 

  STD Setting UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วธิีหาคาเฉลี่ย 
คาเฉลี่ย ( Mean) 

 

 
 
X  = คาเฉลี่ย 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 

 

8. วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  Error  =  คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

 Error= (UUT Setting – STD Reading) หรอื (UUT Reading – STD Setting)  
 

9.  วิธีหาคาปรับแก (Correction)  
คาแก (Correction) คือคาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
คาแก (Correction) = คามาตรฐานอางอิง –คาที่วัดไดผลที่ไดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบได 
คาแก (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

 คาที่แทจรงิ (True Value) = (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 
 

  STD  
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

37 37 37 36 36.66 -0.34 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

       หาคาเฉลี่ย                    ๐C 

    

           =                               ๐C 

 
                      X               =   36.66                  ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  ( Error )       =   (UUT Reading – STD Setting)   ๐C 
 

                 =          36.66  -  37                   ๐C 
 
                 =          -0.34                            ๐C 
 

หาคาที่แทจริง( True Value) = (คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 
คาแก (Correction)             =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

       =          37   -   36.66                           ๐C 
 
       =          0.34                                               ๐C 

 
คาที่แทจรงิ( True Value)       =            36.66  +  0.34                         ๐C 
 
                                       =          37                                                   ๐C 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TPA             แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18พฤศจิกายน 2559 
 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหสั คาผิดพลาดที่ยอมรบัได พิสัยการทดสอบ 

เทอรโมมเิตอรวัดไขแบบปรอท 
(Patient Thermometer) 

๐C TPD +/-1 ๐C 37 – 39 ๐C 

หมายเหตกุารกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI ใน
การอางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

12.  นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting; เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                         
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading;  เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบทีป่รบัตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบUUT 
Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครือ่งมอืที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TPD; คือคูมือการปฏิบัตงิานการทดสอบวัดคาเทอรโมมเิตอรวัดไขแบบปรอท 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ 

 
รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑ 

 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ 

หลักการทํางานดิจิตอลเทอรโมมิเตอร (Digital Thermometer with Probe)      

เปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่สามารถแสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลขโครงสรางทั่วไปของเครื่องมือวัดชนิดนี้
ประกอบดวย2 สวนคือหัววัดอุณหภูมิ  (Temperature Sensor) และ อุปกรณแสดงผล 
(Indicator)หลักการทํางานดิจิตอลเทอรโมมิเตอร ( Digital Thermometer with Probe) เริ่มจากหัววัด
อุณหภูมิจะรับความรอนจากวัสดุที่ตองการวัด หัววัดอุณหภูมิจะทําหนาที่เปลี่ยนความรอนที่ไดรับ เปน
สัญญาณทางไฟฟาที่สัมพันธกับชนิดภาครับสัญญาณขาเขาของ Indicator Sensor สงตอใหกับอุปกรณ
แสดงผลจากนั้นอุปกรณแสดงผลจะทําหนาที่แปลงสัญญาณทางไฟฟาที่ไดรับเปนอุณหภูมิ ในการแปลงคา
สัญญาณทางไฟฟาเปนอุณหภูมินั้น   จะผานกระบวนการทางอิเลคทรอนิกสที่อยูภายในตัวอุปกรณแสดง
นั้นๆ และสัญญาณทางไฟฟาที่รับมาอาจจะอยูในรูปของความตานทาน (Resistance) หรือ แรงดันไฟฟา 
(Voltage) นั้น จะขึ้นอยูกับชนิดหัววัดทีน่ํามาตอกับอุปกรณแสดงผล 

การใชงานเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจิตอล 

1. เปนเครื่องมือใชในการวัดและแสดงผลของอุณหภูมิในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ 

2. เมื่อใสถานเครื่องจะทํางานไดทันที 
3. นําหัวเซนเซอรหรือวัดอุณหภูมิติดตั้งภายในตูเย็นตรงจุดกึ่งกลางของตูเย็น 
4. สามารถวัดและอานอุณหภูมิภายในตูเย็นไดตลอดเวลา 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 
1. กอนใชและขณะใชงานตองสังเกตจอแสดงผลตัวเลขตองชัดเจน 
2. เช็ดทําความสะอาดตัวเซนเซอรหรือหัววัดอุณหภูมิใหสะอาด 
3. เปลี่ยนถานหรือแบตเตอรี่ตามคูมือ  หรือเมื่อมองเห็นตัวเลขที่หนาจอเริ่มจางแลว 

ขอควรระวังในการใชงาน 
1. ระวังอยาใหหนาจอแสดงผลโดนกระแทกเพราะจะทําใหชํารุดเสียหายได 
2. ระมัดระวังอยาใหสายเซนเซอรหรือสายหัววัดขาด 
3. อยาใหตัวเซนเซอรหรือหัววัดอุณหภูมิแตะกับผนังหองหรือวัสดุอยางอื่นเพราะจะทําใหไดผล

การวัดอุณหภูมิที่ตองการผิดพลาดได 
4. หามนําจอแสดงผลเขาไปตดิตั้งในตัวตูเย็นเพราะจะทําใหความชื้นเขาไปทําลายแผงวงจรให

เสียหายได 
5. ควรมีการทํา Ice point test  
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาทีผู่ทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเยน็เก็บเวชภัณฑ (Refrigerator 

Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลาํดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ (Refrigerator 

Thermometer) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1  เ จ าหน าที่ ปฏิบัติ งานทดสอบ เทอร โ มมิ เตอร  ในตู เ ย็ น เ ก็บ เวชภัณฑ  ( Refrigerator 

Thermometer) 
-ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ (Refrigerator 

Thermometer) 
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1 เครื่องมือวัดอุณหภูม(ิSTD) 
4.2 เครื่องมือสรางอุณหภูม ิ
4.3 เทอรโมมเิตอร ในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑ(UUT) 

 

5 เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครือ่งมอืมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.2 คูมือการใชงานเทอรโมมเิตอร ในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑ (UUT) 
5.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4 เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรสีกุล แสงประเสริฐ   

 

6 วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
6.1  ทดสอบเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ (Refrigerator Thermometer) 

 6.1.1  กําหนดจุดทดสอบที่อุณหภมูิ 2ถึง 6 องศาเซลเซียสหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2  นําหัววัดอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิ (STD) ติดตั้งในเครื่องสรางอุณหภูมิและทําการ

สรางอุณหภูมใิหไดตามกําหนด 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.3  นําหัววัดอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร (UUT) จุมในเครื่องสรางอุณหภูม ิรอใหตัวเลขนิ่งแลว
วัดอานคาจากเทอรโมมิเตอร (UUT)  และเครื่องมือวัดอุณหภูม ิ(STD) 

6.1.4  แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 

 
ตารางบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 

 เทอรโมมิเตอรในตูเย็น 
             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 
             เกณฑการยอมรบั  +/-   1   ๐C 

 

  STD 
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  
( X ) 

Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
 

 
 
X  = คาเฉลี่ย 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error คือ คาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน 
คา  Error = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 

 Error= (UUT Setting – STD Reading) หรอื (UUT Reading – STD Setting)  
 

9.  วิธีหาคาปรับแก (Correction)  
คาแก  (Correction)คือ คาที่ชดเชยสําหรบัคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายงัไมปรับแกของการ
วัด 
คาแก(Correction)=คามาตรฐานอางอิง - คาที่วัดได ผลทีไ่ดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบ
ได 
คาแก (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

 คาที่แทจรงิ (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 

  STD  
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

4 4 4.2 4.2 4.13 0.13 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย                    ๐C 

    

     =                               ๐C 

 
                X               =   4.13                  ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  ( Error )       =   (UUT Reading – STD Setting)   ๐C 
 

                 =          4.13  -  4                      ๐C 
 
                 =          0.13                            ๐C 
 

หาคาที่แทจริง(True Value)=(คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 
คาแก (Correction)            =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

       =          4   -   4.13 ๐C 
 
       =         - 0.13 ๐C 

 
คาที่แทจรงิ( True Value)      =            4.13  +(-0.13) ๐C 
 
                                      =          4  ๐C 
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Work Instruction 
วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  

ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบดิจติอล  
(Refrigerator Thermometer Testing) 

 
รหัส : WI-TES-TMR           แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช  18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบรุี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11.  เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิตูเย็น
(Refrigerator Thermometer) 

๐C TMR +/- 1 ๐C 2 – 6 ๐C 

หมายเหตกุารกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนีเ้กณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRIในการ
อางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

12.  นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing ); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting; เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                  
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading; เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
UUT Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครือ่งมอืมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TMR; คือคูมือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดคาเทอรโมมเิตอรวัดในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑ 

159



 

 
Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ 
 

 
รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑ 

 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ 
 หลักการทํางานของเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก (Refrig Thermometer) 
 เทอรโมมิเตอร  คอื เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดอุณหภูมิซึ่งจะประกอบดวยสองสวนสําคัญ ไดแก   สวน 
ตรวจวัดอุณหภูมิและสวนแสดงผลซึ่งจะแปลงผลการวัดออกมาเปนคาที่แสดงถึงอุณหภูมิ ของ
เทอรโมมิเตอรนั้น   โดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน  และหดตัวเมื่อคาย
ความรอน  ของเหลวที่ใชบรรจุในกระเปาะแกวของเทอรโมมิเตอร  คือ ปรอทหรือแอลกอฮอลที่ผสมกับ
สีแดง  เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอลไดรับความรอน จะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแกวเล็กๆ เหนือกระเปาะ
แกว  และจะหดตัวลงไปอยูในกระเปาะตามเดิมเมื่อความรอนลดลง   สาเหตุที่ใชปรอทหรือแอลกอฮอล
บรรจุลงในเทอรโมมิเตอรเพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ   มีการขยายตัว
และหดตัวไดรวดเร็ว   ทึบแสงและไมเกาะผิวของหลอดแกว  

  การใชงานเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

1. นําเทอรโมมิเตอรแขวนหรือวางไวภายในตรงกึ่งกลางของตูเย็น 

2. ตูเย็นควรจะเปนตูเย็นบานประตูใสเพราะวาสามารถมองเห็นและอานคาอุณหภูมิจาก
เทอรโมมิเตอรไดชัดเจน 

3. สามารถวัดและอานอุณหภูมิภายในตูเย็นไดตลอดเวลา 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 

1. เช็ดทําความสะอาดหลอดแกวหรือหนาปดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 

