บทที่ 1

หลักการเลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น
1.1 บทนํา
เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการมีความหลากหลายทั้งในแง่ชนิด
ขนาดและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่ องมือประเภทเดียวกัน แต่เมื่อผูใ้ ช้มีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ก็อาจ
เลือกใช้เครื่ องที่มีคุณลักษณะไม่เท่ากันได้ รวมทั้งคุณภาพของการใช้งานที่อาจแตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็
ตาม เมื่อคํานึงถึงมาตรฐานเบื้องต้น ทั้งการจัดหา การเลือกใช้ การใช้งานให้ถูกต้อง รวมทั้งการบํารุ งรักษา
เครื่ องมือเหล่านี้ ให้มีความพร้อมและคงสภาพในการใช้งาน ก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนั้น ในบทนี้จะ
กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดหา เลือกใช้ การบํารุ งรักษา รวมทั้งการจัดการแผนการบํารุ งรักษาเพื่อเป็ น
แนวทางในการใช้งานต่อไป
ก่อนอื่นเพื่อที่จะเข้าใจถึงรู ปแบบ ชนิด ของอุปกรณ์เครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
สามารถเรี ยกโดยรวมว่า พัสดุ จึงต้องกล่าวถึงคําจํากัดความของคําว่า พัสดุ ซึ่ งหมายถึง สิ นค้าและบริ การที่
หน่วยงานจัดหามาจากแหล่งภายนอก โดยแบ่งได้เป็ น 2 ส่วนคือ วัสดุเวชภัณฑ์ต่างๆ และครุ ภณั ฑ์
วัสดุเวชภัณฑ์ อาจหมายถึง สิ่ งใดๆที่เป็ นของใช้สิ้นเปลือง เมื่อใช้ไปแล้วก็จะมีการหมดไป หรื อมี
การหมดสภาพไป หรื อมีสภาพอายุใช้งานสั้นๆ ตัวอย่างเช่น
o เครื่ องแก้วต่างๆ
o ถุงมือ, ผ้ากอซ
o เข็ม, ไซลิงค์, หลอดต่างๆ
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o สารเคมี, อาหารเลี้ยงเชื้อ, นํ้ายาต่างๆ
o ส่ วนประกอบต่างๆของเครื่ องมือ (ที่เสื่ อมชํารุ ด)
สําหรับครุ ภณ
ั ฑ์ อาจหมายถึง อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือหรื ออาคารสถานที่ ที่มีสภาพคงทนถาวรซึ่ ง
อาจแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. เครื่ องใช้ประเภทเครื่ องกล เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, ตู,้ ถังก๊าซ เป็ นต้น
2. เครื่ องใช้ประเภทไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่ อง Centrifuge, Spectrophotometer,
Computer เป็ นต้น
3. อาคารสถานที่

1.2 การบริหารงานด้ านพัสดุ
สิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านงานพัสดุ ซึ่ งแสดงดังรู ปที่ 1 อาจจะแบ่งรู ปแบบเป็ น
ขั้นตอน4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนกําหนดแผนงาน
2. การตั้งงบประมาณ
3. การวางแผนในการจัดหา
4. การควบคุมสิ นค้า-พัสดุ
1.2.1 การวางแผนกําหนดแผนงาน
ในแง่การวางแผนกําหนดแผนงาน ผูร้ ับผิดชอบอาจกําหนดได้จากแนวทางปฏิบตั ิที่เคยทํามาก่อน
รวมทั้งโครงการใหม่ที่ได้ปฏิ บตั ิตามแนวนโยบายของห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงสภาวการณ์ของสิ่ งแวดล้อม
และปัจจัยอื่นๆ รู ปแบบการเขียนโครงการมีแตกต่างกันไปตามแต่หน่วยงาน ซึ่ งจะไม่กล่าว ณ.ที่น้ ี
1.2.2 การตั้งงบประมาณ
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1.2.3 การวางแผนการจัดหา
มีข้นั ตอนและความหลากหลายขึ้นกับชนิดและขนาดของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งขั้นตอน
