
 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด (Infrared thermometer Testing) 

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TEST-TIF แผ่นที่ : 1/3 

ฉบบัที่ : 00 
วนัที่บงัคบัใช้ : ……………………… 

ศูนย์สนบัสนุนบริการ
สขุภาพที่ 5  

ผู้จดัท า : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผู้ตรวจสอบ นายสเุทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมติั : นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบริการ

สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟราเรด 
 

 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายแบบอนิฟราเรด วดัอุณหภูมยิิงหน้าผาก โดยไม่ต้องสัมผัส 

            การวดัอุณหภูมิร่างกายนั้นสามารถวดัไดห้ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใชป้รอทวดัไข้ดิจิตอลหรือ 
“เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย อนิฟราเรดแบบไม่สัมผัส”  ซ่ึงวธีิวดัไขแ้บบไม่สัมผสัร่างกายนั้น จะช่วยลด
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือ หรือลดการแพร่กระจายเช้ือไดอ้ยา่งดี เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการใชต้รวจอุณหภูมิ
ในปัจจุบนัน้ีท่ีตอ้งระวังและป้องกนัการตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า เพราะอย่างท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าไวรัสโคโร
น่านั้นสามารถรับเช้ือติดต่อกนัไดโ้ดยง่าย แมว้่าคุณจะห่างผูป่้วยในระยะ 1-2 เมตรก็แลว้ตาม ดงันั้นเพ่ือ
ลดความเส่ียง การวดัไขห้รือวดัอุณหภูมิโดยไม่สัมผสักนัและกนั น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนแลว้
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กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ค่ะเคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกาย อินฟราเรดแบบไม่สัมผสัซ่ึงหากคุณท างานดา้นบริการหรือมีธุรกิจเป็นของ
ตวัเอง การจะรักษาความน่าเช่ือถือดา้นความปลอดภยัในการป้องกนัโรคติดต่อจะตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก 
ซ่ึงในตอนน้ีหลาย ๆ แห่งมีการใชเ้จลล้างมอืแอลกอฮอล์ และบงัคบัให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า รวมถึงมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้รบับริการ นอกจากน้ียงัมีการท าความสะอาด
พ้ืนท่ีภายในหรือพ้ืนผิวท่ีตอ้งสัมผสับ่อย ๆ ทุกชัว่โมง เพ่ือความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการ 
ซ่ึงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือที่ดี 

 
มาตรการตรวจคดักรองตรวจหาผูต้ดิเช้ือโควดิ เจลลา้งมือแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
แต่บางครั้ งการตรวจวดัอุณหภูมิก็ไม่ไดมี้ความแม่นย  าเสมอไป เพราะดว้ยมาตรฐานของตวัเคร่ืองและ
อุณหภูมิของสภาพแวดลอ้มรอบขา้งท่ีอาจจะไม่เอ้ืออ านวยต่อการวดัค่า คุณเคยมีประสบการณ์จะเขา้ห้าง
แลว้วดัอุณหภูมิร่างกายมีค่าออกมา 32 °C ไหมคะ!? (เพราะวดัจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิผิดปกติ
อาจจะเป็นการวดัค่าจากพ้ืนท่ีท่ีมีแอร์ลงตรงนั้นพอดี) ส่ิงท่ีน่าแปลกใจไม่ใชแ้ค่ตวัเลขของอุณหภูมิท่ีวดัได ้

https://bestreview.asia/best-hand-sanitizer/
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กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
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แต่เป็นมาตรการตรวจคดักรอองคนเขา้ออกของทางห้าง ที่ปล่อยให้คุณเดินผ่านเขา้ไปโดยที่ไม่เอะใจว่า
นัน่คือค่าอุณหภูมิท่ีผิดพลาดอย่างมหันต ์ส่งผลให้ความน่าเช่ือถือลดลงไดท้นัที ดงันั้นวนัน้ีเราจะมา
แนะน าวิธีการตรวจวดัอุณหภูมิท่ีถูกตอ้ง และบอกถึงอุณหภูมิปกตขิองร่างกายมนุษย ์รวมถึงรีววิเคร่ืองวดั
อุณหภูมิท่ีมีมาตรฐานและวดัค่าอุณหภูมไิดอ้ย่างแม่นย  ากนัค่ะ 