2. สังเกตตัวปรอทตองเปนเนื้อเดียวกันจะตองไมมีฟองอากาศแทรกตัวอยู 

3. เครื่องที่เปนแบบเข็มตองสังเกตวาเข็มไมหลุด 

ขอควรระวังในการใชงาน 

1. อยาทําใหตกหลนเพราะจะทําใหหลอดแกวชํารุดแตกหักได 

2. ระวังอยากระแทกหรือเขยาเทอรโมมิเตอรอาจชํารุดเสียหายได 

3. หามนําวัสดุอื่นมาหอหุมตัวเทอรโมมิเตอรแลวนําไปใชงาน 

4. อยาวางเทอรโมมิเตอรแตะกับผนังตูหรือวัสดสุิ่งของภายในตูเพราะจะทําใหไดผลการวัด 

อุณหภูมิที่ตองการผิดพลาดได 

5. เครื่องที่เปนแบบเข็มหามหมุนปรับแตงเพราะจะทําใหการวัดและแสดงผลผิดพลาดได 

6. ควรมีการทํา Ice point test 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

(Refrig Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 

และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก (Refrig 

Thermometer) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก (Refrig 

Thermometer) 
-  ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอรโมมิเตอร ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

(Refrig Thermometer) 
 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือวัดอุณหภูม(ิSTD) 
4.2. ตูเย็นสรางอุณหภูมิแบบบานประตูใส 
4.3. เทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก(UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (STD) 
5.2. คูมือการใชงานเครื่องมือแพทย (UUT) 
5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4. เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ   

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
6.1. ทดสอบเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก (Refrigerator Thermometer) 

6.1.1 กําหนดจุดทดสอบที่อุณหภูมิ 2 ถึง 6 องศาเซลเซียสหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2 สรางอุณหภูมิในตูเย็นบานประตูใสและนําหัววัดอุณหภูมิของเครื่องมือวัด (STD) ติดต้ัง

ภายในตูเย็นตรงกึ่งกลางของตู   พรอมทั้งอานคาจากเครื่องมือวัด (STD) ใหได
อุณหภูมติามกําหนด 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.3 นําเทอรโมมิเตอร (UUT) ติดตั้งในตูเย็นบานประตูใส วางตําแหนงเดียวกันกับหัววัด
อุณหภูมขิองเครื่องมือวัด (STD) 

6.1.4 รอใหอุณหภูมินิ่งแลววัดคาพรอมทั้งอานคาที่เทอรโมมิเตอร (UUT) และเครื่องมือวัด 
(STD) 

6.1.5 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบ
บันทึกผลการทดสอบ 
 

ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 
 
 

  
เทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
               Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 

เกณฑการยอมรับ  +/-   1   ๐C 

  STD 
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

      
      
๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
 ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6 ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28 ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
 

 
X  = คาเฉลีย่ 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8.   วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error คือ  คาของผลการวัดที่เครื่องมือวัดอานได  ลบดวย  คาจริงของปริมาณที่ทําการวัด 
Error =คาที่วัดได - คามาตรฐานอางอิง สามารถเปนบวกหรือลบ 
Error =   (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  
 

9. วิธีหาคาที่แทจริง( True Value) 
คาแก(Correction)  คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
คาแก (Correction) = คามาตรฐานอางอิง - คาที่วัดได ผลที่ไดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบ
ได 
คาแก (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

คาที่แทจริง (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 
 
 

STD  Setting UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

4 4 5 4 4.33 0.33 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย                 ๐C 

    

    =                                      ๐C 

 
              X               =          4.33                ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  (Error)       =   (UUT Reading – STD Setting)   ๐C 
 

                 =          4.33  -  4                      ๐C 
 

           คาผิดพลาด  =          0.33                            ๐C 
 

หาคาที่แทจริง(True Value) = (คา UUT) + (คาแก)                              ๐C 
 

คาแก (Correction)  =    (STD Setting - UUT Reading)  ๐C 
 

      =          4    -   4.33                              ๐C 
 

     คาแก     =          - 0.33                                           ๐C 
 

หาคาที่แทจริง( True Value)  = 4.33  +  (-0.33)             ๐C 
 
                      คาที่แทจริง =      4            ๐C 
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Work Instruction 

วิธทีดสอบเทอรโมมิเตอร  
ในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบอนาล็อก 

 
รหัส : WI-TES-TMR            แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                   แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช :18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เทอรโมมเิตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑ
แบบอนาล็อก 

(Refrigerator Thermometer) 

๐C TMR +/- 1 ๐C 2 – 6 ๐C 

หมายเหต ุการกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI 
ในการอางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

12. นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting; เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading; เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ
UUT Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TMR;  คือคูมือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดคาเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเก็บเวชภัณฑแบบ
อนาล็อก 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหองแบบดิจิตอล 

 
รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิหองแบบดิจิตอล 

 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหองแบบดิจิตอล 

หลักการทํางานดิจิตอลเทอรโมมิเตอร ( Digital Thermometer with Probe) เปนเครื่องมือวัด
อุณหภูมทิี่สามารถแสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลข โครงสรางทั่วไปของเครื่องมือวัดชนิดนี้ประกอบดวย2 สวน 
คือ หัววัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) และ อุปกรณแสดงผล (Indicator) หลักการทํางานดิจิตอล
เทอรโมมิเตอร ( Digital Thermometer with Probe) เริ่มจากหัววัดอุณหภูมิจะรับความรอนจากวัสดุที่
ตองการวัด หัววัดอุณหภูมิจะทําหนาที่เปลี่ยนความรอนที่ไดรับเปนสัญญาณทางไฟฟาที่สัมพันธกับชนิด
ภาครับสัญญาณขาเขาของ Indicator Sensor สงตอใหกับอุปกรณแสดงผลจากนั้นอุปกรณแสดงผลจะทาํ
หนาที่แปลงสัญญาณทางไฟฟา ที่ไดรับเปนอุณหภูม ิในการแปลงคาสัญญาณทางไฟฟาเปนอุณหภูมินั้นจะ
ผานกระบวนการทางอิเลคทรอนิกสที่อยูภายในตัวอุปกรณแสดงนั้นๆ และสัญญาณทางไฟฟาที่รับมา
อาจจะอยูในรูปของความตานทาน (Resistance) หรือ แรงดันไฟฟา (Voltage) นั้น จะขึ้นอยูกับชนิด
หัววัดที่นํามาตอกับอุปกรณแสดงผล 

การใชงานเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหองแบบดิจิตอล  

1. ใชในการวัดและอานคาอุณหภูมิภายในหองหรือวัดอุณหภูมิของอากาศภายในหอง 

2. เมื่อใสถานหรือแบตเตอรี่เครื่องก็จะทํางานไดทันทีบางเครื่องก็จะใหตั้งเวลาเปนปจจุบันกอน 

3. เครื่องสามารถเปลี่ยนหนวยวัดไดโดยการกดปุมเลือกตามสัญลักษณที่บอกไวเชน๐C หรือ ๐F 

4. ตัวเครื่องออกแบบใหสามารถแขวนหรือวางบนโตะได 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 

1. กอนใชและขณะใชงานตองสังเกตจอแสดงผลตัวเลขตองชัดเจน 

2. เปลี่ยนถานหรือแบตเตอรี่ตามคูมือ 

3. เช็ดทําความสะอาดตัวเซนเซอรหรือหัววัดอณุหภูมิใหสะอาด 

ขอควรระวังในการใชงาน 

1. อยาใหตัวเครื่องตกหลนเพราะจะทําใหชํารุดเสียหายและผลการวัดผิดพลาดได 

2. ระมัดระวังอยาใหสายเซนเซอรหรือสายหัววัดขาด 

3. อยาใหตัวเซนเซอรหรือหัววัดอุณหภูมิแตะกับผนังหองหรือวัสดุอยางอื่นเพราะจะทําใหไดผล
การวัดอุณหภูมิที่ตองการผิดพลาดได 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล (Ambient 

Thermometer)ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2 เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และ

ใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2.  ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล  (Ambient 

Thermometer) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3.  ผูรับผิดชอบ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอร โมมิ เตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล  (Ambient 

Thermometer) 
-  ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล (Ambient 

Thermometer) 
 

4.  เครื่องมืออุปกรณ 
4.1 เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ(STD) 
4.2 เครื่องมือสรางอุณหภูม ิ
4.3 เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล(UUT) 

 

 5.  เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (STD) 
5.2 คูมือการใชงานเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล (UUT) 
5.3  คูมือการใชเครื่องสรางอุณหภูม ิ
5.4  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.5  เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ   
 

 6.  วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
6.1  ทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบดิจิตอล (Ambient Thermometer) 

6.1.1 กําหนดจุดทดสอบที่อุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียสหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2 สรางอุณหภูมิจากเครื่องสรางอุณหภูมิหรือปรับอุณหภูมิหองใหไดตามยานที่กําหนดจะ

ทําการทดสอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.3  นําหัววัดอุณหภูมิของเครื่องวัด(STD) ติดตั้งในชุดสรางอุณหภูมิ วัดเทียบคาอุณหภูมิให
ไดตามยานวัดที่กําหนด 

6.1.4 นําหัววัดอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร (UUT)  จุมในเครื่องสรางอุณหภูมิรอใหตัวเลขนิ่ง
วัดอานคาจากเทอรโมมิเตอร (UUT) และเครื่องวัดอุณหภูมิ (STD) 

6.1.5 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 

 
ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 

 
 
 
 

 เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหอง 
             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 

เกณฑการยอมรับ............% 

STD Setting UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

      
      
      
๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 

 ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6 ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28 ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7.   วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
 

 
 

X  = คาเฉลี่ย 
n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 

 

8.  วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error  คือ  คาของผลการวัดที่เครื่องมือวัดอานได  ลบดวย  คาจริงของปริมาณที่ทําการวัด 
Error  = คาที่วัดได -  คามาตรฐานอางอิง สามารถเปนบวกหรือลบ 
Error =  (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  
 

9. วิธีหาคาที่แทจริง( True Value) 
คาแก (Correction)  คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
คาแก   (Correction) = คามาตรฐานอางอิง  -  คาที่วัดได ผลที่ไดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบได 
คาแก   (Correction) = (STD Setting  -  UUT Reading) 

      คาที่แทจริง (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 
 
 

STD  Setting UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

25 25.6 25.5 25.5 25.53 0.53 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย                 ๐C 

    

           =         ๐C 

 
 X               =          25.53                ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  ( Error )       =   (UUT Reading – STD Setting) ๐C 
 

                 =          25.53  -25               ๐C 
 

คาผิดพลาด            =           0.53๐C 
 

หาคาที่แทจริง( True Value) = (คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 

คาแก (Correction)    =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

       =         25    -   25.53                          ๐C 
 

คาแก          =          - 0.53                                           ๐C 
 

หาคาที่แทจริง(True Value)  =   25.53  +  (-0.53)๐C 
 
คาที่แทจริง =        25 ๐C 
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Work Instruction 
การทดสอบเทอรโมมิเตอร 

วัดอุณหภูมิในหองแบบดิจติอล  
(Ambient Thermometer Testing) 

รหัส : WI-TES-TMA         แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ. 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหองแบบ
ดิจิตอล(Ambient Thermometer) 
 

๐C TMA +/- 2 ๐C 20 – 25  ๐C 

หมายเหตกุารกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน ECRI ในการ
อางอิงของกองวิศวกรรมการแพทย 
                                                                                                                 