ได้คร่ าวๆ ดังนี้
I. คําจํากัดความของความต้ องการในการใช้ งาน
เนื่องจากเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางห้องปฏิบตั ิการส่ วนมาก จะเป็ นเครื่ องมือที่มีเทคโนโลยีข้ นั สู ง
มีรายละเอียดคุณสมบัติการทัว่ ไปในการใช้งานและคุณสมบัติเฉพาะที่มีความซับซ้อนมาก การได้มาอย่าง
เหมาะสมทั้งในแง่ของผูใ้ ช้ ผูจ้ ดั หา ผูด้ ูแลรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผลการทดลอง จําเป็ นต้องมีการร่ วมมือกัน
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และผูร้ ับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ
ก. ทีมงานที่กาํ หนดความต้องการ
ประกอบด้วยผูใ้ ช้เครื่ องมือนั้นๆ ผูใ้ ช้ผลการวิเคราะห์หรื อการทดสอบหรื อการรักษา (กรณี
เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์-หมายถึง แพทย์ พยาบาล) จากเครื่ องมือนั้นๆ ผูด้ ูแลรักษาเครื่ องหรื อทีมวิศวกร
ของหน่วยงาน ฝ่ ายพัสดุหรื อฝ่ ายจัดซื้อของหน่วยงานก็จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นทีมงานเหล่านี้ โดยมีการกําหนด
ความต้องการในการใช้งานทั้งในแง่เทคนิคการใช้หรื อกรณี เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ก็เป็ นความต้องการ
ทางคลินิก และรวมทั้งความต้องการหรื อความเหมาะสมในการใช้งาน
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความเหมาะสม
สะดวกและสบายใจในการใช้งาน ความต้องการในแง่วศิ วกรรม เช่นความแม่นยํา ความถูกต้อง มาตรฐานที่
เทียบเคียง สําหรับข้อมูลหรื อความต้องการของฝ่ ายพัสดุหรื อจัดซื้ อ ก็มีความหมายถึงระยะเวลาการรับประกัน
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการส่ งมอบและอื่นๆ
ข. ผูร้ ับผิดชอบ
จําเป็ นต้องมีการมอบหมายให้ทีมงานคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยบเรี ยง หรื อเป็ นผู ้
ติดต่อประสานงานสําหรับรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป ซึ่ งโดยทัว่ ไปมักจะกําหนดให้ผใู้ ช้เครื่ องมือนั้นๆเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหรื อในบางกรณี ก็อาจเป็ นวิศวกรผูด้ ูแลเครื่ องมือนั้นก็ได้
II. การสํ ารวจสภาพแวดล้ อม
การรวบรวมข้อมูลของสภาวะแวดล้อมที่ซ่ ึ งเครื่ องมือจะต้องถูกติดตั้งทํางาน มีรายละเอียด
ส่ วนประกอบจํานวนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งคํานึงถึง โดยแบ่งได้ ดังนี้
ก. สถานที่
การตรวจสอบหรื อรู ้สภาพของสถานที่ตอ้ งของเครื่ องมือเป็ นปัจจัยสําคัญอันดับแรกๆ ที่ตอ้ ง
ทราบ ไม่เพียงแต่เครื่ องมือที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นที่ตอ้ งมีการเตรี ยมหรื อกําหนดสถานที่ท่ีจะวาง เครื่ องมือทุก
ชนิดที่จะนําเข้ามาใช้ในหน่วยงานทุกชิ้นจําเป็ นต้องมีการสํารวจสถานที่ที่เหมาะสมเสี ยก่อน เครื่ องมือบาง
ชนิดจําเป็ นต้องตั้งในสถานที่ที่มีความมัน่ คง ไม่มีแรงสั่นสะเทือนเข้ามาเกี่ยวข้อง บางชนิดไม่ควรตั้งอยูใ่ กล้
ทางประตู หน้าต่าง หรื อทิศทางลม เครื่ องมือที่มีขนาดใหญ่ก็ตอ้ งมีการสํารวจสถานที่ต้งั ให้เหมาะสมก่อนมี
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การรับเครื่ องมือนั้น อย่าลืมว่าการติดตั้งเครื่ องมือทุกชนิดไม่ควรติดตั้งชิดผนังทั้งด้านข้างหรื อด้านหลัง ควรมี