อุณหภูมิปกติของร่างกายมนษุย์ 
โดยทัว่ไปแลว้นั้นอุณหภูมิปกตขิองมนุษยจ์ะอยู่ที่ประมาณ 98.6 °F หรือ 37.0 °C แต่สามารถอยู่ใน
ช่วงกวา้งท่ีพอรับไดซ่ึ้งอาจจะอยู่ที่ประมาณ 97°F – 99°F หรือ 36.1 °C – 37.2 °C คะ่ ดงันั้นหากคณุวดั
อุณหภูมิในร่างกายไดเ้กนิ 37.2 °C – 37.5 °C โดยประมาณให้ถือว่าคุณมีไขแ้ลว้นะคะ 

ค่าอ้างอิงอุณหภูมิร่างกายปกติที่จัดท าโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) 
▪ ส าหรับการวดัอุณหภูมิร่างกายปกติ จากทางปาก ประมาณ 35.5 ℃ – 37.5 ℃ 

▪ ส าหรับการวดัอุณหภูมิร่างกายปกติ จากทางรักแร้ ประมาณ 34.7 ℃ – 37.3 ℃ 

▪ ส าหรับการวดัอุณหภูมิร่างกายปกติ จากทางทวารหนกั ประมาณ 36.6 ℃ – 38 ℃ 

▪ ส าหรับการวดัอุณหภูมิร่างกายปกติ จากทางหนา้ผาก ประมาณ 35.8 ℃ – 37.8 ℃ 

▪ ส าหรับการวดัอุณหภูมิร่างกายปกติ จากทางหู ประมาณ 35.8 ℃ – 38 ℃ 

▪ แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นในกรณีท่ีเคร่ืองวดัแบบอินฟราเรด คณุจะตอ้งใชเ้คร่ืองวดัให้ถูกตอ้งเหมาะสม 
เพื่อที่ไดค้่าท่ีแม่นย  าดว้ยนะคะ ซ่ึงเราจะแนะน าวิธีการวดัดว้ยเคร่ืองแบบอินฟราเรดในหวัขอ้
ถดัไป 
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ประเภทของเคร่ืองวัดอุณหภูมิและข้อควรระวัง 

1. เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว / ปรอทวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 

 

 

 
เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 

 

ใชว้ดัอุณหภูมิร่างกายทางปากทวารหนกั หรือรักแร้ โดยจะใชค้วามร้อนในร่างกายในการขยายตวัของ
ปรอทหรือเอทานอล 

ข้อควรระวังเฉพาะ : 
▪ เน่ืองจากการรั่วไหลของสารปรอทเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพการจึงตอ้งระวงัในใชง้าน 

▪ ควรรีเซ็ตเทอร์โมมิเตอร์โดยการเขย่าปรอทหรือเอธานอล ให้ลงต ่ากว่า 35 °C หรือ 95 °F ทุกครั้ งก่อนใช้
งาน 

▪ เคล็ดลบัของเทอร์โมมิเตอร์แบบปากและเทอร์โมมิเตอร์แบบทางทวารหนกัมคีวามแตกต่างกนัในรูปแบบ 
slender และ round ดงันั้นจึงตอ้งแยกการใชง้านให้ถูกตอ้ง 
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2. เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิตอล) 

 

 
เคร่ืองวดัอุณหภูมร่ิางกายแบบดิจิตอล 

 
ใชว้ดัอุณหภูมิร่างกายทางปาก ทวารหนกั หรือรักแร้ ดว้ยเทอร์โมมิสเตอร์ที่มีความตา้นทานแตกต่างกนั
ไปตามอุณหภูม ิ

ข้อควรระวังเฉพาะ : ควรสังเกตความแตกต่างของอุณหภมูิในช่องปาก อุณหภูมิทวารหนกั และรกัแร้ 

3. เคร่ืองวัดอุณหภูมิอนิฟราเรด 
 
 

 
 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟราเรด 
ใชห้ลกัการวดัอุณหภูมิ โดยการวดัรังสีความร้อน (อินฟราเรด) ท่ีปล่อยออกมาจากหูหรือหนา้ผาก ซ่ึงค่า
วดัที่ออกมาจะเป็นอุณหภูมิร่างกาย 
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ข้อควรระวังเฉพาะ : 
▪ ส าหรับเทอร์โมมิเตอร์ที่วดัผ่านหู ควรใชท้ี่แบบครอบหูตวัใหม่ตลอดส าหรับแต่ละคน และช่องหูตอ้งดึง