 12.  นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting;  เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                  
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading;  เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ 
UUT Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TMA;   คือคูมือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดคาเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมใินหองแบบดิจิตอล 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาลอ็ก 
  

 
รูปที่ 1 เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหอง 

หลักการทํางานเทอรโมมิเตอรแบบปรอท (Thermometer)     

เทอรโมมิเตอร  คือเครื่องมือที่ใชสําหรับวดัอุณหภูมิซึ่งจะประกอบดวยสองสวนสําคัญ ไดแก   สวน
ตรวจวัดอุณหภูมิและสวนแสดงผลซึ่งจะแปลงผลการวัดออกมาเปนคาที่แสดงถึงอุณหภูมิ ของ
เทอรโมมิเตอรนั้น   โดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และหดตัวเมื่อคายความ
รอน ของเหลวที่ใชบรรจุในกระเปาะแกวของเทอรโมมิเตอร คือปรอทหรือแอลกอฮอลที่ผสมกับสีแดง เมือ่
ปรอทหรือแอลกอฮอลไดรับความรอน จะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแกวเล็กๆ เหนือกระเปาะแกว และจะ
หดตัวลงไปอยูในกระเปาะตามเดิมเมื่อความรอนลดลง   สาเหตุที่ใชปรอทหรือแอลกอฮอลบรรจุลงใน
เทอรโมมิเตอรเพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ   มีการขยายตัวและหดตัวได
รวดเร็ว   ทึบแสงและไมเกาะผิวของหลอดแกว  

การใชงานเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบปรอท 

1. ใชเปนเครื่องมือในการวัดและอานคาของอุณหภูมิหอง 

2. การอานเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ตองใหระดับของของเหลวในหลอดแกวอยูในระดับสายตา  
ใหอานตัวเลขบริเวณฐานของสวนนูน สวนเทอรโมมิเตอรชนิดแอลกอฮอล ใหอานตัวเลขบริเวณ
สวนที่เวาที่สุด 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การบํารุงรักษากอนและหลังใชงาน 

1 .เช็ดทําความสะอาดหลอดแกวเพื่อการมองเห็นระดับของปรอทที่ชัดเจน 

2. สังเกตตัวปรอทตองเปนเนื้อเดียวกันจะตองไมมีฟองอากาศแทรกตัวอยู 

ขอควรระวังในการใชงาน 

1. อยาทําใหตกหลนเพราะจะทําใหหลอดแกวชํารุดแตกหักได 

2. ตองยึดหลอดแกวกับสเกลใหแนนไมใหหลวมเพราะจะทําใหการอานคาอุณหภูมิผิดพลาดได 

3. เมื่อหลอดแกวแตกควรใชความระมัดระวังในการจัดเก็บและกําจัดปรอทเพราะปรอทเปน
สารพิษ 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1.     วัตถุประสงค 
1.1  เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 
(Ambient Thermometer) ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2  เพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา 
และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
2.1 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก (Ambient 
Thermometer) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะหผล 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1  เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหอง (Ambient Thermometer) 

- ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม เ อ ก ส า ร วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ เ ท อ ร โ ม มิ เ ต อ ร วั ด อุ ณ ห ภู มิ ใ น ห อ ง 
(AmbientThermometer) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1 เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ(STD) 
4.2 เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหอง (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการใชเครือ่งมอืวัดอุณหภูม ิ(STD) 
5.2 คูมือการใชเทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิในหอง(UUT) 
5.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4 เอกสารนี้อางอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรสีกุล แสงประเสริฐ   

 

6 วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ  
6.1 ทดสอบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก (Ambient Thermometer) 

6.1.1 กําหนดจุดทดสอบที่อุณหภูมิ 20  ถึง 30  องศาเซลเซียสหรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.1.2 เตรียมสถานที่เพื่อจัดทําเปนหองทดสอบสามารถควบคุมอุณหภมูิหองได 
6.1.3 ตั้งอุณหภูมิหองไวที่ 23 หรือ 25 องศาเซลเซียสเพื่อไวเปนอณุหภูมิทดสอบ 
6.1.4 นําเทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก (UUT) พรอมกบัเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

(STD) ติดต้ังในจุดเดียวกัน 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.1.5 รอใหปรอทหรืออุณหภูมิหยุดนิ่งแลววัดคาและอานคาจากเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิใน
หองแบบอนาล็อก(UUT)  และเครื่องมือวัดอุณหภูม ิ(STD)  

6.1.6 แตละจุดทดสอบ ใหทดสอบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 

 

ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 
 
 
 

  
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิหอง 

             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 

เกณฑการยอมรับ  +/-   2   ๐C 
 

  STD 
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผูทดสอบ………………………… 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คกอนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6 ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28 ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) 
 

 
 
X  = คาเฉลี่ย 
 n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาความผิดพลาด (Error) 
Error  คือ  คาของผลการวัดทีเ่ครื่องมือวัดอานได  ลบดวย  คาจริงของปรมิาณที่ทําการวัด 
Error  =คาที่วัดได -  คามาตรฐานอางอิง สามารถเปนบวกหรือลบ 
Error =   (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  
 

9. วิธีหาคาที่แทจริง( True Value) 
คาแก (Correction)  คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาดโดยนํามาบวกกับคายงัไมปรับแกของการวัด 
คาแก  (Correction) =  คามาตรฐานอางอิง  -  คาที่วัดได ผลที่ไดเหมือนกันสามารถเปนบวกหรือลบ
ได 
คาแก   (Correction)   =  (STD Setting  -  UUT Reading) 

      คาที่แทจริง (True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 
 

10. ตัวอยางการคํานวณ 

 
 
 

  STD  
Setting 

UUT  Reading 
(1) 

UUT  Reading 
(2) 

UUT  Reading 
(3) 

Mean  ( X ) Error 

25 25 25 26 25.33 0.33 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาคาเฉลี่ย                 ๐C 

    

    =                 ๐C 

 
              X               =          25.33                ๐C 
 

หาคาผิดพลาด  (Error)       =   (UUT Reading – STD Setting)  ๐C 
 

                 =          25.33  -  25                  ๐C 
 

คาผิดพลาด            =           0.33                            ๐C 
 

หาคาที่แทจริง (True Value) = (คา UUT) + (คาแก)                        ๐C 
 

คาแก (Correction)    =    (STD Setting - UUT Reading) ๐C 
 

         =         25    -   25.33                          ๐C 
 

 คาแก           =          - 0.33                                           ๐C 
 

หาคาที่แทจริง (True Value)   =           25.33  +  (-0.33)                     ๐C 
 
                คาที่แทจริง          =        25                                                   ๐C 
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Work Instruction 

การทดสอบเทอรโมมิเตอร 
วัดอุณหภูมิในหองแบบอนาล็อก 

(Ambient ThermometerTesting) 
 

รหัส : WI-TES-TMA       แผนที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01                แกไขครั้งที่ : 01 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทรยงค 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

11. เกณฑการยอมรับ 
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิหอง  
(Ambient Thermometer) 

๐C TMA +/-2 ๐C 20 – 25 ๐C 

หมายเหต ุการกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรบั โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองไดตาม
ลักษณะการใชงานทั้งนีเ้กณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI ใน
การอางองิของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

13. นิยามศัพทใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing); คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ตาม  ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting; เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                   
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเครื่องที่ตองทดสอบ 
STD.Reading; เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting; คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ
UUT Reading; คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครือ่งมือมาตรฐาน 
ECRI; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม 
STD; เครื่องมือ Standard 
WI-TES-TMA;   คือคูมือการปฏิบัตงิานการทดสอบวัดคาเทอรโมมิเตอรในตูเย็นเกบ็เวชภัณฑแบบ
อนาล็อก 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 1/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซออกซิเจน (Oxygen Flow meter)  
บทนํา 

ออกซิเจนสําหรับใชในทางการแพทย จะถูกบรรจุในภาชนะในภาชนะที่เรียกวา “ทอออกซิเจน” 
ออกซิเจนที่บรรจุอยูในทอจะมีความดันสูงถึง 2000 Psi (ปอนดตอตารางนิ้ว) ดังนั้นหากตองการนํา
ออกซเิจนออกไปใชงาน จําเปนตองมีเครื่องมือที่ทําหนาที่ลดความดันของออกซิเจนลง ใหมีความดันที่
ประมาณ 50 Psi เพื่องายตอการควบคุมปริมาณการใชตามความตองการได ซึ่งเครื่องดังกลาวมีชื่อเรียกวา 
Oxygen Regulator หรือเกจออกซิเจน ซึ่งเรานิยมเรียกโดยทั่ว ๆ ไปนั้นเอง 

Oxygen Regulator ที่มีใชอยูในปจจุบันจะมีสวนที่แตกตางกันบางทั้งขนาดและรูปรางซึ่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบและการสรางของบริษัทผูผลิต ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใชงาน และใหเหมาะสม
กับลักษณะของการนําไปใชงานในแตละประเภท สําหรับ Oxygen Regulatorที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะ
กลาวเฉพาะที่ใชในทางการแพทยเทานั้น 

Oxygen Regulator ที่ใชในทางการแพทย ยังสามารถแยกเปนชนิดที่ใชสําหรับใหออกซิเจนกับผูปวย
โดยตรง และชนิดที่ใชลดความดันออกซิเจนลง เพื่อนําออกซิเจนไปใชงานกับเครื่องมือแพทยอื่น ๆ เชน 
เครื่องชวยหายใจ เครื่องดมยาสลบ เปนตน 

                           
รูปที่ 1 ชุดเครื่องใหออกซเิจน 

 

หลักการทํางานทั่วไป 
เกจออกซิเจนที่ใชสําหรับใหออกซิเจนแกผูปวย 
เกจออกซเิจนชนิดนี้ แยกสวนการทํางานออกเปน 3 สวน คือ 

1. Pressure Regulator (ชุดควบคุมความดันออกซิเจน) 
2. Flow Meter  (ชุดวัดอัตราการไหลออกซิเจน) 
3. Humidifier (ชุดเพิ่มความชื้นในออกซเิจน) 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 2/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 ในแตละสวนของการทํางานจะประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ โดยจะไดกลาวในแตละสวนตอไป 
1. Pressure Regulator  
Pressure Regulator ทําหนาที่รักษาความดันดานออกไปใชงาน (Output) ใหมีคาคงที่เสมอ 

โดยที่ความดันดานจายให (Input)  อาจจะเปลี่ยนแปลงมากหรือนอยไมคงที่ แตมีขอแม ความดันดาน
(Input)  ที่มีคาต่ําสุดจะตองมีคาสูงกวาความดันที่ตั้งไวดาน (Output) ซึ่งโดยทั่วไปความดันออกซิเจนที่ใช
งานทางการแพทยจะตองตั้งความดันดานออก (Output) ไวประมาณ 50 Psi นั้นก็คือ Pressure 
Regulator จะตองควบคุมความดันออกใหได 50 Psi อยูเสมอ ดังนั้น อุปกรณในสวนน้ีจึงเปนสวนที่สําคัญ
และเปนสวนหลักที่ Oxygen Regulator  ทุกเครื่องทุกชนิดตองมี 