ระยะห่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 15-20 เซนติเมตร หรื อบางชนิดอาจต้องยกพื้นให้สูงเพื่อการติดตั้ง
ข. กําลังงานที่ใช้
กําลังไฟฟ้ าของเครื่ องมือก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ตอ้ งคํานึงถึง
เครื่ องมือทางห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเครื่ องมือประเภทอัตโนมัติ (Automation) มีอตั ราการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าสู ง บางหน่วยงาน
ที่ไม่ได้คาํ นึงถึงเรื่ องนี้ เมื่อมีการติดตั้งเครื่ องมือเหล่านี้ ก็อาจไม่สามารถทดสอบการทํางาน หรื อใช้งานได้
บางหน่วยงานเมื่อใช้เครื่ องมือเหล่านี้ก็อาจจําเป็ นต้องหยุดใช้งานเครื่ องมือชนิดอื่นๆ หรื อมิฉะนั้นก็อาจทําให้
ระบบไฟฟ้ าของห้องปฏิบตั ิการนั้นๆเกิดความเสี ยหายได้
โดยปกติและควรมีการสํารวจและคํานวณให้
หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้ าสํารอง ไม่นอ้ ยกว่า 30% ของกระแสไฟฟ้ าที่ใช้ปกติ และกรณี ก่อนที่จะมีการเพิ่มเติม
ของเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการทุกครั้ง จําเป็ นต้องมีการแจ้งผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการทุกครั้งเพื่อ
ประเมินขนาดของพลังงานไฟฟ้ าที่เหลืออยู่ ในกรณี ที่เครื่ องมือมีความละเอียดอ่อนหรื อไม่สามารถหยุดใช้
งานอย่างกะทันหันได้ อาจจําเป็ นต้องต่อเครื่ องมือเหล่านี้เข้ากับหน่วยจ่ายไฟฟ้ าสํารองฉุกเฉินด้วย สําหรับ
เครื่ องมือบางประเภทอาจต้องคํานึงถึงศักย์ไฟฟ้ า จํานวนเฟส ที่เครื่ องต้องการและมีเตรี ยมให้เหมาะสมด้วย
ค. นํ้าหนักของพัสดุ
เครื่ องมือทางห้องปฏิบตั ิการในปั จจุบนั จํานวนไม่นอ้ ยมีขนาดใหญ่และมีน้ าํ หนักมาก เครื่ องมือ
บางชนิดอาจสามารถวางบนพื้นผิวของห้องปฏิบตั ิการได้ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสํารวจความหนาแน่น
ของพื้นห้องด้วยว่ามีความคงทนและหนาแน่นพอ
รวมทั้งบริ เวณนั้นมีความปลอดภัยพอจากสภาวะ
กระแสไฟฟ้ ารั่วไหล และทางไหลของนํ้าด้วยหรื อไม่ กรณี ที่เครื่ องวางบนชั้นหรื อโต๊ะ ก็ควรต้องมัน่ ใจว่า ชั้น
หรื อโต๊ะที่ใช้วางเครื่ องเหล่านี้สามารถรับนํ้าหนักเครื่ องมือเหล่านี้ได้ รวมถึงความมัน่ คงแข็งแรงและสามารถ
รับนํ้าหนักได้อย่างปลอดภัย
ง. อุณหภูมิ
เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนมาก จะคงสภาพการทํางานได้เหมาะสมที่อุณหภูมิหอ้ งทัว่ ไป (1040 C) ดั้งนั้นจําเป็ นต้องดูคุณลักษณะของเครื่ องมือดังกล่าวด้วยทุกครั้งก่อนทํางานติดตั้ง เครื่ องมือบางชนิด
ควรต้องตั้งภายในสภาวะห้องที่อุณหภูมิต่าํ ๆ เช่น Freezer จึงอาจต้องติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเพิ่มเติม
จ. การสั่นสะเทือนและการกระทบกระแทก
นอกเหนือจากความมัน่ คงของพื้นผิวที่ใช้ต้งั เครื่ องมือนั้นแล้ว
แรงสั่นสะเทือนก็อาจทําให้
เครื่ องมือบางชนิ ดชํารุ ดหรื อใช้งานได้ไม่เหมาะสม ผิดพลาดได้ เช่น เครื่ องชัง่ ไม่ควรจะว่างใกล้กบั ทิศทางลม
เครื่ องปรับอากาศ หรื อวางใกล้กบั เครื่ องมือที่มีการสัน่ สะเทือนขณะใช้งาน เช่น เครื่ องปั่นแยกตกตะกอน
(Centrifuge) การเก็บรักษาเครื่ องมือบางชนิดระวังการกระเทือนหรื อกระแทกอย่างรุ นแรงอาจทําให้เครื่ องมือ
ดังกล่าวชํารุ ดหรื อใช้งานผิดพลาดได้
