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ศูนยส์นับสนุนบริการสขุภาพที่ 5         คู่มือการทดสอบเครือ่งมือแพทย์จํานวน 17 ชนิดเครื่องมอื  

คํานํา 
 คู่มือการทดสอบเครื่องมือแพทย์เล่มน้ี จัดทําเพ่ือเป็นเอกสารการจัดการองค์ความรู้ประกอบตาม
โครงการฝึกอบรมการทดสอบ/ทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ WI เครื่องมือแพทย์ 17 ชนิด ของสถาน
บริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563 ที่ดําเนินการโดย  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยแนวทางในคู่มือเล่มน้ีเกิดจากการศึกษาองค์ความรู้
และอาศัยประสบการณ์ของบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   โดยมี
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 108 โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน อันประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและโรงพยาบาลเอกชน 

คู่มือการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์   เหมาะกับบุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลด้านการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลได้ให้
ความสําคัญต่อการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 จึงเล็งเห็นว่า หากมีการพัฒนา
องค์ความรู้และถ่ายโอนความรู้ดังกล่าว จะทําให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ได้เอง จํานวน 17  ชนิด ได้อย่างถูกต้อง และใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
ในด้านเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยและมั่นใจการให้บริการรักษา จากการใช้งานเคร่ืองมือ
แพทย์ ดังกล่าว 

 

 

       ผู้จัดทํา 

                                                                           กลุม่มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

                                                                           ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 5 

       กุมภาพันธ์  2563 
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ศูนยส์นับสนุนบริการสขุภาพที่ 5         คู่มือการทดสอบเครือ่งมือแพทย์จํานวน 17 ชนิดเครื่องมอื  

 

คํานิยม 
 ตามที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดทําคู่มือ การทดสอบเครื่องมือแพทย์
จํานวน 17  ชนิด  เล่มน้ีขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการอบรมการทดสอบ/ทวนสอบเคร่ืองมือวัดทาง
การแพทย์ ของสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ให้มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน 
โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อันได้แก่ หลักการพ้ืนฐาน การทดสอบเครื่องมือแพทย์ทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การคํานวณค่าต่างๆท่ีเก่ียวกับการทดสอบ รวมท้ังโปรแกรมวิเคราะห์และเก็บผลการ
ทดสอบ เป็นต้น 

 โดยเน้ือหารายละเอียดถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ผู้อ่านสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพในด้านน้ีได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็นแนวทางกว้างๆ และบางประเด็นเป็นเพียง
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบ ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การทํางาน
ภายในองค์กร ดังน้ันผู้ที่จะนําคู่มือเล่มน้ีไปใช้ อาจต้องนําไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ รวมท้ังปัจจัย
แวดล้อมต่างๆท่ีเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาลจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

                                                                         

                                                                             กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

                                                                 ศูนย์สนับสนุนบรกิารสุขภาพ ที่ 5 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พ.ศ. 2563 
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สารบญั 

 หน้า
คํานาํ                                                                                                         
คํานยิม 
สารบัญ 
ความเป็นมาของคู่มือ 

ก
ข
ค

ง-จ
1. ตู้แช่แข็ง ( Freezer Bank)                                                                          
2. ตู้แช่เลือด(Blood Bank Testing) 
3.  ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณท์   
4.  หม้อต้มพาราฟีน                                                                                                                                     
5.  หม้อต้มผ้าประคบ  PHT  
6.  เครื่องวัดเปอร์เซนต์ออกซิเจนPUO 

7.  เครื่องดึงคอและหลัง TRT 

8.  สายรัดห้ามเลือด TNQ 
9.  เครื่องช่ังมวลสาร WAB 

10. เครื่องpacemaker  PAC                                                                                             
11. เครื่องอัลตร้าซาวด์รักษา  Ultrasound Therapeutic UST 

12. เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย ULS  
13. เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  WTB  
14. เครื่องปรับอุณหภูมิแบบแห้ง  DRB   
15. ตู้อบเพาะเช้ือ  INC 
16. เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย HHT 
17. นาฬิกาจับเวลา ACT                                                 
18.  บรรณานุกรม 
19. ภาคผนวก 1 การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) 
20. ภาคผนวก 2 รูปแบบสต๊ิกเกอร์ (tag/sticker) 
 

1-9
10-18
19-26
27-34
35-47
48-57
58-68
69-76
77-85
86-94

95-110
111-121
122-129
130-136
137-143
144-150
151-160
161-161
162-164
165-165
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ความเป็นมาของคู่มือฯ เล่มนี ้

 คู่มือ การทดสอบเคร่ืองมือแพทย์เล่มน้ี ถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการฝึกอบรมการ
ทดสอบ/ทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จํานวน 17  ชนิด ของสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
 

รายละเอียด โครงการฝึกอบรมการทดสอบ/ทวนสอบเคร่ืองมือวัดทางการแพทย์ จํานวน 17  ชนิด ของสถาน
บริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 

 

ความสาํคญัของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ตระหนักในหน้าที่ด้วยการสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมือ

แพทย์ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด มาเป็นเวลานานหลายปี เครื่องมือ
แพทย์ในสถานบริการสุขภาพมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ และปัจจุบันสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 จังหวัดราชบุรี มีข้อจํากัดด้านบุคลากร เครื่องมือและเวลา จึงไม่สามารถท่ีจะทําการทดสอบเคร่ืองมือ
แพทย์เหล่าน้ันให้ครอบคลุมทุกเคร่ืองได้ ทําให้เครื่องมือแพทย์บางรายการของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
หลายแห่ง ไม่ได้รับการสนับสนุนการทดสอบมาตรฐาน ประกอบกับในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ทางศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ได้ดําเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ
ด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนน้อยแต่มีจํานวนมาก คือ ทั้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
และภาคเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด จากการสํารวจความพึงพอใจ ผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ทําให้สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ขอ
ขยายโครงการในปีงบประมาณ 2563  

ดังน้ัน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมการทดสอบ/ทวนสอบเคร่ืองมือ
วัดทางการแพทย์  จํานวน 17  ชนิด   ของสถานบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 ให้กับสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐจํานวน 66 แห่ง, รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 1 แห่ง, 
โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แห่ง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 5 แห่ง และโรงพยาบาล
เอกชนจํานวน 34 แห่ง รวม 108 แห่ง เพ่ือสร้างหลักประกันคุณภาพเคร่ืองมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ทําให้เครื่องมือแพทย์เหล่าน้ันมีมาตรฐานส่งผลให้ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพได้รับการ
คุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ 
1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ สู่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ

และภาคเอกชน 
2. เพ่ือให้บุคลากรในสถานบริการสุขภาพ สามารถทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ที่อบรมได้ด้วยตนเอง 
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ขอบเขตของโครงการ/พื้นทีเ่ป้าหมาย/กลุม่เป้าหมาย 
บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดสถานบริการสุขภาพภาครัฐจํานวน 66 แห่ง, รพ.บ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่ง, โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แห่ง, 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 5 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 34 แห่ง รวมจํานวน 108 แห่ง ในเขต
สุขภาพที่ 5 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 

วิธีดําเนนิการ 
1. จัดทําแผนโครงการฯและแจ้งกําหนดการวันดําเนินการให้กับสถานบริการสุขภาพ 
2. จัดเตรียมบุคลากร/เครื่องมือ/วัสดุ 
3. ดําเนินการโดยวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกทักษะให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน 120 คน ณ ห้องประชุมสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  
บุคลากรของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายสามารถทดสอบและทดสอบเคร่ืองมือแพทย์  17 ชนิด

เครื่องมือ ที่ได้รับการอบรม ได้ด้วยตนเอง 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/เป้าหมาย 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมถ่ายโอนการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์จํานวน 17  
ชนิดเคร่ืองมือ 
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้

ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์   ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   
 



 

 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 1/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

1. วิธทีดสอบตู้แช่แขง็ ( Freezer Bank) 
 

  
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตู้แชแ่ข็ง (Freezer Bank) 
 2.1  หลักการทํางานตู้แชแ่ข็ง 

  โดยหลักการทาํให้เกิดความเย็นเบ้ืองต้นน้ันมีลักษณะเหมอืนกันคอื ทําให้สารซึ่งเป็นตวักลางในการ
ทําความเย็น (Refrigerant) เปลี่ยนสถานะด้วยการใช้ความร้อนแฝง เพือ่ให้สารท่ีเป็นตวักลางในการทํา
ความเย็นเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไอ ส่งผลให้บริเวณน้ันมีอณุหภูมิลดลง ซึ่งหมายความว่าบริเวณนั้น
จะมีความเย็นเกิดข้ึน   
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 2/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

   
      2.2  การใช้งานตูแ้ชแ่ขง็ 

2.2.1  เป็นเครือ่งมอืสําหรับใช้เก็บแช่สิ่งของที่อุณหภูม-ิ18˚C ขึ้นไป 
2.2.2  กดสวิทซ์เปิดการใช้งานเครื่องเพื่อเตรียมทําความเย็น 
2.2.3  ตั้งอุณหภูมิความเย็นอุณหภูมิ-18˚C ข้ึนไป 
2.2.3 นําสิ่งของวางแช่ภายในเครื่องอย่างเป็นระเบียบ 

      2.3   การบํารุงรักษาก่อนและหลังใชง้าน 
2.3.1  ทําความสะอาดตัวเครื่อง 
2.3.2  เป่าฝุ่นทําความสะอาดชดุคอยล์รอ้น 
2.3.3  ละลายน้ําแข็งตามรอบการใช้งานหรือมีนํ้าแข็งเกาะล้นฝาประตูเครื่อง 

       2.4   ข้อควรระวังในการใช้งาน 
2.4.1  ไม่ควรติดตั้งเคร่ืองไว้ใกล้แหล่งกําเนิดความร้อนเช่นแสงแดดส่องถึง 
2.4.2  ติดตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย 15ซม. 
2.4.3  การวางส่ิงของภายในตู้แช่ต้องวางให้เว้นระยะมีช่องว่างให้ความเย็นได้สัมผัส 
2.4.3  ปลั๊กเสียบต้องแน่น 
2.4.4  ห้ามวางสิ่งของบนฝาและหลังเครื่อง 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบตู้แช่แข็ง (Freezer Bank) ดําเนินการได้อยา่งครบถ้วน 

ถูกตอ้งตามลําดับของวิธีการท่ีกําหนด 
3.2  เพื่อให้ผู้อื่นใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา และ

ใช้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 

4. ขอบเขต 
4.1  เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบ ตู้แช่แข็ง (Freezer Bank)หลักการ เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ

ทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 3/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

5. ผู้รับผิดชอบ 
5.1  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดสอบ ตู้แช่แข็ง (Freezer Bank) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ ตู้แช่แข็ง (Freezer Bank) 
6. เคร่ืองมืออุปกรณ ์

6.1  เครื่องมอืวัดอณุหภูมิ (STD)   
6.2   ตู้แช่แข็ง (UUT) 

 
7.   เอกสารอา้งอิง 

7.1  คู่มอืการใช้เคร่ืองมอืวัดอุณหภูมิ (STD) 
7.2 คู่มือการใช้งานตู้แช่แข็ง (UUT) 
7.3  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ ์
7.4  เอกสารนีอ้้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสงประเสรฐิ 
 

8 วิธปีฏิบัติงานการทดสอบ  
8.1 ทดสอบวดัเทียบอุณหภูมิตูแ้ชแ่ข็ง (Freezer Bank)  ในกรณีตู้เด่ียว 

8.1.1  นําหัววัดอุณหภูมิของเคร่ืองมอืวัดอณุหภูมิ(STD)ติดตั้งใกล้กับโพรบวัดอุณหภูมขิองตูแ้ช่แข็ง 
8.1.2  ใช้เวลาในการวัดเทียบอุณหภูมิประมาณ30นาทีข้ึนไปจดบันทึกผลอุณหภูมิ(STD)กับอุณหภูมิ

         ตู้แชแ่ข็ง (UUT)ลงในแบบฟอร์มทดสอบ    
8.1.3  ในกรณทีี่ตูแ้ชแ่ข็งไม่มโีพรบวัดแสดงอุณหภูมใิห้กําหนดอุณหภูมติามระดับทีต่ั้งความเย็นของ

ตู้แช่แข็งเท่ากับความเย็นที่เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ(STD)อา่นได้ 
8.1.4  ในการวัดอุณหภูมิเพ่ือลงผลการวัดเทียบอุณหภูมิแต่ครั้งใหใ้ช้เวลาอย่างน้อย30นาที 

8.2 ทดสอบวดัเทียบอุณหภูมิตูแ้ชแ่ข็ง (Freezer Bank)  ในกรณตีู้มหีลายชั้นวาง 
8.2.1  นําหัววัดอุณหภูมิของเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ(STD)3หัววัดตดิตั้งทีช่ัน้บน,ชั้นกลางและชั้นล่าง 
8.2.2  ใช้เวลาในการวัดเทียบอุณหภูมิประมาณ30นาทีข้ึนไปจดบันทึกผลอุณหภูมิ(STD)กับอุณหภูมิ 
         ตู้แชแ่ข็ง (UUT)ลงในแบบฟอร์มทดสอบ 
8.1.3  ในการวัดอุณหภูมิเพ่ือลงผลการวัดเทียบอุณหภูมิแต่ครั้งใหใ้ช้เวลาอย่างน้อย30นาที 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 4/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

 
ตารางบันทึกผลการทดสอบ 
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Freezer Bank FZB 0003 
 

 Department………………………………………Section…….……………….…. 
Date    ….../….../..2563       Province……...…………………………………… 
Manufacture…………………………….Model…………………………….……… 
Serial No………………………………..……ID No……….……………….……… 
Temp………………๐C    Humidity………….%       …….Analog    …….Digital      

Resolution……….  Gain การยอมรับ  +/- 5 °C 

Temp 1 2 3 

ชั้นท่ี rang UUC-1 STD-1 UUC-2 STD-2 UUC-3 STD-3 

1        
2        
3        
        

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Calibrated by……………………………………… 

 



 

 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 5/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

 
ตารางบันทึก/ตรวจเช็คก่อนการบํารุงรกัษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        5 
                             

Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคล่ือน / เบรก  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6ความตึงหย่อน/ความแน่นหนา  
1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ  
1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  
1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่างๆ  
1.13 สวิทช์ / การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐา /ปรับจูนแก้ไข  
1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  ผู้บํารุงรกัษา…………………..……………. 



 

 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 6/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

 
9. วิธหีาค่าเฉลี่ย ( Mean) 
                                    
                                  	 	 	…	 	  
 
             = ค่าเฉลี่ย 
        n = จํานวนครั้งท่ีทดสอบ 

 
10.  วิธีหาค่าความผิดพลาด (Error) 

Error  คอืค่าความผิดพลาดของเคร่ืองมอืทีน่ํามาทดสอบกับเครื่องมอืมาตรฐาน  
ค่า  Error  =  ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าท่ีวัดได ้ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 

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

11.  วิธีหาค่าทีแ่ทจ้ริง ( True Value)   
ค่าแก้  (Correction)  คือ คา่ท่ีชดเชยสําหรับค่าผิดพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการ
วัด 
ค่าแก้ ( Correction) = ค่ามาตรฐานอ้างอิง  -  ค่าที่วัดได ้ผลที่ได้เหมอืนกันสามารถเป็นบวกหรือ
ลบได ้
ค่าแก้ (Correction)  =          (STD Setting - UUT Reading) 

        ค่าที่แท้จริง ( True Value)     =   (ค่า UUT) + (ค่าแก้) 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 7/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

12. ตัวอย่างการคํานวณ 

 
หาค่าเฉลี่ย             													 				 		 	 	…	 	    ๐C 

    
                =       		   ๐C 
 
                                                    =          -21                     ๐C 
 

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

                     =          (-20) - (-21)   ๐C 
 
                     =           -1     ๐C 
 

หาค่าที่แท้จริง ( True Value)      =     (ค่า UUT) + (ค่าแก)้   ๐C 
 
ค่าแก ้(Correction)                  =    (STD Setting - UUT Reading)  ๐C 
 

           =          ((-21) -  (-20))                               ๐C       7 

  UUT  
Setting 

STD  Reading 
(1) 

STD  Reading 
(2) 

STD  Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

-20 -21 -21 -21 -21  0.0 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 



 

 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 8/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

 
             =           -1     ๐C 

 
ค่าท่ีแท้จรงิ ( True Value)          =            (- 20) + (-1)   ๐C 
 
                                           =            -21    ๐C 

 
 
13. เกณฑก์ารยอมรับ  

 
รายการเครื่องมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได ้ พิสัยการทดสอบ 

ตู้แช่แข็ง (Freezer Bank) ๐C FZB +/- 5 ๐C  <-18ºC 

หมายเหตุ     การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้
ตามลักษณะการใช้งานทั้งนี้เกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ใน
การอ้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์      
 
14. นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้

UUT ( Unit Under Testing ) ;  ค่าที่สามารถอ่านได้ของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย) 
STD.Setting ;  เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                        
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เช่น นําเครื่องมาตรฐานวัดอุณหภูมิ(Hart) วัดเทียบค่าอุณหภูมิที่ตู้
แช่แข็ง(Freezer Bank) 
STD.Reading ;  เป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเครื่องมือที่นํามา
ทดสอบ  
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ชแ่ข็ง 

 ( Freezer Bank Testing) 

 
รหัส : WI-TES- FZB    แผ่นที่ : 9/9 
ฉบับที่ : 01              แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
            เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     

 

UUT Setting ;  คอืค่าของเครื่องมอืที่นํามาทดสอบท่ีปรบัตั้งใหต้รงตามย่านของค่าทีต่อ้งการ
ทดสอบUUT Reading ;  คา่ที่สามารถอ่านได้จากของเคร่ืองมอืที่นํามาทดสอบกับเครือ่งมอื
มาตรฐาน                                                                                                         

 ERCI ;  ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing ;  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้
หรือไม่ 
STD ;  เครือ่งมือ Standard   
WI-TES-FZB ;  คอืคูม่ือการปฏิบัติงานการทดสอบวัดค่าตู้แช่แข็ง (FREEZER BANK) 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 1/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธทีดสอบตู้แช่เลือด(Blood Bank Testing) 
 

   
 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับตู้แช่เลือด 

2.1  ลักษณะที่สําคัญของตูแ้ช่เลือด (Blood Bank) 
2.1.1  ตู้เย็นเก็บเลือด ใชใ้นการเก็บรักษาเลือดประเภทเม็ดเลือดแดงทีอุ่ณหภูมิ +2 ถึง +6 องศา

เซลเซียส มีความเที่ยงตรง บวกลบ 1 องศาเซลเซียส ต้องทํางานได้ในสภาวะอุณหภูมิโดยรอบ ตั้งแต ่+10 ถึง 
+43 องศาเซลเซียส โดยตู้เย็นจะต้องมีฉนวนป้องกันความร้อนที่แข็งแรงและหนาพอทีจ่ะรักษาอุณหภูมิให้คง
อยู่ระหว่าง +2 ถึง +6 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แม้ในชว่งกระแสไฟฟา้ขัดข้อง พ้ืนผวิภายในตู้ควรทําด้วย
โลหะปลอดสนมิและทนทานต่อการขีดข่วน ส่วนพ้ืนผิวภายนอกตู้ควรผลติจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกรอ่น 

2.2 การใช้งานตู้แช่เลือด 
2.2.1  เปิดเคร่ืองตั้งค่าอุณหภูมิใช้งานที่ 4˚C 
2.2.2  นําถุงเลือดวางแช่ในแต่ละชั้นให้มีระยะห่างเพ่ือให้ความเย็นถ่ายเทได้ 

2.3 การบํารุงรักษาก่อนและหลังใช้งาน 
2.3.1  ทําความสะอาดตู้เย็น ( อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง )  
โดยใช้ผ้าหรือฟองนํ้าชุบนํ้าสบู่บิดพอหมาด ๆ แล้วเช็ดตัวตู้ ,  ผนังภายนอกและชั้นวางภายใน      10 



 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 2/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

2.ใช้ผ้าชุบนํ้าพอหมาด ๆ เช็ดให้หมดคราบสบู่  
2.4   ข้อควรระวังในการใช้งาน 

1. ห้ามตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน การตั้งตู้เย็นใกล้หรือถูกแสงแดดส่องถึงจําทําให้ตู้เย็นต้องทํางาน
อย่างหนัก 

2. ควรตั้งตู้เย็นในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรตั้งตู้เย็นในที่อับชื้น ตําแหน่งที่ตั้งตู้เย็นควรมี
ระยะด้านบน 300 มม. ด้านข้าง 20 มม. ด้านหลัง ห่างจากผนัง 100 มม. เพ่ือสะดวกในการปิดเปิดตู้ และ
ระบายอากาศได้ดี  

3. ระมัดระวังอย่าให้สายไฟชํารุด ในการติดตั้งตู้เย็นต้องระมัดระวังอย่าให้สายไฟชํารุด อัน
เนื่องมาจากตัวตู้ทับสายไฟ หรือสายไฟถูกปาด ถ้าสายไฟเกิดชํารุด ต้องแจ้งให้ช่างเปลี่ยนโดยด่วน  

4. อย่าเสียบปลั๊กตู้เย็นร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ปลั๊กของตู้เย็นควรแยกออกจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน 
ๆ และควรมีอุปกรณ์ตัดตอนป้องกันวงจรไว้ด้วย อย่าทําให้เกิดการกระแทรกหรือตกหล่นเพราะจะทําให้
หลอดแก้วชํารุดแตกหักได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบตูแ้ช่เลือด (Blood Bank Testing) ดําเนินการไดอ้ย่าง

ครบถ้วน ถูกตอ้งตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
3.2 เพื่อให้ผู้อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้

ปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
 

4.   ขอบเขต 
4.1 เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบตู้แช่เลือด (Blood Bank Testing)หลักการเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 3/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5.   ผู้รับผิดชอบ                                                                                                     
5.1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดสอบตูแ้ช่เลือด (Blood Bank Testing) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เทอร์โมมิเตอร์วัดไขแ้บบปรอท (Blood Bank Testing) 
6.  เครื่องมืออุปกรณ์ 

6.1  เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ชนดิ 4 โพรบ (STD) 
7.  เอกสารอ้างอิง 

7.1  คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
7.2  คู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ (UUT)      
7.4 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ ์
7.5 เอกสารน้ีอ้างอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ   

 
8.  วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ  
     8.1 ทดสอบตู้แช่เลือด (Blood Bank Testing) 

8.1.1 กําหนดจดุทดสอบแบ่งเป็นชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง หรือตามท่ีผู้รับบริการกําหนด 
8.1.2 นําโพรบเครื่องมาตรฐานวางตรงกลางของแต่ละชั้นรอประมาณ10นาทีให้ตู้แช่เลือดทํา

อุณหภูมิได ้4 องศาเซลเซียสและโพรบวัดอุณหภูมเิครื่องมาตรฐานสัมผัสอุณหภูมิที่คงท่ีแล้ว 
8.1.3 ทําการวัดและบันทึกข้อมูลอณุหภูมิท้ัง3ชั้นลงใบบันทึกผลการทดสอบ 
8.1.4 รอให้ครบรอบการทําความเย็นหรือให้ตูแ้ช่เลือดทําความเย็นอุณหภูมิได4้องศาเซลเซียสอีก

คร้ังแล้วทําการวัดและบันทกึข้อมูลอุณหภูมทิั้ง3ชั้นลงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการทดสอบทําแบบนี้อย่างน้อย 
3 คร้ัง 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 4/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบ 
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ตู้แช่เลือด  

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

 
ชั้น 

  UUT  
Setting 

UUT  
Reading 

(1) 

STD  
Reading 

(1) 

UUT  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(3) 

UUT  
Reading 

(3) 

Mean  
( ) 

Error 

บน 4         
กลาง 4         
ล่าง 4         

˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C 
  

     ผู้ทดสอบ………………………… 
 



 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 5/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คก่อนการบํารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    14 

Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคลื่อน / เบรก  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6ความตึงหย่อน/ความแน่นหนา  
1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ  
1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  
1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวิทช์ / การควบคุม  
3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน /ปรับจูน
แก้ไข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอรี่ / การชาร์จประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา…………………..……………. 