ตรงทุกครั้ งเม่ือท าการวดั 

▪ เทอร์โมมิเตอร์ที่ใชว้ดัผ่านหนา้ผาก ควรเนน้ใชส้ าหรับการคดักรอง เพราะใชง้านไดร้วดเร็ว มี
วตัถุประสงคใ์นการวินิจฉัยอย่างคร่าว ๆ  หากตอ้งการความเที่ยงตรงและแม่นย  ามาก ๆ จะตอ้งใชว้ิธีอ่ืน
ในการวดั 

ข้อแตกต่างระหว่าง เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอนิฟราเรด(ภาคอุตสาหกรรม) vs (เคร่ืองวัดอุณหภูมิหน้าผาก) 
ขอ้มูลจาก nimt.or.th 

Infrared Thermometer หรือ เคร่ืองวัดอุณหภมูิแบบอินฟราเรด (ภาคอุตสาหกรรม) : ใช้
ส าหรับวดัวตัถุอุณหภูมิสูง โดยไม่ตอ้งการปนเป้ือน 
Forehead thermometer เคร่ืองวดัอุณหภูมิหน้าผาก : ใชส้ าหรับวดัอณุหภูมิในร่างกาย 
โดยมีหลกัการวดัอณุหภูมิโดยการแผ่รังสีความร้อนเหมือนกนั ซ่ึงจะไม่ตอ้งสัมผสักบัวตัถุหรือคนที่
ตอ้งการวดัเลย และน่ีก็เป็นขอ้เปรียบเทียบที่เราไดท้ าเป็นตารางให้คุณสามารถเห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชดัเจน 

 

ขอ้แตกต่าง เคร่ืองวดัอุณหภูมิหนา้ผาก เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (ภาคอุตสาหกรรม) 

ค่าความคาดเคล่ือน 
0.3°C – 0.4°C ตาม
มาตรฐาน ISO 80601-2-56 มากกว่า 1°C 

มีฟังก์ชัน่วดัอุณหภูมิ
ร่างกาย มี ไม่มี 

http://www.nimt.or.th/main/?p=31075
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กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สามารถตั้งค่าการเปล่ง
รังสี 

ใชส้ าหรับวดัผิวหนงั
โดยเฉพาะ 

ไม่สามารถตั้งค่าได ้(ยกเวน้บางรุ่น) ส่วนใหญ่ตั้งค่าฯ  
เท่ากบั 0.95 หากน ามาวดัอุณหภูมิผิวหนงั โดยไม่มีการ 
ปรับแกค้่าฯ ให้เท่ากบัค่าการเปล่งรังสีของผิวหนงั  
จะท าให้ผลการวดัคลาดเคล่ือนไดถึ้ง 15°C 

เลเซอร์ส าหรับการช้ี
เป้า 

ไม่มี เพื่อความปลอดภยัของ
ผูใ้ช ้ มี เพ่ือก าหนดจุดไดแ้ม่นย  ามากขึ้น 

 

ค่าการเปล่งรังสี: เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการแผ่รังสีความร้อนของพ้ืนผิวของวตัถุแต่ละชนิด 
โดยมีค่าระหว่าง 0-1 (ไม่มีหน่วย) ค่าการเปล่งรังสีของผิวหนงัมนุษยจ์ะมีค่าประมาณ 0.98 ในขณะทีค่่า
การเปล่งของวตัถุอ่ืนมีค่าแตกต่างกนัไป อาทิเช่น อลูมิเนียมฟอลยั 0.04, น ้าแข็ง 097-0.98 และคอนกรีต 
0.94 เป็นตน้ 
สรุป:  เคร่ืองวดัอณุหภูมิแบบอินฟราเรด (ภาคอุตสาหกรรม) ไม่สามารถน ามาใชว้ดัอุณหภูมิร่างกาย
มนุษยไ์ด ้เพราะมีการใชง้านที่ต่างกนั หากน ามาใชผ้ิดจุดประสงคอ์าจจะเกดิอนัตรายต่อผูถู้กวดัได้ 
ประโยชน์ของเคร่ืองวดัอุณหภูมแิบบอนิฟราเรด 

▪ วิธีการวดัโดยตอ้งไม่สัมผสั จะช่วยลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเช้ือโรคระหว่างกนัไดด้ ี