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ฉ. สนามไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
เนื่องจากเครื่ องมือส่ วนใหญ่ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จะเป็ นเครื่ องมือที่ประกอบด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
การทํางานของวงจรเหล่านี้ อาจถูกรบกวนจากสนามไฟฟ้ าหรื อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
โดยเฉพาะเครื่ องมือแพทย์บางชนิดที่ตอ้ งใช้ในการักษาหรื อช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย จําเป็ นต้องมีผนังหรื อฉากกั้นขณะ
ใช้งานเพื่อป้ องกันอันตรายหรื อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ขณะใช้งาน
ช. การระเบิดและติดไฟได้
การตรวจวิเคราะห์หรื อการใช้งานเครื่ องมือบางชนิดอาจต้องใช้เชื้อเพลิงหรื อก๊าซที่เป็ นเชื้อไฟ
ได้ เครื่ องมือบางชนิ ดมีอุปกรณ์บางอย่างที่ไวต่อการติดไฟได้ เครื่ องมือเหล่านี้ตอ้ งมีการสํารวจสภาวะ
แวดล้อมต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งให้สามารถระบายอากาศหรื อเคลื่อนย้ายไปสู่ สถานที่
โปร่ งได้สะดวก
รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟและแผนงานกรณี เกิดการระเบิดหรื อเพลิงไหม้ภายใน
ห้องปฏิบตั ิการด้วย
III. การสํ ารวจข้ อมูลทัว่ ไป
เมื่อได้รับข้อมูลความต้องการในการใช้งานและมีการสํารวจสภาพแวดล้อมของการติดตั้งเครื่ อง
แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการสํารวจแหล่งที่มาของพัสดุเครื่ องมือที่ตอ้ งการ ซึ่ งอาจได้มาจากหลายวิธี เช่น
ก. การค้นหาจากวารสารหรื อเอกสาร
ในปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูลแหล่งผูข้ ายเครื่ องมือต่างๆทางห้องปฏิบตั ิการหรื อเครื่ องมือทาง
การแพทย์ สามารถกระทําง่ายโดยอาจเริ่ มต้นจากวารสารต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ชีววิทยา
วิศวกรรม หรื อวารสารทางด้านอุตสาหกรรมที่มีโฆษณาเครื่ องมือต่างๆที่ตอ้ งการ ซึ่ งจะพบบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผู้
จําหน่ายพร้อมทั้งข้อมูลคุณลักษณะที่สาํ คัญของเครื่ องมือ นอกจากนั้นแหล่งค้นข้อมูลที่สาํ คัญอีกอันหนึ่งก็คือ
ข้อมูลจากสื่ อทางอินเทอร์ เนต จากเวบไซด์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็จะพบข้อมูลรายชื่อบริ ษทั จํานวนมากมาย
เช่นเดียวกัน
ข. การติดต่อกับบริ ษทั
เครื่ องมือที่ผจู ้ ดั หาต้องการ อาจมีรุ่นหรื อคุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องที่หลากหลาย บริ ษทั ผูจ้ ดั
จําหน่ายสามารถที่จะแนะนํารุ่ นของเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ นอกจากนี้ผจู ้ ดั หาอาจจะมี
การต่อรองหรื อเพิ่มอุปกรณ์เสริ มจากรุ่ นที่ตอ้ งการ
ค. สอบถามจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
การเปรี ยบเทียบและสื บค้นจากห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ หรื อผูใ้ ช้งานอื่นๆก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกัน
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งจากการสอบถามผูท้ ี่เคยใช้งานเครื่ องมือรุ่ นต่างๆก็คือการทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อย