 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 6/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. วธิีหาค่าเฉลี่ย 
 
    ค่าเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                  	 	 	…	 	
 

 
             = ค่าเฉลี่ย 
        n = จํานวนครั้งท่ีทดสอบ 

 
10.  วิธีหาค่าความผิดพลาด (Error) 

Error  คือค่าความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
ค่า  Error  =  ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าท่ีวัดได ้ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 

  Error = (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading – STD Setting)  
11.  วธิีหาค่าปรับแก้ (Correction)  

ค่าแก้ (Correction) คือ ค่าท่ีชดเชยสําหรับค่าผิดพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด 
ค่าแก้(Correction)=ค่ามาตรฐานอ้างอิง – ค่าที่วัดได้ ผลที่ได้เหมือนกันสามารถเป็นบวกหรือลบได ้
ค่าแก้ (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

        ค่าที่แท้จริง (True Value) = (ค่า UUT) + (ค่าแก้) 
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Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 7/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
12. ตัวอย่างการคํานวณ 

 

หาค่าเฉลี่ย  													 				 	 	…	 	     ๐C 

    

               =       		       ๐C 

 
                           =  4       ๐C 
 

หาค่าผิดพลาด  ( Error )         =   (UUT Reading – STD Reading )     ๐C 
 

                    =          4 – 5     ๐C 
 
                    =          -1     ๐C 
 

หาค่าที่แท้จริง ( True Value)   =     (ค่า UUT) + (ค่าแก้)                          ๐C 
 
ค่าแก้ (Correction)               =    (STD Reading - UUT Reading)  ๐C     16 

 
ชั้น 

  UUT   
Setting 

UUT  
Reading 

(1) 

STD  
Reading 

(1) 

UUT  
Reading 

(2) 

STD  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(3) 

STD  
Reading 

(3) 

Mean  ( ) Error 

บน 4 4 5 ๔ ๕ ๔ ๕   
          
          

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 



 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 8/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
          =          5   -   4     ๐C 
 
          =          1                                                 ๐C 

 
ค่าท่ีแท้จริง ( True Value)      =           4  +  1     ๐C 
 
                                       =          5      ๐C 
 

 
 
13. เกณฑ์การยอมรับ  
 

รายการเครื่องมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได ้ พิสัยการทดสอบ 
ตู้แช่เลือด (Blood Bank) ๐C BBR +/- 1 ๐C  2 – 6  ๐C 

หมายเหตุ     การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้ตาม
ลักษณะการใช้งานทั้งน้ีเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์  

       
13.  นิยามศัพท ์ ใช้เฉพาะเอกสารฉบับน้ี 

UUT ( Unit Under Testing ) ;  ค่าที่สามารถอ่านได้ของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย) 
STD.Setting ;  เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                      
วัดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ เช่น นําเคร่ืองมาตรฐานวัดอุณหภูมิ(Hart) วัดเทียบค่าอุณหภูมิที่ตู้แช่
เลือด(Blood Bank)                                                                                   17 



 

 
Work Instruction 
วิธีทดสอบตูแ้ช่เลือด 

 (Blood Bank Testing)  

 

รหสั : WI-TES- BBR        แผน่ท่ี : 9/9 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ โขวฒิุธรรม 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบัติของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5   ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
STD.Reading ;  เป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเคร่ืองมือที่นํามา
ทดสอบ  
UUT Setting ;  คือค่าของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรบัตั้งใหต้รงตามย่านของค่าที่ต้องการ
ทดสอบUUT Reading ;  คา่ที่สามารถอ่านได้จากของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเครือ่งมือ
มาตรฐาน 

 ERCI ; ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้
หรือไม่ 
STD;  เครื่องมือ Standard  
WI-TES-TPD ;  คือคู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบวดัค่าเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบปรอท 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 1/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธทีดสอบตู้แช่เลือด(Blood Bank Testing) 
 

   
 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 

2.1  ลักษณะที่สําคัญของตูแ้ช่เวชภณัฑย์า (Phamacutical refrigerater) 
2.1.1  ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา ใช้ในการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ยาที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส มี

ความเที่ยงตรง บวกลบ 1 องศาเซลเซียส ตอ้งทํางานได้ในสภาวะอุณหภูมิโดยรอบ ตั้งแต่ +10 ถึง +43 
องศาเซลเซียส โดยตู้เย็นจะตอ้งมีฉนวนป้องกันความร้อนที่แข็งแรงและหนาพอที่จะรักษาอุณหภูมิใหค้งอยู่
ระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แมใ้นช่วงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง พ้ืนผิวภายในตู้ควรทําดว้ยโลหะ
ปลอดสนิมและทนทานต่อการขีดข่วน ส่วนพื้นผิวภายนอกตู้ควรผลติจากวัสดุที่ทนตอ่การกัดกร่อน 

2.2 การใช้งานตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 
2.2.1  เปิดเคร่ืองตั้งค่าอุณหภูมิใช้งานที่ 4˚C 
2.2.2  นําเวชภัณฑ์ยาวางแช่ในแต่ละชั้นให้มีระยะห่างเพื่อให้ความเย็นถ่ายเทได้ 

2.3 การบํารุงรักษาก่อนและหลังใช้งาน 
2.3.1  ทําความสะอาดตู้เย็น ( อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง )  
โดยใช้ผ้าหรือฟองนํ้าชุบนํ้าสบู่บิดพอหมาด ๆ แล้วเช็ดตัวตู้ ,  ผนังภายนอกและชั้นวางภายใน     19 



 

 
Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 2/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

2.ใช้ผ้าชุบนํ้าพอหมาด ๆ เช็ดให้หมดคราบสบู่  
2.4   ข้อควรระวังในการใช้งาน 

1. ห้ามตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน การตั้งตู้เย็นใกล้หรือถูกแสงแดดส่องถึงจําทําให้ตู้เย็นต้องทํางาน
อย่างหนัก 

2. ควรตั้งตู้เย็นในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรตั้งตู้เย็นในที่อับชื้น ตําแหน่งที่ตั้งตู้เย็นควรมี
ระยะด้านบน 300 มม. ด้านข้าง 20 มม. ด้านหลัง ห่างจากผนัง 100 มม. เพ่ือสะดวกในการปิดเปิดตู้ และ
ระบายอากาศได้ดี  

3. ระมัดระวังอย่าให้สายไฟชํารุด ในการติดตั้งตู้เย็นต้องระมัดระวังอย่าให้สายไฟชํารุด อัน
เนื่องมาจากตัวตู้ทับสายไฟ หรือสายไฟถูกปาด ถ้าสายไฟเกิดชํารุด ต้องแจ้งให้ช่างเปลี่ยนโดยด่วน  

4. อย่าเสียบปลั๊กตู้เย็นร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ปลั๊กของตู้เย็นควรแยกออกจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน 
ๆ และควรมีอุปกรณ์ตัดตอนป้องกันวงจรไว้ด้วย อย่าทําให้เกิดการกระแทรกหรือตกหล่นเพราะจะทําให้
หลอดแก้วชํารุดแตกหักได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบตูแ้ช่เวชภัณฑ์ยา (Pharmacutical Refrigerater Testing) 

ดําเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
3.2 เพื่อให้ผู้อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้

ปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
 

4.   ขอบเขต 
4.1 เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบตู้แช่เลือด (Blood Bank Testing)หลักการเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
                                                                                                             20 



 

 
Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 3/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5.   ผู้รับผิดชอบ 
5.1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดสอบตูแ้ช่เลือด (Blood Bank Testing) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เทอร์โมมิเตอร์วัดไขแ้บบปรอท (Blood Bank Testing) 
6.  เครื่องมืออุปกรณ์ 

6.1  เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ชนดิ 4 โพรบ (STD) 
7.  เอกสารอ้างอิง 

7.1  คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ (STD) 
7.2  คู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ (UUT)      
7.4 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ ์
7.5 เอกสารน้ีอ้างอิงของ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ   

 
8.  วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ  
     8.1 ทดสอบตู้แช่เลือด (Blood Bank Testing) 

8.1.1 กําหนดจดุทดสอบแบ่งเป็นชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง หรือตามท่ีผู้รับบริการกําหนด 
8.1.2 นําโพรบเครื่องมาตรฐานวางตรงกลางของแต่ละชั้นรอประมาณ10นาทีให้ตู้แช่เลือดทํา

อุณหภูมิได ้4 องศาเซลเซียสและโพรบวัดอุณหภูมิเครื่องมาตรฐานสัมผัสอุณหภูมิที่คงท่ีแล้ว 
8.1.3 ทําการวัดและบันทึกข้อมูลอณุหภูมิท้ัง3ชั้นลงใบบันทึกผลการทดสอบ 
8.1.4 รอให้ครบรอบการทําความเย็นหรือให้ตูแ้ช่เลือดทําความเย็นอุณหภูมิได4้องศาเซลเซียสอีก

คร้ังแล้วทําการวัดและบันทกึข้อมูลอุณหภูมทิั้ง3ชั้นลงแบบฟอร์มใบบันทึกผลการทดสอบทําแบบนี้อย่างน้อย 
3 คร้ัง 
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Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 4/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบ 
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ตู้แช่เลือด  

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

 
ชั้น 

  UUT  
Setting 

UUT  
Reading 

(1) 

STD  
Reading 

(1) 

UUT  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(3) 

UUT  
Reading 

(3) 

Mean  
( ) 

Error 

บน 4         
 กลาง 4         

ล่าง 4         
 

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

ผู้ทดสอบ………………………… 
 



 

 
Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 5/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเช็คก่อนการบํารุงรักษา 
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Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคลื่อน / เบรก  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6ความตึงหย่อน/ความแน่นหนา  
1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ  
1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  
1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่างๆ  
1.13 สวิทช์ / การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐา /ปรับจูนแก้ไข  
1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอรี่ / การชาร์จประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา…………………..……………. 



 

 
Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 6/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. วธิีหาค่าเฉลี่ย 
    ค่าเฉลี่ย ( Mean) 
                                    

                                  	 	 	…	 	
 

             = ค่าเฉลี่ย 
        n = จํานวนครั้งท่ีทดสอบ 

 
10.  วิธีหาค่าความผิดพลาด (Error) 

Error  คือค่าความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือมาตรฐาน  
ค่า  Error  =  ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าท่ีวัดได ้ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 

  Error = (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading – STD Setting)  
11.  วธิีหาค่าปรับแก้ (Correction)  

ค่าแก้ (Correction) คือ ค่าท่ีชดเชยสําหรับค่าผิดพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด 
ค่าแก้(Correction)=ค่ามาตรฐานอ้างอิง – ค่าที่วัดได้ ผลที่ได้เหมือนกันสามารถเป็นบวกหรือลบได ้
ค่าแก้ (Correction)  = (STD Setting - UUT Reading) 

        ค่าที่แท้จริง (True Value) = (ค่า UUT) + (ค่าแก้) 
12. ตัวอย่างการคํานวณ 
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ชั้น 

  UUT   
Setting 

UUT  
Reading 

(1) 

STD  
Reading 

(1) 

UUT  
Reading 

(2) 

STD  
Reading 

(2) 

UUT  
Reading 

(3) 

STD  
Reading 

(3) 

Mean  ( ) Error 

บน 4 4 5 ๔ ๕ ๔ ๕   
          
          

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 



 

 
Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 7/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หาค่าเฉลี่ย  													 				 	 	…	 	     ๐C 

    

               =       		       ๐C 

 
                           =  4       ๐C 
 

หาค่าผิดพลาด  ( Error )         =   (UUT Reading – STD Reading )     ๐C 
 

                    =          4 – 5     ๐C 
 
                    =          -1     ๐C 
 

หาค่าที่แท้จริง ( True Value)   =     (ค่า UUT) + (ค่าแก้)                          ๐C 
 
ค่าแก้ (Correction)               =    (STD Reading - UUT Reading)  ๐C 
 

          =          5   -   4     ๐C 
 
          =          1                                                 ๐C 

 
ค่าท่ีแท้จริง ( True Value)      =           4  +  1     ๐C 
 
                                       =          5      ๐C       
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Work Instruction 

วิธีทดสอบตูแ้ช่เวชภณัฑย์า 
 (Pharmaceutical Refrig Testing)  

 

รหสั : WI-TES- PMR        แผน่ท่ี : 8/8 
ฉบบัท่ี : 01                       แก้ไขครั้งที่ : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช ้:  2563 
 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
ผูจ้ดัทาํ : นายเฉลิมพร  จนัทร์ยงค ์
ผูต้รวจสอบ : นายสุเทพ…โขวฒิุธรรม.. 

ผูอ้นุมติั : นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ.. 
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

13. เกณฑ์การยอมรับ  
 

รายการเครื่องมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได ้ พิสัยการทดสอบ 
เทอร์โมมิเตอรวั์ดไข้แบบปรอท 
(Patient Thermometer) 

๐C TPD +/- 1 ๐C  37 – 39  ๐C 

หมายเหตุ     การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้ตาม
ลักษณะการใช้งานทั้งน้ีเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์        
13.  นิยามศัพท ์ ใช้เฉพาะเอกสารฉบับน้ี 

UUT ( Unit Under Testing ) ;  ค่าที่สามารถอ่านได้ของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย) 
STD.Setting ;  เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                      
วัดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ เช่น นําเคร่ืองมาตรฐานวัดอุณหภูมิ(Hart) วัดเทียบค่าอุณหภูมิที่ตู้แช่
เวชภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Refrig) 
STD.Reading ;  เป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเคร่ืองมือที่นํามา
ทดสอบ  
UUT Setting ;  คือค่าของเครื่องมือที่นํามาทดสอบที่ปรบัตั้งใหต้รงตามย่านของค่าที่ต้องการ
ทดสอบUUT Reading ;  คา่ที่สามารถอ่านได้จากของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเครือ่งมือ
มาตรฐาน 

 ERCI ; ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing; การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้
หรือไม่ 
STD;  เครื่องมือ Standard  
WI-TES-TPD ;  คือคู่มือการปฏิบัติงานการทดสอบวดัค่าเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบปรอท  
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วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 1/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)   

 
คณุสมบัตสินิคา้ 

 ใชล้ดความเจ็บปวด 

 ใชล้ดการอกัเสบ 

 ใชล้ดการยดึรัง้ของเนือ้เยือ่หรอืการเพิม่การยดืตัวของเนือ้เยือ่
คอลลาเจน 

 ใชล้ดการเกร็งตัวของกลา้มเนือ้ 

 ใชล้ดการบวม 

 เพิม่การไหลเวยีนเลอืด                                                          27 



 

วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 2/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 เพิม่การซอ่มแซมเนือ้เยือ่ 

 เพิม่ชว่งการเคลือ่นไหวของขอ้ตอ่ 

 เพือ่ใหเ้กดิการผอ่นคลายของรา่งกาย 

คณุลักษณะเฉพาะ 
 ขนาดความจ ุม ี3 ขนาด ไดแ้ก ่7 ลติร, 15 ลติร และ 30 ลติร 
 ควบคมุอณุหภมูไิดใ้นชว่ง 30°C ~ 110°C 

 ใชไ้ฟฟ้า 220 v ใหกํ้าลังไฟฟ้า 1,500 w 

 ม ีสวทิช ์ปิด-เปิด เบรกเกอร ์ฟิวส ์เพือ่ป้องกนัผูใ้ชง้านขณะ
เกดิไฟฟ้าร่ัวหรอืลัดวงจร 

 มหีลอดไฟแสดงสภาวะของเครือ่ง 

 เป็นถังสแตนเลส 

 ผนังของถังทําเป็น 2 ชัน้มฉีนวนกนัความรอ้นคัน่อยูร่ะหวา่ง
กลาง 

 ฝาปิดทําเป็น 2 ชัน้มฉีนวนกนัความรอ้นคัน่อยูร่ะหวา่งกลาง 
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วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 3/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบหม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)  ดําเนินการได้อยา่ง

ครบถ้วน ถกูต้องตามลําดบัของวธีิการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
              -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบ หม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)   

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบหม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)  )   
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการทดสอบหม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)   

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมิู ย่ีห้อ HART รุ่น1521 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์(UUC) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

       5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุรณ์ 
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วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 4/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  
6.1. ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม  PARAFINE BATH (PRB)  
6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของ หม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)  ท่ีจะทําการทดสอบลง

ในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของหม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)  (UUT)ก่อนท่ีทําการ

ทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report  ข้อ 8 

6.5.  ทดสอบ หม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)   
6.5.1.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 
6.5.1.2. จากนัน้ให้ตัง้คา่อณุหภมิูท่ีหม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH) (UUT) ให้วดัคา่และ

อา่นคา่จากเคร่ือง STD 
6.5.1.3. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการสอบเทียบลงในใบ

บนัทกึผลการทดสอบ 

6.5.1.4. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์ 
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วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 5/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. แบบฟอร์มบันทกึผลการทดสอบ หม้อต้มพาราฟีน  (PARAFINE BATH)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        31 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 

Parafine Bath  PRB 0018 
 

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

Resolution……….                       Gain การยอมรับ +/-  5๐C 

Range 1 2 3 

 UUC STD UUC STD UUC STD 

       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes.  by……………………………………… 

 



 

วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 6/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 7/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
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วิธีทดสอบหม้อต้มพาราฟีน 
(PARAFINE BATH)  
 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PRB    แผน่ท่ี : 8/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

หม้อต้มพาราฟีน 
 (PARAFINE BATH) 

๐C 
PRB 

+/- 5  ๐C  
37-50  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดท่ีทําการปรับตั้ งให้ตรงตามย่านของค่าท่ีต้องการ                                 
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น นําเครื่องมาตรฐานวัดอุณหภูมิ(Hart) วัดเทียบค่าอุณหภูมิท่ีหม้อต้มพารา
ฟีน (PARAFINE BATH) 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ) 
 PRB : หม้อต้มพาราฟีน (PARAFINE BATH)       ๐C : องศาเซลเซียส 

WI-TES-PRB  : Work Instruction- Testing- PARAFINE BATH                                                      34 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 1/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

หม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   

 
 

แผน่ประคบรอ้นอเนกประสงค ์Sand Hot Pack 

อปุกรณใ์หค้วามรอ้นประเภท ความรอ้นตืน้แบบชืน้ มสีว่นประกอบของเม็ดซลิกิาทรายละเอยีด
อยา่งด ีอดัแน่น ในวัสดผุา้ดบิชนดิดไีมก่อ่การระคายเคอืงผวิ ใชบํ้าบดัรักษาอาการทางผวิหนัง
และชัน้กลา้มเนือ้ การประคบความรอ้นทําใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขี ึน้ ทเุลาอาการปวดหรอืหด
เกร็งของกลา้มเนือ้ ใหค้ลายลง 

แผน่ประคบสามารถเวยีนใชซ้ํ้าไดห้ลายครัง้ และทนนานเป็นปี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเกบ็รักษาที่
ถกูวธิดีว้ย ซือ้ครัง้นงึใชไ้ดน้านเกนิคุม้ครับ 

มสีามขนาดใหเ้ลอืก ประกอบดว้ย 
1.ขนาดมาตรฐาน Standard size 30x30 cm 
2.ขนาดใหญ ่Over size 30x50 cm 
3.ขนาดตามรปูตน้คอ และบา่ Neck size 15x60 cm 

ขอ้ควรระวงั 
ควรปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ หรอืนักกายภาพบําบัดโดยตรง กอ่นจะใชง้านนะครับ เพราะบาง
ทา่นอาจมสีภาวะรา่งกายอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีไ่มค่วรใชค้รับ                                              35 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 2/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ประคบร้อน คือ วิธีชว่ยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิตในบริเวณท่ีเกิดอาการเจ็บปวด ตงึ หรือ
เกร็ง เชน่ กล้ามเนือ้ ข้อตอ่ หรือเส้นเอน็ การประคบร้อนจะชว่ยบรรเทาอาการดงักลา่วให้ดีขึน้
โดยการชว่ยให้ผอ่นคลาย เพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบักล้ามเนือ้ หรือฟืน้ฟเูนือ้เย่ือท่ีได้รับความ
เสียหาย เป็นต้น 
ประคบร้อนมีประโยชน์อยา่งไร ? 
 

ประคบร้อนจะชว่ยให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณท่ีประคบดีขึน้ ซึง่สามารถชว่ยลดอาการปวด
และบวมได้เป็นอยา่งดี และอณุหภมิูท่ีเพ่ิมขึน้จะชว่ยให้กล้ามเนือ้และข้อตอ่ท่ีตงึหรือเกร็ง
คลายตวัลง และยงัชว่ยฟืน้ฟเูนือ้เย่ือท่ีถกูทําลายหรือเกิดความเสยีหายให้ดีขึน้ได้อีกด้วย 
 
นอกจากนัน้ วิธีประคบร้อนยงัมีประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาเก่ียวกบัดวงตา โดยจะชว่ย
บรรเทาอาการปวด ผอ่นคลายอาการบีบเกร็งของกล้ามเนือ้ เพ่ิมการไหลเวียนโลหิต และอาจ
ชว่ยฟืน้ฟบูาดแผลหรือปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบกบัดวงตาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ตวัอยา่งอาการท่ีการประคบร้อนสามารถชว่ยบรรเทาได้ มีดงันี ้
 
อาการปวดข้อหรือข้ออกัเสบ (Arthritis) วิธีประคบร้อนจะชว่ยบรรเทาอาการข้อฝืดและชว่ย
คลายกล้ามเนือ้ท่ีหดเกร็ง อาจทําให้ผู้ ป่วยข้ออกัเสบสามารถเคลือ่นไหวได้ดีย่ิงขึน้ 
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ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
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กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
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อาการปวดศีรษะ ใช้วิธีประคบร้อนจะชว่ยคลายอาการเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ท่ีคอซึง่เป็นอีก
ต้นเหตขุองอาการปวดศีรษะ 
อาการเคลด็ขดัยอก (Sprains) วิธีประคบร้อนจะชว่ยบรรเทาอาการข้อฝืดท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
จากการอกัเสบได้เป็นอยา่งดี 
โรคเอน็อกัเสบเรือ้รัง (Tendinosis) วิธีประคบร้อนจะชว่ยบรรเทาความฝืดหรือเม่ือยล้าท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัจากการอกัเสบได้ 
บรรเทาอาการทางดวงตา สามารถแบง่ได้เป็น 2 วิธี 
ประคบร้อนแบบแห้ง ด้วยการใช้ผ้าคลมุแผน่ความร้อนหรือขวดใสนํ่า้ร้อน เป็นวิธีชว่ยให้
สามารถประคบลงเป็นบริเวณกว้างได้ดี 
ประคบร้อนแบบชืน้ ด้วยการใช้ผ้าขนหนชูบุนํา้อุน่และบีบให้พอหมาดและวางไว้บริเวณที่
ต้องการ ซึง่วิธีนีจ้ะมีประสทิธิภาพมากในการชว่ยบรรเทาอาการปวด 
การประคบร้อนหรือการบําบดัด้วยความร้อนยงัถกูนํามาใช้ชว่ยในการรักษาแบบเป็นทางการ 
เชน่ ความร้อนจากการอลัตราซาวด์สามารถนํามาชว่ยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากเอ็นอกัเสบ
ได้ 
 
นอกจากนัน้ เราสามารถเลือกวิธีประคบร้อนหรือบําบดัด้วยความร้อนได้ตามเหตท่ีุเกิด ไม่วา่
จะใช้เฉพาะท่ี ใช้ในบริเวณท่ีกว้างขึน้ หรือบําบดัด้วยความร้อนทัว่ทัง้ร่างกาย โดยการรักษา
เฉพาะท่ีจะใช้ในบริเวณท่ีมีความเจบ็ปวดบริเวณเดียวหรือบริเวณท่ีไมใ่หญ่มาก เชน่ รักษา
กล้ามเนือ้ตงึด้วยการใช้แผน่เจลร้อนหรือขวดใสนํ่า้ร้อนประคบลงบริเวณนัน้ ๆ                  37 
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การประคบร้อนท่ีมีบริเวณกว้างขึน้ เหมาะกบัอาการฝืดขดัหรืออาการเจ็บปวดท่ีมีบริเวณ
กว้าง ซึง่อาจใช้ผ้าขนหนชูบุนํา้ร้อนหรือแผน่ให้ความร้อนขนาดใหญ่ประคบ และการใช้ความ
ร้อนรักษาแบบทัว่ทัง้ร่างกายซึง่คนสว่นใหญ่รู้จกัเป็นอยา่งดี คือ อบซาวนา่หรือแชนํ่า้ร้อน เป็น
ต้น 
 
ประเภทของการประคบร้อน 
 
ประคบร้อนมีอยูด้่วยกนั 2 ประเภท คือ ประคบร้อนแบบแห้งและแบบชืน้ 
 
ประคบร้อนแบบแห้ง เป็นวิธีท่ีจะใช้ผ้าห่ออปุกรณ์ให้ความร้อนเอาไว้เพ่ือปอ้งกนัการสมัผสักบั
ผิว ใช้แผน่ให้ความร้อนแบบแห้งหรือขวดนํา้ร้อนในการประคบรักษา รวมไปถงึอบซาวนา่ ซึง่
การประคบร้อนแบบแห้งเป็นวิธีท่ีมีความสะดวกและใช้งานได้งา่ย 
ประคบร้อนแบบชืน้ เป็นวิธีท่ีใช้ผ้าชบุนํา้ ใช้แผน่ให้ความร้อนแบบชืน้ หรือแชนํ่า้ร้อนในการ
รักษา ซึง่วิธีประคบร้อนแบบชืน้นีจ้ะมีประสทิธิภาพในการลดความเจบ็ปวดของกล้ามเนือ้ได้
ดีกวา่แบบแห้งเลก็น้อย 
ข้อควรรู้ในการประคบร้อน 
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การบําบดัด้วยความร้อนหรือประคบร้อนนัน้จะมีผลดีหากใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่วิธีประคบ
ร้อนสามารถแบง่เวลาในการใช้ได้เป็น 2 แบบ คือ 
 
สําหรับอาการฝืดท่ีข้อ ตงึหรือเกร็งท่ีมีอาการเลก็น้อย โดยทัว่ไปจะใช้เวลาในการประคบ
ประมาณ 15-20 นาที เทา่นัน้ 
สําหรับอาการเจ็บปวดปานกลางไปจนถงึรุนแรง อาจใช้เวลาในการประคบร้อนหรือบําบดั
ด้วยความร้อนด้วยเวลาท่ีมากขึน้ได้ เชน่ อาบหรือแชนํ่า้อุน่เป็นเวลา 30 นาที ถงึ 2 ชัว่โมง 
ประคบร้อนและประคบเย็น มีข้อแตกตา่งกนัอยา่งไร? 
 