▪ ง่ายต่อการใชง้าน มีความสะดวกในการพกพา 

▪ ดูแลรักษา ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือไดง่้าย 

▪ สามารถวดัอุณหภูมิและแสดงค่าการอ่านไดอ้ย่างรวดเร็ว 

▪ มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้มรอบขา้งไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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ข้อจ ากัดของเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
 
วิธีและต าแหน่งท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการวดั ตวัอย่างเช่น 
มีส่ิงกีดกั้นระหว่างเคร่ืองและผิวหนงั, สภาพแวดลอ้มรอบขา้งมีอุณหภูมิท่ีร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 
และการวางต าแหน่งของเคร่ืองวดั 

ส าหรับเคร่ืองประเภทน้ี ยิ่งใชว้ดัในระยะใกลผิ้วหนงัมากเท่าไหร่ ค่าของอุณหภูมิท่ีวดัไดก้็จะออกมา
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากเท่านั้น 

ดงันั้นส าหรับใครท่ีตอ้งการความแม่นย  า แตก่ก็งัวลเกี่ยวกบัอยู่ใกลผู้ป่้วยในระยะใกลจ้นเกินไปและ
อาจจะเส่ียงติดเช้ือได ้คณุก็อาจจะพบปัญหาในส่วนน้ีไดค้ะ่ 

แต่หากคณุไม่ไดต้อ้งการความแม่นย  ามากนกั เอาแค่พอรู้วา่คนท่ีวดัอยู่ ณ ขณะน้ีมีไขห้รือไม่ ก็ยงัถือว่าใช้
ในการประเมินสถานการณข์ั้นตน้ไดใ้นระดบัหน่ึงคะ่ 

การใช้เคร่ืองวดัอุณหภูมแิบบอินฟราเรดทีเ่หมาะสม 

ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ควรปฏิบตัิตามคูม้ือและค าแนะน าของผูผ้ลิตอย่างเคร่งครดั ส าหรับการใชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรดนั้น โดยปกติแลว้ค  าแนะน าของผูผ้ลิตจะมีดงัต่อไปน้ี ขอ้มูลจาก FDA.GOV 
1. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 
สภาพแวดลอ้มในขณะการใชง้าน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรดได ้อาทิเช่น พ้ืนท่ีท่ีมีลมร้อนและแสงแดดส่องจดั ๆ หรืออยู่ใกลแ้หล่งความร้อนท่ีแผ่รังสี

เป็นวงกวา้ง โดยทัว่ไปแลว้สภาพแวดลอ้มรอบตวัควรจะอยู่ท่ี 60.8-104 ºF (16-40 ºC) และตอ้งมี
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่ากว่า 85% ดงันั้นควรวางเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรดในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการ

https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers
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ใชง้านก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 10-30 นาที เพื่อที่จะให้เคร่ืองวดัปรับค่าอุณหภูมิให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ก่อนท าการวดัจริง ๆ 

2. ท าความสะอาดระหว่างการใช้ 
ส าหรับการท าความสะอาดเคร่ืองวดัอณุหภูมิแบบอินฟราเรดระหว่างการใชง้านนั้น ให้ท าตามค าแนะน า
ทัว่ไป อาทิเช่น การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเป็นส่ิงท่ีดี แต่ก็มีค  าแนะน าส่วนใหญ่ทีร่ะบุว่าไม่ควรแช่ใน
น ้าหรือของเหลวอ่ืน ๆ แนะน าให้เป็นการใชผ้า้ท่ีชุบน ้ายาเช็ดแทนมากกว่าค่ะ 

3. การเตรียมบุคคลทีก่ าลงัถกูวัดอุณหภูมิ 
ส าหรับวดัผ่านหนา้ผากนั้น พ้ืนท่ีวดัจะตอ้งสะอาดและแห้ง  อีกทั้งไม่ควรมีอะไรมาปิดกั้นระหว่างการวดั
อุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกหรือการสวมท่ีคาดผมแบบผา้ก็ตามค่ะ 

วิธีการใช้เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
1. ส าหรับการถือ ให้เคร่ืองวดัอุณหภูมิตั้งตรงกบัดา้นจบัท่ีออกแบบมาให้ โดยตอ้งตั้งฉากกบัหนา้ผาก และผู ้

ท่ีถูกวดัจะตอ้งหยุดอยู่น่ิง ๆ ระหว่างการวดั และไม่ส่ิงกีดขวางระหว่างหนา้ผากกบัตวัเคร่ืองท่ีวดั 