2. Flow Meter  
Flow Meter ทําหนาที่เปนตัววัดอัตราการไหลของออกซิเจน และสามารถปรับปริมาณการใช

ออกซิเจนไดตามตองการ Flow Meter จะประกอบดวย Out put ของตัว Pressure Regulator และมี
หนวยเปนลิตรตอนาที (L/min) 

 
 
รูปที่ 2 ลักษณะโครงสราง และ สวนตาง ๆ ของชุดควบคุมปริมาตรการไหลของออกซิเจน 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 3/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การทํางาน 
จากรูปที่ 2 ลมจะไหลเขาทางดาน Inlet เขาไปในหองหลอดแกวตัวใน (2) ซึ่งมีรูในเปนรูเรียว 

โดยความโตรูดานปลายบนจะโตกวาจากนั้นลมจะไหลผานเขาสูหลอดแกวตัวนอก (1) กับหลอดแกวตัวใน 
(2) และไหลออกทางดาน Outlet โดยผานทางชองวาลวเปด-ปด (5) ตําแหนงปกติเมื่อไมใชงาน (5) ลม
จะไมมีการไหลผานชุด Flow Meter แตถาเปดวาลว (5) โดยหมุนที่ Knob (7) ทวนเข็มนาฬิกา ลมจาก
ดาน Inlet ไหลตามรู ไปเขาที่ หลอดแกวตัวในโดยจะดันใหลูกบอล (3) ลอยตัวสูง จากนั้นลมจะผานเขาสู
บริเวณชองระหวางหลอดแกวตัวในและตัวนอก แลวไหลออกทางดาน Outlet  อัตราการไหลของลม
สามารถปรับใหไหลมากนอยได โดยหมุน  Knob (7)   

1. Humidifier 
          Humidifier ในระบบของเกจออกซิเจนทําหนาที่เปนจุดใหความชื้นกับออกซิเจนโดยปกติอากาศ
ที่คนหายใจจะเปนอากาศที่มีความชื้นผสมอยู ซึ่งเปนเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธแตออกซิเจนที่บรรจุใน
ทอเปนออกซิเจนบริสุทธิ์ไมต่ํากวา 99.5 % และอยูในสภาพที่ไมมีความชื้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดสภาพที่
เหมาะสมสําหรับออกซิเจนที่ใชในการหายใจจึงตองทําใหออกซิเจนที่ออกจากทอบรรจมุคีวามชืน้กอนทีจ่ะ
ใหกับผูปวย วิธีการทําใหออกซิเจนมีความชื้นเกิดขึ้น สามารถทําไดโดยใหออกซิเจนไหลผานน้ํา และ
เพื่อใหไดความชื้นที่เพียงพอตัว Filter จะเปนตัวทําใหออกซิเจนไหลผานในลักษณะการกระจายของ
ออกซิเจนใหออกซิเจนไดสัมผัสน้ําโดยทั่วถึง และจะทําใหไดความชื้นที่เหมาะสมไดผลดีตอการรักษาผูปวย 

การดูแลรักษา 
1. ทําความสะอาดเกจออกซิเจนทุกครั้งหลังการใชงาน 
2. น้ําที่ใชกับระบบ Humidifier จะตองเปนน้ําที่สะอาดและจะตองเปลี่ยนออกทุกครั้งหลังการ

ใชงาน และทําความสะอาดขวดและ Filter เพื่อปองกันการอุดตัน 
3. ไมควรเก็บรักษาเครื่องไวในที่มีความอับชื้น หรือในที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป 
4. จะตองสงทําการตรวจสอบและปรับตั้งความดัน 50 Psi ในทุก ๆ 6 เดือนหรือทุก 1 ป เปน

อยางนอย 
5. จะตองสงทําการทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ (Flow Meter) ทุก 1 ป เปนอยาง

นอย  
       ขอควรระวังในการใชงาน 

1. การประกอบชุดเกจออกซิเจนเขากบัทอออกซเิจน ควรใชประแจปากตายเทานั้นและไมควรขัน
แนนจนเกินไป อาจทําใหเกลียวชํารุด 

2. การประกอบชุดเกจออกซิเจนเขากบัทอออกซเิจน จะตองใหชุด Flow Meter อยูในแนวดิ่ง
หรือตัง้ฉากกับพื้นระนาบเสมอ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 4/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3. หามใชสารหลอลื่นหรือสารติดไฟในการประกอบชุดเกจออกซิเจนกบัทอออกซเิจน 
4. การใชงานจะตองอยูหางจากแหลงความรอนหรอืวัตถุไวไฟ 
5. แรงดันแกสของทอออกซเิจนจะตองไมเกินขอกําหนดของชุดเกจออกซิเจนทีจ่ะทําการ

ประกอบเขาดวยกัน 
6. เมื่อหยุดใชงานจะตองปดวาลวทอออกซเิจนเสมอ และเปดวาลวระบายออกซเิจนออกจากชุด

เกจออกซเิจนใหหมด เพื่อไมใหชุดเกจออกซิเจนรบัภาระจากแรงดันตลอดเวลา 
7. การตรวจซอม หามใชกบัสารจํานวนพวก Oil หรือวัตถุไวไฟ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 5/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
     เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาทีผู่ทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ (Flow Meter    
ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กาํหนดเพื่อใหผูอื่นใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดยีวกัน สามารถสบืคนความเปนมา และใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีทดสอบ เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ (Flow Meter) หลักการ 

เครื่องมืออุปกรณ วิธีการ ทดสอบ การบันทึกผล และการหาเฉลี่ย คาผิดพลาด เกณฑการยอมรับ 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่เฉพาะผูปฏิบัติงานดานเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลที่ทําการทดสอบ เครือ่งวดัอตัรา

การไหลของกาซ( Flow Meter )   
     3.2 ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ (Flow Meter) (WI-TES-
FLO) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องมือ Standard (STD)  
4.2.  เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ( Flow Meter ) (UUT) 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ( Flow Meter )  (UUT) 
5.2. คูมอืการใชเครือ่งมอืมาตรฐานทดสอบ (STD) 
5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4. คูมือการใชและบํารงุรักษาเครื่องมือและอปุกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัป พ.ศ.2556 
5.5. เอกสารนี้อางอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ 

 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ( Flow Meter ) 
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดปรมิาณออกซิเจน(Flow meter  ) 

ในการบันทกึผลการทดสอบ 
6.2. บันทึกขอมลูของลูกคาและขอมลูของเครื่อง Flow Meter ที่จะทําการทดสอบลงในแบบฟอรม 

  Flow meter. FLO 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 6/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของเครื่อง Flow Meter ที่ทําการทดสอบ ตาม 
แบบฟอรม  Preventive Maintenance Report รายละเอยีดตามภาคผนวก 1  

6.4. Pressure Input เปนการตรวจสอบคาความดันของ Gas ที่ปอนใหกบั Flow Meter  (ถา
สามารถทําได) โดยใหทําการวัดกอนทีจ่ะปอนเขา ที่ตัว Flow Meter  อานและบันทึกคาความ
ดันทีว่ัดได  ซึ่งควรจะมีคา ประมาณ 50 PSIหรือใกลเคียงกบัคาที่กําหนด 

6.5. FLOW METER ACCURACY เปนการทดสอบความถูกตองของ Flow Meter ซึ่งสามารถทดสอบ
โดยตอ Out put ของ Flow Meter (ไมตองผานขวดใหความชื้น) เขากับเครื่องมือ Standard
ตามรูป พรอมทัง้ทําการวัด และบันทึกคาดังนี ้

6.6. ปรับปุมควบคุมการไหลของกาซที่ Flow Meter โดยใหลูกลอยอยูกึ่งกลางของ คา 10 LPM หรือ
คา ที่ตองการวัด และอานคา และ บันทกึคาที่แสดงที่ หนาปดเครื่อง Standard และ ใหทําการ
วัดซ้ําจนครบ 3 ครั้ง 

6.7. ทําเหมือน ขอ 6.6 แตปรับลกูลอยไปที่ 4, 6 และ 10 LPM บันทึกคาและทําซ้ํา จนครบ คาละ 3 
ครั้ง 

6.8. ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรบัได ให ติดสติก้เกอร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  การตอเครื่องมอื Standard และ Flow Meter เพื่อทําการทดสอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 7/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ( Flow Meter )   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุรายละเอียดตามภาคผนวก 3  

 

Flow meter  FLO   
  Departments……………….………………..Province ………..…………………. 
  Date  ……./……/………………….     Section ……….………………… 
  Manufacture……………………………Model……………………………… 
  Serial No………………………………ID No……………..…………………… 
  Temp………………๐C    Humidity………….%     

เกณฑการยอมรับ  +/- 10  %               (  ) หัวทอ          (   ) ไปปไลท   

UUT Setting STD Reading 
1 

STD Reading 
2 

STD Reading 
3 

ERROR 

2    »1.8   
«2.2 

4    »3.6   
«4.4 

6    »5.4   
«6.6 

10    »9   «11 
L/Min L/Min L/Min L/Min L/Min 

 
ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 8/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1  
 
 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6 ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28 ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 9/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
        n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 

 

8. วิธีหาคาผิดพลาด(Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกบัเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  Error  = คาผิดพลาดทีเ่กิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
 Error = (UUT Setting - STD.Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  

ตัวอยาง 
UUT Setting               STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) 

10 9 9 9 
L/min L/min L/min L/min 
  

UUT Setting       =    10      L/min 
                                     n    =     3 

     STD Reading (  ) ( Mean)   =  
3

999      =  9  L/min 

Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   10 – 9     L/min 
              คา  Error   ที่  10   =   1   L/min 

                           % Error  =  
10

1100  = 10 % 

                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
คาแก (Correction) = -1  L/min (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error)  

Correction = (STD  - UUT )  
คาที่แทจรงิ ( True Value)  =  (คา UUT) + (คาแก) 

           คาที่แทจริง (True Value)  =  10 + (-1 )  L/min 
                         =   10 – 1     L/min 
 คาที่แทจริง (True Value)  =  9    L/min       
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องวดัอัตราการไหลของกาซ    

( Flow Meter Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-FLO       แผนที่ : 10/10 
ฉบับที่ : 01                 แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของ สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องวัดอัตราการไหล
ของกาซ(Flow meter  ) 

L/min FLO +/-10% 2-10 L/min 

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนีเ้กณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI 
ในการอางองิในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10.  นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT ( Unit Under Testing :) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                  
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐาน( WEA ) ,BPD 
STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบเชน FLO 
UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ เชน
DEF 
UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 

WEA,WEB 
ECRI ;ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
True Value  :คือ คาที่แทจริง 
STD: เครื่องมือ Standard 
FLO: เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซ (Flow meter) 