โดยทัว่ไปการประคบเย็นจะมีประโยชน์ในการชว่ยลดการอกัเสบให้น้อยลง สว่นการประคบ
ร้อนตามท่ีได้กลา่วไปข้างต้นจะช่วยในการผอ่นคลายกล้ามเนือ้ ข้อตอ่และเส้นเอน็ 
 
การประคบเย็นจะเกิดผลดีท่ีสดุเม่ือนํามาใช้กบัอาการบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้อยา่งกะทนัหนั 
ตวัอยา่งเชน่ ใช้ถงุนํา้แข็งหรือถงุเก็บความเย็นในทนัทีท่ีเกิดแผลฟกชํา้หรือเคลด็ขดัยอก ซึง่
สามารถชว่ยลดอาการบวมโดยทําให้เส้นเลือดบริเวณนัน้ ๆ หดตวั และการประคบเยน็จะเกิด
ผลดีท่ีสดุหากทําในทนัทีหรือภายใน 24-48 ชัว่โมง หลงัจากท่ีได้รับบาดเจ็บ 
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หากเป็นอาการเจ็บปวดเรือ้รังหรืออาการที่กลบัมาเกิดซํา้จงึจะจําเป็นต้องใช้การประคบร้อน 
เพราะต้องให้มีการไหลเวียนของเลือดซึง่ประกอบด้วยออกซิเจนและสารอาหารท่ีจําเป็นใน
การฟืน้ฟหูรือบรรเทาอาการ 
 
ข้อควรระวังในการประคบร้อน 
ระมดัระวงับริเวณท่ีไม่ควรประคบร้อน คือบริเวณท่ียงัไมท่ราบแนช่ดัวา่เป็นอาการฟกชํา้หรือ
อาการบวมและอาจไม่ใชเ่ลยทัง้ 2 อยา่ง ซึง่ในกรณีนีอ้าจใช้วธีิประคบเย็นไปก่อน รวมไปถงึ
ไมค่วรใช้วิธีประคบร้อนลงบริเวณท่ีเป็นการบาดเจ็บท่ีเพ่ิงเกิดขึน้ เพราะอาจจะทําให้แผล
ฟืน้ฟไูด้ช้าและอาจทําให้เกิดการอกัเสบได้ 
 
นอกจากนัน้ ไมค่วรใช้วิธีประคบร้อนกบัผู้ ท่ีมีโรคประจําตวัหรือมีภาวะทางร่างกายบางอยา่ง 
เพราะมีโอกาสเส่ียงสงูท่ีจะทําให้เกิดแผลไหม้หรือพพุอง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ จาก
การใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการประคบ โดยผู้ ท่ีควรระวงั มีดงัตอ่ไปนี ้
ผู้ ท่ีเป็นโรคเบาหวาน 
ผู้ ท่ีเป็นผิวหนงัอกัเสบ 
ผู้ ท่ีเป็นโรคหลอดเลือด 
ผู้ ท่ีเป็นโรคลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดํา 
ผู้ ท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัเส้นประสาทอยา่งโรคเอม็เอส (Multiple Sclerosis: MS) 
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เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 7/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ผู้ป่วยท่ีเส้นประสาทอกัเสบจากโรคเบาหวานหรือภาวะอ่ืน ๆ รวมไปถงึโรคเรนอด์ (Raynaud 
Disease) ควรประคบร้อนด้วยความระมดัระวงัในบริเวณท่ีไร้ความรู้สกึ หรือปรึกษาแพทย์
ก่อนการใช้ 
สําหรับผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือความดนัโลหิตสงู ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการบําบดัด้วยความ
ร้อนหรือประคบร้อน 
สําหรับผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการอบซาวน่าหรือแชนํ่า้ร้อน 
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการประคบร้อน 
 

ความเสีย่งเม่ือประคบร้อนด้วยอณุหภมิูท่ีสงูจนเกินไปอาจทําให้ผิวหนงัไหม้และพพุอง หรือ
หากมีการติดเชือ้ใด ๆ วิธีประคบร้อนอาจทําให้การตดิเชือ้เกิดการลกุลามหรือแพร่กระจายได้ 
รวมไปถงึไมค่วรใช้เวลาในการประคบเกิน 20 นาที จงึจะให้ผลดีและมีความปลอดภยั 
 
ประคบร้อนอยา่งปลอดภยั สามารถประคบร้อนได้อยา่งปลอดภยั ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
 
ระมดัระวงัอยา่ใช้อณุหภมิูสงูจนเกินไป ไมค่วรใช้เวลาในการประคบเกินกวา่ 15-20 นาที 
ควรใช้ผ้าขนหนหูอ่อปุกรณ์ท่ีให้ความร้อนเอาไว้เพ่ือหลีกเลีย่งการสมัผสักบัผิวหนงัโดยตรง 
หากเกิดตุม่พองและเป็นรอยแดง ให้ระมดัระวงั เพราะผิวอาจไหม้ได้ 
ควรปรึกษาแพทย์ หากการประคบร้อนไมทํ่าให้อาการดีขึน้หรือทําให้อาการแยล่ง 
                                                                                                                                  41 
 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 8/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)  ดําเนินการได้อยา่ง

ครบถ้วน ถกูต้องตามลําดบัของวธีิการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
             -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการ ทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมิู (STD) 
4.2. หม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)  (UUT) 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)  (UUT) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุารณ์         42 

 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 9/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  
6.1. ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม Pack heat PHT 

6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของหม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER) (UUT)ท่ีจะทําการ
ทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ หม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)  (UUT)ก่อนท่ีทําการ

ทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 
 
6.5.  ทดสอบ หม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   

6.5.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี อณุหภมิู 50 องศาเซลเซียส  60 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีผู้ รับบริการ
กําหนด 

6.5.1.1. จากนัน้ให้วดัคา่อณุหภมิูจากหม้อต้มผ้าประคบแห้ง อ่านค่าจากเคร่ือง Standard 
6.5.1.2. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการสอบเทียบลงในใบ

บนัทกึผลการทดสอบ 

6.5.1.3. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 10/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
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ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 
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กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. แบบฟอร์มบันทกึผลการทดสอบ หม้อต้มผ้าประคบ(PACK  HEATER)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                 44 
 

Pack heat PHT  
 

Department……………………………………Section…………….…………. 
Date   ……/……/..2562       Province……………………………….………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog    …….Digital      

Resolution……….                    Gain การยอมรับ +/- 5 ๐C 

Range 1 2 3 
 UUC STD UUC STD UUC STD 

       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes. by……………………………………… 

 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 
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กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               
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ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
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เร่ือง : วิธีทดสอบหม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER) 
(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PHT    แผน่ท่ี : 13/13 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

หม้อต้มผ้าประคบ 
(PACK  HEATER)   ๐C 

PHT 
+/- 5 ๐C 

50-80  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดท่ีทําการปรับตั้ งให้ตรงตามย่านของค่าท่ีต้องการ                                 
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น นําเคร่ืองมาตรฐานวัดอุณหภูมิ(Hart) วัดเทียบค่าอุณหภูมิที่หม้อต้มผ้า
ประคบ (PACK  HEATER) 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ)  
 PHT : หม้อต้มผ้าประคบ (PACK  HEATER)            ๐C  : องศาเซลเซียส 
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วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 1/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องวัดปรมิาณออกซิเจนละลายในเลือด 
( Pulse Oximeter ) 

 

 
 

เคร่ืองวดัความอิม่ตวัของออกซิเจนคืออะไร 
        Pulse oximeter เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและวนิิจฉยัทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัออกแบบมาเพื่อวดัความ
อ่ิมตวัของฮีโมโกลบินในเส้นเลือดฝอยในเส้นเลือดดว้ยออกซิเจน (ความอ่ิมตวั) ระบบหวัใจและหลอดเลือดและปอด
ของมนุษยท์าํงานอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายเดียว - เพ่ือใหอ้อกซิเจนในเลือดแดง มีจาํนวนของโรคท่ีมาพร้อมกบัการ
ขาดออกซิเจนเร้ือรัง (ขาดออกซิเจน) ซ่ึงตวับ่งช้ีน้ีตอ้งการการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองและขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดก้ารขาดซ่ึงจะ
ทาํใหก้ารรักษายากข้ึน หากคุณไม่เขา้สู่ "ยารักษาป่า" จากคาํง่ายๆเราสามารถพดูไดว้า่อุปกรณ์น้ีแสดงระดบัออกซิเจนใน
เลือดของเรา - และมนัวดัความอ่ิมตวั   ความอ่ิมตวั – บ่งบอกถึงเปอร์เซ็นตข์องออกซิเจนในเลือดของเรา 
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วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 2/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วธีิการใช้ oximeter ชีพจร 
           ผูป่้วยจาํนวนมากมีความสนใจในส่ิงท่ี oximeter ชีพจรคืออะไรและวธีิการใชอ้ปุกรณ์น้ีอยา่งถูกตอ้ง 
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่มนัค่อนขา้งใชง้านง่าย แต่การทาํงานกบัมนัคุณตอ้งปฏิบติัตามกฎบางอยา่งเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ี
น่าเช่ือถือท่ีสุด 
                   ก่อนใชอุ้ปกรณ์คุณตอ้งตรวจสอบระดบัประจุแบตเตอร่ี หากแบตเตอร่ีเหลือนอ้ยจะตอ้งชาร์จแบตเตอร่ีใหม่ 
คุณตอ้งรอสกัครู่เปิดอุปกรณ์ขณะท่ีเขาจะทาํการทดสอบตวัเอง ติดตั้งเซ็นเซอร์ท่ีน้ิวเพ่ือใหก้ารตรึงนั้นเช่ือถือได ้แต่ไม่มี
แรงกดดนัมากเกินไป เลบ็น้ิวท่ีติดตั้งเซ็นเซอร์ชีพจร oximeter จะตอ้งสะอาดอยา่งสมบูรณ์โดยไม่ตอ้งเคลือบเงา
เน่ืองจากการปรากฏตวัของมนัอาจบิดเบือนผลลพัธ์ มีความจาํเป็นตอ้งรอ 5-20 วนิาทีในขณะท่ีอุปกรณ์ประมวลผล
ขอ้มูลท่ีไดรั้บและแสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บ ในบางกรณีชีพจร oximeter อาจใหผ้ลลพัธท่ี์ไม่ถูกตอ้งเช่นอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีคุณตอ้งตรวจสอบเพ่ิมเติมในลกัษณะทางคลินิก 

 
 

 
      หลกัการทํางานของเคร่ือง 
     pulse oximetry ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของ oxygen ในเลือดได้โดยไม่ตอ้งเจาะเลือด 
และยังสามารถวัดไดต้ลอดเวลาข้ัน ซึ่งก็ได้รับความนิยมมากจนในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ 
สําหรับวัด vital signs อย่างที่ 5 (the fifth vital sign: นอกจาก blood pressure, body temperature, 
                                                                                                                     49 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 3/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

respiratory rate, และ heart rate) อย่างไรก็ตาม pulse oximetry ก็ยังคงเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการชั่ง 
ตวง วัด เหมือนอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ดังน้ันจึงย่อมมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได ้ดังน้ัน เราจึงควรทราบเกี่ยวกับ 
หลักการทํางาน วิธีการใช้ และข้อควรระวังในการอ่านค่าที่ได้จากการวัดด้วย 
    ฮโีมโกลบนิ (Hemoglobin) ชนิดต่าง ๆ ที่ถกูตรวจวัดด้วยเคร่ือง Pulse oximetry 
1. Oxyhemoglobin หรือฮโีมโกลบินท่ีจับอยู่กับออกซิเจนในเลือด 
2. Deoxyhemoglobin หรือฮโีมโกลบินทีป่ลดปลอ่ยออกซิเจนออกไปแล้ว โดยมากจะจับกับ 
carbon dioxide ซึ่งปลดปลอ่ยออกมาจากเซลล ์
3. Carboxyhemoglobin หรือฮีโมโกลบนิที่จับอยู่กับ carbon monoxide ปกติมีอยู่น้อยมาก 
หรือไม่มีเลย แต่จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นได้ในกรณีที่ได้รับสารพิษ carbon monoxide 
4. Methemoglobin เป็น hemoglobin ที่ภายในโมเลกุล มีธาตุเหล็กที่มีประจุเป็น 3+ แทนที่จะ 
เป็น 2+ ทําใหไ้ม่สามารถจับกับออกซิเจนได ้ส่วนใหญม่ีสาเหตุมาจากการได้รับสารเคมบีางชนิด 
     หลกัการทํางานของ Pulse oximetry 
     เน่ืองจากเครื่อง pulse oximetry น้ัน เป็นเคร่ืองตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินท่ีจับอยู่กับออกซิเจน 
ในเลือดแดง ดังน้ัน เง่ือนไขการทํางานของเครื่องน้ีจึงต้องประกอบด้วยสว่นหลัก 2 ส่วนคือ 
1. จะตอ้งแยกระหว่าง hemoglobin ที่จับอยู่กับออกซิเจน และที่ไม่ได้จับอยู่กับออกซิเจนให้ได ้
2. จะตอ้งแยกได้ว่า oxyhemoglobin น้ัน เป็น oxyhemoglobin ที่อยู่ในเลือดแดง (ไม่ใช่ในเลอืด 
venous blood เพราะปกติใน venous blood ก็มี oxyhemoglobin) 
      Pulse oximeter ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ sensor และ processor and display unit ส่วนที่เป็น 
sensor ม ี2 ดา้น ด้านหน่ึงเป็น light emitting diode (LED) ซึ่งจะปลอ่ยแสง 2 ความยาวคลื่นสลับกัน 
ส่วนด้านที่อยู่ตรงข้าม จะม ีphotodiode ที่สามารถวัดความเข้มของแสงที่ส่งผ่านมา สัญญาณที่ส่งผา่นมา
จะถูกกรองและขยายและแสดงบนหน้าจอแสดง ผลในที่สดุ โดยม ีmicroprocessor เป็นตัวควบคุม 
      ในการวัดระดับ oxyhemoglobin กับ deoxyhemoglobin น้ัน อาศัยหลักการของ light 
absorptionคือ สารต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติในการดดูซบัแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน ซึ่งหากเราใช้
แสงชนิดหน่ึงที่มีความเจาะจงกับ oxyhemoglobin ฉายผ่านบริเวณท่ีมี oxyhemoglobin สารน้ีก็จะดูดซับ
แสงไป ส่วนที่เหลือก็จะทะลผุ่านไปยังฉากรับท่ีอยู่ด้านล่างซึ่งจะมตีัววัดปริมาณแสงที่เหลืออยู่ นําไปคํานวณ
ปริมาณแสงทีห่ายไป ก็จะรู้ได้ว่ามี oxyhemoglobin อยู่เท่าใดน่ันเอง ส่วน deoxyhemoglobin ซึ่งมี
คุณสมบัตดิูดซบัแสงที่ค่าความยาวคลื่นอื่น ก็ใช้ค่าความยาวคลื่นอื่นแตใ่ช้วิธีการเดียวกัน                    50 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 4/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

        จากการศึกษาก็พบว่า oxyhemoglobin น้ัน มีคุณสมบัตดิดูซับแสงที่ความยาวคลื่น 940 nm (ซึ่ง 
เป็นความยาวคลื่นระดับ infrared คือตาเรามองไม่เห็น) แต ่deoxyhemoglobin น้ันดูดซับแสงไดด้ีที่ความ 
ยาวคลื่น 660 nm ซึ่งเป็นแสงสีแดง ดังน้ัน สังเกตไหมครบัว่าเคร่ือง pulse oximetry ของเราจะส่งแสงสี
แดงออกมาตลอดเวลาขณะท่ีทําการวัด 
          เมื่อจะทําการวัด ก็จะใช้วิธีการยิงลําแสงท่ีความยาวคลื่นต่างกัน 2 แบบน้ีผ่านลงไปจากด้านหน่ึงไป
ยังอีกด้านหน่ึงพร้อม ๆ กัน จากนั้นจึงอาศัยวิธีการวัดดังกล่าวข้างต้น เมื่อสามารถวดัประมาณของประมาณ 
hemoglobin ทั้งสองแบบไว้ได้แล้ว ก็มาเข้าสู่การคํานวณเพ่ือให้ได ้oxygen saturation ออกมา น่ันคือ 
O2 saturation from pulse oximetry (SpO2) = oxyhemoglobin/(oxyhemoglobin + 
deoxyhemoglobin) x 100 
           ส่วนที่สอง คือ จะรู้ได้อย่างไรว่าค่าที่วัดมาได้น้ัน มาจากเลือดฝัง่ arterial blood เท่าน้ันไม่รวม 
venous blood 
          สําหรับวิธีการแก้ปัญหาอันน้ี ก็อาศัยหลักการวัดตามข้างต้น แต่วัด ณ เวลาต่าง ๆ กันคือ เวลาที่ม ี
ความแรงของชีพจรสูงสดุ (กําลังมีทั้ง arterial blood และ venous blood) เทียบกับเวลาที่ความแรงชีพ
จรต่ําสดุ (มีแต ่venous blood) น่ันเอง โดยเครื่องจะอาศัยการยิงลําแสงที่กล่าวข้างต้นหลายร้อยคร้ังต่อ
วินาที เพ่ือจับให้ได้ค่า oxygen saturation ณ เวลาต่าง ๆ กัน จากนั้น ก็จะเลือกค่าที่ได้จากช่วงที่ความแรง
ชีพจรสูงสดุ เทียบกับเวลาที่ความแรงชีพจรต่ําสดุ แล้วเอามาคํานวณโดยการลบกันน่ันเอง 
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วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 5/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oximeterดําเนินการได้

อย่างครบถ้วน ถกูต้องตามลําดบัของวิธีการท่ีกําหนด 
1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้

ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 
2. ขอบเขต 

เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบ เทอร์โมมิเตอร์ ในตู้ เย็นเก็บเวชภณัฑ์ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์
ออกซิเจน(Pulse Oxi meterหลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบ การบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 

3. ผู้รับผิดชอบ 
3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) 

- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) 
4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ือง SpO 2  Simulator   
4.2. เคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนละลายในเลอืด Pulse Oximeter 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์(UUC) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

       5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุรณ์ 
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วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 6/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  

6.1.  ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม Pulse Oximeter(PUO) 

6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) (UUT)ท่ีจะ
ทําการทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของเคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) 

(UUT)ก่อนท่ีทําการทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 

6.5. ทดสอบ เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) 
6.5.1. ขัน้ตอนทดสอบเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi) 

6.5.1.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 100% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 

6.5.1.2. จากนัน้ให้วดัคา่เปอร์เซนต์ออกซิเจน อา่นคา่จากเคร่ือง Standard  
6.5.1.3. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการทดสอบลงในใบบนัทกึ

ผลการทดสอบ 

6.5.2. ขัน้ตอนทดสอบอตัราการเต้นหวัใจ(Heart rate) 
6.5.2.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 100% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 

6.5.2.2. จากนัน้ให้วดัคา่อตัราการเต้นหวัใจ อา่นคา่จากเคร่ือง Standard  
6.5.2.3. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการทดสอบลงในใบบนัทกึ

ผลการทดสอบ 

 
 
                                                                                                                 
.                                                                                       53 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 7/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
7. ตารางบนัทกึผลการทดสอบ SPO 2   
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Pulse Oximeter (SPO2)  PUO  

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

ว / ด / ป ./………/......./…2562…..Section (แผนก)……….…………………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog   …….Digital   

SPO2 STD1 STD2 STD3 Error 

98     
94     
90     
     
     

Heart Rate STD1 STD2 STD3 Error 

160     
120     
80     
     
     

Alarm      …..PASS    …..FAIL    ……N/A 

 
Calibrated by……………………………………… 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 8/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 9/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1.  วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
                                                                                                                                                        56 

 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจน
ละลายในเลือด(Pulse Oximeter) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- PUO    แผน่ท่ี : 10/9 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพเขตท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน
(Pulse Oxi meter) %	,	BPM PUO 

+/- 2 %,	BPM 
90-98  % 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ)มาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ือง
เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter) 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ) 
 PUO : เคร่ืองวดัเปอร์เซนต์ออกซิเจน(Pulse Oxi meter)        BPM : คร้ังต่อนาที 
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วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 1/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ (Traction) 
   
 
 

 
 

    เคร่ืองดึงหลงัและเคร่ืองดึงคอ(Pelvic and Cervical Traction) เป็นเคร่ืองมือเพื่อ
บรรเทาอาการเน่ืองมาจากเส้นประสาทถูกกดทบั จากการแคบลงของช่องวา่งระหวา่งกระดูก 
หรือเกิดจากการเส่ือมของหมอนรองกระดูก ท่ีบริเวณกระดูกตน้คอ กระดูกสนัหลงัส่วนอก 
กระดูกสันหลงัส่วนเอว โดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดง เช่น อาการเจบ็ปวดร้างลงไปตามแขน 
หรือขา, อาการชาร้าวลงไปตามแขน หรือขา, ความรู้สึกตามบริเวณผวิหนงัท่ีผดิปกติไปจาก
เดิม หรืออาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือแขน หรือกลา้มเน้ือขา เป็นตน้ การใชเ้คร่ืองดึงคอ หรือ
ดึงหลงัในนํ้าหนกัดึกท่ีเหมาะสมจะช่วยเปิดช่องวา่งของกระดูกสนัหลงัท่ีแคบลง ใหเ้ปิดกวา้ง
มากข้ึน เพื่อลดการกดทบัของเสน้ประสาท โดยชะยะเวลาในการดึงประมาณ 20 นาทีต่อ1การ
รักษา                                                                                                                                    58 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 2/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

         
 เป็นเคร่ืองท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองดึงคอ-ดึงหลงั เพื่อใชใ้นการบาํบดัรักษาโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมอน
รองกระดูกสนัหลงั ขอ้ต่อหลงั กลา้มเน้ือ และกลา้มเน้ือตน้คอ หมอนรอง กระดูก และกระดูก
ตน้คอ ควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรล ปรับระดบัท่อนกลางเพื่อการจดักระดูกส่วนหลงั หรือ
สาํหรับการดึงในท่านอนควํ่า 
            1.สามารถเลือกใชโ้ปรแกรมการบาํบดัได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                  1.1 แบบคงท่ี (Static traction) 
                  1.2 แบบเป็นจงัหวะ (Intermittent traction) 
                  1.3 แบบผสมผสาน 
หนา้จอของเคร่ือง มีตวัเลขแสดงเวลาบนหนา้จอขณะทาํงาน โดยแสดงเวลาในการรักษา 
(Treatment Time) ท่ีเหลือ ตวัเลขแสดงช่วงเวลาดึง (Hold time) ช่วงเวลาเวลาพกั (Rest time) 
ท่ีเหลือบนหนา้จอ และแสดงนํ้าหนกัขณะดึงในช่วงการปรับตั้งทั้งนํ้าหนกัขณะดึง และ
นํ้าหนกัขณะพกั หน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) และ ปอนด ์(lbs) 
สามารถตั้งแรงดึงไดร้ะหวา่ง 0.00 Kg. ถึง 91.00 Kg. โดยแรงดึงมากสุดอยูท่ี่ 91 kg หรือ 200 
ปอนด ์± 4 ปอนด ์
สามารถตั้งเวลาและแสดงเวลาในการรักษาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 99 นาที 
มีชุดควบคุมเวลาการใชง้านท่ีสามารถปรับตั้งค่าได ้โดยในโหมดการดึงแบบเป็นจงัหวะ 
(Intermittent traction) สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได ้
มีปุ่มสาํหรับเลือกบริเวณท่ีตอ้งการดึงระหวา่งคอและหลงั เลือกหน่วยนํ้าหนกัท่ีดึง และ
เลือกตั้งค่าใหเ้คร่ืองมีเสียงเตือน อยูด่า้นหลงัตวัเคร่ือง                                                            59 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 3/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

มีสวติชห์ยดุการทาํงานสาํหรับคนไขแ้บบใชส้าย 
เคร่ืองมีระบบการรักษาแรงดึงใหค้งท่ีอยูเ่สมอ โดยจะเปล่ียนแรงดึงใหมี้ค่าเท่ากบัท่ีตั้งไว ้เม่ือ
มีการขยบั หรือเคล่ือนไหวจากคนไข ้ 

เคร่ืองดงึคอและหลงัไฟฟ้า 

เป็นอปุกรณ์ดงึคอและหลงัแบบอตัโนมัติ โดยอาศัยนํา้หนักจากแรงตงึเชือก 

 ชว่ยยดืเนือ้เยือ่และขอ้ตอ่ 
 เพิม่ความยดืหยุน่ของกลา้มเนือ้ 
 เพิม่ชอ่งวา่งระหวา่งขอ้ตอ่ 
 ลดการกดทบัของหมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท 

 
การบาํบดัด้วยเคร่ืองดงึหลงัและดึงคอ 
การรกัษาดว้ยเครือ่งดงึหลงัหรอืดงึคอ คอื อะไร? 
การรักษาดว้ยการดงึหลงัและการดงึคอ เป็นการใชแ้รงดงึผา่นเครือ่งดงึเพือ่ยดื
กลา้มเนือ้หรอืโครงสรา้งรอบๆ บรเิวณกระดกูคอ หรอื กระดกูสนัหลงั 

 ผลทีไ่ด ้
 ลดอาการปวด เนือ่งจากเป็นการลดแรงกดตอ่โครงสรา้งตา่งๆ 
 ผอ่นคลายและลดอาการเกร็งของกลา้มเนือ้ 
 ลดแรงกดหมอนรองกระดกู 
 ลดการกดรากประสาท ทีทํ่าใหเ้กดิอาการชา                                     60 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 4/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 แยกขอ้ตอ่ของกระดกูคอหรอืหลัง 
อาการสว่นใหญท่ีบํ่าบดัดว้ยเครือ่งดงึหลงั 

 หมอนรองกระดกูปลิน้ 
 รากประสาทถกูกดทบั 
 โรคขอ้กระดกสูนัหลงัเสือ่ม 
 โรคโพรงกระดกูสนัหลงัตบีแคบ 
 ลดความตงึตวัของกลา้มเนือ้เชือ่มตอ่บรเิวณกระดกูสนัหลงั 

  
ข ัน้ตอนการรกัษา 
นกักายภาพบําบดั จะจัดทา่ใหผู้ป่้วยนอนหงาย ใหอ้ยูใ่นทา่และตําแหน่ง ที่
เหมาะสม บนเตยีงดงึหลงั และดงึคอ จากนัน้สวมใสอ่ปุกรณ ์การดงึเขา้กบัตวัผูป่้วย 
พรอ้มกบัตัง้คา่ การดงึตา่งๆ เชน่ น้ําหนัก  เวลาทีใ่ชใ้นการดงึ ซึง่ขึน้อยูก่บั
วตัถปุระสงค ์ในการรักษา ถา้ตอ้งการลดอาการเกร็ง ของกลา้มเนือ้จะใชน้ํ้าหนักรอ้ยละ 
25 ของน้ําหนักตวั ถา้ตอ้งการแยกขอ้ตอ่ ตอ้งใชน้ํ้าหนักรอ้ยละเพิม่ขึน้เป็น 50 ของ
น้ําหนักตัว เวลาในการรักษาโดยประมาณอยูท่ี ่15 – 20 นาท ี
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วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 5/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้สอบทดสอบ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction)ดําเนินการได้
อย่างครบถ้วน ถกูต้องตามลําดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) 

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการ ทดสอบ การบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) 
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) 

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจสอบแรงดงึ ย่ีห้อ SHIMPO รุ่น FGE-100X 

4.2. เคร่ืองมือ Standard  นาฬิกาจบัเวลา ย่ีห้อ SEIKO รุ่น S051-4000 
4.3. เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมตัิ (Traction) (UUT)                                                                  62 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 6/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) (UUT) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

       5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุรณ์ 
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ 

6.1.  ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม Traction  (TRT) 

6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของเคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) (UUT)ท่ีจะทําการ
ทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) (UUT)ก่อนท่ีทํา

การทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 

6.5.  ทดสอบ เคร่ืองดงึ คอและหลงั อตัโนมติั (Traction) 
6.5.1. ทดสอบแรงดงึ 

6.5.1.1. ติดตัง้เคร่ือง STD กบัเคร่ือง UUT โดยทํามมุกนัไมเ่กิน 45 องศา (เพ่ือความถกูต้องของ
คา่ท่ีวดั) 

6.5.1.2. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 
6.5.1.3. จากนัน้ให้ตัง้คา่แรงดงึท่ีเคร่ือง UUT วดัคา่และอา่นคา่จากเคร่ือง STD 
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วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 7/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.5.1.4. แตล่ะจดุทดสอบให้ทดสอบอยา่งน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการทดสอบลงในใบบนัทกึ
ผลการทดสอบ 

6.5.2. ทดสอบชดุตัง้เวลา 
6.5.2.1. กําหนดจดุสอบเทียบท่ี 10% ถึง 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 
6.5.2.2. จากนัน้ให้ตัง้คา่เวลาท่ีเคร่ือง UUT วดัคา่และอา่นคา่จากเคร่ือง STD 
6.5.2.3. แตล่ะจดุทดสอบให้ทดสอบอยา่งน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการทดสอบลงในใบบนัทกึ

ผลการทดสอบ 

6.5.3. ทดสอบระบบความปลอดภยัของเคร่ือง 
6.5.3.1. ทดสอบระบบความปลอดภยัตามคูมื่อของเคร่ือง UUT หรือตามมาตรฐานกําหนด 

6.5.3.2. แตล่ะจดุทดสอบ ให้บนัทกึผลการทดสอบลงในใบบนัทกึผลติดสติ๊กเกอร์ 
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วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 8/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. ตารางบนัทกึผลการทดสอบ 
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Traction  TRT  
Department……………………………………Section…………..…………………. 
Date   ……/……/………         Province……………………………………………… 
Manufacture…………………………..…….Model…………….…………………… 
Serial No……………………………..………ID No………….…….………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%       …….Analog    …….Digital      

Resolution………. 

