
คูมือวิธีการทดสอบ Pressure Test Gauge : Gas Type 

หองปฏิบัติการทดสอบ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

(Laboratory Form manual : WI-PRE-01-PTG) 

ประกาศใชวันที.่...............................ฉบับแกไขครั้งที่ - 

 

 

 

ผูจัดทํา 
 
 
 

(.....................................................) 
วิศวกร (ชีวการแพทย) 

          /                 /           . 

ผูทบทวน 
 
 
 
(.....................................................) 
หัวหนากลุมวิชาการและมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ 
          /                 /           . 

ผูอนุมัติ 
 
 
 
(.....................................................) 
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 5 
          /                 /           . 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  เอกสารควบคุม 
  เอกสารไมควบคุม 
สําเนาที.่.......................................... 
ผูถือครอง........................................ 
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ขั้นตอนการทดสอบเครื่องวัดความ

ดันโลหิต 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  2 จาก 5 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI-BPM วันที่ประกาศใช: 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการทดสอบ 
เครื่องวัดความดันแบบเกจ 

(Pressure Test Gauge : Gas Type) 
 
1. ขอบขาย 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชเพื่อทําการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องวัดความดันแบบเกจ สําหรับเครื่องที่มี
การเปดใชงานในครั้งแรก เครื่องที่มีการใชงานมาแลวตามระยะเวลาหนึ่ง หรือหลังซอมแซม 
2. มาตรฐานอางอิง 
 2.1 มาตรฐาน Calibration of Pressure Gauge : DKD-R6-1 Edition 2014 
 2.2 มาตรฐาน British Standard BS EN 837-1:1998 
3. รายละเอียดการทดสอบ 

รายการ ขอกําหนด วิธีทดสอบ 
1.คาความผิดพลาดสูงสุด 1. ชวงการวัด 0 - 300 mmHg เปรียบเทียบคาความดัน

ของตัวอยาง กับความดันที่
อ า น ไ ด จ า ก เ ค รื่ อ ง มื อ
มาตรฐานดานความดัน 

 
4. เครื่องมือและอุปกรณ 

เครื่องมือ ขอกําหนด 
1. เครื่องมือมาตรฐานดานความดัน 
(Digital Pressure Gauge : Additel 681) 
 

1.1 Accuracy 0.02 % of full scale Z 
1.2 Range 0-300 Psi 

2. เครื่องปรับความดันละเอียด 
Pressure Test Pump : Additel-ADT912) 

2.1 95% vacuum to 60 psi (4 bar) positive 
pressure 
2.2 Resolution 0.001 mbar 

3. นาฬิกาจับเวลา มี 
หมายเหตุ รายการเครื่องมือลําดับที่ 1 ตองไดรับการสอบเทียบและสามารถสอบกลับไดยังระบบหนวยระหวางประเทศ 
(International System of Units, SI Unit) 

 
5. การปฏิบัติเบ้ืองตน 
 6.1 ศึกษาคูมือการดําเนินงานของเครื่องที่ทําการทดสอบ 
 6.2 อานข้ันตอนการทดสอบ/สอบเทียบทั้งหมดกอนเริ่มการทดสอบ/สอบเทียบ รวมถึงขอกําหนดจาก
ผูผลิต 
 6.3 พักเครื่องมือใหทดสอบ/สอบเทียบเพื่อปรับอุณหภูมิตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามคูมือคําแนะนํา
ของผูผลิต 
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ขั้นตอนการทดสอบเครื่องวัดความ

ดันโลหิต 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  3 จาก 5 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI-BPM วันที่ประกาศใช: 