ของเครื่ องแต่ละรุ่ น รวมทั้งอาจมีการเยีย่ มชมหรื อทําการทดสอบจากการใช้งานจริ ง และเหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิ
งานในหน่วยงานของเราหรื อไม่
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ง. การทบทวน
เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วก็ทาํ การประเมินราคาของเครื่ องมือพร้อมส่ วนประกอบควบในเครื่ อง
มือบางชนิดอาจมีราคาค่าติดตั้งหรื อค่าสถานที่ซ่ ึ งต้องคํานึ งถึงด้วย การทบทวนข้อมูลต่างๆร่ วมกับทีม งานทั้ง
หมดอีกครั้งหนึ่ง ควรจะกระทําเป็ นขั้นตอนต่อไปเพื่อสรุ ปและปรับปรุ งให้เหมาะสม
IV. ขั้นตอนการจัดหา
สําหรับการได้มาซึ่ งเครื่ องมือ มีวธิ ี ที่ได้มาหลายวิธี ในส่ วนของภาคราชการได้แบ่งไว้ 5 วิธี คือ
ก. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา เมื่อราคาของสิ นค้าไม่เกิน 100,000 บาท
ข. การซื้อโดยวิธีสอบราคา เมื่อราคาของสิ นค้าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000บาท
ค. การซื้ อโดยวิธีประกวดราคา เมื่อราคาของสิ นค้าเกิน 2,000,000 บาท
ง. การซื้อโดยวิธีพเิ ศษ กรณี ท่ีเครื่ องมือมีผผู้ ลิตเพียงรายเดียว หรื อมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษ
จ. การซื้อโดยวิธีกรณี พิเศษ กรณี มีการประกาศเพื่อสนับสนุ นเครื่ องมือที่ผลิตในประเทศ
V. กําหนดคุณลักษณะ
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องเป็ นสิ่ งสําคัญ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง เพื่อที่จะ
ได้เครื่ องมือและบริ ษทั ที่เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ขอบข่ายของคุณลักษณะเฉพาะ
เป็ นข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงของข้อกําหนดเฉพาะที่ครอบคลุมถึง อาจมีคาํ ย่อพร้อมทั้งคําอธิบาย
ที่จะใช้ในคุณลักษณะเฉพาะด้วย เช่น “คุณลักษณะเฉพาะนี้ประกอบด้วย การออกแบบ, การติดตั้ง พร้อมทั้ง
การทดสอบการใช้งานของเครื่ องวิเคราะห์อตั โนมัติทางห้องปฏิบตั ิการ”
ข. เอกสารที่ตอ้ งการ
เป็ นรายการเอกสารที่จะทําให้บริ ษทั ผูเ้ สนอได้เข้าใจถูกต้องและเสนอเครื่ องมือที่ครบถ้วนรัดกุม
ซึ่ งอาจรวมรายการแบบของเครื่ อง มีเอกสารที่บ่งชี้ให้ยดึ ถือเมื่อมีขอ้ ความขัดแย้งกันในเอกสารที่บริ ษทั เสนอ
หรื อมีขอ้ ความที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงบางประการในรายการเอกสารที่เสนอ
ค. ความต้องการ
รายการความต้องการของคุณลักษณะเฉพาะเป็ นส่ วนสําคัญทางเทคนิคของคุณลักษณะเฉพาะ
โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ส่ วนย่อย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การออกแบบของระบบ
เป็ นการบ่งบอกรายข้อมูลโดยย่อของระบบหรื อของเครื่ องว่ามีอะไรบ้าง
2. ความต้องการของระบบทัว่ ๆไป
บ่งบอกคุณลักษณะทัว่ ไปของเครื่ อง เช่น ขนาด นํ้าหนัก การใช้งาน
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3. ความต้องการของระบบเฉพาะ
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่ อง เช่น ความถูกต้องแม่นยํา คุณภาพการตรวจวัดหรื อใช้งาน
มาตรฐานทีย่ อมรับ
4. ความต้องการอื่นๆ
เป็ นความต้องการที่นอกเหนื อจากการใช้งานของเครื่ องทัว่ ไป อาจเป็ นอุปกรณ์เสริ มหรื อ