Traction     

UUC  STD1 STD2 STD3 Mean 

20     
30     
40     
50     
Kg Kg Kg Kg Kg 

TIME     

UUC  STD1 STD2 STD3 Mean 

     
     
     

Sec Sec Sec Sec Sec 
 

Tes. by……………………………………… 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 9/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 10/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 

                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้)                                                                           67 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
(Traction) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- TRT    แผ่นท่ี : 11/11 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการ
สขุภาพท่ี 5  

ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เคร่ืองดงึ คอ และหลงั อตัโนมตัิ 
Traction) kg	,	sec TRT 

+/- 10 % 
10-50  kg 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น ตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ืองท่ีตอ้งทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ) 
 TRT : เคร่ืองดึง คอ และหลัง อัตโนมตัิ Traction 
  Kg : kilogram                                                                                                                                                  
 WI-TES- TRT  : Work Instruction- Testing- Traction                                                                                  68 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 1/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธทีดสอบสายรัดห้ามเลือด 
 

                
 

2. ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสายรัดห้ามเลือด 
2.1 หลักการทํางานสายรัดห้ามเลือด (Tonique)    อาศัยความดันท่ีจ่ายให้กับผ้าพันแขนขาเป็นแรงดัน

กดทับห้ามเลือด  

2.2  การใช้งานสายรัดห้ามเลือด 

2.2.1 ใช้เป็นเครื่องมือในการรัดห้ามเลือดบริเวณแขนและขา 

2.2.2 ความดันในการใช้รัดห้ามเลือดตั้งแต่ 300 – 550 มิลลิเมตรปรอท 

2.3 การบํารุงรักษาก่อนและหลังใช้งาน 

2.3.1 เช็ดทําความสะอาดตัวเครื่อง,วาล์วปรับแรงดัน,หน้าปัด 

2.3.2 สายยางข้อต่อต้องตรวจดูว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

2.3.3 การใช้งานผ้าพันแขนขาการจัดเก็บต้องหลีกเลี่ยงของมีคมที่จะไปทําให้รั่ว 

2.4 ข้อควรระวังในการใช้งาน 

2.4.1 ตรวจสอบวาล์วเพิ่มและปล่อยแรงดันให้พร้อมใช้งาน 

2.4.2 หน้าปัดดูระดับแรงดันเข็มต้องอยู่ที่ตําแหน่ง 0 เสมอเมื่อยังไม่ใช้งาน                    69 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 2/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

2.4.3 การต่ออุปกรณ์ผ้าพันแขนขาต้องต่อให้แน่นไม่ให้เกิดการรั่ว 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบสายรัดห้ามเลือด  (Touniquet ) ดําเนินการได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
3.2  เพื่อให้ผูอ้ืน่ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
 

4. ขอบเขต 
4.1 เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบสายรัดห้ามเลือด (Touniquet) หลักการ เครื่องมืออุปกรณ์ 
วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
 
 
 

5. ผู้รับผิดชอบ 
5.1  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทดสอบ สายรัดห้ามเลือด (Touniquet) 

- ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบ สายรัดห้ามเลือด (Touniquet) 
 

6. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
6.1 เคร่ืองมือวัดแรงดันด้านบวก(STD)  
6.2 ข้อตอ่สามทาง 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 คู่มือการใช้เครือ่งมอืวัดแรงดนัด้านบวก(STD) 
7.2 คู่มือการใชส้ายรัดห้ามเลือด (UUT) 
7.3 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ ์    
7.4 เอกสารน้ีอ้างองิของ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสงประเสริฐ                        70 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 3/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8 วิธปีฏิบัติงานการทดสอบ  
8.1 ทดสอบสายรัดห้ามเลือด (Touniquet) 

8.1.1 กําหนดจุดทดสอบที่ แรงดัน 300,400,500 mmHg  หรือตามที่ผู้รับบริการกําหนด 
8.1.2 นําข้อตอ่แรงดนัท่ีตอ่เข้ากับสายรัดแขนขามาเสียบเข้ากับข้อต่อสามทางปลายข้อตอ่สามทาง

ท่ีเหลอืตอ่เข้ากับชุดสายรัดแขนขาและเคร่ืองมอืวัดแรงดนั 
8.1.3 นําสายรัดพันกับท่อซึ่งใชแ้ทนการพันสายรัดกับแขนขา 
8.1.4 จ่ายแรงดันจากเครื่องเข้าสายรัดตามที่กําหนดไว้ท่ี 300 mmHg ดูจากหน้าปัดเคร่ืองแล้ว

อ่านค่าแรงดันจากเคร่ืองทดสอบจดบันทึกลงใบทดสอบ  
8.1.5 ทําการวัดตามข้ันตอนจนครบตามที่กําหนด 
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Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 4/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ใบบันทึกผลการทดสอบ 
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สายรัดห้ามเลอืด 

             Departments……………….………………  Province ………..…………………. 
             Date  ………./……..…/…………            Section ……….……………...…… 
             Manufacture……………………………….   Model…………………………………… 
             Serial No………………………………..……   ID No……………..…………………… 
             Temp………………๐C                       Humidity………….% 
             เกณฑ์การยอมรบั  +/-   4 mmHg  
       

   UUT  
Setting 

STD  Reading 
(1) 

STD  Reading 
(2) 

STD  Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

      
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 
  

 
ผู้ทดสอบ………………………… 
 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 5/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึก/ตรวจเชค็ก่อนการบํารุงรักษา 
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Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคลื่อน / เบรก  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6ความตึงหย่อน/ความแน่นหนา  
1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ  
1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  
1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่างๆ  
1.13 สวิทช์ / การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐา /ปรับจูนแก้ไข  
1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอรี่ / การชาร์จประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา…………………..……………. 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 6/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

9. วิธหีาค่าเฉลี่ย ( Mean)                                                                                
                                    
                                  	 	 	…	 	  
             = ค่าเฉลี่ย 
        n = จํานวนครั้งท่ีทดสอบ 
 
10. วธิีหาค่าความผิดพลาด (Error) 

Error  คอื  ค่าของผลการวัดที่เครื่องมอืวดัอ่านได ้ ลบด้วย  ค่าจริงของปริมาณที่ทําการวัด  
Error  =  ค่าที่วัดได้ -  ค่ามาตรฐานอ้างอิง สามารถเป็นบวกหรือลบ 
Error  =   (UUT Setting – STD Reading) หรือ (UUT Reading - STD. Setting)  
 

11. วธิีหาค่าท่ีแท้จรงิ ( True Value)   
ค่าแก้ (Correction)  คอื ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด 
ค่าแก้ (Correction)   =  ค่ามาตรฐานอ้างอิง  -  ค่าที่วัดได้ ผลที่ได้เหมอืนกันสามารถเป็นบวกหรือลบได ้
ค่าแก้   (Correction)      =  (STD Setting  -  UUT Reading) 

      ค่าที่แท้จริง ( True Value)     =   (ค่า UUT) + (ค่าแก้) 
12. ตัวอย่างการคํานวณ 
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หาค่าเฉลี่ย             													 				 	 	…	 	                 ๐C 

  UUT  
Setting 

STD  Reading 
(1) 

STD  Reading 
(2) 

STD  Reading 
(3) 

Mean  ( ) Error 

300 305 305 305 305 -5 
      
      

๐C ๐C ๐C ๐C ๐C ๐C 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 7/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    
             =       		                mmHg 
 
                                              =          305       mmHg 
 

หาค่าผิดพลาด  ( Error )       =   (UUT Setting  – STD Readding)  mmHg 
 

                  =          300  -  305                  mmHg 
 

ค่าผิดพลาด              =           -5                            mmHg 
 

หาค่าที่แท้จริง ( True Value)  =     (ค่า UUT) + (ค่าแก)้                        ๐C 
 

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

         =         305    -   300                          ๐C 
 

ค่าแก ้           =         5                                           ๐C 
 

หาค่าที่แท้จริง ( True Value)  =           300  +  5                     ๐C 
 
               คา่ที่แท้จริง          =        305                                                   ๐C 
 
                                                                                                             75 
 
 



 

 
Work Instruction 

การทดสอบสายรัดห้ามเลือด  
(Tourniquet Testing) 

 

รหัส : WI-TES-TNQ    แผ่นที่ : 8/8 
ฉบับที่ : 01               แก้ไขครั้งที่ : 00 
วันที่บังคับใช้ :  2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จัดทํา : นายเฉลิมพร  จันทร์ยงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
13.  เกณฑก์ารยอมรับ  

 
รายการเครื่องมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได ้ พิสัยการทดสอบ 

สายรัดห้ามเลอืด (Touniquet) 
 

mmHg TNQ +/- 4 mmHg  300 – 500 

หมายเหตุ   การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้ตาม
ลักษณะการใชง้านทั้งนี้เกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงของกองวิศวกรรมการแพทย์      
          
14.  นิยามศพัท ์ ใช้เฉพาะเอกสารฉบับนี ้

UUT ( Unit Under Testing ) ;  ค่าที่สามารถอ่านได้ของเครื่องมือท่ีนํามาทดสอบกับเครื่องมือ
มาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย) 
STD.Setting ;  เป็นค่ามาตรฐานจากเครื่องมือวัดที่ทําการปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                      
วัดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ เช่น นําเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเคร่ืองมาตรฐาน Fluke 
เปิดเครื่องแล้วสร้างแรงดันตามที่กําหนดและวัดเทียบค่า 
STD.Reading ;  เป็นค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเครื่องมือที่นํามา
ทดสอบ  
UUT Setting ; คือคา่ของเครือ่งมอืที่นํามาทดสอบที่ปรับตัง้ให้ตรงตามย่านของค่าทีต่้องการ
ทดสอบUUT Reading ; ค่าที่สามารถอา่นได้จากของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมอื
มาตรฐาน 

 ERCI ; ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
TES = Testing ;   การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้
หรือไม่ 
STD ; เครื่องมอื Standard 
WI-TES-TNQ ;   คือคู่มอืการปฏิบัติงานการทดสอบวดัค่าสายรัดห้ามเลอืด                          76 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 1/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

 
 

1. เครื่องชั่งมวลสาร   ANALYTICAL BALANCE      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องน้ําหนัก ที่ใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ ซึ่งมีท้ังระบบกลไกทางแมคคานิคอย่าเดียวและระบบ
กลไกทางแมคคานิคกับอิเล็กทรอนิกส์รวมกัน ท่ีใชก้ับโรงพยาบาลต่างมีอยู่หลายขนาดชั่งนํ้าหนักต้ังแต่ 
0,01 -500 กรัม  

วิธีการใช้งาน  ต้ังเครื่องชั่งน้ําหนักให้ได้ระดับกับพื้นราบบนโต๊ะที่แข็งแรง โดยต้องทําการปรับ
ระดับนํ้าท่ีตัวเคร่ืองก่อนใช้งานซึ่งดูจากลูกน้ํา ก่อนชั่งน้ําหนักต้องเซ๊ตค่าศูนย์ถ้าไม่ตรงต้องปรับให้
ตรง  อย่าชั่งนํ้าหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง ก่อนชั่งน้ําหนักต้องดูส่ิงแวดล้อมว่ามีลมประทะแท่น
เครื่องหรือไม่เวลาชั่งให้วางตัวตัวตุ้มนํ้าหนักอยู่บนกลางจานใส่บริเวณที่กําหนดบนเครื่องช่ังอยู่
นิ่งๆ แล้วอ่านเข็มตัวเลขจะได้ค่านํ้าหนักที่ชั่งได้ห้ามวางเครื่องชัง่บนพรมหรือพ้ืนท่ีอ่อนนุ่มจะทํา
ให้คา่ท่ีชั่งผิดพลาดได้ 

การบาํรุงรักษาและแก้ไขเบื้องต้น  ควรเก็บเคร่ืองไว้ในท่ีแห้งไม่เปียกชื้นจะทําให้อุปกรณ์ภายในเกิดสนิม
ได้จึงเป็นสาเหตุทําให้ชั่งได้ไม่ตรงตามความเป็นจรงิทําให้เกิดปญัหา 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 2/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

- ถ้าสเกลปรบัต้ังศูนย์ไม่ได้ อาจเกิดจากโหลดเซลท่ีแกนชํารุด ไม่สามารถจับน้ําหนักมวลได้ไม่เคล่ือนที่ 
และที่จานกดโหลดเซลชํารุดเกิดจากสึกหรอหรือไม่สามารถส่งผลให้โหลดเซลท่ีรองแต่ละจุดไม่สมดุลย์ 
- ถ้าไม่สามารถช่ังนํ้าหนักได้ ให้สังเกตตําแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ว่าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่การ
แก้ไขจะต้องทําให้อุปกรณ์ทุกตัวภายในทําหน้าที่ได้ตามปกติ เช่นหากจุดท่ีวางไม่ตรงกลางก็ทําการปรับ
จานให้สัมผัสรับกบัโหลดเซลให้เท่ากนั 
                  - ถ้าชั่งนํ้าหนักได้ไม่ตรงความเป็นจริง จุดสําคัญที่สุดคือค่าปรับค่า tar ชดเชยน้ําหนักจาน
รับมวลสาร แล้วปรบั ค่าศูนย์ ก่อนการทดสอบเปรยีบเทียบกับตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 
                  - ถ้ามีลมเข้าปะทะจานเครื่อง ให้เปดิฝาโดยรอบเพ่ือให้ค่าน่ิงเมื่อช่ังตุ้มมาตรฐานจะ
สามารถล็อคค่าได้ดีอ่านค่าได้ง่าย 
ก่อนการใช้งาน 
                   - ต้ังเครื่องชั่งนํ้าหนักให้ได้ระดับกบัพ้ืนราบบนโต๊ะท่ีแข็งแรง 
                   - ควรตรวจสอบจุดสัมผัสโหลดเซลให้สมดุลย์รับน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากัน 
หลังการใช้งาน 
           - ควรเช็ดทําความสะอาดเครื่อง 
            - ควรเกบ็ในท่ีไม่มีนํ้าหนักกดทับ 
            - ควรเกบ็ในท่ีแห้งไม่เปียก 
 
2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบเครื่องมือแพทย์เพ่ือดําเนินการเครื่องชั่งมวลสาร   ANALYTICAL 
BALANCEได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามลําดับของวิธีการทีก่ําหนดเพื่อให้ผู้อ่ืนใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกันสามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้ปฏบิติังานทดแทนกันได้ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 3/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

3. ขอบเขต 
    เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบเครือ่งชั่งมวลสาร   ANALYTICAL BALANCEตั้งแต่หลกัการ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ วิธกีารทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
4. ผู้รับผิดชอบ 
4.1เจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานทดสอบเครื่องชั่งมวลสาร   ANALYTICAL BALANCE 
4.2  ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธกีารทดสอบเครื่องช่ังมวลสารANALYTICAL BALANCE5.  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใชท้ดสอบ 

                   - ตุ้มน้ําหนักมาตรฐานสแตนเลส    ขนาด  2 g , 4 g , 5 g , 10 g ,g 20 g , 50 g , 100 g , 
200 g , 500      :  Standard Class s 

                   - เครื่องชัง่นํ้าหนัก 
6.   เอกสารอ้างอิง : 

6.1 คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์(UUT) 
6.2 คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
6.3 เอกสารนี้อ้างอิงของ คณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล  

แสงประเสริฐ 
6.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร ์เกตุ

การณ์ 
7. วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 4/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

 
7.1ทําความสะอาดเครื่องชั่งนํ้าหนักท่ีจะทําการทดสอบกําหนดจุดทดสอบท่ี 10% ถึง 90% of Range 
หรือตามท่ีผู้รบับริการกําหนด 

7.2วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพื้นราบที่ได้ระดับตามแนวราบ   หรอืใหป้รบัระดบัท่ีเครื่องชั่ง   นํ้าหนัก
ถ้าเป็นขาตั้งหมุนสองจุดแบบท่ีสามารถปรับระดับได้โดยดูจากลูกน้ําบนเครื่องให้อยู่ตรงกลาง
วงกลมในบริเวณโต๊ะท่ีทําไม่ควรมีลมปะทะเน่ืองจากจะทําให้ตัวเลขไม่น่ิงอ่านค่าไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3  บันทึกข้อมูลของรพ.หน่วยงานที่ใช้และข้อมูลของเคร่ืองชั่งน้ําหนักในแบบฟอร์มค่าความ

ละเอียดท่ีเครื่องสามารถอ่านได้ 
7.4เปิดสวิทซ์เครื่องและกดปรบั Zero หรือ Automatic Zero  ถ้าเป็นแบบท่ีสามารถทําได้ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 5/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

 
7.5  ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic Test) ตามมาตรฐานของเครื่องชั่งน้ําหนัก 

7.6ทําการทดสอบค่าความถูกต้องของเคร่ืองชั่งน้ําหนักตามจุดทดสอบดังต่อไปนี้ เครื่องชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCEค่าที่ทําการทดสอบ 10 g , 20  g , 40 g  200 g , 500 ตามลําดับ 
ใบงานในตารางโดยใช้คีมจับตุ้ม 

 
 
 
 
 
 
 

7.7เครื่องชั่งมวลสารANALYTICAL BALANCEดิจิตอลแบบที่มีทศนิยม 2  ตําแหน่ง 0.01 g  
7.8 วางตุ้มนํ้าหนักมาตรฐาน ณ จุดก่ึงกลางของเคร่ืองชั่งน้ําหนักท่ีทดสอบ  รอจนตัวเลขหรือเข็มที่
แสดงค่าน้ําหนักหยุดน่ิง แล้วบันทึกผลที่เครื่องชั่งนํ้าหนักอ่านได ้ ยกตุ้มนํ้าหนักออกจากเครื่องชั่ง
นํ้าหนักรอจนตัวเลขหรือเข็มท่ีแสดงค่านํ้าหนักหยุดนิ่งแล้วทําการทดสอบซํ้าอีก 2 ครั้งด้วยตุ้ม
นํ้าหนักลูกเดิม 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 6/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

7.9ทําการทดสอบค่านํ้าหนักในจุดต่อไปตามค่าท่ีระบุในตารางข้อ 7.6 โดยทดสอบเหมือนกับข้อ 
    7,8 ถ้าเครื่องอยู่ในเกนมาตรฐานตามเอกสารได้ค่าท่ียอมรับได้ ติดสติ้กเกอร 
                                            ตารางบันทกึผล 

ANALYTICAL BALANCE  WAB 0009 
Departmeรพ.........................     Section…………………….……………. 
Date….../….…../….2562……Province…………………….............……… 
Manufacture…………………………….Model ………………………….. 
Serial No……………………………………ID No……………..……………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%     …….Analog    …….Digital      
Resolution……….                       Gain การยอมรับ  10% 

 

UUC  UUT1 UUT2 UUT3 Mean 

0 0 0 0  
10    +/- 1.0 Gram 
20    +/- 2.0 Gram 
50    +/- 5.0 Gram 

100    +/- 10.0 Gram 
150    +/- 15.0 Gram 
200    +/- 20.0 Gram 

Gram Gram Gram Gram Gram 

     

  
Testing by……………………………………… 

    82 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 7/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 
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 Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง / 1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย / 

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ  

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง / 

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข / 

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล / สรุปโดยรวม / 

1.19 Self Test  PM by  



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 8/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

 
8.วิธีคํานวณหาค่า 
วิธีหาค่าเฉลี่ย ( Mean) 
 

	
	 	…	 	  

 = ค่าเฉลี่ย    X = ค่าวัดได้            n = จํานวนข้อมูลที่ทดสอบ 
วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างน้ี 

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

500 505 505      505         505        5 
g g g         g      g       g 

 
=                         505 + 505 + 505 

                                        3 
ค่าเฉลี่ย  =   505    g 
ความผิดพลาด(Error)คือค่าความผิดพลาดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน 
วิธีหาค่าผิดพลาด(Error)คือคา่ผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าทีวั่ดได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ       
Error= UUT Reading-STD Setting 

UUT Reading       505      g 
STD Setting          500      g 
Error = UUT – STD  =505 – 500  =5 g 

 ค่า   ERR   ที่  500g     = 505 -  500  =  5  g 
  ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่าน้ัน 
วิธีหาค่าปรับแก้ (Correction)คือค่าที่ชดเชยสําหรับค่าผดิพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไมป่รับแก้ของการวัด  

ค่าแก้ (Correction)=  - 5 g (เคร่ืองหมายตรงข้าม) เช่น 
ค่าทีแ่ท้จริง ( True Value)     =   (ค่า UUT) + (ค่าแก)้ 

ค่าทีแ่ท้จริง ( True Value)      =   505 + (-5)     g  
ค่าทีแ่ท้จริง ( True Value)     =       500    g                                                                      84 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเคร่ืองชั่งมวลสาร 
ANALYTICAL BALANCETesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-WAB        แผ่นที่ : 9/9 
ฉบบัท่ี : 01        แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ผู้จัดทํา :นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอกสาํเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนญุาต 

 

 
9.    เกณฑ์การยอมรับ 

รายการเคร่ืองมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได ้ พิสัยการสอบเทียบ 
เครื่องชั่งมวลสาร   

ANALYTICAL BALANCE 
g  WAB +/-10 % 5- 500 g 

หมายเหตุ   การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้ตามลักษณะ
การใช้งานทั้งนี้เกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการอ้างอิงในการ
ประชมุคณะทาํงานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
10.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบับน้ี 
 UUT ( Unit Under Testing :) ;ค่าทีส่ามารถอ่านได้ของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง 
ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 คร้ังแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย) 
STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรับต้ังให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                                               
วัดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบ เช่น ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเคร่ืองที่ต้องทดสอบ 

STD.Reading : เป็นค่าที่อ่านได้จากเคร่ืองมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ 
UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบที่ปรับต้ังให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการทดสอบ 
    UUT Reading :ค่าที่สามารถอ่านได้จากของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน 
ERCI ;ข้อกําหนดตามมาตรฐานECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
    Testing:  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไวห้รือไม่ 
STD: เคร่ืองมือ StandardWAB  :เคร่ืองชั่งมวลสาร   ANALYTICAL BALANCE 

Correction: คือค่าที่ชดเชยสําหรับค่าผดิพลาดโดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแกข้องการวัด 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 1/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

1. เครื่องกระตุ้นหัวใจ pacemaker 
 
 
 
 
 
 
 

      
      เครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่วางไว้ที่หน้าอกหรือหน้าท้องเพ่ือช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติ อุปกรณ์น้ีใชค้ลื่นไฟฟ้าเพ่ือกระตุ้นให้หัวใจเต้นในอัตราปกต ิ
เครื่องกระตุ้นหัวใจใช้เพ่ือรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ah-RITH-me-ahs) ภาวะมีปัญหากับอัตราหรือจังหวะของ
การเต้นของหัวใจ ในช่วงจังหวะการเต้นของหัวใจหัวใจสามารถเต้นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือมีจังหวะผิดปกต ิ
       การเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปเรียกว่าอิศวร (TAK-ih-KAR-de-ah) การเต้นของหัวใจที่ช้าเกินไปเรียกว่าหัวใจเต้น
ช้า (bray-de-KAR-de-ah) ในช่วงจังหวะการเต้นของหัวใจหัวใจอาจไม่สามารถสูบฉดีเลือดไปยังร่างกายได้เพียงพอ สิ่ง
น้ีอาจทําให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่นความเหน่ือยล้า (เหน่ือยล้า) หายใจถ่ีหรือเป็นลม ภาวะที่รุนแรงสามารถทําลาย
อวัยวะสําคัญของร่างกายและอาจทําให้หมดสติหรือเสียชีวติ 
       เครื่องกระตุ้นหัวใจสามารถบรรเทาอาการผิดปกติบางอย่างเช่นเหน่ือยล้าและเป็นลม เคร่ืองกระตุ้นหัวใจยัง
สามารถช่วยคนที่มีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติใหก้ลบัมาใชช้ีวิตไดม้ากข้ึน                                                           
           ก่อนการใช้งาน 
                   - เช็คแผ่นประกบ pacing ว่าสะอาดพร้อมใช้งาน 
 
 
 
                                                                                                     
 
                   - ควรตรวจสอบแบตเตอร์ร่ีในเครื่องว่าพร้อมใช้หรือไม่                                      86 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 2/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

       หลังการใช้งาน 
           - ควรเช็ดทําความสะอาดเคร่ืองตวั pacing  
            - ควรเก็บและทดสอบการเก็บประจุแบตเตอร่ีเป็นประจํา 
            - ควรเก็บในท่ีแห้ง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผูท้ดสอบเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือดําเนินการทดสอบเทียบ เครือ่งกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามลําดับของวิธีการที่กําหนดเพ่ือให้ผูอ่ื้นใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
ให้ไดม้าตรฐาน เดียวกันสามารถสืบค้นความเป็นมา และใชป้ฏิบัติงานทดแทนกันได ้
3. ขอบเขต 
     เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมวิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ PacemakerTesting ตั้งแต่หลักการ เครื่องมืออุปกรณ์ 
วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
4. ผู้รับผิดชอบ 
        4.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ PacemakerTesting 
           4.2  ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ PacemakerTesting 

5.  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ 
                   - เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องกระตุน้หัวใจ / เครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจด้วยส่วนต่อ

ประสานผูใ้ช้ทีใ่ช้งาน อุปกรณ์พกพาที่ทนทานและพกพาได้ง่ายน้ีมีฟังก์ชั่นการใช้งานซึ่งรวมถึงการวัดการส่งออก
พลังงานคล่ืน ECG และโหลดการทดสอบท่ีหลากหลายและอัลกอริทึมการวัดที่จําเป็นสําหรับการทดสอบเครื่องกระตุ้น
หัวใจภายนอก Impulse:  Standard IEC 60601-2-4 

 
                                                                                                                                
 
 
                - เครื่องมาตรฐาน  Defibrillator ที่มี pacer                                               87    



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 3/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

6.   เอกสารอ้างอิง : 
6.1 คู่มือการใช้เครือ่งมือแพทย์(UUT) 
6.2 คู่มือการใช้เครือ่งมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
6.3 เอกสารนี้อ้างอิงของ คณะกรรมการสอบเทยีบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
6.4 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ ์

 
7. วธิีปฏิบัติงานการทดสอบ  
    7.1   นําเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ pacemaker ทีต่้องการทดสอบมาชาร์ทแบตเตอรี่ใหพ้ร้อมใชแ้ละเตรียมจดัเซ็ท
อุปกรณ์ตัว pacing และสายไฟเพื่อต่อเข้ากับตัวเครื่องมาสเตอร์ 
            
 
 