     WI-TES-FLO ; Work Instruction Testing  Flow meter   
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 1/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator) 
บทนํา 
 ออกซิเจนสําหรับใชในทางการแพทย จะถูกบรรจุในภาชนะในภาชนะที่เรียกวา “ทอออกซิเจน” 
ออกซิเจนที่บรรจุอยูในทอจะมีความดันสูงถึง 2000 Psi (ปอนดตอตารางนิ้ว) ดังนั้นหากตองการนํา
ออกซเิจนออกไปใชงาน จําเปนตองมีเครื่องมือที่ทําหนาที่ลดความดันของออกซิเจนลง ใหมีความดันที่
ประมาณ 50 Psi เพื่องายตอการควบคุมปริมาณการใชตามความตองการได ซึ่งเครื่องดังกลาวมีชื่อเรียกวา 
Oxygen Regulator หรือเกจออกซิเจน ซึ่งเรานิยมเรียกโดยทั่ว ๆ ไปนั้นเอง 
 Oxygen Regulator ที่มีใชอยูในปจจุบันจะมีสวนที่แตกตางกันบางทั้งขนาดและรูปรางซึ่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบและการสรางของบริษัทผูผลิต ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใชงาน และใหเหมาะสม
กับลักษณะของการนําไปใชงานในแตละประเภท สําหรับ Oxygen Regulatorที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะ
กลาวเฉพาะที่ใชในทางการแพทยเทานัน้ 
 Oxygen Regulator ที่ใชในทางการแพทย ยังสามารถแยกเปนชนิดที่ใชสําหรับใหออกซิเจนกับ
ผูปวยโดยตรง และชนิดที่ใชลดความดันออกซิเจนลง เพื่อนําออกซิเจนไปใชงานกับเครื่องมือแพทยอื่น ๆ 
เชน เครื่องชวยหายใจ เครื่องดมยาสลบ เปนตน 

 
รูปที่ 1 เครื่องปรบัแรงดันกาซออกซเิจน 

 

Regulator (เรกูเลเตอร) เปนอุปกรณที่ใชลดแรงดันของออกซิเจนที่อยูภายในถังกอนนํามาใช
งาน เนื่องจากวา แรงดันที่อยูภายในถังนั้นสูงมากระดับ 150 บาร แตการใชงานในทางการแพทยนั้นเรา
จะลดแรงดันของ ออกซิเจนที่นําออกมาใชใหเหลือแค 3 บารเทานั้น เรกูเลเตอรนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู
กับวาจะนํามาใชกับกาซตัวใด สําหรับออกซิเจนนั้น เรกูเลเตอรตองมีขอตอ ตามมาตรฐาน CGA 540 
(The Compressed Gas Association) ซึ่งจะใชตอกับวาลวมาตรฐาน CGA 540 เชนกัน เรกูเลเตอรที่ใช
ในทางการแพทย จะติดตั้งมาคูกับ Flow meter ซึ่งโฟลมีเตอรมีหนาที่การลดแรงดัน จากเรกูเลเตอรแลว 
เรกูเลเตอรจะมีหนาปทมบอกปริมาณแรงดันกาซในทอดวยซึ่งในบานเรามักใชหนวย ปอนดตอตารางนิ้ว 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 2/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ดังนั้นเข็มชี้บอกแรงดันจะเปน
ตัวบอกวาออกซิเจนมี หรือ
หมดแล ว  นั่ น เ อ ง ที่ ก ล า ว
ขางตนเปนเรกูเลเตอรแบบ 
CGA540 ทั้งนี้ วาลวแบบ 
CGA870 ก็จะตองตอกับ 
Regulator แบบ CGA870 ใน
บางครั้ งมีการออกแบบให 
Regulator ใชกับวาลวใน
ลักษณะตรงขามกันดวย ตาม
ความตองการใชงานที่เพิ่มขึ้น 
เชนตองการใชวาลวแบบ 540 
ไป ใ ช ใ น ง า นฉุ ก เ ฉิ น แท น
เนื่องจากมีทอที่มีวาลว 540 
อยูแลว ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับ

ความตองการใชงานที่เพิ่มเติมออกไป ขอดีของ Regulator แบบ 870 คือ ไมตองใชเครื่องมือในการติดตั้ง
เขากับวาลวของทอ แตราคาจะแพงกวาแบบ 540 แบบ ขอแตกตางของ Flow meter ที่ติดตั้งมาพรอม
กับ Regulator ทั้ง 2 แบบ Flow meter ที่ติดตั้งมากับเรกูเลเตอรแบบ 870 จะเปนแบบสเกลหยาบ คือ
ไมสามารถปรับเปนหนวยยอยไดเนื่องจาก โฟลมีเตอรแบบนี้ตองการใหมีความกะทัดรัด ใชงานไดเร็ว ทัน
ตอเหตุการณ สวนโฟลมีเตอรที่ติดตั้งมาพรอมกับ เรกูเลเตอรแบบ 540 จะเปนแบบสเกลละเอียด 
(หลอดแกว) ซึ่งสามารถปรับอัตราการใหที่ละเอียดกวา เรกูเลเตอรนั้นสําคัญมาก หากไมลดแรงดันของทอ 
ก็จะไมสามารถใชงานได ซึ่งมีอันตรายสูงมาก แรงดันที่สูงกวา 3 บาร อาจทําลายใหเนื้อเยื่อฉีกขาด ดังนั้น 
เรกูเลเตอรที่ดี ควรจะมีเอกสารยืนยันการทดสอบ (Calibrate) ของ โฟลมีเตอร รวมดวย 

การใชงาน    

  เครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทยใด ๆ ถาหากมีการใชงานดวยความระมัดระวังและใชอยางถูกวิธี 
แลวยอมกอใหเกิดความประหยัด และมีความปลอดภัยตอการใชงานเปนอยางมาก ดังนั้นผูใชทุกคน
จําเปนจะตองไดศึกษา เรียนรูถึงขอการใชงานและการปฏิบัติตางๆใหถูกวิธีดังนี้ 

    1. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ จากที่เห็นภายนอกวาชุด มีรอยราวหรือแตกหักที่ใดใหทําการสงเพื่อ
ตรวจซอมทันที 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 3/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    2. ถาพบชิน้สวนหรือลักษณะของอุปกรณผิดจากรูปลักษณะเดิม โดยการบิดงอใหหยุดใชงานและ
แจงผูรับผิดชอบทราบ เพื่อสงซอมแซมแกไข 
    3. ตรวจสภาพของเกลียวของเกจออกซิเจนกับทอออกซิเจนวาอยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม 
    4. เมื่อเปดหรือปดวาลว เกจออกซิเจน จะตองไมเกิดการรั่วไหลของออกซิเจน 
    5. สภาพเครื่องจะตองไมมีสิ่งสกปรกอุดตัน ซึ่งจะมีผลทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได 
    6. ชุดเกจออกซิเจนที่ใชงาน หากมีขอผิดพลาดหรือสงสัยวาใชงานไมถูกตอง ควรแจงใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบทราบเพื่อดําเนินการแกไขทันที่ 

 

การบํารุงรักษาเครื่อง 
1. ทําความสะอาดเกจออกซิเจนทุกครั้งหลังการใชงาน 
2. ไมควรเก็บรักษาเครื่องไวในที่มีความอับชื้น หรือในที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป 
3. จะตองสงทําการทดสอบและปรับตั้งความดัน 50 Psi ในทุก ๆ 6 เดือนหรือทุก 1 ป เปนอยาง

นอย 
 

การแกไขปญหาเบ้ืองตน 
อาการ สาเหตุการชาํรุด การตรวจซอม 

1 .  ต อ ชุ ด เ ก จ ป รั บ แ ร ง ดั น
ออกซิเจนเขากับขอตอของวาลว
หัวทอออกซิเจนไมได หรือตอได
แตไมแนนทําใหลมรั่วออกได 

1.1เกลียวนอตขอตอเกจออกซิ
เจนชํารุด หรือความโตของเกลียว
ไมเทากัน 
1.2หัวกานตอมีรอยแตก 
1.3เกลียวที่หัวทอออกซิเจนชํารุด 

- เปลี่ยนนอตขอตอใหม 
 
 
-เปลี่ยนกานตอใหม 
-เปลี่ยนไปใชกับทออื่น 

2 เปดวาลวทอออกซิเจนแตเข็ม 
Pressure ไมขึ้น 

2.1 Pressure Gauge ชํารุด - เปลี่ยน Pressure Gauge ใหม 

3 มีเสียงดังกระพือหรือมีอาการ
สั่นภายในหัว  
Pressure regulator  

3.1สปริง ลาหรือหัก 
3.2ความดันดาน Output ของ 
Pressure regulator ต่ํามาก
เกินไป 

-เ ป ลี่ ย น ส ป ริ ง ป อ ง กั น ก า ร
สั่นสะเทือนใหม 
-ตั้งความดันให ไดตามกําหนด  
50 Psi 

     

ขอควรระวังในการใชงาน 

          1. การประกอบชุดเกจปรับแรงดันออกซิเจนเขากับทอออกซิเจน ควรใชประแจปากตายเทานั้น
และไมควรขันแนนจนเกินไป อาจทําใหเกลียวชํารุด 
          2. หามใชสารหลอลื่นหรือสารติดไฟในการประกอบชุดเกจปรับแรงดันออกซิเจนกับทอออกซิเจน 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 4/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

          3. การใชงานจะตองอยูหางจากแหลงความรอนหรือวัตถุไวไฟ 
          4. เมื่อหยุดใชงานจะตองปดวาลวทอออกซิเจนเสมอ  
          5. การตรวจซอม หามใชกับสารจํานวนพวก Oil หรือวัตถุไวไฟ 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 5/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน ( Oxygen regulator )

ไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และใช

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุม วิธีการทดสอบ และการบันทึกผล เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

(Oxygen regulator) 
 

3. ผูรับผิดชอบ 
3.1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานทดสอบ เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator) 

 

4. เครื่องมืออุปกรณ 
4.1. เครื่องวัดแรงดัน ( Pressure Tester)STD 
4.2  เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน ( Oxygen regulator )UUT 

 

5. เอกสารอางอิง 
5.1. คูมือการใชงานเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน ( Oxygen regulator ) (UUT) 
5.2. คูมอืการใชเครื่องมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 

5.3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารยวัชรินทร เกตุกรณ 
5.4. คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ.2556 
5.5. เอกสารนี้อางอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย โดยนายศรีสกุล แสง

ประเสริฐ 
 

6. วิธปีฏิบัตงิานการทดสอบ 
6.1. ใหใชตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator) ใน

บันทึกผลการทดสอบ 
6.2. บันทึกขอมูลของลูกคาและขอมูลของ เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator)ทีจ่ะ
ทําการทดสอบลงในแบบฟอรม Oxygen Regulator OXR 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 6/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ของเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen 
regulator)ที่ทําการทดสอบ ตาม แบบฟอรม  Preventive Maintenance Report รายละเอียด
ตามภาคผนวก 1 