ควบต่อ อุปกรณ์ที่แถมมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์หรื อสารตัวอย่าง หรื อเพื่อการอื่นๆ
ง. การทดสอบ
เป็ นการประเมินการใช้งานและคุณลักษณะต่างๆของเครื่ องว่าถูกต้องตรงกับที่ได้จดแจ้งไว้
หรื อไม่ มีรายละเอียดการใช้งาน รู ปร่ าง ความคงทน ถูกต้องหรื อไม่โดยดูการทํางาน การแสดงผล ผลการ
ทดสอบหรื อผลการวิเคราะห์
VI. การประเมินคุณค่ า
เป็ นขั้นตอนในการตัดสิ นใจเพือ่ ที่จดั หาพัสดุในขั้นตอนท้าย โดยอาจมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
ก. ความคงสภาพ (Maintainability)
เป็ นเงื่อนไขสภาพการทํางานของเครื่ อง ช่วงระยะเวลาการใช้งานรวมทั้งระยะเวลาช่วงการบํารุ ง
รักษาและความถี่ของการบํารุ งรักษา ความยากง่ายของการตอนบํารุ งรักษา ซ่อม รวมทั้งส่ วนประกอบที่ตอ้ งมี
การเปลี่ยนหรื อซ่อมแซมว่าต้องมีอะไหล่พเิ ศษจัดหาได้ยากหรื อราคาสู งหรื อไม่ กรณี มีคู่มือที่มีรายละเอียด
ของการปรับเทียบค่าหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีทดสอบสมรรถภาพ ควรนํามาพิจารณาควบคู่กนั ด้วย
ข. ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ความเชื่อถือของเครื่ องมือสามารถวัดเป็ นจํานวนเพื่อเปรี ยบเทียบได้ ซึ่ งอาจวัดเป็ นจํานวนครั้ง
หรื อความถี่ของการซ่ อมบํารุ ง หรื อคือระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้งานของเครื่ องมือนั้น อาจใช้จากสถิติการ
ซ่อมบํารุ งหรื อเครื่ องมือบางชนิดจะมีมอนิเตอร์ ระยะเวลาการใช้งาน นอกจากนั้นอาจจะตรวจคุณภาพความ
น่าเชื่อถือจากสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ชื่อเสี ยงบริ ษทั ผูผ้ ลิต มาตรฐานของการผลิตและโรงงาน รวมทั้งสอบถาม
ข้อมูลจากผูใ้ ช้เครื่ องมือนั้นมาแล้ว ข้อมูลจากเอกสารหรื อรายงานข้อมูลทางวิชาการก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ง
ค. สมรรถภาพและโครงสร้างของระบบหรื อเครื่ องมือ
การศึกษาสมรรถภาพของระบบสามารถใช้ตารางเปรี ยบเทียบได้ ข้อมูลต่างๆของเครื่ องมือทั้ง
ด้านกําลังไฟฟ้ า ความแม่นยํา ผลการทสอบต่างๆ คุณสมบัติโครงสร้างเครื่ อง สภาพความคงทนต่อสภาพ
แวดล้อม เช่น ทนแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ทนต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อทนนํ้า เป็ นต้น และค่าคุณ
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ นํามาเปรี ยบเทียบในตารางเดียวกัน โดยต้องมีการกําหนดความสําคัญของแต่ละหัวข้อ
อาจกําหนดเป็ นค่าคะแนนนํ้าหนัก
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ง. ความปลอดภัย (safety)
การตรวจสอบความปลอดภัยมีปัจจัยที่ตอ้ งคํานึงถึงในหลายด้าน ประกอบด้วย
1. ความปลอดภัยจากชีวเคมีและจุลชีพ
2. ความปลอดภัยจากรังสี และสนามแม่เหล็ก
3. ความปลอดภัยจากกลศาสตร์
4. ความปลอดภัยจากไฟฟ้ า
5. ความปลอดภัยจากสิ่ งแวดล้อม
จ. การฝึ กอบรม
การเสนอโปรแกรมการฝึ กอบรมการใช้การบํารุ งรักษาเครื่ องมือจากบริ ษทั โดยพิจารณาจาก
หลักสู ตร วิธีการ และคุณภาพของโปรแกรมการอบรม รวมทั้งจํานวนของผูเ้ ข้าอบรมและจํานวนครั้งในการ
อบรม
ฉ. ปั จจัยทางด้านมนุษย์
ซึ่ งหมายถึงความพึงพอใจ ความมัน่ ใจ และความปลอดภัยในการใช้งานของผูใ้ ช้เครื่ องมือ แม้วา่
โดยทัว่ ไปการพิจารณาในขั้นตอนนี้อาจละเลยไป ดังนั้นเมื่อมีการเลือกเครื่ องและรับเครื่ องมาใช้อาจเกิดความ