 
 
                                                                                                         
7.2   ตั้งค่าเลือกprocess โหมดวดั Pacer และตั้งค่าอัตราการกระตุ้น ppm และตั้งค่ากระแสทีต่้องการ ปล่อยทก
สอบตามย่านที่แพทย์ผูใ้ช้งานเป็นประจําเพ่ือต้องการทดสอบความแม่นยําเที่ยงตรงตามมาตรฐานกับเครื่องมาสเตอร์ที่
เตรียมไว้แล้วตอ่สายเข้ายังข้ัว pacing 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 4/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

 
7.3  จากนั้นตัง้ค่าท่ีตัวมาสเตอร์โดยเลือกย่ีห้อรุ่นของตัว เครื่องกระตุ้นหวัใจ pacemaker ให้ถูกต้องตามแต่ค่าที่ปรับ
มาจากโรงงานเพ่ือให้เหมาะสมกัน และค่าความต้านทานอิมพีแดนซ์เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
7.4  เมื่อตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องจึงทําการปล่อยค่ากระแสกระตุ้นและอัตราการกระตุ้นเข้าเครื่องมาสเตอร์แล้วอ่านค่าที่
ได้เทียบกับตารางบันทึกผล โดยทําการวัดค่าละสามครั้งเพ่ือใช้นํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ย 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 5/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

                                                            ตารางบันทึกผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      90 

PACER PAC 0035 
Department………………………………………Section…………..…………………. 
Date   …../…../..2559      Province…………………………………………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 
Serial No………………………………………ID No………………..………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%     …….Analog    …….Digital   

1 [   ]       2 [   ] 

UUC rate(PPM) UUT1 UUT2 UUT3 Error 

     
     
     
     
     

UUC Ampl (mA) UUT1 UUT2 UUT3 Error 

     
     
     
     
     
  

 
Testing by……………………………………… 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 6/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 
1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง / 1.20 สญัญาณเตือน / 

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน / 

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย / 

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC / 1.23 อุปกรณ์ประกอบ / 

1.5 สายสัญญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล / หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ / 

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง / 

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม / 3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม / 3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ / 

1.18 การแสดงผล / สรุปโดยรวม / 

1.19 Self Test  PM by 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 7/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

8. วิธีคํานวณหาค่า 
                   วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                

                                                       
              = ค่าเฉลี่ย               X = อ่านได้              n = จํานวนข้อมูลที่ทดสอบ 

วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างน้ี 
UUC rate setting  UUT1 

STD Reading (1) 
UUT2 

STD Reading (2) 
UUT3 

STD Reading (3) 
   Mean ( ) Error 

120 123 125 124 124 +4 
PPM PPM PPM PPM PPM PPM 

                         
                                                       =          123 + 124 + 125 
                                                                                   3 
 STD Reading (mean) ;     UUT  ค่าเฉลี่ย     =         124    ppm 
ความผิดพลาด (Error)  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  
วิธีหาค่าผิดพลาด(Error)  คือค่าผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าที่วัดได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ       
               Error = STD Reading (mean) -  UUC rate  setting    

    UUC   rate  setting   =   120  ppm 
   UUT;  STD Reading(mean)   =  124   ppm 
    Error = STD Reading (mean) -  UUC rate  setting     = 124 – 120    = + 4  ppm 

                คา่ ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่าน้ัน                       
    UUC rate  setting  ;  ค่าทีแ่ท้จริง ( True Value)     =     120   ppm  
 ค่าเปอร์เซ๊นความผิดพลาด        =    ค่าที่วัดได้  - ค่าจริง   x  100 %  
                                                                    ค่าจริง 
                                            =      124 -  120   x  100 % =  3.33 % 
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เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 8/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

UUC Ampl 
 (mA) 

UUT1 
STD Reading (1) 

UUT2 
STD Reading (2) 

UUT3 
STD Reading (3) 

   Mean ( ) Error 

50 55 56 57 56 +6 
mA mA mA mA mA mA 

 
                                                             =          55 + 56 + 57 
                                                                                      3 
     STD Reading (mean) ;     UUT  ค่าเฉลีย่       =         56   mA  
ความผิดพลาด (Error)  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  
วิธีหาค่าผิดพลาด(Error)  คือค่าผิดพลาดที่เกิดจากการนําค่าที่วัดได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ       
               Error = STD Reading (mean) -  UUC Ampl 

                   UUC Ampl=   50  mA 

    UUT;  STD Reading(mean)   =  56   mA 
    Error = STD Reading (mean) -  UUC Ampl     = 56 - 50    = +6  mA 

                คา่ ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่าน้ัน                       
    UUC rate  setting  ;  ค่าทีแ่ท้จริง ( True Value)     =     50   mA  
 ค่าเปอร์เซ๊นความผิดพลาด        =    ค่าที่วัดได้  - ค่าจริง   x  100 %  
                                                                    ค่าจริง 
                                            =        56 -  50   x  100 % =  12 % 
                                                          50                                                                      
9.    เกณฑ์การยอมรับ  

รายการเครื่องมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได ้ พิสัยการสอบเทียบ 
เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

PacemakerTesting 
(ppm) ; (mA)  PAC +/-10 % (30 – 250) ppm 

(5 – 1000) mA 

หมายเหตุ   การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กําหนดเองได้ตามลักษณะ
การใช้งานทั้งน้ีเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการอ้างอิงในการ
ประชมุคณะทาํงานของกองวิศวกรรมการแพทย์                                                                        93 



 

 

เร่ือง : วิธีทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
PacemakerTesting  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES-PAC      แผน่ท่ี : 9/9 
ฉบบัท่ี : 01         แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วท่ีับงัคบัใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ผู้จัดทํา : นายณัฐวุธ   สุวรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล   แสงประเสริฐ.. 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอกสําเนาอกสารโดยไม่ได้รัยอนุญาต 

 

   10.   นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบับนี ้
                   UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าทีส่ามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 คร้ังแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย) 
                  STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการ                             
วัดของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ เช่น ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเคร่ืองที่ต้องทดสอบ 

          STD.Reading : เป็นค่าที่อ่านได้จากเคร่ืองมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบ  
       UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบที่ปรับตั้งให้ตรงตามย่านของค่าที่ต้องการทดสอบ 
       UUT Reading :  ค่าที่สามารถอ่านได้จากของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน 
       ERCI ;ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
      Testing:  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้หรือไม่ 
      STD: เคร่ืองมือ Standard          
      PAC  : เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ PacemakerTesting 

                Correction: คือค่าที่ชดเชยสําหรับค่าผิดพลาดโดยนํามาบวกกบัค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               94 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 1/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เคร่ืองอัลตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

 

 
 

ultrasound therapy คือ 
ultrasound diathermy จดัอยู่ในกลุ่มเคร่ืองมอืทางกายภาพที่ให้ความร้อนลึกการทาํอัลตราซาวน์เป็น
เครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง ทีใ่ห้ผลความร้อนในลักษณะความร้อนลึก ใช้ลดอาการปวด ลดการ
อักเสบของเน้ือเย่ือ เพ่ิมความยืดหยุ่นของข้อต่อในชั้นลึก ลดอาการบวม และช่วยเร่งการซ่อมแซมเนือ้เย่ือ                           
รวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ขณะรับการ  รักษา ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกปวดตือ้ๆ แต่ผู้ป่วยสามารถทน
ได้ ระยะเวลาในการรักษาข้ึนอยู่กับขนาดของบริเวณที่มอีาการ   
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 2/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บของเนือ้เย่ือ และข้อตอ่ในชัน้ลกึ 
- เพ่ือลดอาการปวด 
- เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบัเนือ้เย่ือเก่ียวพนั 
- เพ่ือลดอาการเกร็งตวัของเนือ้เย่ือและพงัผืด 
- เพ่ือลดอาการบวมเน่ืองมาจากการอกัเสบในระยะแรก 
เคร่ืองอลัตราซาวด์ (Ultrasound therapy)เป็นการสง่ผา่นพลงังานกลเข้าสูเ่นือ้เย่ือ เป็น
เคร่ืองมือทางกายภาพบําบดัท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุชนิดหนึง่ในการรักษาผู้ป่วย เน่ืองจาก 
เคร่ืองอลัตราซาวด์ สามารถใช้ในการรักษาอาการตา่งๆ ได้ เชน่ ลดปวด ลดการอกัเสบและ
ซอ่มแซมเนือ้เย่ือ ชว่ยคลายการเกร็งตวัของ กล้ามเนือ้ ลดการยดึตรึงของข้อตอ่ ... 
 
อลัตร้าซาวด์ เป็น เคร่ืองมือท่ีให้กระแสไฟฟา้ความถ่ีสงู ขนาด 0.8-1.0 MHz ไปกระทําตอ่คริสตลั และ
สง่ผลให้เกิดแรงสัน่สะเทือน ซึง่ต้องผา่นตวักลาง เชน่ นํา้หรือ เจล แล้วเปลีย่นเป็นความร้อนในเนือ้เย่ือ
ของร่างกาย โดยสามารถสง่ผา่นความร้อนได้ถงึชัน้กระดกู เหมาะสาํหรับข้อซึง่มีเนือ้เย่ือปกคลมุอยูห่นา 
เช่น ข้อสะโพก และข้อไหล ่เป็นต้น ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ขณะทําการรักษาด้วย Ultrasound โดยใช้คลืน่
แบบตอ่เน่ืองจะทําให้เกิดความรู้สกึอุน่ ใต้บริเวณท่ีทําการรักษา โดยอณุหภมิูท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการ
ดดูซบัพลงังานของเนือ้เย่ือ โดยจะไมก่่อให้เกิดอนัตรายหรือการสะสมตอ่เนือ้เย่ือท่ีได้รับคลืน่ 
Ultrasound                                                                                                                                  

ผลท่ีได้รับจากการรักษาด้วยเคร่ือง Ultrasound 

1.เพือ่รักษาอาการบาดเจ็บของเนือ้เย่ือ และข้อตอ่ในชัน้ลกึ                                                        96 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 3/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

2.เพ่ือลดอาการปวด 
3.เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบัเนือ้เย่ือเก่ียวพนั 
4.เพือ่ลดอาการเกร็งตวัของเนือ้เยือ่และพังผดื 
5.เพือ่ลดอาการบวมเนือ่งมาจากการอกัเสบในระยะแรก 

การท่ีจะใชเ้ทคนิคการรักษาดว้ย อลัตร้าซาวด์บําบัด ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมนั้น จาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้วธีิการใช ้ลาํดบัการปรับค่าตวัแปรต่างๆ ความเขา้ใจในการปรับค่าตวัแปรนั้นๆ การ
ปรับค่าตวัแปรและการใชเ้ทคนิคการรักษาท่ีเหมาะสม จะนาํไปสู่การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

การปรับค่าต่างๆ ในการรักษาดว้ย คล่ืนอลัตร้าซาวด์ (Treatment parameters ) 

อลัตร้าซาวด์บําบัด ไม่วา่จะเป็นผลแบบ thermal effects หรือ non-thermal effects จะมี ลาํดบั
ขั้นตอนในการปรับค่าตวัแปรเหมือนกนั เพียงแต่ต่างกนัท่ีการตั้งค่าตวัเลขเท่านั้น นอกจากน้ี เคร่ืองอลัตร้า
ซาวฅ์ ท่ีมีจาํหน่ายทัว่ไป ต่างรุ่น ต่างบริษทั รูปร่างหนา้ตาของเคร่ืองต่างกนั เคร่ืองอลัตร้าซาวฅ์
ราคา ต่างกนั แต่ถา้เป็น เคร่ืองผลิตคล่ืนอลัตร้าซาวด์ ท่ีใชใ้นการรักษาทางกายภาพบาํบดัแลว้ จะมีลาํดบั 

ขั้นตอนการปรับค่า เหมือนกนั อยา่งไรกดี็ในการเร่ิมใชเ้คร่ือง อลัตร้าซาวด์บําบัด ควรอ่านคู่มือการใชท่ี้
ใหม้าพร้อมเคร่ือง และศึกษาใหล้ะเอียดก่อนการใช ้เพ่ือยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองและทาํการรักษาได้
อยา่ง ปลอดภยั ทั้งน้ีเป็นเพราะเคร่ืองแต่ละรุ่นแต่ละบริษทัจะมี50รายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีต่างกนัออกไป 
เช่นสญัลกัษณ์ท่ีใช ้สดัส่วนของคล่ืนแบบปล่อยเป็นช่วง (pulse) จะมีค่าท่ีใชต่้างกนั จะขอกล่าวใน 
รายละเอียดต่อไป สญัญาณเตือนเม่ือ หัวอลัตร้าซาวด์ แนบไม่สนิท หรือ หัวอลัตร้าซาวด์ แบบท่ี          
สามารถแช่ในนํ้าไดห้รือไม่ได ้และถา้ไดส้ามารถแช่ลงไปในนํ้าระดบัใดจึงจะปลอดภยั เป็น
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 4/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มีความสาํคญัในการรักษา จะเห็นวา่เคร่ืองท่ีใชใ้นการรักษาทาง
กายภาพบาํบดันั้นจะไม่มีผลในการบาํบดัรักษาใดๆ เลย ถา้ไม่ปรับค่าอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม ผูเ้ขียนอยากเนน้ถึงความสาํคญัของการปรับค่า ซ่ึงการจะ ปรับค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น 
ผูรั้กษาตอ้งมีความเขา้ใจตงัแต่ ลกัษณะพ้ืนฐานของคล่ืน การผลิตคล่ืน ตลอดจนความรู้ความ
เขา้ใจในพยาธิสภาพท่ีทาํการรักษา ผลทางสรีรวทิยาท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเยือ่ เป็น ตน้ ทั้งน้ีเป็น
เพราะเคร่ือง อลัตร้าซาวด์บําบัด ท่ีผลิตข้ึนในปัจจุบนั มกัมีโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสามารถ ตั้งค่า
ไดเ้องโดยท่ีผูรั้กษาไม่ตอ้งทาํการกาํหนดค่าใดๆ ยกเวน้ค่าความเขม้ของคล่ืน ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ 
ไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นการรักษาผูป่้วยทุกรายแมว้า่จะมีลกัษณะของรอยโรคท่ีคลา้ยคลึงกนักต็าม 

เคร่ือง อลัตร้าซาวด์บําบัด มีตวัแปรท่ีตอ้งทาํการปรับคือ 

 รูปแบบคล่ืน (mode) 

 เวลาท่ีใชใ้นการรักษา (time) มีหน่วยเป็นนาที 

 ความเขม้ (intensity) มีหน่วยเป็น วตัตต่์อตารางเซนติเมตร (หรือวตัต)์ 

แต่ถา้เคร่ืองอลัตร้าซาวดบ์าํบดันั้น เป็นเคร่ืองท่ีสามารถใหค้วามถ่ีไตม้ากกวา่ 1 ความถ่ี เช่น 
สามารถ เลือกใชค้วามถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 3 เมกะเฮิรตซ์ ใหเ้ลือกความถ่ีท่ีใชใ้นการรักษา
ก่อน 
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 5/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

         -ความถ่ี 1 MHz ให้คลืน่สง่ลงเนือ้เยื่อชัน้ลกึได้ดีกวา่ เนือ้เยื่อออ่นหนา ชัน้ไขมนัท่ีคอ่นข้างหนา 
และกล้ามเนือ้ท่ีหนา 
            -ความถ่ี 3 MHz ให้คลืน่สง่ลงเนือ้เยื่อชัน้ตืน้ได้ดีกวา่ เนือ้เย่ือปกคลมุบาง เอ็นข้อตอ่ เอน็ร้อย
หวาย เอน็ข้อศอกท่ีอกัเสบ พงัผืดฝ่าเท้าอกัเสบ 

ความถี ่(Frequency) 

เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ ท่ีใชใ้นการรักษาทางกายภาพบาํบดั จะมีช่วงความถ่ีอยูร่ะหวา่ง 0.75 – 3.0 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz.) ส่วนใหญ่จะผลิตท่ีความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์ และ 3 เมกะเฮิรตซ์ เคร่ืองอลัตร้าซาวด์
บําบดั ท่ีผลิตในช่วงแรกนั้นมกัจะผลิตในลกัษณะ 1 เคร่ือง 1 ความถ่ี โดยเคร่ืองท่ี ผลิตในช่วงก่อนปี ค.ศ. 
1990 จะผลิตท่ีความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์เป็นส่วนใหญ่ เคร่ืองท่ีผลิตหลงัปี ค.ศ. 1990 โรงงานผูผ้ลิตไดเ้พ่ิม
ความถ่ีอีก 1 ความถ่ีคือ 3 เมกะเฮิรตซ์  เคร่ืองอลัตร้าซาวด์บําบัด ท่ีผลิตในปัจจุบนั ออกแบบมาเพ่ือใหผู้ใ้ช้
สามารถเลือกความถ่ีท่ีตอ้งการไตม้ากกวา่ 1 ความถ่ี 

คล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีสูงจะส่งผลใหโ้มเลกลุของตวักลางมีความเร็วในการสัน่สะเทือนมาก นัน่คือพลงังาน
จะถูกใชไ้ปมาก คล่ืนเสียงจึงเดินทางไตใ้นระยะสั้น ในขณะท่ีคล่ืนเสียงท่ีมี ความถ่ีตํ่ากวา่ ส่งผลให้
โมเลกลุของตวักลางมีความเร็วในการสัน่สะเทือนชา้กวา่ หมายถึงมีการใช ้พลงังานไปนอ้ยกวา่ คล่ืนเสียง

จึงเดินทางไตไ้กลกวา่ ดงันั้นสาํหรับ อลัตร้าซาวด์บําบดั ความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์ จะสามารถทะลุ
ทะลวงลงสู่เน้ือเยือ่ในชั้นลึกกวา่เม่ือเทียบกบัความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 
ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ์ จะมี attenuation มากกวา่ 1 เมกะเฮิรตซ์ 
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 6/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การเลือกความถ่ีของ คลืน่อัลตร้าซาวด์ ที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบําบัด ข้ึนอยู่กับ ระดับความตืน้ลึก
ของเน้ือเย่ือท่ีต้องการรักษา โดยถ้าตอ้งการให้คลื่นลงสู่เน้ือเย่ือชั้นลึก ควรเลือกใช้ความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ ์แต่
ถ้าต้องการรักษาเนื้อเย่ือชั้นตื้น ควรเลอืกใช้ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ์ การเปรียบเทียบระดับความลึกทีค่ลืน่
อัลตร้าซาวด์ลงสู่เน้ือเย่ือ จะดูที่ค่า half -value depth ซึ่งเป็นระดับความลึกของเน้ือเย่ือท่ีมีการดดูซับ
พลังงานของคลื่นเท่ากับร้อยละ 50 ของ พลังงานต้นกําเนิด (ค่าปริมาณความเข้มของคล่ืนที่ออก
จาก หวัอัลตร้าซาวด์ ) ค่า half value depth ใน เน้ือเย่ือแต่ละชนิดของคล่ืนความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซแ์ละ 3 
เมกะเฮิรตซ ์ซึง่พบว่า คลืน่อัลตร้าซาวด์ ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ ์จะลงสู ่

เน้ือเย่ือไดต้ื้นกว่าประมาณ 1 ใน 3 ของ ระยะทางของความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซท์ี่ลงสู่เน้ือเย่ือ อย่างไรก็ตามค่า 
half value depth ที่ได้น้ันเป็น ค่าประมาณท่ีหาได้จากเน้ือเย่ือชนิดเดยีวกัน และมีพ้ืนผิวที่เรียบ ซึ่งใน
ความเป็นจริงเมื่อ คลื่นอัลตร้าซาวด์ ผ่านผวิหนังจะลงสู่เน้ือเย่ือต่างชนิดที่มรีอยตอ่ระหว่างชั้น                     
ไม่เรียบขรุขระจึงต้อง คํานึงถึงหลายปัจจัยขณะทีค่ลื่นลงสู่เน้ือเย่ือ เช่นการสะท้อน การหักเห การแตก
กระเจิง (scattering) และคณุสมบัติของเน้ือเย่ือท่ีมีความสามารถในการดูดซับคลื่นไตต้า่งกัน โดยเฉพาะ
เน้ือเย่ือที่มี องค์ประกอบของโปรตีนสูงจะสามารถดดูซับคลื่นได้มากกว่าเน้ือเยื่อที่มอีงค์ประกอบของน้ําสูง 
ทั้งน้ีไม่ได้แปลว่าโมเลกุลของโปรตีนเป็นตัวดูดซับ คลื่นอัลตร้าซาวฅ ์ที่ดเีพียงอย่างเดียว แต่เป็น ลักษณะ
โครงสร้างของเน้ือเยื่อที่มีขนาดเทียบเคียงไดกั้บความยาวคล่ืนของ คลื่นอัลตร้าซาว ์เป็น สําคัญ ดังน้ัน
เน้ือเย่ือจะดดูซับคลื่นได้ง่ายข้ึนเมื่อขนาดของความยาวคลื่นของ คลื่นอลัตร้าซาวด์ มีขนาดสั้นลง ซึง่เห็นไต้
จากอัตราการดูดซับพลังงานของ คลืน่อัลตร้าซาวด์ ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ ์มากกว่าอตัราการดดูซับพลังงาน
คลื่นที่ความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซถึ์ง 3-4 เท่า (คลื่นที่มีความถ่ีสงูจะมี ความยาวคลื่นสั้นกว่าคลื่นท่ีมีความถ่ีต่ํา) 
และหมายถึง อัลตร้าซาวด์ ความถ่ี 3 เมกะเฮริตซ์มผีลทาํให้ อุณหภูมิในเนื้อเย่ือสูงกว่า 3-4 เท่า เมื่อเทียบ
กับความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซท์ี่ปริมาณความเข้มของคลื่นเดียวกัน ดังน้ันในทางคลินิกเมื่อเลือกใช ้อัลตร้าซาวด์
บําบัด ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ ์ควรเลอืก ปรบัปริมาณความเข้มให้น้อยลง 3-4 เท่า ของปริมาณความเข้มท่ีใช้
ของคลื่นความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์ (แต่มีผลที่ระดับความลึกของเนื้อเย่ือต่างกัน) เช่น คลื่นอัลตร้าซาวด์ 1 
เมกะเฮิรตซท่ี์ความเข้มเฉลี่ย 1 วัตตต์อ่ตารางเซนติเมตร (SATA) แต่ถ้าเปล่ียนเป็น 3 เมกะเฮิรตซ ์ควรลด
ปริมาณความเข้มลงเป็น 0.3 วัตตต์อ่ตารางเซนติเมตร                                                                   100 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 7/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

จะเห็นว่า ความถ่ีของ คลื่นอัลตร้าซาวด ์สมัพันธ์กับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในเน้ือเย่ือซึ่ง เป็นผลมาจาก
อตัราการดดูซบัคลื่น (rate of absorption) และเช่ือมโยงกับการลดลงของพลังงานหรือ attenuation 
ขณะที่คลื่นลงสู่เน้ือเย่ือ การลดลงของพลังงานท่ีรวดเร็วทําให้คลื่นมอีํานาจในการทะลุ ผ่านได้น้อยลง         
เครื่อง อัลตร้าซาวด์บําบัดสามารถทําให้เกิดความร้อนในเน้ือเย่ือที่ระดับความลึกอยู่ที่ 1 ถึง 2 เท่าของค่า 
half value depth ดังน้ัน อัลตร้าซาวด์บําบัด ความถี่ 1 เมกะเฮิรตซท่ี์มีค่า half value depth ประมาณ 
2.3 เซนติเมตร สามารถนํามาใช้ในการรักษาและเพ่ิมอุณหภูมิในเนื้อเย่ือ ชั้นลึกประมาณ 2.3 ถึง 5 
เซนติเมตร ในขณะที่ความถี่ 3 เมกะเฮิรตซท่ี์มีค่า half value depth น้อย กว่าคอื 0.8 เซนติเมตร สามารถ
ให้ผลที่เน้ือเย่ือชั้นลึกประมาณ 0.8 ถึง 1.6 เซนติเมตร อย่างไร ก็ตามมกีารศึกษาถึงผลของ คลื่นอัลตร้า
ซาวด์ ความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ์คลื่นแบบต่อเน่ือง (continuous mode) ที่ความเข้ม 1.5 วัตต์ตอ่ตาราง
เซนติเมตร สามารถเพิ่มอุณหภูมิในกล้ามเน้ือไดล้ึกกว่า คอื สามารถเพิ่มอณุหภูมิในชั้นกล้ามเน้ือน่องได้ลึกถึง 
2.5 เซนติเมตร โดยที่ระดับความลึกน้ีมีอณุหภูมิเพ่ิมข้ึนสูงถึง 40 องศาเซลเซียส จัดเป็นระดับร้อนจัด 
(vigorous heat) ภายในระยะเวลาการ รักษา 4 นาที ดังน้ันอัตราการเพ่ิมอุณหภูมใินกล้ามเน้ือเท่ากับ 1.19 
องศาเซลเซียสตอ่นาที จะเหน็ว่าที่ระดับความลึกน้ีมีค่ามากกว่า 2 เท่าของ half value depth ที่เคยกล่าว
ไว้ ทั้งน้ียังต้อง ทําการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันก่อนทีจ่ะเป็นเกณฑ์ชีว้ัดและนํามาใช้ในทางคลินิก 

สรุปไต้ว่าที่ความถี่ 1 เมกะเฮริตซ ์สามารถให้การรักษาในเนื้อเย่ือชั้นลึกได้ดกีว่าความถ่ี 3 เมกะเฮิรตซ ์โดยที่
ความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์น้ันให้ผลการรักษาท่ีเน้ือเย่ือชั้นลกึ 3-5 เซนติเมตร ในขณะท่ีความถ่ี 3 
เมกะเฮิรตซ์ เหมาะในการรักษาเน้ือเยือ่ลึกประมาณ 1- 2 เซนติเมตรจากผวิหนงั 