6.4. ทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator )โดยติดตั้งเครื่องวัดแรงดัน (STD) กับ
เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator ) (UUT) 

6.5. กําหนดจุดสอบเทียบที่ 50 PSI หรือตามที่ผูรับบริการกําหนด 
6.6. ตั้งคาที่เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator ) (UUT) วัดคาและอานคาจาก

เครื่องวัดแรงดัน (STD) 
6.7. แตละจุดสอบเทียบ ใหสอบเทียบอยางนอย 3 ครั้งพรอมบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
6.8. ถาเครื่องอยูในเกณฑมาตรฐานตาม   คาผิดพลาดที่ยอมรับได ให ติดสติ้กเกอร รายละเอียดตาม

ภาคผนวก 2 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 7/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

 
 
 
 

 
 

Oxygen Regulator  OXR 
 
Departments……………….……………… Province ………..…………………. 
Date  ……./……/………………….             Section ……….………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………..……ID No……………..…………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    เกณฑการยอมรับ  +/- 10  %               

UUT Setting STD Setting 1 STD Setting 2 STD Setting 3 Mean 
0 0 0 0  
50     
     
     
     

PSI PSI PSI PSI PSI 
 

ผูทดสอบ……………………………………… 
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 8/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
 
 

Preventive Maintenance Report 

1 สภาพภายนอก/โครงสราง  20 สัญญาณเตือน  

2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  21 สัญญาณแสดงการทํางาน  

3 การขับเคลื่อน / เบรค  22 ฉลาก / เครื่องหมาย  

4 สายปลั๊กไฟ AC  23 อุปกรณประกอบ  

5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

6 ความตึงหยอน/ความแนนหนา  

7 เบรกเกอร / ฟวส  24 ระบบกราวด 0.5 ohm  

8 หลอด ทอ/วัสดุหอหุม  25 การรั่วของกระแสไฟฟา  

9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

10 ขอตอ/จุดตอตางๆ  

11 Electrodes / transducer  26 ทําความสะอาดเครื่อง  

12 ฟลเตอร  27 การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตางๆ  

13 สวิทช / การควบคุม  28 ปรับเทียบคามาตรฐาน/ปรับจูนแกไข  

14 ฮีทเตอร  29 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  

15 มอเตอร / ปม / พัดลม  30 เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ  

16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

17 แบตเตอรี่ / การชารจประจุ  

18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

19 Self Test  ผูบํารุงรักษา………………………….               
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 9/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วิธีหาคาเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                   
             = คาเฉลี่ย( Mean) 
            n = จํานวนครั้งที่ทดสอบ 
 

8. วิธีหาคาผิดพลาด(Error) 
Error  คือคาความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
คา  Error  = คาผิดพลาดที่เกิดจากการนําคาที่วัดได ลบ ดวยคาจริง เสมอ 
Error = (UUT Setting - STD.Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  

ตัวอยาง 
UUT Setting               STD Reading (1) STD Reading (2) STD Reading (3) 
50 51 51 51 
PSI PSI PSI PSI 

  
UUT Setting       =    50      PSI 

                                       n    =     3 

                  STD Reading (  )  = 
3

515151      =  51  PSI 

     Error  =  UUT Setting –  STD Reading(  )    =   50 – 51    PSI 
                                                      คา  Error   ที่  50   =   -1    PSI 

                                                                            % Error    =  
50

1100   = 2 % 

                           คา ERR  จะมีคาเปน  +  หรือ  -  เทาน้ัน 
คาแก (Correction) = 1  PSI (เครื่องหมายตรงขามกับคา Error)  

                        Correction = (STD  - UUT )  
  คาที่แทจริง ( True Value)     =   (คา UUT) + (คาแก) 

        คาที่แทจรงิ (True Value)      =   50 + 1     PSI 
                          =   50 + 1         PSI 

         คาที่แทจริง (True Value)     =       51            PSI    
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Work Instruction 
การทดสอบเครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน 

( Oxygen regulator ) 

รหัส : WI-TES -OXR     แผนที่ : 10/10 
ฉบับที่ : 01              แกไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช : 18 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 5 ราชบุรี. 

ผูจัดทํา : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผูตรวจสอบ : จสต.ประสาน  นวมมะโน 

ผูอนุมัติ :นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 5 ราชบุรี 

 

 

 
กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการคาํอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนี �เป็นสมบัติของสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ห้ามคัดลอก สาํเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. เกณฑการยอมรับ  
รายการเครื่องมือ หนวยวัด รหัส คาผิดพลาดที่ยอมรับได พิสัยการทดสอบ 

เครื่องปรบัแรงดันกาซออกซเิจน ( 
Oxygen regulator ) 

PSI OXR +/-10% 50 PSI 

หมายเหต ุ  การกําหนดชวงการใชงาน และเกณฑการยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเปนผูกําหนดเองได
ตามลักษณะการใชงานทั้งนี้เกณฑการยอมรับขางตนเปนเกณฑคากลางโดยสวนใหญยึดมาตรฐาน  ECRI 
ในการอางอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย 
 

10. นิยามศัพท  ใชเฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
UUT (Unit Under Testing :) ;  คาที่สามารถอานไดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม ยานการวัดตาง ๆ(วัดไมนอยกวา 3 ครั้งแลวนําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย) 
STD.Setting : เปนคามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการ                                                  
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เชน ตุมน้ําหนักมาตรฐาน( WEA ) ,BPD 
STD.Reading : เปนคาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบคากับเครื่องมือที่นํามาทดสอบเชน FLO 

UUT Setting : คือคาของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งใหตรงตามยานของคาที่ตองการทดสอบ เชน 
DEF 
UUT Reading :  คาที่สามารถอานไดจากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน 

WEA,WEB 
ECRI ; ขอกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไว
หรือไม 
Correction : คือ คาที่ชดเชยสําหรับคาผิดพลาด โดยนํามาบวกกับคายังไมปรับแกของการวัด 
True Value  :คือ คาที่แทจริง 
STD: เครื่องมือ Standard 
OXR: เครื่องปรับแรงดันกาซออกซิเจน (Oxygen regulator) 

     WI-TES-OXR  ; Work Instruction Testing  Oxygen regulator   
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ภาคผนวก 1 
 

การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) 
วิธีการบํารุงรักษาของเครื่องมือแพทย จะไมไดระบุวาเปนของยี่หออะไร รุนไหน แตจะระบุเปนแนวทาง

กลาง ๆ ในการใหทําการบํารุงรักษา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมได ไมมีรายละเอียด
ในวิธีการบํารุงรักษาใดที่ถือไดวาเปนมาตรฐานคงที่ ในทางตรงกันขามรายละเอียดจะสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสภาพของหนวยงาน ตามสภาพการใชงานของเครื่องมือ ตามความรูความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
ตามความตองการเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี ้
 

1. สภาพภายนอก/โครงสราง ตรวจสอบความสะอาดและสภาวะทั่วๆไปภายนอกเครื่อง โดยสังเกตวา
โครงหอหุมไมมีการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือสวนประกอบตางๆยังคงสภาพเดิมและแนนหนาไมมี
คราบของเหลวรั่วหรือมีการกระแทกอยางรุนแรง 

2. ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง ใหตรวจสอบสภาพของการติดตั้ง ตรวจสกรู นอต สลักตั้งแนนพอด ี
3. การขับเคลื่อน/เบรก ตรวจดูวาเคลื่อนที่ไดสะดวก หรือลอคใหอยูกับที่ไดดี ตรวจลูกลออยาใหมีเศษ

ดาย ผา เทป หรืออื่นๆ 
4. สายปลั๊กไฟ AC ตรวจดูวาปลั๊กอยูในสภาพดีไมแตกราว/หลุด บางครั้งตองเขยาแลวฟงเสียง การ

หลุด/หลวม เตาเสียบไฟฟาตองตรวจสภาพทุกจุด แลวลองเสียบปลั๊กดูวาการสัมผัสมั่นคงดี สาย AC 
จะตองอยูในสภาพดี ที่เก็บสายจะตองไมหัก หรือแตกชํารุด 

5. สายสัญญาณ ตรวจดูวาไมมีการเสียหาย ขาด แตก รอยไหม หากตําแหนงที่ชํารุดอยูที่ปลายดานใด
ดานหนึ่งอาจใชวิธีตัดสวนนั้นทิ้ง แตหากตําแหนงที่ชํารุดอยูกลางสายควรเปลี่ยนเสนใหม ทั้งนี้ตอง
แนใจวาตอข้ัวไฟฟาถูกตอง นอกจากนั้นตรวจสายตอสําหรับการชารจแบตเตอรี่ 

6. ความตึงหยอน/ความแนนหนา ตรวจสอบตัวที่ยึดสายที่ปลายสายทั้งสองดานของสาย และมั่นใจวา 
ตัวยึดมีความแนนหนาพอ ไมหลวมหรือหลุดออกงาย 

7. เบรกเกอร/ฟวส หากเครื่องมีสวิทซเปด-ปดเครื่อง ตรวจดูและโยกสวิทซดูวาไมหลวมและไมฝดมาก 
ตรวจดูฟวสที่ใชอยูวาถูกตองตามขนาดและชนิดที่ระบุ กระบอกฟวสตองไมแตกหัก 

8. หลอด ทอ/วัสดุหอหุม ตรวจดูวาไมมีรอยแตก ราว พับงอ หรือสกปรก ตรวจชองทางออกของกาซ
ออกซิเจนตองโลง สะอาด ไมมีสิง่แปลกปลอม 

9. สายเคเบิล ตรวจดูสายตางๆ เชน เซนเซอร วาไมมีแรงเคน การยึดมีตัวสวมปองกันการหมุนของสาย 
ดูวาแนนหนาดีไมมีการดึงรั้ง วัดความตอเนื่องของสายนําสัญญาณขางในโดยใชเครื่องโอหมมิเตอร 

10. ขอตอ/จุดตอตางๆ ตรวจขอตอสายไฟทุกจุดขาเสียบ ตองตรง สะอาดเปนมันวาวไมเปนสนิม แนน 
ไมหลวม 

11. Electrodes/transducer สะอาดไมมีรอยแตกราว หรือเสื่อมสภาพ 
12. ฟลเตอร ตรวจดูวาตัวกรองอากาศวาไมมีการอุดกั้น หากเห็นวาสกปรกมากตองเปลี่ยนใหม ดูวาการ

ติดต้ังและลักษณะการติดตั้งถูกตอง ตัวกรองควรไดรับการเปลี่ยนตามรอบที่บริษทัผูผลิตแนะนํา 
13. สวิทช / การควบคุม กอนเริ่มงานควรสังเกตดูคาตางๆ บนหนาปดวาอยูในสภาพใด คาที่ตั้งอยู