 
 5.4 ตรวจสอบความพรอมของเครื่องที่รับทําการทดสอบ ไมแตกหักหรือเสียหาย ไมสกปรกเปรอะ
เปอน และมีการตรวจสอบการสอบเทียบตามคูมือผูผลิต 
 5.5 การสอบเทียบจะตองดําเนินการภายในสภาวะแวดลอมที่อุณหภูมิ 18-28 oC และมีการ
เปลี่ยนแปลงไมเกิน ± 1 oC (BS EN 837-1 หรือ EM/cg/03.01/p กําหนด ± 1 oC 
6. ขั้นตอนการทําการทดสอบ 
 6.1 ตอเครื่องมือมาตรฐานอางอิง อุปกรณทดสอบ/สอบเทียบและเครื่องที่รับการทดสอบเขาดวยกัน 
ดังรูปที่ 1 โดยเครื่องมือมาตรฐานอางอิงและเครื่องที่เขารับการทดสอบจะตองอยูในระดับเดียวกัน ตามรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การตออุปกรณมาตรฐาน 
 6.2 ทําการ Preload กอนเริ่มการทดสอบโดย  
  6.2.1 กําหนดจํานวนครั้งในการทํา Preload โดยอางอิงคา Accuracy ที่ออกโดยโรงงาน
ผูผลิต ดังตารางที่ 1 Calibration sequences 
ตารางท่ี 1 Calibration sequences 

Calibration 
Sequence 

Measurement 
uncertainty 

aimed at, in % 
of 

measurement 
span 
(*) 

Number of 
measurement 

point 

Number 
of 

preloading 

Load 
change 

+ 
waiting 
time 
(**) 

Waiting time 
at upper limit 

of 
measurement 

range 
(***) 

Number of 
measurement 

series 

Up Down 

A < 0.1 9  3 > 30 2 2 2 
B 0.1 ... 0.6 9 2 > 30 2 2 1 
C > 0.6 5 1 > 30 2 1 1 

* อางอิงคา Accuracy ที่ออกโดยโรงงานผูผลิต 
** หรือรอจนกวาคาจะนิ่ง 
*** กรณีเปน Bourdon pressure gauge ใชเวลา 5 นาท ี
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ขั้นตอนการทดสอบเครื่องวัดความ

ดันโลหิต 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  4 จาก 5 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI-BPM วันที่ประกาศใช: 

 
  6.2.2 เริ่มการ Preload โดยเพิ่มความดันจนกระทั่งถึงความดันสูงสุดของเกจ 
  6.2.3 รอจนกระทัง่คานิ่ง จับเวลาอยางนอย 30 วินาที จากนั้นปลอยความดันใหถงึระดบั 0
  6.2.5 เวนชวงกอนการทํา preload ครั้งถัดไปอยางนอย 30 วินาที  
  6.2.6 ทําซ้ําตามขอ (7.2.2) - (7.25) จนกระทั่งครบจํานวนรอบการทํา Preload ตามที่
กําหนดในตาราง ที่ 1 Calibration sequences ตามขอ (7.2.1) 
 6.3 หลังจากการทํา Preload ใหรอจนกวาคาของ UUC จะนิ่ง แลวจึงเซตคาเริ่มตนที ่0  
 6.4 กอนเริ่มการทดสอบทําการกําหนดจุดการเปลี่ยนความดันแตละ step ของการสอบเทียบให
เทากัน โดยจํานวน Step การทดสอบ และรอบในการทดสอบ ใหทําการอางองิดัง ตารางที่ 1 Calibration 
sequences  และในแตละชวง  Step ควรแบงเปนชวงเทาๆกัน 
 6.5 เริ่มการสอบเทียบโดยการเพิ่มความดันไปถึงคาที่ตองการในชวงแรก 
 6.6 อานคาความดันหลังเพิม่ความดันไปถึงจุดที่ตองการแลวอยางนอย 30 วินาที  
 6.7 ทําการจดบันทึกคา  
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ขั้นตอนการทดสอบเครื่องวัดความ

ดันโลหิต 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  5 จาก 5 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI-BPM วันที่ประกาศใช: 

 
เอกสารอางอิง 

 CP-Pressure-12. Standard procedure for calibration of Pressure measuring Instruments 
Type/Model: Gas Type., NIMT Pressure Laboratory 
 DKD-R 6-1 Calibration of Pressure Gauges. Physikalisch Technische Bundesanstalt. 
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