ความถ่ี 1 เมกะเฮิรตซ์จึงเหมาะกับบริเวณทีม่ีเน้ือเย่ืออ่อน (soft tissue) หนา หรือชั้นไขมันที่ค่อนข้างหนา 
เช่นกล้ามเน้ือ gleuteus , piriformis หรือบริเวณข้อต่อท่ีตอ้งผ่านชั้นผิวหนัง ชั้นใต้ผิวหนัง 
(subcutaneous tissue) และกล้ามเน้ือทีห่นา แตถ้่าตอ้งการรักษาเอ็นบริเวณข้อเข่า เช่น patellar 
tendon เอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon) เอ็นข้อศอกทีม่ีอักเสบ (epicondylitis) จาก tennis elbow 
พังผืดฝ่าเท้าอกัเสบ (plantar fasciitis)  หรือเอ็นข้อตอ่ทีม่ีเน้ือเย่ือปกคลุมบาง ควร เลือกใชค้วามถ่ี                           
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กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เมกะเฮิรตซ ์ทัง้น้ีถ้าเลือกใช้ความถี่ 1 เมกะเฮิรตซ์รักษาบริเวณท่ีกระดูกวางตัวอยู่ชั้นตื้น หรือมีผวิหนงัและ
เน้ือเย่ือใต้ผิวหนังปกคลุมกระดูกน้อย ผลคือพลังงานคลื่นจะสะทอ้นกลับ บริเวณหน้าต่อกระดูกมาก ทาํให้
เกิดอาการปวดกระดกูหรือ periosteal pain ไต้ง่ายและ เน้ือเย่ือบริเวณหน้าตอ่กระดูกอาจจะได้รับ
พลังงานมากเกินไป แต่ถ้าไมส่ามารถเลือกความถ่ีที่ เหมาะสมไต ้ควรปรับลดค่าความเข้มของคล่ืนแทน จะ
เห็นว่าความถ่ีไม่ใชข้่อจํากัดในรักษา เพราะยังไม่สามารถพิสูจน์ให้แน่ชดัเจาะจงลงไปได้ว่า ที่ความถ่ี 3 
เมกะเฮิรตซม์ปีระสทิธิภาพ ในการรักษาพยาธิสภาพท่ีอยู่ตื้นไตด้ีกว่าความถ่ี 1เมกะเฮริตซ ์สําหรับ คลื่นอัลต
ร้าซาวด์ ที่ความถ่ีต่ํากว่า 1 เมกะเฮิรตซ์เช่น 45 กิโลเฮิรตซ ์และ 90 กิโลเฮิรตซ ์สามารถลงสู่เน้ือเย่ือในชั้น
ลึก กว่ามากและมักใช้เพ่ือหวังผลการรักษาแบบ non-thermal effects รูปแบบคลืน่ของเครื่อง อัลตร้า
ซาวด์บําบัด (Therapeutic mode)การรักษาด้วย อัลตรา้ซาวด์บําบัด เหมือนการรักษาด้วยความร้อนลึก 
(diathermy modalities) อื่นๆ น่ันคือ สามารถเลือกใหค้ลื่นออกมาแบบต่อเน่ืองเรียกว่า continuous 
mode หรือ ให้คลื่นออกมาแบบปล่อยเป็นช่วงเรียกว่า pulsed modeContinuous mode คือการที่คลื่น
ออกมาตลอดเวลาการรักษาPulsed mode คือคลื่นที่ออกมาจาก หัวอัลตร้าซาวด์ น้ันจะมีการปล่อยคลื่น
ออกมาเป็น ชว่งๆ โดยมชี่วงที่คลื่นออก และช่วงคลื่นหยุดพักสลับกันไปตลอดระยะเวลาการรักษา 
ระยะเวลาที่ คลื่นออกจาก หวัอัลตร้าซาวด์ เรียกว่า on time ส่วนระยะเวลาที่หยุดส่งคลื่นเรียกว่า off 
time สัญลักษณ์ที่แสดงถึงลกัษณะของคลืน่ที่ออกมา จะระบุอยู่บนหนา้ปัดเคร่ือง อัลตร้าซาวด์บําบัด
Continuous mode เป็นรูปแบบที่ให้คลื่นออกมาอย่างตอ่เน่ือง โดยระยะเวลาที่คลื่นออก เท่ากับระยะเวลา
ที่ใชใ้นการรักษา เมื่อตั้งค่าปริมาณความเข้ม (หน่วยเป็นวัตตต์อ่ตารางเซนิเมตร) ไว้ ที่ค่าหน่ึง พลังงานที่ออก
จากหัวอัลตร้าซาวด์ เฉลี่ยจึงเท่ากับค่าความเข้มทีต่ั้งไว้Pulsed mode ต่างจาก continuous mode 
ตรงที่มชี่วงเวลาทีใม่มีคลื่นออก (dead time) ดังน้ันการคดิค่าพลังงานที่ออกจาก หัวอัลตร้าซาวด ์เท่ากับ
ค่าความเข้มที่เปิดจึงไม่ถูกต้อง เพราะ ระยะเวลาท่ีคลื่นออก      .                                                                         
จริงไม่เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา รปูคลื่นแบบ pulsed mode จึงตอ้งหา เวลาเฉล่ีย คําว่า 
temporal จะหมายถึงเวลาหรือ time ดังน้ันเวลาเฉลี่ยจึงใช้คําว่า temporal average (TA) และเมือ่เปิด
ค่าความเข้มไว้ท่ีค่าหน่ึง ระยะเวลาที่คลื่นออกมาและให้ปริมาณความเข้มระดับน้ันจะเรียกว่า temporal 
peak รูปคลื่นแบบ continuous mode จะมีค่า temporal peak (TP) เท่ากับ temporal average       
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 9/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

แตส่ําหรับ pulse mode เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณความเข้มและ ระยะเวลาในการรักษาเท่ากัน ค่า 
temporal average น้อยกว่า temporal peak เสมอ (อย่าลืมว่า temporal peak น้ัน คิดที่ปริมาณความ
เข้มของคลื่นทีอ่อกมาในช่วงจังหวะที่คลื่นออกเท่าน้ัน 

ข้อควรระวังขณะทําการรักษาด้วยเครื่อง Ultrasound คือ 
 
            - ไม่ควรยกหัว Ultrasound ขึ้นขณะทําการรักษา 
 
          -  ควรปิดเครือ่งก่อนยกหัว Ultrasound ขึ้นจากจุดรักษา 
 
           - ไมค่วรใช้แรงกดมากจนไม่มีเน้ือเจลระหว่างหน้าสัมผัส 
 
           - ไมค่วรใช้แรงกดน้อยเกินไปจะทําให้รู้สึกแสบร้อน 
 
           - ระหว่างการรักษาควรสอบถามผู้รักการรักษาบ่อยๆ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าเครื่องกําลังทํางาน 
(เกิดอาการปวดหรอืแสบรอ้น)                                                                   

การบํารุงรักษาเบื้องต้น  

สําหรับ เครื่องอัลตร้าซาวด์รกัษา(Ultrasound Therapeutic) 

1.ทําความสะอาดเจล ให้สะอาดในบริเวณที่สัมผสัเจล หรือ หัว อลัตร้าซาวด์รักษา  

2.ดูรอยแตกร้าวบริเวณหัว อัลตร้าซาวด์รักษา 

3.ไม่ควรใช้แอลกอฮอล ์ทําความสะอาดบริเวณหัว อัลตร้าซาวด์รักษา                                             
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 10/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

4.หนงัสือคู่มือประจาํเคร่ืองรุ่นนั้นๆ 

5.ใบรายการตรวจเช็ค 

6.ชุดอุปกรณ์ทาํความสะอาด เช่น แปรงปัดฝุ่ น, เคร่ืองดูดฝุ่ น / เคร่ืองเป่าฝุ่ น, นํ้ายาเชด็ทาํความ
สะอาด, ผา้สะอาดนุ่มๆ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบ เคร่ือง Ultrasound Therapeutic ดําเนินการได้อยา่งครบถ้วน 

ถกูต้องตามลาํดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสืบค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุการทดสอบพลงังาน เวลา และการบนัทกึผล Ultrasound Therapeutic 

3. ผู้รับผิดชอบ 
3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบเคร่ือง Ultrasound Therapeutic 

-  ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการทดสอบ เคร่ือง Ultrasound Therapeutic 
4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

4.1. เคร่ือง Ultrasound Wattmeter   (STD)   
4.2. เคร่ือง Digital Stopwatch Tester (STD)   
4.3. เคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT) 

5. เอกสารอ้างอิง 

5.1. คูมื่อการใช้งาน เคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT)                                                      104 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 11/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

       5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุรณ์ 
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  

6.1. ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม Ultrasound Therapeutic(UST)  
6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของเคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT)ท่ีจะทําการทดสอบลงใน

แบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของเคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT)ก่อนท่ีทําการทดสอบ

ตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 

6.5. ทดสอบ Ultrasound Therapeutic 

6.5.1. ทดสอบพลงังาน Ultrasound Therapeutic 

6.5.1.1. ติดตัง้หวัทรานสดิวเซอร์ของเคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT) กบัเคร่ือง 
Ultrasound Wattmeter (STD) 

6.5.1.2. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 

6.5.1.3. ตัง้คา่พลงังาน ท่ีเคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT) วดัคา่และอา่นคา่จากเคร่ือง 
Ultrasound Wattmeter (STD) 

6.5.1.4. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการทดสอบลงในแบบ
บนัทกึผล 

6.5.2. ทดสอบชดุตัง้เวลา 

6.5.2.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด          105 



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 12/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.5.2.2. จากนัน้ให้ตัง้คา่เวลาท่ีเคร่ือง Ultrasound Therapeutic (UUT) วดัคา่และอา่นคา่จาก
เคร่ือง Digital Stopwatch Tester (STD) 

6.5.2.3. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลลงแบบบนัทกึ 

6.5.2.4. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์                                               
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 13/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. แบบฟอร์มบนัทกึผลการทดสอบ Ultrasound Therapeutic 
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Ultrasound Therapeutic UST    
Department……………………………………Section………………..………………. 
Date    ……/……/..2562        Province………………………………………………… 
Manufacture………………………………….Model…………………………………… 

Serial No………………………………………ID No…………………………………… 

Temp………๐C    Humidity……….%     ……Analog     …….Digital    Res….……. 

Watt Rang MHz STD1 STD2 STD3 

 watt    

 watt    

 watt    

 watt    

Watt Rang MHz STD1 STD2 STD3 

 watt    

 watt    

 watt    

 watt    

Time Rang UUC Setting STD1 STD2 STD3 

     

     

     

TES		by………………………………………	



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 14/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 15/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
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วิธีทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา 
(Ultrasound Therapeutic) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- UST    แผน่ท่ี : 16/16 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ :นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศนูยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา
(Ultrasound Therapeutic) Watts	,	sec UST 

+/- 20 % 
2-10  W 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น การทดสอบพลงังานจากเคร่ืองท่ีนาํมาทดสอบระดบัพลงังานมีหน่วยเป็น
วตัตแ์ละจบัเวลาจากนาฬิกาจบัเวลาแลว้อ่านค่าจดบนัทึก 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ) 
 UST : เคร่ืองอลัตร้าซาวด์รักษา  Ultrasound Therapeutic             W: Watts 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 1/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องอลัตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound Testing) 
 
 
 
 
 
 
 

1. จุดประสงคก์ารใช้งาน   การวินิจฉัยความผิดปกติภายในของโครงสร้างร่างกาย 
2.หลกัการทํางานของเครื่อง 
          อัลตรา้ซาวด์ คอื คลืน่เสียงความถ่ีสูง 3.5 – 7 Mhz ที่ปล่อยออกมาจากหัวโพรบตรวจจับ (Transducer) 
ท่ีสัมผสักับผนังหน้าท้องของแม่ คลื่นเสียงจะไปตกกระทบที่เน้ือเยือ่แล้วสะท้อนกลบัมา เครื่องก็จะอ่านผลเป็น
ความเข้มหรือจางข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของเน้ือเย่ือ ภาพท่ีแสดงให้เห็นทางจอภาพจะแสดงในรูปแบบของจุด 
(Pixel) เช่น ถ้าเป็นเน้ือเย่ือท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น กระดูก ก็จะแสดงให้เห็นเป็นสีขาว ถ้าเป็นเน้ือเย่ือก็จะ
เป็นส่วนที่มืดมากขึ้น ถ้าเป็นของเหลวก็จะเป็นสีดํา เป็นตน้ ทั้งน้ีการตรวจอัลตร้าซาวด์ในขณะตั้งครรภ์คลื่นเสียง
จะผ่านผนังหน้าท้องของแม่ ไปยังทารกในครรภ์ แล้วสะท้อนกลับมาสร้างเป็นภาพให้เห็นทางจอภาพ ซึ่งจะไม่
เหมือนกับการ x-ray ตรงท่ีใช้คลื่นเสียงแทนรังสี โดยจะปลอดภัยสําหรับแม่และเด็กกวา่น่ันเอง 
           ชนิดของ ultrasound มีด้วยกนั 7 ชนิด แต่หลกัการทํางานเหมือนกนั 
  - Transvaginal Scans เป็นultrasound ทีอ่อกแบบสําหรับสอดเข้าชอ่งคลอดเพ่ือตรวจ 
    โดยทั่วไปเหมาะสําหรับการตรวจตอนตัง้ครรภ์ในระยะแรก 
  -  Standard Ultrasound เป็น ultrasound มาตรฐานที่ตรวจทางหน้าท้อง 
  -  Advanced Ultrasound เป็น ultrasound ท่ีออกแบบพิเศษสําหรับปัญหาที่ซับซอ้น 
  -  Doppler Ultrasound เป็น ultrasound ท่ีใช้สําหรบัวัดการไหลเวียนของเม็ดเลือด 
  -  3-D Ultrasound เป็น ultrasound ท่ีออกแบมาเพ่ือสร้างภาพสามมิติเพื่อการพัฒนาของ 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 2/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

  -   4-D or Dynamic 3-D Ultrasound เป็น ultrasound เพื่อดูหน้าและการเคล่ือนไหวของ 
      อวัยวะ 
  -  Fetal Echocardiography เป็น ultrasound เพ่ือไว้ตรวจหัวใจเด็ก 
3. ข้ันตอนการใช้งานของเคร่ือง 
(1) เสียบปล๊ัก ups ของเครื่องเครื่องอัลตร้าซาวด์วนิิจฉัย (Ultrasound) เข้ากับไฟฟ้า 220โวลท ์

 (2) เปิดสวทิช์ไฟหลักจ่ายเคร่ือง เปิดสวทิช์จ่ายรองภายในสําหรบัตัว cpu และหน้าจอแสดงผล 
     และเครือ่งปร้ินเตอรป์ระจําเครื่อง 
(3) รอเครื่องบูตสตาร์ทเข้าระบบโปรแกรมใช้งานหวัอัลตร้าซาวด์ กรณีใช้งานผ่านแอดมินใหใ้ส่ 
     พาสเวริด์รหัสผ่าน 
(4) เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานหวัอัลตร้าซาวด์แต่ละชนิดที่ต่ออยู่กบัเครื่องส่วนมากจะมีแบบ 
     convex, Linear, verginal, 3-D Ultrasound ทีใ่ช้อยูป่ระจํา 
(5) ต้ังฟังก์ชัน่โหมดการตรวจวัดของหวัอัลตร้าซาวด์ที่เป็นแบบเซ็ทมาจากโรงงานหรือแบบ custom 
    ผู้ใช้กําหนดเองข้ึนอยู่กับแพทยท์ี่ต้องการวินิจฉยัเกี่ยวกบัส่วนใดโดยเฉพาะเจาะจง 
(6) เตรยีมหวัโพรบที่เลือกไว้โดยใช้เจลสําหรบัหัวอัลตร้าซาวด์ทาบริเวณที่ส่องตรวจแล้วนําหัวโพรบ 
    ตรวจจับภาพที่ได้จากหัวโพรบให้ชดัเจน โดยปรบัค่าความสวา่งในระดับความลึกที่ต้องการและ 
    ปรับโฟกสัภาพให้ชัดแจนและทําการจับภาพบันทึกแช่ไว้  เพือ่ที่จะตรวจสอบภายในร่างกายม ี
    ฟังก์ชั่นวดัขนาดภายในทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือเอียงโดยการมาร์คจุดหรือครอบวงกลมขึ้นอยู่กับ 
    ฟังก์ชั่นของแครื่องแต่ละรุ่นและยี่หอ้ทีท่ําได้ 
(7) จากน้ันทาํการวิเคราะห์ภาพที่ได้แล้วทําการบันทึกผลข้อมูลที่ได้ 
(8) เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดหัวโพรบแล้วปิดระบบเครื่องจากโปรแกรมแล้วจากนั้นถึงทํา 
     การปิดสวทิซ์ทั้งหมดแล้วจัดเก็บสายและหวัโพรบให้ตรงตําแหน่งเดิมและใช้ผ้าคลุมเคร่ือง 
(9) ถอดปล๊ักของเครื่องออก 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 3/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 4. ข้ันตอนการบํารงุรักษา 
              การบํารุงรักษาเคร่ืองเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) เราสามารถทาํได้
โดยง่ายเพราะว่าเครื่องมือชนิดน้ีมีส่วนประกอบภายนอกไม่มาก ข้ันตอนการบํารุงรกัษามดัีงนี้ คือ 
 (1) หลังการใช้งานควรทําความสะอาดเจลที่ใช้กบัหวัโพรบอัลตรา้ซาวด์เสมอ และ การเก็บ
รักษาให้เกบ็ใส่ตําแหน่งเดิมเพื่อป้องกันหัวหล่นชํารุดเสียหาย 
 (2) ตรวจล้อเข็นขับเคล่ือนใหห้มุนคล่องเวลาเข็นใช้งานและระบบล๊อคเบรกกันล่ืนไหล 
 (3) จัดเก็บสายหัวโพรบให้เป็นระเบียบใสเข้าในร่องกันการคล้องเก่ียวกับภายนอก 
 (4) เซ็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงเมาท์ คียบ์อร์ด หน้าจอให้สะอาดเสมอ 
 
5. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง 
 
2. หน้าจอไม่ติด 
 
 
3. เครื่องมองไม่เห็นหัวโพรบ 
 
4. เครื่องบูตเข้าระบบไม่ได้เวลาไม่ตรง 

- ให้ตรวจดูเมนสวิทซ์ได้เปิดหรือยังและ ตัว ups 
ทํางานจ่ายไฟออกมาปกติหรือไม ่
- ให้ตรวจดูวา่ได้เปิดสวิทซ์ย่อยในเครือ่งครบ
หรือยัง  
-ให้ตรวจดูว่าสายสัญญาณvga เสียบแนน่หรือยัง
- ให้ตรวจดูวา่ข้ัวต่อสายสัญญาณต่อต่อร่อง
เสียบหรือไม ่
- เช็ดดูโปรแกรมระบบและฐานเวลายังถูกต้อง
ปกติหรือไม่ 
 

 
                                   
                                                                                                            113 



 

Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 4/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6. ข้อควรระวังในการใช้งาน 
    ส่วนมากเครื่องจะเป็นแบบเคล่ือนที่ได้ซ่ึงมีขนาดใหญ่เวลาเคลื่อนย้ายต้องระวังเป็นพิเศษ 
     (1) ปล๊ักที่นํามาใช้กบัเครื่องควรมกีารต่อกราวด์ เพราะถ้าเกิดไฟฟ้ารัว่จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช ้
 (2) พื้นที่ใช้วางเครื่องควรเรียบสม่ําเสมอ เพราะถ้าพืน้ไม่เรียบอาจจะทําให้เครื่องเลื่อนไถล 
 (3) ห้ามใชว้ิธถีอดดึงปล้ักเพื่อปิดเครื่อง 
 (4) การเปิดปิดระบบเคร่ืองต้องมีข้ันตอนจากโปรแกรมที่ให้มาหา้มปิดสวิทซ์โดยตรง 
 (5) การเก็บสายและหวัโพรบต้องอยู่ในตําแหน่งทีท่ํามาไว้ให้แน่นห้ามทําตกหล่นเพื่อป้องกนั 
          ความเสียหาย 
 (6) ระบบสํารองไฟฉุกเฉนิ ups ต้องพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ต้องปกติป้องกันไฟดับเวลาใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปเครื่องอัลตร้าซาวด์วนิิจฉัย (Ultrasound)  

สํารวจก่อนการดําเนินการสอบเทยีบ 
 ตรวจเช็ค  อัลตร้าซาวด์วนิิจฉัย (Ultrasound)  ก่อนสอบเทยีบ หลักการตรวจสอบ เบื้องต้น 
 ตรวจดูว่าเครือ่งอยู่ในสภาพการใช้งานหรือไม่                                                
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 5/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องหวัโพรบที่ใช้งานปกติพร้อมเพื่อการสอบเทยีบและสารเจล
ที่ใชร้่วม ว่าถูกประเภทหรอืไม่  

 ตรวจสอบไฟฟ้าที่ ups นํามาใช้ต้องอยู่ได้มาตรฐาน (220 V  10 %)  
 การเช็คทําความสะอาดของหัวโพรบการการทดสอบการส่องตรวจกับตัวมาสเตอร์ 
7. วัตถุประสงค ์
7.1 เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบ อัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) ดําเนินการได้

อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามลําดับของวิธีการทีก่ําหนด 
7.2 เพื่อให้ผู้อื่นใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสืบค้นความ

เป็นมา และใช้ปฏบิัติงานทดแทนกันได้ 
8. ขอบเขต 

เอกสารฉบบันี้ครอบคลุมวิธทีดสอบเคร่ืองอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) หลักการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ วธิีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1เจ้าหน้าทีป่ฏบิัติงานทดสอบ เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) 
    -ปฏบิัติงานตามเอกสารวิธกีารทดสอบ เครื่องอัลตร้าซาวด์วินจิฉัย (Ultrasound)     

10. เครื่องมืออุปกรณ์ 
10.1 เครื่องมือ Standard    (STD) 
10.2 เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound)  (UUT)      

11. เอกสารอ้างอิง 
        11.1    คู่มือการใช้งานเคร่ืองอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) UUT 

             11.2    คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐาน(STD) 
    11.3   เอกสารน้ีอ้างอิงของคณะกรรมการสอบเทยีบ กองวิศวกรรมการแพทย ์โดย 
นาย   ศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

11.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ     115 



 

Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 6/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

       อาจารย์วัชรินทร์ เกตุกรณ์ 
    11.5   คู่มือการใช้และบํารุงรกัษาเคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย์ กองวิศวกรรม
การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.2556 

12. วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ  
           12.1 ใหใ้ช้ตารางบันทึกผลการทดสอบ เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) ในการ
บันทึกผลการทดสอบ 
             12.2 บันทกึข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของ  เครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉยั (Ultrasound)    
ที่จะทําการทดสอบลงในแบบฟอร์ม  (Ultrasound) (ULS) 
             12.3   ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของ  อัลตร้าซาวด์วินิจฉัย 
(Ultrasound)     ก่อนทีจ่ะทําการทดสอบ ตามแบบฟอร์ม  Preventive Maintenance Report      
            12.4 ทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัย (Ultrasound) 

วัดระยะสองจุด (Distance) แบบ  3  แกน    
                 1.ต้ังฟังก์ชัน่โหมดการตรวจวัดของหวัอัลตร้าซาวด์ที่เป็นแบบ 2 D  หรือ 3 D  
                   และเลือกชนิด ของหัวว่าเป็นแบบ Linear , conve , Vaginal  ที่ติดต้ังอยู่กับเคร่ือง 
 
 
           
 
 
 
    2.เตรียมตัวมาสเตอร์ที่ใชท้ดสอบ (Phantom 3D wire test object) 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 7/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

    3.เตรียมหัวโพรบที่เลือกไว้โดยใช้เจลสําหรับหวัอัลตร้าซาวด์ทาบริเวณที่ส่องตรวจแล้วนําหวัโพรบ 
    ตรวจจับภาพที่ได้จากหัวโพรบให้ชดัเจน โดยปรบัค่าความสวา่งในระดับความลึกที่ต้องการและ 
    ปรับโฟกสัภาพให้ชัดแจนและทําการจับภาพ ภายใน 3D Wire phantom บันทึกแช่ไว ้  
 
 
 
 
 
 
    4.เมื่อจับภาพ wire ภายใน phantom แล้วจึงเข้าฟังก์ช่ันการวัดระยะจากจุดมาร์คโดยการลาก
เม้าท์ดึง แต่ละแนวแกนตามใบงานทดสอบ ทังส่ีแนวแกน 
 
 
 
 
 
 
5.จากนั้นทําการบันทกึผลการทดสอบลงในใบบันทึก 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 8/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.เม่ือทําการทดสอบหัวโพรบแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นแบบ Linear , conve , Vaginalก็ทําการปริ้น
ผลการวัดทีท่ดสอบกับตัวมาสเตอร์เพือ่ดูความชัดเจนของภาพอัลตร้าซาวด์ 
หมายเหตุ ชว่งค่ายอมรบัได้ ในการวัดหน่วยจะเป็นเซนติเมตรโดยเคร่ืองบางรุน่จะเป็นหนว่ย
มิลลิเมตร ความผิดพลาดจะไม่เกิน +/- 1 มิลลิเมตร ถึงจะผ่านเกณฑ์แล้วติดสต้ิกเกอร์ผ่านการ
ทดสอบ 
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Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 9/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตารางบันทึกผลการทดสอบเครื่องป่ันเม็ดเลือด (Hematocrit) 
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Ultrasound ( ULS 0050 ) 
  Department (รพ )..........................................Section(แผนก)………..……………. 
Date   ……/......./..2561       Province..........ราชบรีุ.............…………… 
Manufacture(ยีห่อ้)………………..……………...Model(รุ่น)…………..………… 
SerialNo……………………………….………IDNo.…………...……….……………  
การแสดงผลแบบ    Analog     Digital      

Transducer description 1 Transducer description 2  

Type:………………………. Type:………………………. Linear - ตรง 

Frequency…………..MHz Frequency…………..MHz Convex - นูน 

Serial No : ………………… Serial No : ………………… Vaginal – ภายใน 

Vertical ( Axial ) Vertical ( Axial ) 

 

Distance(1)   ……cm Distance(1)   ……cm 

Horizontal (Lateral) Horizontal (Lateral) 

Distance(2)   ……cm Distance(2)   ……cm 

Distance(3)   ……cm Distance(3)   ……cm 

Image Uniformity Image Uniformity 

Distance(4)   ……cm Distance(4)   ……cm 

Depth of Field Depth of Field 

Maximum Distance….…cm Maximum Distance….…cm 

                                       Testing by………………………………………                                                     



 

Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 10/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณป์ระกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหต ุ
1.6 ความตึงหย่อน/ความแน่น
หนา  
1.7 เบรกเกอร ์/ ฟิวส ์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ทอ่/วัสดุหอ่หุ้ม  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหต ุ

1.10 ข้อตอ่/จุดตอ่ต่างๆ  
1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทําความสะอาดเครือ่ง  
1.12 ฟิลเตอร ์  3.2 การหล่อลืน่จุดหมุนกลไกต่างๆ  
1.13 สวิทช์ / การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแก้ไข  
1.14 ฮีทเตอร ์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหต ุ

1.17 แบตเตอรี่ / การชาร์จประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  เคร่ืองมอืมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ 
   



 

Work Instruction 
การทดสอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์วินิจฉยั 

(Ultrasound Testing) 
 

รหัส :   WI-TES-ULS  แผ่นท่ี : 11/11 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ : 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่5  

 

                                                                                                                                                                     
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หน่วยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเครือ่งมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดที่

ยอมรับได้ 
พิสัยการทดสอบ 

เครื่องอัลตร้าซาวด์
วินิจฉัย (Ultrasound 

Testing) 
 