ถูกตองหรือไม เพราะมีความเปนไปไดที่การใชที่ไมถูกตองทําใหการทํางานของเครื่องลมเหลว บันทึก
คาตางๆเหลานั้นกอนเริ่มทํางาน ตรวจสอบตั้งคาตางๆตามคูมือของเครื่อง ตองตรวจสอบปุมควบคุม
สวิทซตางๆ ดานสภาพทั่วไป ความมั่นคง การหมุน การสัมผัส ตรวจคาการปรับตั้งสัญญาณเตือน มี
จุดที่ตรึงไว (พิกัด) การหยุด ตรงตําแหนง หากเปนเมมแบรนสวิทซ (Membrane switch) ผิวของเมม
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แบรนหรือปุมสัมผัสตองไมแตก ราว ทะลุ (จากปลายเล็บหรือปลายปากกา) ตลอดจนการตรวจเช็ค
ตองแนใจวา แตละปุมควบคุมและสวิทซ ทําหนาที่ไดถูกตอง 

14. ฮีทเตอร ตรวจดูสีของ ฮีทเตอรซึ่งอาจเปลี่ยนเปนสีคล้ําลงได แตไมไดดางเฉพาะจุด เพราะอาจ
เนื่องจากมีฝุนผงอื่น ติดที่ผิว ซึ่งอาจมีไอหรือไฟจากการเผาไหมได ปรับการใชงานของฮีทเตอรวา 
เปด/ปดไดตามคาที่ตั้ง สภาพโดยทั่วไปตองไมบวม โคง งอ หรือแตก 

15. มอเตอร / ปม / พัดลม ตรวจดูใบพัดวามีครบทุกใบ สภาพดี ไมแตก หัก บิ่น งอ ไมมีดายไปพัน กอน
ทําการหลอลื่นดวยสารไดๆใหเช็คกับคูมือของเครื่องกอน หากทําการหลอลื่นตองบันทึกดวย ตรวจ
ระดับความดังของเสียงในการทํางานของมอเตอรวามีเสียงดังผิดปกติหรือไม สวนใหญตนตอของเสียง
มาจากการทํางานของใบพัด/การติดตั้งไมมั่นคง ปดเครื่องกอนแลวใชมือหมุนพัดลมดูตองแนใจวา
หมุนราบรื่นด ี 

16. ระดับของเหลว ตรวจดูระดับของเหลวใหอยูในระดับที่กําหนด ไมสูงหรือต่ําเกินไป เชน ระดับน้ํามัน
ของ suction หรือสารปรอทใน BP 

17. แบตเตอรี่ / การชารจประจุ ตรวจดูสภาพทั่วไปทั้งแบตเตอรี่และขอตอการใชงานแบตเตอรี่ ควรระบุ
ไดถึงอายุการใชงาน ตรวจสอบการทํางานของเครื่องขณะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ หากพลังงานเหลือ
นอยตองมีการเตือน ดูการชารจ ตรวจสอบความสามารถของแบตเตอรี่โดยทดสอบหนาที่การทํางาน 
หากจําเปนตองเปลี่ยนลูกใหมตองทําการบันทึก 

18. การแสดงผล ตรวจสอบการทํางานของไฟทุกดวง ตัวบงชี้ ตัวแสดงผลดวยแสง ทั้งการทํางานของ
เครื่องและการชารจแบตเตอรี่ รวมถึงการแสดงผลที่เปนแบบดิจิตอล 

19. Self Test เปนการตรวจการทํางานการปรับตั้งเครื่องโดยผูใช (Self Test) หรือเมื่อกดปุมทดสอบ
เครื่องดวยตัวเครื่องเอง หรือการทดสอบกอนใชงาน 

20. สัญญาณเตือน ตรวจสอบการทําหนาที่ ใหสัญญาณเตือนทํางาน (จากการปรับตั้งคาพิกัดการเตือน) 
ทั้งระบบเสียงและแสง ตรวจสอบการปรับตั้งอื่นๆที่สัมพันธกัน สังเกตการณเตือนเมื่อมีการปลดสาย
โพรบออก การปด-เปดวงจรโพรบวัดอุณหภูมิของผูปวย การเสียบหรือไมเสียบโพรบ หรือ ตรวจสอบ
เสียงเตือนตามที่ระบุในคูมือ 

21. สัญญาณแสดงการทํางาน การทําหนาที่ ใหสัญญาณเสียงเตือนทํางาน จัดการเรื่องความดังของเสียง 
และการปรับความดังเสียงเตือน เสียงเตือนจะตองไดยินชัดเจน และสัญญาณแบบหลอดไฟ แสดงการ
ทํางานตาง ๆ 

22. ฉลาก / เครื่องหมาย ตัวหนังสือที่เขียนตองชัดเจนและระบุความเฉพาะของการทําหนาที่ของการ
ควบคุมตางๆสวิทซ ตัวตอเชื่อม 

23. อุปกรณประกอบ ตรวจเช็ความีครบถวน สภาพสมบูรณ พรอมใชงานหรือไม  
24. ระบบกราวด 0.5 ohm ใหใชเครื่องมือวัด Safety Analyzer วัดคาแลวบันทึกผลคาที่วัดได 
25. การรั่วของกระแสไฟฟา (<300 µA) คือใหใชเครื่องมือวัด Safety Analyzer วัดคาแลวบันทึกผล

คาที่วัดได (หมายเหตุ ถาไมสามารถวัดไดใหทําการขีดละ หรือบันทึกหมายเหตุของปญหาที่ทําใหวัด
ไมไดลงในแบบฟอรม ชองคาที่วัดได เชน ปลั๊กไมมี Ground, ตัวอาคารไมมี Ground หรือถาไมมี 
Function ใหทดสอบใหเขียนวา N/A (not applicable) ไมมี, ไมเกี่ยว, ไมเหมาะสม) 

26. การทําความสะอาดเครื่อง จะเปนการทําความสะอาดหลังจากที่มีการตรวจสอบแลว การทําความ
สะอาดเครื่องอาจใชวิธีการเปาหรือดูดฝุนที่จับอยูภายในเครื่อง รวมไปถึงการทําความสะอาด
หนาสัมผัสตางๆ ของสวิตชตางๆ ที่ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมทางไฟฟา การลางทําความสะอาดดวย
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น้ําสบูออนหรือสารขัดลางแลว และควรลางอุปกรณดวยน้ําสะอาดจนหมดคราบสบูหรือสารขัดลาง 
เพราะคราบสบูที่ติดอยูบนอุปกรณจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อของรางกายและยังสงผลให
ประสิทธิภาพของการทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อลดต่ําลง 

27. การหลอลื่นจุดหมุนกลไกตาง ๆ ควรทําอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหเกิดสนิม ซึ่งจะสงผลทําใหฝดและ
เสียหายได 

28. ปรับเทียบคามาตรฐาน / ปรับจูนแกไข ใหเปนไปตามมาตรฐานหรือคูมือของเครื่องมือแพทยชนิดนั้น 
ๆ ที่ไดกําหนดไว 

29. เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน โดยเช็คจากคูมือการใชงาน หรือ Service manual วาทางบริษัทผูผลิตได
กําหนด วาวัสดุ อุปกรณแตละชนิดควรเปลี่ยนที่ระยะใดบาง 

30. เปลี่ยนถายของเหลวในกระเปาะ ตรวจดูระดับของเหลวในถังเก็บ และควรเปลี่ยนตามอายุการใช
งาน 
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ภาคผนวก 2 
 

รูปแบบสติ๊กเกอร (tag/sticker) 
  การติดสติ๊กเกอร tag/sticker สําหรับติดทีเ่ครื่องมือแพทยหลังการทดสอบแลว และพบวาเครื่องมือ
แพทยอยูในเกณฑที่ยอมรับได หรือสามารถใชงานตอไปได โดยการระบสุถานะของการทดสอบ เชน การติด
ปาย/สติ๊กเกอร โดยระบุรายละเอียดขอมลู ดังนี ้ 

1. สิ่งบงชี้สถานการณทดสอบ เชน ผาน/ไมผาน, PASS/No PASS, ผานการทดสอบแลว/หามใช 
2. สิ่งบงชี้เฉพาะของเครือ่งมอืแพทย เชน ชื้อ ยี่หอ รุน ผูผลิต รหสั 
3. วันที่ทดสอบ (TEST DATE) 
4. วันครบอายุการทดสอบ (NEXT TEST DUE / DUE DATE) 
5. สิ่งบงชี้ผูทําการทดสอบ เชน ชื่อผูทดสอบ หรือชื่อ ที่อยู หองปฏิบัติการ 
6. สิ่งบงชีเ้ฉพาะอื่น ๆ (ถาม)ี เชน หามปรับแตง,ชวงการใชงาน, คาแกสําหรบัการใชงาน 
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ภาคผนวก 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suction SUC 
 

             Departments…………(1)….………………  Province ………..(2)……… 
             Date  ………./…..(3)..…/…………           Section ……….…(4)………...… 
             Manufacture……………(5)……………….   Model……………(6)…………… 

             Serial No………………(7)……………..……   ID No……………(8)……………… 

             Temp……(9)………๐C                       Humidity……(10)…….% 

เกณฑการยอมรับ  +/- …(11)…….            

UUT 
(12) 

STD1 
(13) 

STD2 STD3 Mean 
(14) 

     

     

     

Unit Unit Unit 
(15) 

Unit Unit 

 

Test by……………(16)…………… 

(1) Departments คือ โรงพยาบาล/หนวยงาน 

(2) Province คือ จังหวัดที่ตัง้ของหนวยงาน 

(3) Date คือ วันที่ทําการทดสอบ 

(4) Section คือ กลุมงาน, แผนก, หอง 

(5) Manufacture คือ ชื่อผลิตภัณฑ, ยี่หอ 

(6) Model คือ รุนของผลิตภณัฑ 

(7) Serial No. คือ หมายเลขประจําเครื่อง 

(8) ID No. คือ รหัสประจําเครื่องที่ทางโรงพยาบาล
กําหนดขึ้นหรือทางผูทดสอบกําหนดให 

(9) Temp คือ อุณหภูมิขณะทําการทดสอบ 

(10) Humidity คือ ความชื้นสัมพัทธ 

(11) เกณฑการยอมรับ คือ คา Error ของเครื่องที่
นํามาทดสอบที่โรงพยาบาลยอมรบัได 

(12) UUT คือ คาที่อานไดจากเครือ่งมือที่นํามา
ทดสอบ 

(13) STD คือ คาที่อานไดจากเครื่องมือมาตรฐาน 

(14) Mean คือ คาเฉลี่ย 

(15) Unit คือ หนวยการวัด 

(16) Test by คือ ผูทําการทดสอบ 
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ภาคผนวก 4 