 

การใช้เคร่ืองวดัที่ถกูต้อง ต้องตั้งฉากกันและไม่มีอะไรกีดขวางระหว่างการวัด 
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การใช้เคร่ืองวดัที่ไม่ถูกต้อง เพราะเคร่ืองกับหน้าผากของคนที่ถูกวดั ไม่ตั้งฉากกัน 

 
การใช้เคร่ืองวดัที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีแสงแดดส่อง ท าให้ค่าความแม่นย าคลาดเคลือ่นได้ 

 
2. ระยะห่างระหว่างเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและหนา้ผากนั้น แต่ละยี่ห้อจะมีระยะท่ีไม่เท่ากนั 

ดงันั้นคุณจะตอ้งอ่านคู่มือการใชง้านก่อนเสมอ 

3. อย่าสัมผสับริเวณที่ใชต้รวจจบัอุณหภูมิของเคร่ืองเดด็ขาด เพราะจะท าให้เคร่ืองอ่านค่าผิดพลาดได ้และ
ควรท าความสะอาดเซ็นเซอร์ที่ใชว้ดัอยู่เสมอ อย่าลืมว่าตอ้งรอให้เคร่ืองแห้งก่อนใชง้านดว้ยนะคะ 
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สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าทีผู่้ทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer)

ด าเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามล าดบัของวธีิการที่ก าหนด 

1.2. เพื่อให้ผู้อื่นใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกันได้ 

2. ขอบเขต 
             -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวธีิทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอนิฟราเรด(Infrared thermometer) 

หลกัการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ วธีิการทดสอบการบนัทึกผล และการวิเคราะหผ์ล 
3. ผู้ รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบติังานทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 
- ปฏิบติังานตามเอกสารวธีิการ เทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือทดสอบเคร่ืองสอบเทียบเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Temperature Black Body 

Calibrator)  (STD) 
4.2. เทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) (UUT) 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คู่มือการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) (UUT) 
5.2. คู่มือการใช้เคร่ืองมือมาตรฐาน(STD) 
5.3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความค่าใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างองิของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารยว์ชัรินทร์ เกตกุรณ์ 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด (Infrared thermometer Testing) 

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TEST-TIF แผ่นที่ : 12/3 

ฉบบัที่ : 00 
วนัที่บงัคบัใช้ : ……………………… 

ศูนย์สนบัสนุนบริการ
สขุภาพที่ 5  

ผู้จดัท า : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผู้ตรวจสอบ นายสเุทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมติั : นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบริการ

สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

UUT   

             

                                                      STD 
6. วิธีปฏิบตัิงานการทดสอบ  

6.1. ให้บนัทึกผลการทดสอบในฟอร์ม เทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 
6.2. บนัทึกข้อมลูของลกูค้าและข้อมลูของเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 

(UUT)ที่จะท าการทดสอบลงในแบบฟอร์ม  
6.3. บนัทึกอุณหภูมิและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานที่ทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ เทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอนิฟราเรด(Infrared 
thermometer) (UUT)ก่อนทีท่ าการทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report  

7. น าเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรดมาพกัไว้ในห้องสอบเทียบก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 10-30 นาที 
เพื่อที่จะให้เคร่ืองวดัปรบัค่าอุณหภูมิให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ก่อนท าการวดัจริง ๆ 

7.1.  การทดสอบ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 
7.1.1. ก าหนดจุดที่จะทดสอบทีอุ่ณหภูมิ 36.5 ถึง 38.5 องศาเซลเซียส หรือตามทีผู่้รับบริการก าหนด 
7.1.2. สร้างอุณหภูมิจากเคร่ืองสอบเทียบเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Temperature Black 

Body Calibrator)(STD) ให้ได้ตามก าหนดพร้อมใช้งาน 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด (Infrared thermometer Testing) 

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TEST-TIF แผ่นที่ : 13/3 

ฉบบัที่ : 00 
วนัที่บงัคบัใช้ : ……………………… 

ศูนย์สนบัสนุนบริการ
สขุภาพที่ 5  

ผู้จดัท า : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผู้ตรวจสอบ นายสเุทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมติั : นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบริการ

สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7.1.3. น าเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer)มาทดสอบกบัเคร่ืองสอบ
เทียบเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอนิฟราเรด (Temperature Black Body Calibrator)(STD) ท่ี
อุณหภูมิก าหนด โดยทดสอบหาระยะหา่งทีว่ดัได้ค่าอุณหภูมิท่ีผิดพลาดน้อยทีส่ดุแล้วน าระยะ
ดงักล่าวไปใช้วดัอุณหภูมิใน ต่อ ๆไปแล้วบนัทึกค่าอุณหภูมิที่อา่นได้จากเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วดั
ไข้แบบอนิฟราเรด(Infrared thermometer)ผลบนัทึกลงในแบบฟอร์มโดยแต่ละค่าทดสอบ 3 
ครัง้แล้วน าค่าทีผ่ิดพลาดมากทีส่ดุมารายงานผล 

7.1.4. ถ้าเคร่ืองมีค่าผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน ± .4 ๐C ตามเกณฑ์ยอมรับได้ให้ติด
สต๊ิกเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด (Infrared thermometer Testing) 

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TEST-TIF แผ่นที่ : 14/3 

ฉบบัที่ : 00 
วนัที่บงัคบัใช้ : ……………………… 

ศูนย์สนบัสนุนบริการ
สขุภาพที่ 5  

ผู้จดัท า : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผู้ตรวจสอบ นายสเุทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมติั : นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบริการ

สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8.ตารางบันทึกผลการทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทอร์โมมเิตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) TIF 

Department (ร.พ.)…..................……     จงัหวดั..…….................…………. 

 Date./………./........../.2563….       Section (แผนก)………………………………… 
Manufacture (ยี่ห้อ)……………….…......   .Model (รุ่น)……………………..…… 
SN.(หมายเลขเคร่ือง)……………..……….……...ID.No……………….…….……… 

Temp………………๐C    Humidity………….% 

Gain การยอมรับ  +/- 0.5 °C 

Range 1 2 3 

 UUT-1 STD-1 UUT-2 STD-2 UUT-3 STD-3 

36.5       
37.5       
38.5       

       
๐C ๐C ๐C ๐C 

 

ระยะท่ีทดสอบ…..…….cm. 
 

                             
Tes. by………………….………… 

 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด (Infrared thermometer Testing) 

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TEST-TIF แผ่นที่ : 15/3 

ฉบบัที่ : 00 
วนัที่บงัคบัใช้ : ……………………… 

ศูนย์สนบัสนุนบริการ
สขุภาพที่ 5  

ผู้จดัท า : นายอนุภาพ  สีกะมุด 
ผู้ตรวจสอบ นายสเุทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมติั : นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนุนบริการ

สขุภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีข้อสงสยั-ต้องการค าอธิบายหรือพบความไม่สอดคล้องในการปฏิบติั โปรดแจ้งให้หวัหน้าหน่วยงานทราบทันที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย์ ห้ามคัดลอก ส าเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. เกณฑ์การยอมรับ  
 
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหสั ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ พิสยัการสอบเทียบ 

 

เทอร์โมมเิตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด
(Infrared thermometer) 

 

๐C TIF +/- 0.4 ๐C 35.5 – 38.5 ๐C 

หมายเหตุ     การก าหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ก าหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์      
14. นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้

UUT ( Unit Under Testing ) ;  ค่าที่สามารถอ่านได้ของเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟราเรด
(Infrared thermometer) ที่น ามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  ย่านการวดัต่าง ๆ 
STD.Setting ;  เป็นค่ามาตรฐานจาก เค ร่ืองสอบ เทียบ เค ร่ืองวัดอุณหภู มิ แบบอินฟราเรด 
(Temperature Black Body Calibrator)ที่ ท ากา รปรับ ตั ้ง ใ ห้ ตรงตามย่ านของค่าที่ ต้ อ งการ                                                   
วดัของเคร่ืองมือที่น ามาทดสอบ  
UUT Reading ;  ค่าที่สามารถอา่นได้จากของเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด(Infrared 
thermometer) ทีน่ ามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน 

 ERCI ;  ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TEST = Testing ;  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามก าหนดไว้
หรือไม่ 
STD ;  เคร่ืองมือ Standard   
WI-TEST-TIF ;  คือคู่มือการปฏิบติังานการทดสอบวดัค่าเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้แบบอินฟราเรด

(Infrared thermometer) 