เซ็นติเมตร ULS +/-10%  
 (+/-1mm) 

Depth rang 20 cm 
 

หมายเหตุ   การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ในการอ้างอิงใน
การประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
 

2. นิยามศัพท ์ ใช้เฉพาะเอกสารฉบับนี ้
 Vertical ( Axial );  ค่าระยะห่างจุดสองจุด ในแนวแกนตั้ง 

 Horizontal (Lateral): ค่าระยะห่างจุดสองจุด ในแนวแกนตั้ง 

  Frequency ความี่เสียงจากหล่งกําเนิดจากหัวโพรบ 

  Image Uniformity 
   Linear หัวโพรบแบบตดัตรง 
   Convex   หัวโพรบแบบโค้งนูน 
   Vaginal   หัวโพรบแบบสอ่งตรวจภายใน 
  Depth of Field  ส่วนลกึย่านที่ยังมองภาพชัด   
 ERCI ;ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้หรือไม่ 
 WI-TES-ULS   : Work Instruction Testing Ultrasound 
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วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 1/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ํา  (Water Bath)  
    Water bath (อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ) รหัส : Water Bath. รายละเอียดย่อ : อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ
เป็นอุปกรณ์สําหรับควบคุมอณุภูมิของสารละลายให้คงท่ี มปีระโยชน์อย่างมากมายสําหรับงานหลาย
ประเภททีต่อ้งการควบคุมอณุหภูมิของสภาวะการทํางาน เช่น ด้านจุลชวีวิทยา เทคโนโลยชีีวภาพ 
อตุสาหกรรมอาหาร โพลิเมอร์ และในหอ้งปฏิบัติการทั่วไป 

 

 

การดูแลและเก็บรักษา เครื่อง Water Bath 
             ในการใช้งานเครือ่ง Water Bath หรือ อ่างควบคุมอุณหภูมิ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนถ่ายนํ้าและเมือ่เลิกใชง้านก็จะไม่เทนํ้าทิ้ง 

และบ้างครั้งอาจจะไปใช้กับสารเคมีที่มคีวามเป็นกรดที่มลีิดกัดกรอ่นโลหะและอโลหะ ซึ่งถ้าใช้ไปนานๆ ก็
อาจจะทําใหต้วั Body และถงัน้ันเสียหายได้  
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วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 2/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

  

วิธกีารเกบ็รกัษา 
1. หลังเลิกใช้งานอ่างน้ําร้อนแล้วควรเปลี่ยนถ่ายนํ้าทันที ไม่ควรปล่อยทิง้ไว้ 

2. การทําความสะอาด ควรเช็ดทําความสะอาดที่ขดลวดทาํความร้อนและอ่างให้สะอาด และเชด็ให้แห้ง โดย
ไม่ควรใชข้องมคีม หรือกระดาษ 

ทรายถูหรอืขัดที่ (Heater) และอ่าง 

3. ควร Drain นํ้าทิ้งและทําความสะอาด Water Bath ทุกคร้ัง เมื่อไม่ใช้งานหลายๆ วัน  

4. ในส่วนของสารเคมีท่ีนํามาใช้ภายในอ่างนํ้าร้อนทีอ่าจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเสร็จ ให้รีบ
ทําความสะอาดและเชด็ใหแ้ห้ง 

5. ถ้าใช้กับสารเคมีใหท้ําความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 

6. ควรใช้นํ้ากลั่นหรือ นํ้ากรอง ในการใช้งาน เพ่ือป้องกันค่าตะกันท่ีจะจับที่ตัว Heater หรือตัวอ่างน้าํร้อน 

วัตถุประสงค์ 

1.1. เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)  ดําเนินการ
ได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้องตามลาํดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
              -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบ เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
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3. ผู้รับผิดชอบ 



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 3/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.1  เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   
       3.2  ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการทดสอบเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   
4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมิู ย่ีห้อ HART รุ่น1521 
5. เอกสารอ้างอิง 

5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์(UUC) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

       5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุรณ์ 
 
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  
       ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   
บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของ เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   

6.1. ท่ีจะทําการทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.2. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.3. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath )

(UUT)ก่อนท่ีทําการทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report  ข้อ 8 
 

                                                                                                                    124 
6.4.  ทดสอบ เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath) 



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 4/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

6.4.1.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี 10% ถงึ 90% of Range หรือตามท่ีผู้ รับบริการกําหนด 
6.4.1.2. จากนัน้ให้ตัง้คา่อณุหภมิูท่ีเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath )( (UUT) ให้

วดัคา่และอา่นคา่จากเคร่ือง STD 
6.4.1.3. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการสอบเทียบลงในใบ

บนัทกึผลการทดสอบ 

6.4.1.4. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์ 
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7. แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath)   



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 5/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 

เครื่องควบคุมอุณหภูมดิ้วยน้ํา  (Water Bath)   
WTB 0033 

 
Department……………………………………Section…..…….………………. 
Date   ……/……/……..      Province……………………...…………………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 

Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog    …….Digital      

Resolution……….                       Gain การยอมรับ +/-  2๐C 

Range 1 2 3 

 UUC STD UUC STD UUC STD 

       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes.  by……………………………………… 

 



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 6/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 7/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
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3.เกณฑ์การยอมรับ  



 

วิธีทดสอบWI เคร่ืองควบคมุอณุหภมิูด้วยนํา้   
(WATER  BATH )  

 (Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- WTB    แผน่ท่ี : 8/8 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ : 2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์   ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒุิธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 
ผู้ อํานวยการศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  
(Water Bath ) ๐C 

WTB 
+/- 2  ๐C  

37-50  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น ตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ืองท่ีตอ้งทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ) 
 WTB : เครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยนํ้า  (Water Bath ) 

 ๐C : องศาเซลเซียส 
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เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 1/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เคร่ืองปรับอุณหภูมิแบบแห้ง  (Dry Bath)   

 
 

    Dry bath (เครื่องปรับอณุหภูมิแบบแหง้) รหัส : Dry Bath. รายละเอียดย่อ : เคร่ืองปรับอุณหภูมแิบบ
แห้ง เป็นอุปกรณ์สําหรับควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้คงที่ มีประโยชน์อย่างมากมายสําหรับงานหลาย
ประเภททีต่อ้งการควบคุมอณุหภูมิของสภาวะการทํางาน เช่น ด้านจุลชวีวิทยา เทคโนโลยชีีวภาพ 
อตุสาหกรรมอาหาร โพลิเมอร์ และในหอ้งปฏิบัติการทั่วไป 

การดูแลและเก็บรักษา เครื่อง Dry  Bath 
             ในการใช้งานเครือ่ง Dry Bath หรือ เครื่องปรับอุณหภูมแิบบแห้ง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไมค่่อยมีการ
ความสะอาดในช่องใส่หลอดแก้วและเมือ่เลกิใช้งานก็ตอ้งทําความสะอาดก่อนจะเก็บและบ้างคร้ังอาจจะไป
ใช้กับสารเคมทีี่มีความเป็นกรดทีม่ีลดิกัดกร่อนโลหะและอโลหะ ซึ่งถ้าใชไ้ปนานๆ ก็อาจจะทําใหต้ัว Body 
และถังน้ันเสียหายได ้ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 2/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบเครื่องปรับอุณหภูมิแบบแห้ง Dry bath ดําเนินการได้

อยา่งครบถ้วน ถกูต้องตามลาํดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา 
และใช้ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
            2.1 -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบเครื่องปรับอุณหภูมแิบบแห้ง 

          หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบเครื่องปรับอณุหภูมิแบบแห้ง Dry bath 
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการ ทดสอบเคร่ืองปรับอุณหภูมิแบบแห้ง Dry bath 

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมูิ (STD) 
4.2. เครื่องปรับอณุหภูมิแบบแห้ง Dry bath (DRB) 

5. เอกสารอ้างองิ 
5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองปรับอณุหภูมิแบบแหง้ Dry bath (UUT) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 

และการ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute)              
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เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 3/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5.5  เอกสารน้ีอ้างอิงของคณะกรรมการสอบเทยีบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกุล แสง
ประเสรฐิ 

5.6 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วัชรินทร์ เกตุการณ์          
6. วิธปีฏิบัติงานการทดสอบ  

6.1. ให้บันทึกผลการทดสอบในฟอร์ม เครื่องปรับอุณหภูมแิบบแห้ง Dry bath 
6.2. บันทึกข้อมูลของลูกค้า และข้อมลูของเครือ่งปรับอุณหภูมิแบบแห้ง Dry bath (UUT)ที่จะทําการ

ทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 
6.3. บันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ณ สถานที่ทดสอบ 
6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ เคร่ืองปรับอณุหภูมิแบบแหง้ Dry bath (UUT) 

ก่อนทีท่ําการทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 
 
6.5.  ทดสอบ เคร่ืองปรับอุณหภูมแิบบแห้ง Dry bath 

6.5.1. กําหนดจดุทดสอบที ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  42 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีผู้รับบริการ
กําหนด 

6.5.1.1. จากนั้นให้วัดค่าอุณหภูมิจากเครื่องปรับอณุหภูมิแบบแห้ง Dry bath อ่านค่าจาก
เคร่ือง Standard 

6.5.1.2. แตล่ะจุดทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้งพร้อมบันทึกผลการสอบเทยีบลงในใบ
บันทึกผลการทดสอบ 

6.5.1.3. ถ้าเครื่องค่าผดิพลาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ใหต้ดิสติ๊กเกอร์ 
หลักการ เครือ่งมืออุปกรณ์ วธีิการทดสอบการบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
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เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 4/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. แบบฟอร์มบันทกึผลการทดสอบ เคร่ืองปรับอุณหภูมิแบบแห้ง Dry bath 
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Dry bath  DRB 
Department……………………………………Section…………….…………. 
Date   ……/……/..2562       Province……………………………….………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog    …….Digital      

Resolution……….                    Gain การยอมรับ +/- 5 ๐C 

Range 1 2 3 
 UUC STD UUC STD UUC STD 

37       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes. by……………………………………… 

 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 5/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 6/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้)                                                                                      
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เร่ือง : วิธีทดสอบWI เคร่ืองปรับอณุหภมูิแบบแห้ง   
(Dry Bath) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- DRB    แผน่ท่ี : 7/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายอนภุาพ  สีกะมดุ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุตัิ :นายศรีสกลุ   แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เคร่ืองปรับอณุหภมิูแบบแห้ง  
(DRY BATH )   

๐C 
DRB 

+/- 2 ๐C 
37-50  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น ตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ืองท่ีตอ้งทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ)  
 PHT :   เคร่ืองปรับอณุหภมิูแบบแห้ง    Dry bath 

 ๐C  : องศาเซลเซียส                                                                                                                                            
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เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 1/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ตู้อบเพาะเชื้อ  (Incubator)   

                
 

คุณลักษณะเฉพาะ ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 

1. เป็นตู้อบเชือ้สําหรับการบ่มเชื้อในห้องปฏิบัติการทั่วไป  

2. มีค่าค่าความถูกต้อง  ± 0.1 ºC ที่อุณหภูมิ 37 ºC  

3. การหมุนเวียนความร้อนโดยใช้พัดลม  ชว่ยให้อุณหภูมิในตู้มีความสมํ่าเสมอ                       
4. ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor PID multi-function controller                            
5. สามารถแสดงเวลาอุณหภูมิ และเวลาการทํางานได้                                                    
6. มีเสียงเตือนเมื่อสิ้นสดุการทํางานและสามารถตั้งระยะเวลาความยาวนานของเสียงเตือนได ้    
7. สามารถล๊อกปุ่มกดได้                                                                                      
8. มีอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความปลอดภัย                                                                      
9. มีประต ู2 ชั้นโดยท่ีประตชูั้นในทําจากกระจกทนอุณหภูมิ สําหรับการดตูัวอย่างภายในตู ้      
10. สามารถปรับระดับความสูงของชั้นวางภายในได ้ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 2/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบตู้อบเพาะเชื้อ Incubator ดําเนินการได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง

ตามลาํดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
             -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการ ทดสอบตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมิู (STD) 
4.2. ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator (UUT) 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานตู้อบเพาะเช้ือ Incubator (UUT) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุารณ์      138 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 3/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  

6.1. ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 
6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของตู้อบเพาะเชื้อ Incubator (UUT)ท่ีจะทําการทดสอบลงใน

แบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator (UUT) ก่อนท่ีทําการทดสอบตาม 

แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 
 
6.5.  ทดสอบ ตู้อบเพาะเช้ือ Incubator 

6.5.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี อณุหภมิู 37 องศาเซลเซียส  42 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีผู้ รับบริการ
กําหนด 

6.5.1.1. จากนัน้ให้วดัคา่อณุหภมิูจากหม้อต้มผ้าประคบแห้ง อ่านค่าจากเคร่ือง Standard 
6.5.1.2. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการสอบเทียบลงในใบ

บนัทกึผลการทดสอบ 

6.5.1.3. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 4/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

7. แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบ ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 
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Incubator  TNC  
 

Department……………………………………Section…………….…………. 
Date   ……/……/..2563       Province……………………………….………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog    …….Digital      

Resolution……….                    Gain การยอมรับ +/- 2 ๐C 

Range 1 2 3 
 UUC STD UUC STD UUC STD 

       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes. by……………………………………… 

 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 5/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 6/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

          
1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 

                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้)                                                        142                        



 

เร่ือง : วิธีทดสอบตู้อบเพาะเชือ้  
( Incubator ) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- INC   แผน่ท่ี : 7/6 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์  ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ  แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

ตู้อบเพาะเช้ือ 
Incubator 

๐C 
INC 

+/- 2 ๐C 
37- 42  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น ตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ืองท่ีตอ้งทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ)  
 INC : ตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 

 ๐C  : องศาเซลเซียส                                                                                                                                            
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เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 1/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เคร่ืองปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia)   

 
 

วัตถุประสงคก์ารใช้งาน 
               ใช้ปรับควบคุมอุณหภูมิของผูป่้วยให้เพ่ิมข้ึน หรือลดลงโดยการควบคุมอณุหภูมิของน้ํา ซึ่ง
ไหลเวียนอยู่ภายในผ้าห่มมสีามขนาดให้เลอืก ประกอบดว้ย 
สามารถแสดงอุณหภูมผิู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 แบบ คือ 
             1. แมนนวล (Manual) ได้ตั้งแต ่10-50 องศาเซลเซียส 
             2. อตัโนมัต ิ(Automatic) ได้ตั้งแต ่30-43.5 องศาเซลเซียส 
             3. ติดตามอุณหภูมิ (Monitor) ได้ตั้งแต่ 10-50 องศาเซลเซียส 

ข้อควรระวัง 
ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบําบัดโดยตรง ก่อนจะใช้งานนะครับ เพราะบางท่านอาจมี
สภาวะร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีไม่ควรใชค้รับ         
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เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 2/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพือ่เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทดสอบเคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ดําเนินการได้

อย่างครบถ้วน ถกูต้องตามลําดบัของวิธีการท่ีกําหนด 

1.2. เพือ่ให้ผู้ อ่ืนใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเดียวกนั สามารถสบืค้นความเป็นมา และใช้
ปฏิบติังานทดแทนกนัได้ 

2. ขอบเขต 
             -เอกสารฉบบันีค้รอบคลมุวิธีทดสอบเคร่ืองปรับอณุหภมูิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) 

หลกัการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ วิธีการทดสอบการบนัทกึผล และการวิเคราะห์ผล 
3. ผู้รับผิดชอบ 

3.1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานทดสอบตู้อบเพาะเชื้อ Incubator 
- ปฏิบติังานตามเอกสารวิธีการ ทดสอบเคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) 

4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
4.1. เคร่ืองมือ Standard  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อณุหภมิู (STD) 
4.2. เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) (HHT) 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1. คูมื่อการใช้งานเคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) (HHT) 
5.2. คูมื่อการใช้เคร่ืองมือมาตรฐานทดสอบ(STD) 
5.3. การประเมินคา่ความไมแ่นน่อนในการวดั สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.4. ข้อควรปฏิบติัในระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 วา่ด้วยห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั และ

การ ตีความคา่ใน Certificate ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
5.5. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
5.5  เอกสารนีอ้้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

5.6 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์วชัรินทร์ เกตกุารณ์      145  



 

เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 3/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

  
6. วิธีปฏบิตังิานการทดสอบ  

6.1. ให้บนัทกึผลการทดสอบในฟอร์ม เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) 

6.2. บนัทกึข้อมลูของลกูค้า และข้อมลูของเคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) (HHT)ท่ีจะทํา
การทดสอบลงในแบบฟอร์ม ข้อ 7 

6.3. บนัทกึอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ณ สถานท่ีทดสอบ 

6.4. ตรวจสอบสภาพภายนอก (Basic  Test)ของ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) (HHT) 

ก่อนท่ีทําการทดสอบตาม แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report ข้อ 8 

6.5.  ทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) 
6.5.1. กําหนดจดุทดสอบท่ี อณุหภมิู 32 องศาเซลเซียส  42 องศาเซลเซียส หรือตามท่ีผู้ รับบริการ

กําหนด 

6.5.1.1. จากนัน้ให้วดัคา่อณุหภมิูจากหม้อต้มผ้าประคบแห้ง อ่านค่าจากเคร่ือง Standard 
6.5.1.2. แตล่ะจดุทดสอบ ให้ทดสอบอย่างน้อย 3 ครัง้พร้อมบนัทกึผลการสอบเทียบลงในใบ

บนัทกึผลการทดสอบ 

6.5.1.3. ถ้าเคร่ืองคา่ผิดพลาดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ียอมรับได้ให้ติดสต๊ิกเกอร์ 
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เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 4/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. แบบฟอร์มบันทกึผลการทดสอบ  เคร่ืองปรับอุณหภมูิร่างกาย HHT 
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เคร่ืองปรับอุณหภมูร่ิางกาย HHT 
Department……………………………………Section…………….…………. 
Date   ……/……/..2562       Province……………………………….………… 
Manufacture…………………………….Model………………………………… 
Serial No……………………………………ID No……………………………… 
Temp………………๐C    Humidity………….%    …….Analog    …….Digital      

Resolution……….                    Gain การยอมรับ +/- 5 ๐C 

Range 1 2 3 
 UUC STD UUC STD UUC STD 

       
       
       

๐C ๐C ๐C ๐C 

 
Tes. by……………………………………… 

 



 

เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 5/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

8. แบบฟอร์ม Preventive Maintenance Report 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สญัญาณเตือน  

1.2 ลกัษณะการติดตั้ง/ยดึโยง  1.21 สญัญาณแสดงการทาํงาน  

1.3 การขบัเคล่ือน / เบรค  1.22 ฉลาก / เคร่ืองหมาย  

1.4 สายปลัก๊ไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  

1.5 สายสญัญาณ  หมายเหตุ 

1.6 ความตึงหยอ่น/ความแน่นหนา  

1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส์  2.1 ระบบกราวด ์0.5 ohm  

1.8 หลอด ท่อ/วสัดุห่อหุม้  2.2 การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  

1.9 สายเคเบิล  หมายเหตุ 

1.10 ขอ้ต่อ/จุดต่อต่างๆ  

1.11 Electrodes / transducer  3.1 ทาํความสะอาดเคร่ือง  

1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อล่ืนจุดหมุนกลไกต่างๆ  

1.13 สวทิช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแกไ้ข  

1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปล่ียนวสัดุตามอายงุาน  

1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พดัลม  3.5 เปล่ียนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  

1.16 ระดบัของเหลว  หมายเหตุ 

1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จประจุ  

1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  

1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 6/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธีหาค่าเฉล่ีย ( Mean) 
                                   	

                                   
             = คา่เฉลีย่ ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมลูท่ีทดสอบ 
 

2. วิธีหาค่าผิดพลาด 
Error  คือคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน  

 คา่  ERR  = คา่ผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําคา่ท่ีวดัได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 
 

Error = (UUT Setting - Std.Reading )  หรือ  (UUT Reading  - Std. Setting) 
 
Error = (UUT Setting - Std.Reading    )  หรือ  (UUT Reading   - Std. Setting) 
 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เท่านัน้ 
                        % Error       =   100 X ค่าError / UUT       =   _ ?  % 

 
                Correction  =  (STD  - UUT )  
 

คา่แก้ (Correction) =  เคร่ืองหมายตรงข้ามกบัคา่ Error  
 

คา่ท่ีแท้จริง ( True Value)     =   (คา่ UUT) + (คา่แก้) 
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เร่ือง : วิธีทดสอบ เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia) 

(Work Instruction) 

รหสั : WI-TES- HHT    แผน่ท่ี : 7/7 
ฉบบัท่ี : 01     แก้ไขครัง้ท่ี : 00 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :  2563 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5  
ผู้จดัทํา : นายนิธิสนัต์    ขําดีธนาวงค์ 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ   โขวฒิุธรรม 

ผู้อนมุติั :นายศรีสกลุ แสงประเสริฐ 

ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5   

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  ห้ามคดัลอก สาํเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

3.เกณฑ์การยอมรับ  
รายการเคร่ืองมือ หน่วยวดั รหัส ค่าผดิพลาดท่ียอมรับได ้ พิสยัการทดสอบ 

เคร่ืองปรับอุณหภูมิร่างกาย 
(Hypo-hyperthermia)   

๐C 
HHT 

+/- 2 ๐C 
32- 42  ๐C 

หมายเหต ุ  การกําหนดช่วงการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้ กําหนดเองได้ตาม
ลกัษณะการใช้งานทัง้นีเ้กณฑ์การยอมรับข้างต้นเป็นเกณฑ์ค่ากลางโดยสว่นใหญ่ยดึมาตรฐาน  ECRI  ในการ
อ้างอิงในการประชมุคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
4.นิยามศัพท์  ใช้เฉพาะเอกสารฉบบันี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านไดข้องเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐานตาม  
ยา่นการวดัต่าง ๆ(วดัไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังแลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นค่ามาตรฐานจากเคร่ืองมือวดัท่ีทาํการปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการ                                                          
วดัของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ เช่น ตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีนาํมาทดสอบเคร่ืองท่ีตอ้งทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือมาตรฐานเม่ือนาํมาวดัเทียบค่ากบัเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบ             
 UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบท่ีปรับตั้งใหต้รงตามยา่นของค่าท่ีตอ้งการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าท่ีสามารถอ่านไดจ้ากของเคร่ืองมือท่ีนาํมาทดสอบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวดัสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภณัฑว์า่ทนรับตามกาํหนดไวห้รือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสาํหรับค่าผิดพลาด โดยนาํมาบวกกบัค่ายงัไม่ปรับแกข้องการวดั 
  True Value  :คือ ค่าท่ีแทจ้ริง 
 STD: เคร่ืองมือ Standard ( ท่ีนาํมาทดสอบ)  
 PHT : เคร่ืองปรับอณุหภมิูร่างกาย (Hypo-hyperthermia) 

 ๐C  : องศาเซลเซียส                                                                                                                                            
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Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 1/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การทดสอบนาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
 

   
 
1. จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิัติในการสอบเทียบนาฬกิาจับเวลา 
2.หลักการทาํงานของเครื่อง 
              ตัวจับเวลาเปน็นาฬิกาประเภทพิเศษท่ีใช้สําหรับวัดช่วงเวลาเฉพาะ ตัวจับเวลาสามารถแบง่
ออกเป็นสองประเภทหลัก ตัวจับเวลาท่ีนับข้ึนจากศนูย์สําหรับการวัดเวลาที่ผ่านไปมักเรียกว่าตัวจับเวลาใน
ขณะท่ีอุปกรณ์ที่นับถอยหลังจากช่วงเวลาท่ีระบุมักเรียกว่าตัวจับเวลา ตัวอย่างง่ายๆของประเภทน้ีคือ
นาฬิกาทราย ตัวจับเวลาวธิีการทาํงานมีสองกลุ่มหลัก: ตัวจับเวลาฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร ์
         ตัวจบัเวลาเคร่ืองกล  (analog) 
      เครื่องกลจับเวลาใช้เครื่องจักรในการวัดเวลา โดยท่ัวไปตัวจับเวลาดว้ยตนเองจะถูกต้ังค่าโดยหมุนปุ่ม
หมุนเป็นช่วงเวลาท่ีต้องการ การหมนุวงแหวนจะเก็บพลังงานไว้ในแหล่งพลังงานหลักเพ่ือให้กลไกทํางาน 
พวกมันทํางานคล้ายกับนาฬิกาปลุกเชงิกล พลังงานในเมนสปริงทําให้ล้อสมดุลหมุนไปมาได้ การสวิงของ
ล้อแต่ละครั้งจะทําให้ขบวนเกียร์เคล่ือนที่ไปข้างหน้าด้วยจํานวนที่แน่นอนเล็กน้อยทําใหว้งแหวนหมุนไป
ข้างหลังอย่างม่ันคงจนกระท่ังถึงศูนย์เมื่อแขนก้านตีระฆัง กลไกจับเวลาครวัถูกคิดค้นในปี 1926 โดย 
Thomas Norman Hicks กลไกท่ีแม่นยําและราคาถูกกว่าบางอย่างใช้ใบพัดแบนท่ีเรียกว่าพัดลมลอยท่ี
หมุนต่อการต่อต้านของอากาศ เครื่องจับเวลาไข่เชงิกลที่มีความแม่นยําตํ่าบางครั้งเป็นประเภทน้ี     151 



 

Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 2/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

         ตัวจับเวลาเชิงกลที่ง่ายและเก่าแก่ที่สุดคือนาฬิกาทรายซ่ึงมีจํานวนทรายที่แน่นอนผ่านทางช่องเปิด
แคบ ๆ จากห้องหนึ่งไปอีกห้องหน่ึงเพ่ือวัดช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 