การใชงานโปรแกรมการทดสอบเครื่องมือแพทย 
           เปนวิธีการใชงานในการพิมพผลการทดสอบลงในโปรแกรมหลังจากที่ทําการทดสอบเครื่องมือแพทย
เพื่อตองการออกใบรับรองผลการทดสอบ จากครั้งที่แลวเราไดใชใบบันทึกผลการทดสอบแทนใบรับรองการ
ทดสอบ เพื่อใหการออกใบรับรองใหไดมาตรฐานและสะดวกในการคํานวณจึงพัฒนาใหมาใชโปรแกรมซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี ้

1. เปดโปรแกรมโดยคลิกขวาที่ ตรงโปรแกรม   แลวกดเปดโปรแกรมเขาไปที่ หนา 
MAIN MENU  
 

 
รูปที่ 1 แสดงหนาจอ MAIN MENU  

 

2. กดปุม    หนาชื่อเมนูเพื่อเลือก โปรแกรมที่ตองการจะลงขอมูลทดสอบ ตามตารางบันทึก
ผลที่ทําการทดสอบตามชื่อเครื่องมือแพทยชนิดตาง ๆ ในหนาจอของ MAIN MENU รายละเอียด
แสดง ดังตาราง 
 

ขอมูลของ MAIN MENU 
รายการเครื่องมือทดสอบ เครื่องมือท่ีสามารถใช 

Patient Thermometer เทอรโมมิเตอรวัดไขแบบดิจิตอล / อะนาลอก 
Ambient Thermometer เทอรโมมิเตอรวัดในหองแบบดิจิตอล / อะนาลอก 
Refrig Thermometer เทอรโมมิเตอรในตูเย็นแบบดิจิตอล / อะนาลอก 
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General Thermometer เทอรโมมิเตอรทั่วไป เชน วัดอุณหภูมิ 37๐C, 56 ๐C, 70 ๐C 
BPA/BPD (Static Pressure) เครื่องวัดความดนัโลหิตแบบอะนาลอก / และเครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบดิจิตอลที่ทดสอบดวยระบบ   Static Pressure 
Digital BP/NIBP เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ดิจิตอล  (Dynamic) 
Flow meter เครื่องวัดอัตราการไหลของกาซออกซิเจน 
Regulator เครื่องปรับแรงดัน 
Suction เครื่องดูดของเหลว 
Drainage Suction เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะ 
Vacuum เครื่องดูดชวยคลอด 
Hematocrit เครื่องปนเม็ดเลือด   10000-13000 rpm 
Centrifuge เครื่องปนปสสาวะปรับรอบได  1500-5000 rpm 
Serofuge เครื่องปนสารตกตะกอน  3000 rpm 
Rotator เครื่องหมุนสาย  100 rpm 
Amalgamator   เครื่องปนอะมัลกลั่ม 
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ําหนักผูใหญ 
Weighting Machine (Neonat) เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 
Weighting Machine (General) เครื่องชั่งน้ําหนักทั่วไป เชน  เครื่องชั่งโรงครัว ,หนวยจายกลาง 

 

ตัวอยางการลงขอมลูการทดสอบเครื่องชั่งนํ้าหนักผูใหญ 

              3.  คลิกเลือกเมนูตรงปุม    Weighting Machine (Adult) จะปรากฏหนาจอดังแสดงใน
รูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 หนาจอสําหรับกรอกขอมูลการทดสอบ 
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              4.  ลงรายละเอียดขอมูลของเครื่องที่นํามาทดสอบตามแบบฟอรม Weight Machine (Adult) WEA 
โดยรายละเอียดการกรอกขอมูลแตละชอง ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางแสดงรายละเอียดการลงขอมูลแตละชอง 
Manu fact: ยี่หอเครื่อง (ถาม)ี Departments: เลือกชื่อโรงพยาบาล Unit: หนวยที่ใชทดสอบ 

Model: รุน (ถาม)ี Address: ที่อยู (ไมตองพิมพเปน  AUTO) A/D: ชนิดเครื่อง 
S/N: หมายเลขเครือ่ง Section: แผนก, งาน, หอง Cal. Date: วันที่ทดสอบ 

ID: รหัสของเครื่องที่ รพ. 
กําหนด 

Temperature: อุณหภูมิหองขณะ
ทดสอบ 

Standard Used: เครื่องมือ
มาตรฐาน 

Cal. By: ชื่อผูทดสอบเครือ่ง Humidity: ความชื้นหอง Appr. Date: วันที่ออกใบทดสอบ 
Process: ขบวนการทดสอบ Data By: ชื่อผูลงขอมลู Appr. By: ชื่อผูตรวจสอบ 

 

     5.   ใสขอมูลลงในชอง Process (มุมลางขวามือ) โดยคลิกตรงสัญลักษณสามเหลี่ยมจะแสดงขบวนการ

ทํางานของแตละเครื่องแลวเลือกตามแตประเภทของเครื่องนั้นๆ     (ใหเลือกตาม
ตัวเลขที่กําหนดใหตรงดานขางของปุม Process) เชน เครื่องชั่งน้ําหนัก พิมพ 07 ในกรอบ สีเหลี่ยมสีดํา โดย
แตละเครื่องมือมีรหัสดังนี ้

01-Temp-Hart: โดยการใชชุดสรางอุณหภูมิ สรางอุณหภูมิที่ตองการแลวนําเทอรโมมิเตอรและเครื่อง  
Hart 1521 มาวัดเทียบคากนั 

04-BP-Fluke: โดยการนําเครื่องมือที่ตองการทดสอบตอเขากับเครื่อง Fluke  แลวสราง แรงดันตามที่
กําหนดและวัดเทียบคา 

05-Suc-Fluke: โดยการนําเครื่องมือที่ตองการทดสอบตอเขากับเครื่อง Fluke แลวเปดเครื่อง 
ควบคุมแรงดูดตามที่กําหนดแลวอานคาจาก  เครื่องมือที่ตองการทดสอบ บันทึกคา 

06-Flo-Dc: โดยการนําเครื่องมือที่ตองการทดสอบตอเขากับเครื่องมาตรฐาน แลวควบคุมการไหลของ
อากาศตามที่กําหนด อานคาแลวบันทึกคา 

07-We-Pd: โดยการนําตุมน้ําหนัก Standard ที่ทราบคา ชั่งโดยตรงกับเครื่องที่ตองการทดสอบแลว
อานคาบันทึก 

08-Hema: โดยการเปดเครื่องมือที่ตองการทดสอบใชเครื่อง Testo วัดความเร็วรอบ และจับเวลาโดย
ใชนาฬิกาจับเวลา  เครื่องมือที่ตองการทดสอบ บันทึกคา 

19-Reg: โดยการนําเครื่องมือที่ตองการทดสอบตอเขากับเครื่อง Fluke  จึงอานคาจาก Fluke แลว
บันทึกคาที่อานไดลงในตาราง 
     6. ลงขอมูลตามผลตารางที่ทําการทดสอบของ Weight (Adult) WEA  

- Range: เปนคาพิสัยที่กําหนดของเครื่องที่จะทําการทดสอบ (ถาม)ี 
- STD: ลงคามาตรฐานที่มาทําการทดสอบ 20,40,60,80 kg 
- UUT1: ลงคาที่อานจากเครื่องมือที่นํามาทดสอบครั้งที่ 1(UUT2= ครั้งที่ 2, UUT3 =ครั้งที่ 3) 
หมายเหต ุ โปรแกรมจะคํานวณคา Error, Mean โดยอัตโนมัต ิ

     7. ปุม   แสดงตัวอยางใบรับรองผลการทดสอบพรอมตรวจสอบขอมูลอีกครั้งเพื่อ
ปองกันความผิดพลาด จะแสดงหนาจอดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 แสดงหนาจอตัวอยางใบรับรองผลการทดสอบ 

        

  -  Accept value: คาแสดงเกณฑการยอมรับ 
    8. การลงขอมูล Preventive Maintenance Report  

         - ในแตละชองของรายการ   สามารถเลือกได 3 คาดังนี้ พิมพ P= PASS, F=FAIL, 
N/A = ไมไดดําเนินการ 
         - PM Result: สรุปผลการบํารุงรักษาเครื่อง 
         - PM By:  ใสชื่อผูบํารุงรักษา 

   9.   : ปุมแสดงตัวอยางใบรายงานผลการ Preventive Maintenance Report 

   10.  หลังลงขอมูลเสร็จ ใหคลิกปุม   เพื่อ ออกจากโปรแกรม และเริ่มลงขอมูลเครื่องตอไป 
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ขั้นตอนวิธีการพิมพใบรับรองผลการทดสอบ 
 

 
รูปที่ 4 แสดงตําแหนงปุม Enter Cert. No 

1.   ปุม  Enter Cert. No (มุมลางซายมือของหนาจอ): คลิก 1 ครั้ง เพื่อเขาโปรแกรมบอก

จํานวนขอมูลทั้งหมดที่เคยทําการทดสอบเสร็จแลว ซึ่งมีปุมคําสั่ง   ,   ,  ( ถา
ออกโปรแกรมหรือยอนกลับกด ) ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงปุมคําสั่งตางในหนาจอ Enter Cert. No 
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1.1 ปุม : คลิก 1 ครั้ง เขาโปรมแกรม มีคําสั่ง   และ  , , 

, ,  (ถาออกโปรแกรมหรือยอนกลับกด ) ดังแสดงใน
รูปที่6 

 
รูปที่ 6  

1.1.1 ปุม   คลิก 1 ครั้ง จะเขาสูหนาจอสําหรับลงขอมูลแตละเครื่องครั้งแรก 
หรือเพื่อตองการแกไขขอมูลเดิมที่ลงไปแลว ถากรณีลงไมถูกตอง (ถาออกโปรแกรมก็
ใชคําสั่ง ) 

1.1.2  ปุม   กดเพื่อสั่งพิมพใบรับรองผลการทดสอบและพิมพใบรายงานการ
บํารุงรักษาเครื่อง (Preventive Maintenance Report) 

1.1.3 ปุม   คลิก 1 ครั้งแสดงหนาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอมูลของเครื่อง 

1.1.4 ปุม ,  เปนคําสั่งพิมพใบสรุปรายการการทดสอบและการ
บํารุงรักษา เครื่องมือแพทย 

 1.2 ปุม   :   เปนปุมคําสั่งเพื่อตองการเขาไปกําหนดเลข   Cert_No และ Cert_PM ซึ่ง กําหนด
โดยคําสั่งโปรแกรม และ สามารถใสเพิ่มขอมูล Address หรือสามารถลง  Appr Date และสามารถเขา
ไปแกไขตรวจสอบ ขอมูลผูทดสอบ ผูตรวจสอบ ได 
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รูปที่ 7 จอแสดงตองการเขาไปกําหนดเลขตาง ๆ 

 

ปุมหรือคําที่ควรรู 
                   Department: ปุมแสดงชื่อโรงพยาบาลหรือเพิ่มแกไข ช่ือ ที่อยูของโรงพยาบาล 
                    Personal: ปุมไวเพิ่มหรือแกไข ช่ือ ตําแหนงของผูทดสอบและตรวจสอบ 
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