          ตัวจับเวลาอิเลก็ทรอนิกส์    (digital) 
          จับเวลาดิจิตอลอย่างง่าย ส่วนประกอบภายใน - รวมถึงแผงวงจรที่มีชิปควบคุมและจอแสดงผล 
LED แบตเตอรี่และออด - มองเห็นได้ 
ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ [จําเป็นต้องมีคําอธิบายเพ่ิมเติม] เปน็หลักของนาฬิกาควอทซ์ท่ีมีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พิเศษและสามารถบรรลคุวามแม่นยําสูงกว่าตัวจับเวลาเชิงกล ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์มี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล แต่อาจมีจอแสดงผลแบบอนาล็อกหรือดิจิตอล วงจรรวมทําให้ดิจิตอลลอจิกมี
ราคาไม่แพงจนปัจจุบันเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกกว่าเคร่ืองจับเวลาเชิงกลและเครื่องกลไฟฟ้า
หลายเครื่อง ตัวจับเวลาส่วนบุคคลน้ันมีการใช้งานเป็นระบบคอมพิวเตอร์ชิบเดียวแบบง่ายคล้ายกับนาฬิกา
และมักจะใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกัน 
       ขณะนี้มีการใช้ตัวนับจํานวนมากในซอฟต์แวร ์ ตัวควบคุมสมัยใหม่ใช้ตัวควบคุมตรรกะท่ีต้ังโปรแกรม
ได้ (PLC) แทนที่จะเป็นกล่องที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วตรรกะน้ันได้รับการ
ออกแบบราวกับวา่มันเป็นรีเลย์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พิเศษท่ีเรียกว่า ladder logic ใน PLC ตัวจับ
เวลามักจะถูกจําลองโดยซอฟต์แวร์ท่ีสร้างไว้ในคอนโทรลเลอร์ ตัวจับเวลาแต่ละตัวเป็นเพียงรายการใน
ตารางท่ีดูแลโดยซอฟต์แวร์ตัวจับเวลาดิจิตอลถูกใช้ในอุปกรณ์ความปลอดภยัเช่นตัวจับเวลาก๊าซ 
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Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 3/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ข้ันตอนการบํารุงรักษา 
- ควรเก็บรักษาเครื่องไวห้า่งจากความชื้น 
- ในกรณีได้ใช้งานเป็นเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องแบบดิจิตอล 
- เมื่อตัวเลขเริ่มจางควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หรือ แบบอนาล๊อคจะเดินช้าลง 
              
5. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง 
 
2. ไฟฟ้าเข้าเคร่ืองแต่กดปุ่มแล้วไม่ทํางาน 

- ให้ตรวจดูวา่ข้ัวถ่านแน่นสนิทหรือไม ่
- ในกรณีข้ัวข้ึนสนิมให้ขัดทําความสะอาดใหม่    
 - ให้เช็ดทําความสะอาดภายในปุ่มกด 

 
6. ข้อควรระวังในการใช้งาน 
              นาฬิกาจับเวลาขนาดเล็กท้ังแบบดิจิตอลส่วนมากจะใช้ถ่านก้อนเดียวเพราะฉะน้ันแรงดัน
ไฟเลี้ยงจะน้อยความแน่นของข้ัวถ่านจึงมีความสําคัญท้ังแบบกระดุมกับแบบ aaa 
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Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 4/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

7. วัตถุประสงค ์
7.1 เพ่ือทดสอบความเทีย่งตรงแม่นยําของนาฬิกาจับเวลา 

8. ขอบเขต 
เอกสารฉบบันี้ครอบคลุมวิธีทดสอบการทดสอบนาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 

หลักการ เครือ่งมืออุปกรณ์ วิธีการทดสอบ การบันทึกผล และการวิเคราะห์ผล 
9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1เจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานทดสอบ นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
    -ปฏบิัติงานตามเอกสารวิธกีารทดสอบ นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock)    

10. เครื่องมืออุปกรณ์ 
10.1 เครื่องมือ Standard    (STD) 
10.2 เครื่องมือ Standard  Digital Stopwatch    (STD)  
10.3 เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีต้องใช้ฐานเวลาสั่งการทํางานเครื่อง      

11. เอกสารอ้างอิง 
        11.1    คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีอาศัยการส่ังงานจากฐานเวลา 

             11.2    คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานนาฬิกาจับเวลา (STD) 
    11.3   เอกสารนี้อ้างอิงของคณะกรรมการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยนายศรี
สกุล แสงประเสริฐ 

11.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ของ อาจารย์
วัชรินทร ์เกตุการณ์ 

    11.5   คู่มือการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองวิศวกรรม
การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.2556 

 
12. วิธีปฏิบัติงานการทดสอบ  

12.1 ให้ใชต้ารางบันทึกผลการทดสอบ นาฬิกาจับเวลา Alarm Clock ACT 0046 154 



 

Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 5/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ในการบันทึกผลการทดสอบ 
           12.2 บันทึกข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของ นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock)    ที่จะทําการ
ทดสอบลงในแบบฟอร์ม  Alarm Clock ACT 0046 
             12.3   ตรวจสอบสภาพภายนอก ( Basic  Test ) ของ  นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
ก่อนที่จะทําการทดสอบ ตามแบบฟอร์ม  Preventive Maintenance Report     
 
            12.4 ทดสอบนาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
                     Standard  Digital Stopwatch    (STD)  
                         
                        1.ต้ังเวลาตามตารางบันทึกผลการทดสอบ โดยตั้งเป็นนาทีและกด start ให้ ทํางาน
พร้อมกับ ตัวนาฬิกามาตรฐาน รอจนหมดเวลาที่ต้ังไว้แล้วกด stop ท่ีตัวมาตรฐานแล้วบันทึกค่าเวลาใน
หน่วย วินาท ี ในช่อง std ส่วนค่า 1/100 หรือ 1/1000 วนิาที ไม่ต้องบันทึกเพราะส่วนนี้จะเกิดความ
ผิดพลาดมาจากกการกดปุม่ของผู้ทําการสอบเทียบเป็นส่วนใหญ่ 
ความเร็วรอบของเครื่องปั่นเม็ดเลือด (Hematocrit)   คงที่โดยใช้เวลาประมาน 30 วินาท่ี 
                         
                        2.ใหท้ดสอบอย่างน้อย 3 ครั้งพร้อมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก 
 
หมายเหตุ ชว่งเวลาที่ต้องการวัด (Rang) แล้วแต่เจ้าหน้าท่ีห้องแล๊บปฎบิัติการต้องการใช้งาน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะใช้ช่วงเวลาตา่งๆกันไป 
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Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 6/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

                         ตารางบันทึกผลการทดสอบนาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบเวลา 
                  1.กําหนดจุดสอบเทียบตามท่ีผู้รับบริการกาํหนด 
                  2.แต่ละจุดทดสอบ ใหท้ดสอบอย่างน้อย 3 ครั้งพร้อมบันทึกผลการทดสอบลงในใบบันทึก
ผลการทดสอบ 
                  3.ถ้าเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได้ ให้ ติดสต้ิกเกอร ์   156 

Alarm Clock ACT 0046 
Department                                             Section…………….…….……………. 

Date / /2562…….Province        .   
Manufacture………………………..……….Model…………… ….………………… 
Serial No……………………………..………ID No                                               . 
Temp………………๐C    Humidity………….%       ……..Analog     …….Digital      

 

Sec STD STD STD 

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

Sec Sec Sec Sec 

 
Testing by……………………………………… 

 



 

Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 7/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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Preventive Maintenance Report 

1.1 สภาพภายนอก/โครงสร้าง  1.20 สัญญาณเตือน  
1.2 ลักษณะการติดตั้ง/ยึดโยง  1.21 สัญญาณแสดงการทํางาน  
1.3 การขับเคลื่อน / เบรค  1.22 ฉลาก / เครื่องหมาย  
1.4 สายปลั๊กไฟ AC  1.23 อุปกรณ์ประกอบ  
1.5 สายสัญญาณ  หมายเหต ุ
1.6 ความตึงหย่อน/ความแน่น
หนา  
1.7 เบรกเกอร์ / ฟิวส ์  2.1 ระบบกราวด์ 0.5 ohm  
1.8 หลอด ทอ่/วัสดุห่อหุ้ม  2.2 การรั่วของกระแสไฟฟ้า  
1.9 สายเคเบิล  หมายเหต ุ

1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ  
1.11 Electrodes / 
transducer  3.1 ทําความสะอาดเครื่อง  
1.12 ฟิลเตอร์  3.2 การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่างๆ  
1.13 สวิทช ์/ การควบคุม  3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแก้ไข  
1.14 ฮีทเตอร์  3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน  
1.15 มอเตอร์ / ป๊ัม / พัดลม  3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ  
1.16 ระดับของเหลว  หมายเหต ุ
1.17 แบตเตอร่ี / การชาร์จ
ประจุ  
1.18 การแสดงผล  สรุปโดยรวม  
1.19 Self Test  ผู้บํารุงรักษา………………………….               



 

Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 8/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

1. วิธหีาค่าเฉลี่ย ( Mean) 
                                    
                                  	 	 	…	 	  
 
             = ค่าเฉล่ีย ( Mean) 
           n = จํานวนข้อมูลที่ทดสอบ 

 
2. วิธหีาค่าผิดพลาด 

 Error  คือค่าความผิดพลาดของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเครือ่งมือมาตรฐาน  
 ค่า  ERR  = ค่าผิดพลาดท่ีเกิดจากการนําค่าที่วัดได้ ลบ ด้วยค่าจริง เสมอ 

          Error = (UUT Setting-Std.Reading) หรือ (UUT Reading-Std. Setting) 
ตัวอย่างการหาค่าค่าเฉลีย่ ( Mean)และค่าผิดพลาด(Error) 

 
 
 
 
 

     UUT Setting       =   180     Sec 
                              n    =     3 
                STD Reading(  )        =   

3

183182181         =  182                   sec 

          Error  =    Error = UUT Reading – STD Setting      =     180  -  182     sec  
                                         คา่  Error   ท่ี  180  sec      =   -  2                    sec 
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UUT 
Setting    

STD Reading 
(1) 

STD Reading 
(2) 

STD Reading 
(3) 

Mean  
( ) 

Error 

(3) 180 181 182 183 182 - 2 
Sec Sec Sec Sec Sec Sec 



 

Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 9/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

                        % Error       =   (UUT Reading – STD Setting)  / STD Setting   x  100    
                                          =    - 1.11 % 
                           ค่า ERR  จะมีค่าเป็น  +  หรือ  -  เทา่น้ัน 

ค่าแก้ (Correction) =   - 2  sec  (เครื่องหมายตรงข้ามกับค่า Error)  
                  Correction  =  (STD  - UUT )  
  ค่าท่ีแท้จริง ( True Value)          =   (ค่า UUT) + (ค่าแก)้ 

           ค่าท่ีแท้จริง ( True Value)       =   182 + (- 2 )       sec 
                                 =   182  -  2          sec 
 ค่าที่แท้จริง ( True Value)       =        180             sec 
 

 
3. เกณฑ์การยอมรับ  

รายการเคร่ืองมือ หน่วยวัด รหัส ค่าผิดพลาดท่ี
ยอมรับได้ 

พิสัยการทดสอบ 

นาฬิกาจับเวลา 
(Alarm Clock) 

sec ALM +/-20 sec(+/-10 
sec) 

Timer 180-420 sec 

 

หมายเหตุ   การกําหนดชว่งการใช้งาน และเกณฑ์การยอมรับ โรงพยาบาลสามารถเป็นผู้กาํหนดเองได้ตาม
ลักษณะการใช้งานท้ังน้ีเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเปน็เกณฑ์ค่ากลางโดยส่วนใหญ่ยึดมาตรฐาน  ECRI  ใน
การอ้างอิงในการประชุมคณะทํางานของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
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Work Instruction 
การทดสอบนาฬิกาจบัเวลา 
(Alarm Clock Testing) 

 

รหัส :   WI-TES-ACT  แผ่นท่ี : 10/10 
ฉบับท่ี : 01           แก้ไขคร้ังท่ี : 00 
วันท่ีบังคับใช้ :   2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ผู้จดัทํา : นายณฐัวธุ   สวุรรณบท 
ผู้ตรวจสอบ : นายสเุทพ  โขวฒิุธรรม 

ผู้อนุมัติ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ 
ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 
 

กรณีมีขอ้สงสยั-ตอ้งการคําอธิบายหรือพบความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติั โปรดแจ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานทราบทนัที 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ี5 ห้ามคดัลอก สําเนาอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

4. นิยามศัพท ์ ใช้เฉพาะเอกสารฉบับนี ้
 UUT ( Unit Under Testing :) ;  ค่าท่ีสามารถอ่านได้ของเคร่ืองมือท่ีนํามาทดสอบกับเคร่ืองมือ
มาตรฐานตาม  ย่านการวัดต่าง ๆ(วัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้งแล้วนําผลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย) 
 STD.Setting : เป็นคา่มาตรฐานจากเคร่ืองมือวัดที่ทําการปรบัต้ังให้ตรงตามย่านของค่าท่ีต้องการ วัดของ
เครื่องมือท่ีนํามาทดสอบ เช่น ตุ้มน้ําหนักมาตรฐานที่นํามาทดสอบเคร่ืองท่ีต้องทดสอบ 
 STD.Reading : เป็นค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือมาตรฐานเมื่อนํามาวัดเทียบค่ากับเครื่องมือที่นํามา  ทดสอบ              
UUT Setting : คือค่าของเคร่ืองมือที่นํามาทดสอบท่ีปรับต้ังใหต้รงตามย่านของค่าที่ต้องการทดสอบ 
 UUT Reading :  ค่าที่สามารถอ่านได้จากของเครื่องมือที่นํามาทดสอบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน 
 ERCI ;ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) 
 Testing(Tes) :  การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ว่าทนรับตามกําหนดไว้หรือไม่ 
 Correction : คือ ค่าท่ีชดเชยสําหรับค่าผิดพลาด โดยนํามาบวกกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด 
 True Value  :คือ ค่าที่แท้จริง 
 STD: เครื่องมือ Standard   
 ACT : นาฬิกาจับเวลา (Alarm Clock) 
 sec:  วินาที  
 min: นาที 
 WI-TES- ACT   : Work Instruction Testing Alarm Clock 
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ภาคผนวก 1 
 

การบํารงุรักษา (Preventive Maintenance) 
วิธีการบํารุงรักษาของเครื่องมือแพทย์ จะไม่ได้ระบุว่าเป็นของย่ีห้ออะไร รุ่นไหน แต่จะระบุเป็นแนวทาง

กลาง ๆ ในการให้ทําการบํารุงรักษา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมได้ ไม่มีรายละเอียด
ในวิธีการบํารุงรักษาใดที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานคงที่ ในทางตรงกันข้ามรายละเอียดจะสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสภาพของหน่วยงาน ตามสภาพการใช้งานของเครื่องมือ ตามความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
ตามความต้องการเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
 

1. สภาพภายนอก/โครงสร้าง ตรวจสอบความสะอาดและสภาวะทั่วๆไปภายนอกเครื่อง โดยสังเกตว่า
โครงหอหุ้มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือส่วนประกอบต่างๆยังคงสภาพเดิมและแน่นหนาไม่มี
คราบของเหลวรั่วหรือมีการกระแทกอย่างรุนแรง 

2. ลักษณะการติดต้ัง/ยึดโยง ให้ตรวจสอบสภาพของการติดต้ัง ตรวจสกรู นอต สลักต้ังแน่นพอดี 
3. การขับเคลื่อน/เบรก ตรวจดูว่าเคลื่อนที่ได้สะดวก หรือล๊อคให้อยู่กับที่ได้ดี ตรวจลูกล้ออย่าให้มีเศษ

ด้าย ผ้า เทป หรืออ่ืนๆ 
4. สายปลั๊กไฟ AC ตรวจดูว่าปลั๊กอยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว/หลุด บางครั้งต้องเขย่าแล้วฟังเสียง การ

หลุด/หลวม เต้าเสียบไฟฟ้าต้องตรวจสภาพทุกจุด แล้วลองเสียบปลั๊กดูว่าการสัมผัสมั่นคงดี สาย AC 
จะต้องอยู่ในสภาพดี ที่เก็บสายจะต้องไม่หัก หรือแตกชํารุด 

5. สายสัญญาณ ตรวจดูว่าไม่มีการเสียหาย ขาด แตก รอยไหม้ หากตําแหน่งที่ชํารุดอยู่ที่ปลายด้านใด
ด้านหน่ึงอาจใช้วิธีตัดส่วนน้ันทิ้ง แต่หากตําแหน่งที่ชํารุดอยู่กลางสายควรเปลี่ยนเส้นใหม่ ทั้งน้ีต้อง
แน่ใจว่าต่อขั้วไฟฟ้าถูกต้อง นอกจากน้ันตรวจสายต่อสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 

6. ความตึงหย่อน/ความแน่นหนา ตรวจสอบตัวที่ยึดสายที่ปลายสายทั้งสองด้านของสาย และมั่นใจว่า 
ตัวยึดมีความแน่นหนาพอ ไม่หลวมหรือหลุดออกง่าย 

7. เบรกเกอร์/ฟิวส์ หากเคร่ืองมีสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง ตรวจดูและโยกสวิทซ์ดูว่าไม่หลวมและไม่ฝืดมาก 
ตรวจดูฟิวส์ที่ใช้อยู่ว่าถูกต้องตามขนาดและชนิดที่ระบุ กระบอกฟิวส์ต้องไม่แตกหัก 

8. หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม ตรวจดูว่าไม่มีรอยแตก ร้าว พับงอ หรือสกปรก ตรวจช่องทางออกของก๊าซ
ออกซิเจนต้องโล่ง สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

9. สายเคเบิล ตรวจดูสายต่างๆ เช่น เซนเซอร์ ว่าไม่มีแรงเค้น การยึดมีตัวสวมป้องกันการหมุนของสาย 
ดูว่าแน่นหนาดีไม่มีการดึงรั้ง วัดความต่อเน่ืองของสายนําสัญญาณข้างในโดยใช้เครื่องโอห์มมิเตอร์ 

10. ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ ตรวจข้อต่อสายไฟทุกจุดขาเสียบ ต้องตรง สะอาดเป็นมันวาวไม่เป็นสนิม แน่น 
ไม่หลวม 

11. Electrodes/transducer สะอาดไม่มีรอยแตกร้าว หรือเสื่อมสภาพ 
12. ฟิลเตอร์ ตรวจดูว่าตัวกรองอากาศว่าไม่มีการอุดก้ัน หากเห็นว่าสกปรกมากต้องเปลี่ยนใหม่ ดูว่าการ

ติดต้ังและลักษณะการติดต้ังถูกต้อง ตัวกรองควรได้รับการเปลี่ยนตามรอบที่บริษัทผู้ผลิตแนะนํา 
13. สวิทช์ / การควบคุม ก่อนเร่ิมงานควรสังเกตดูค่าต่างๆ บนหน้าปัดว่าอยู่ในสภาพใด ค่าที่ต้ังอยู่

ถูกต้องหรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ที่การใช้ที่ไม่ถูกต้องทําให้การทํางานของเคร่ืองล้มเหลว บันทึก
ค่าต่างๆเหล่าน้ันก่อนเร่ิมทํางาน ตรวจสอบต้ังค่าต่างๆตามคู่มือของเครื่อง                     
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ต้องตรวจสอบปุ่มควบคุมสวิทซ์ต่างๆ ด้านสภาพทั่วไป ความมั่นคง การหมุน การสัมผัส ตรวจค่าการ
ปรับต้ังสัญญาณเตือน  มีจุดที่ตรึงไว้ (พิกัด) การหยุด ตรงตําแหน่ง หากเป็นเมมแบรนสวิทซ ์(Membrane 
switch) ผิวของเมม 

แบรนหรือปุ่มสัมผัสต้องไม่แตก ร้าว ทะลุ (จากปลายเล็บหรือปลายปากกา) ตลอดจนการตรวจเช็ค
ต้องแน่ใจว่า แต่ละปุ่มควบคุมและสวิทซ์ ทําหน้าที่ได้ถูกต้อง 

14. ฮีทเตอร์ ตรวจดูสีของ ฮีทเตอร์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นสีคล้ําลงได้ แต่ไม่ได้ด่างเฉพาะจุด เพราะอาจ
เน่ืองจากมีฝุ่นผงอ่ืน ติดที่ผิว ซึ่งอาจมีไอหรือไฟจากการเผาไหม้ได้ ปรับการใช้งานของฮีทเตอร์ว่า 
เปิด/ปิดได้ตามค่าที่ต้ัง สภาพโดยทั่วไปต้องไม่บวม โค้ง งอ หรือแตก 

15. มอเตอร์ / ปั๊ม / พัดลม ตรวจดูใบพัดว่ามีครบทุกใบ สภาพดี ไม่แตก หัก บ่ิน งอ ไม่มีด้ายไปพัน ก่อน
ทําการหล่อลื่นด้วยสารไดๆให้เช็คกับคู่มือของเครื่องก่อน หากทําการหล่อลื่นต้องบันทึกด้วย ตรวจ
ระดับความดังของเสียงในการทํางานของมอเตอร์ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ ส่วนใหญ่ต้นตอของเสียง
มาจากการทํางานของใบพัด/การติดต้ังไม่มั่นคง ปิดเคร่ืองก่อนแล้วใช้มือหมุนพัดลมดูต้องแน่ใจว่า
หมุนราบร่ืนดี  

16. ระดับของเหลว ตรวจดูระดับของเหลวให้อยู่ในระดับที่กําหนด ไม่สูงหรือตํ่าเกินไป เช่น ระดับนํ้ามัน
ของ suction หรือสารปรอทใน BP 

17. แบตเตอรี่ / การชาร์จประจุ ตรวจดูสภาพทั่วไปท้ังแบตเตอรี่และข้อต่อการใช้งานแบตเตอรี่ ควรระบุ
ได้ถึงอายุการใช้งาน ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองขณะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หากพลังงานเหลือ
น้อยต้องมีการเตือน ดูการชาร์จ ตรวจสอบความสามารถของแบตเตอร่ีโดยทดสอบหน้าที่การทํางาน 
หากจําเป็นต้องเปลี่ยนลูกใหม่ต้องทําการบันทึก 

18. การแสดงผล ตรวจสอบการทํางานของไฟทุกดวง ตัวบ่งช้ี ตัวแสดงผลด้วยแสง ทั้งการทํางานของ
เครื่องและการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงการแสดงผลท่ีเป็นแบบดิจิตอล 

19. Self Test เป็นการตรวจการทํางานการปรับต้ังเคร่ืองโดยผู้ใช้ (Self Test) หรือเมื่อกดปุ่มทดสอบ
เครื่องด้วยตัวเคร่ืองเอง หรือการทดสอบก่อนใช้งาน 

20. สัญญาณเตือน ตรวจสอบการทําหน้าที่ ให้สัญญาณเตือนทํางาน (จากการปรับต้ังค่าพิกัดการเตือน) 
ทั้งระบบเสียงและแสง ตรวจสอบการปรับต้ังอ่ืนๆที่สัมพันธ์กัน สังเกตการณ์เตือนเม่ือมีการปลดสาย
โพรบออก การปิด-เปิดวงจรโพรบวัดอุณหภูมิของผู้ป่วย การเสียบหรือไม่เสียบโพรบ หรือ ตรวจสอบ
เสียงเตือนตามท่ีระบุในคู่มือ 

21. สัญญาณแสดงการทํางาน การทําหน้าที่ ให้สัญญาณเสียงเตือนทํางาน จัดการเรื่องความดังของเสียง 
และการปรับความดังเสียงเตือน เสียงเตือนจะต้องได้ยินชัดเจน และสัญญาณแบบหลอดไฟ แสดงการ
ทํางานต่าง ๆ 

22. ฉลาก / เครื่องหมาย ตัวหนังสือที่เขียนต้องชัดเจนและระบุความเฉพาะของการทําหน้าที่ของการ
ควบคุมต่าง ๆ สวิทซ์ ตัวต่อเช่ือม 

23. อุปกรณ์ประกอบ ตรวจเช็คว่ามีครบถ้วน สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่  
24. ระบบกราวด์ 0.5 ohm ให้ใช้เครื่องมือวัด Safety Analyzer วัดค่าแล้วบันทึกผลค่าที่วัดได้ 
25. การรั่วของกระแสไฟฟ้า (<300 μA) คือให้ใช้เครื่องมือวัด Safety Analyzer วัดค่าแล้วบันทึกผล

ค่าที่วัดได้ (หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถวัดได้ให้ทําการขีดละ หรือบันทึกหมายเหตุของปัญหาที่ทําให้วัด
ไม่ได้ลงในแบบฟอร์ม ช่องค่าที่วัดได้ เช่น ปลั๊กไม่มี Ground, ตัวอาคารไม่มี Ground หรือถ้าไม่มี 
Function ให้ทดสอบให้เขียนว่า N/A (not applicable) ไม่มี, ไม่เก่ียว, ไม่เหมาะสม)            163 



 

 

26. การทําความสะอาดเครื่อง จะเป็นการทําความสะอาดหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้ว การทําความ
สะอาดเคร่ืองอาจใช้วิธีการเป่าหรือดูดฝุ่นที่จับอยู่ภายในเคร่ือง รวมไปถึงการทําความสะอาด
หน้าสัมผัสต่างๆ ของสวิตช์ต่างๆ ที่ทําหน้าที่เป็นสะพานเช่ือมทางไฟฟ้า การล้างทําความสะอาดด้วย
นํ้าสบู่อ่อนหรือสารขัดล้างแล้ว และควรล้างอุปกรณ์ด้วยนํ้าสะอาดจนหมดคราบสบู่หรือสารขัดล้าง 
เพราะคราบสบู่ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเน้ือเย่ือของร่างกายและยังส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจากเช้ือลดตํ่าลง 

27. การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่าง ๆ ควรทําอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดสนิม ซึ่งจะส่งผลทําให้ฝืดและ
เสียหายได้ 

28. ปรับเทียบค่ามาตรฐาน / ปรับจูนแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือของเครื่องมือแพทย์    
ชนิดน้ัน ๆ ที่ได้กําหนดไว้ 

29. เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน โดยเช็คจากคู่มือการใช้งาน หรือ Service manual ว่าทางบริษัทผู้ผลิตได้
กําหนด ว่าวัสดุ อุปกรณ์แต่ละชนิดควรเปลี่ยนที่ระยะใดบ้าง 

30. เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ ตรวจดูระดับของเหลวในถังเก็บ และควรเปลี่ยนตามอายุ        
การใช้งาน 
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ภาคผนวก 2 
 

รูปแบบสต๊ิกเกอร์ (tag/sticker) 
  การติดสต๊ิกเกอร์ tag/sticker สําหรับติดที่เครื่องมือแพทย์หลังการทดสอบแล้ว และพบว่าเคร่ืองมือ
แพทย์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยการระบุสถานะของการทดสอบ เช่น การติด
ป้าย/สต๊ิกเกอร์ โดยระบุรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี  

1. สิ่งบ่งช้ีสถานการณ์ทดสอบ เช่น ผ่าน/ไม่ผ่าน, PASS/No PASS, ผ่านการทดสอบแล้ว/ห้ามใช้ 
2. สิ่งบ่งช้ีเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ เช่น ช้ือ ย่ีห้อ รุ่น ผูผ้ลติ รหัส 
3. วันที่ทดสอบ (TEST DATE) 
4. วันครบอายุการทดสอบ (NEXT TEST DUE / DUE DATE) 
5. สิ่งบ่งช้ีผู้ทําการทดสอบ เช่น ช่ือผู้ทดสอบ หรือช่ือ ที่อยู่ หอ้งปฏิบัติการ 
6. สิ่งบ่งช้ีเฉพาะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ห้ามปรับแต่ง,ช่วงการใช้งาน, ค่าแก้สําหรับการใช้งาน 
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