ไม่พึงพอใจจากผูใ้ ช้ได้
VII. การเลือกบริษัท
การจัดซื้ อและการจัดจ้างโดยปกติ จะเลือกผูท้ ี่เสนอรายการตรงคุณสมบัติของเครื่ องมือ มี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีราคาตํ่าสุ ด แต่ในบางกรณี อาจเลือกผูท้ ี่เสนอให้ผลประโยชน์แก่ภาครัฐสู งสุ ด โดย
อาจไม่ได้เสนอราคาตํ่าสุ ด ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นวิธีการเสนอราคาหรื อการประมูลราคา ก็สามารถทําได้โดยมีบนั ทึก
เหตุผลการตัดสิ นใจแนบท้ายสัญญานั้นๆได้
1.2.4 การควบคุมพัสดุ-เครื่องมือ
หลังจากได้พสั ดุ-เครื่ องมือ มาแล้วจําเป็ นต้องมีการวางแผนในเรื่ องของการจัดเก็บ การจ่ายแจก การ
ดูแลรักษาคุณภาพ กรณี เป็ นครุ ภณั ฑ์ที่คงสภาพหรื อเครื่ องมือที่ตอ้ งมีวธิ ี และระยะเวลาการดูแลรักษา ซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็ น 5 หัวข้อหลัก คือ
ก. การวางแผนการรับสิ นค้า
ในขั้นตอนนี้หน่วยงานอาจต้องกําหนดมาตรการวิธีการ, สถานที่, วัน-เวลา ในการรับพัสดุ
รวมถึงผูร้ ับผิดชอบในการนี้ เอาไว้ เพือ่ ให้มีระเบียบ เกิดความสะดวกและตรวจสอบรายละเอียดได้
ข. การวางแผนการจัดเก็บ
จําเป็ นต้องมีการคํานึงถึงปั จจัยที่มีผลทําให้พสั ดุสินค้าเสื่ อมเสี ยสภาพไป ก่อนจ่ายแจก
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ค. การวางแผนการจ่ายแจก
การส่ งมอบพัสดุ-สิ นค้า เพื่อให้หน่วยงานย่อย นําไปใช้หรื อเก็บรักษามีวธิ ี การหลัก 3 วิธี คือ

ง. การวางแผนการบํารุ งรักษา
ในกรณี วัสดุสินค้าเป็ นเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ าหรื อเครื่ องมือทางการแพทย์
จําเป็ นต้องมีแนวทางการบํารุ งรักษา ซึ่งจะกล่าวถึงในส่ วนต่อๆไป
จ. การวางแผนการจําหน่าย
การจําหน่ายในกรณี น้ ีไม่ใช่การขายแต่เป็ นการกําจัดหรื อทําลายออกจากหน่วยงาน อันเนื่องจาก
พัสดุน้ นั เสื่ อมหมดสภาพ เน่าเสี ย หรื อหมดอายุการใช้งาน การวางแผนการจําหน่ายนั้นหากเป็ นระบบราชการ
จะมีรูปแบบที่ชดั เจนโดยในกรณี ท่ีเป็ นครุ ภณั ฑ์จะต้องมีการตรวจสอบพัสดุน้ นั ก่อนว่าชํารุ ดเสี ยหาย ใช้การ
ไม่ได้และไม่คุม้ ค่าในการซ่อมแซม จากหน่วยตรวจสอบกลางเสี ยก่อนแล้วหัวหน้าหน่วยงานนั้น (กรณี
โรงพยาบาล ต้องเป็ นผูอ้ าํ นวยการจึงมีสิทธิ เสนอได้ สําหรับในกรณี ท่ีเป็ นวัสดุเวชภัณฑ์ ต้องมีหลักฐาน
เอกสารที่ชดั เจนก่อนนําไปจําหน่าย นอกจากนี้ปัจจุบนั ในกรณี ครุ ภณั ฑ์ท่ีเป็ นเครื่ องมือ เครื่ องจักรกล หรื อ
เครื่ องมือทางการแพทย์ ก็อาจใช้ทฤษฏีค่าเสื่ อมราคาครุ ภณ
ั ฑ์ ในการจําหน่ายก็ได้ดว้ ย

1.3 หลักการบํารุงรักษาเครื่องมือ
ในบทนี้นอกเหนื อจากการกล่าวถึงการจัดหาและการเลือกใช้เครื่ องมือทางห้องปฏิบตั ิการแล้ว
ต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของการบํารุ งรักษาเครื่ องมือต่อไป ซึ่ งก่อนที่จะกล่าวถึงขั้นตอนของการดูแล
ต่อไป ควรเข้าใจถึงความหมายและชนิดของการบํารุ งรักษา โดยจะกล่าวดังนี้
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การบํารุ งรักษา (Maintenance) เป็ นการรวมกันของกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่พยายามคงสภาพการ
ทํางานของเครื่ องมือให้สามารถทํางานได้ตามที่กาํ หนดไว้ ให้อยูใ่ นสภาวะการทํางานที่ยอมรับได้ การ
บํารุ งรักษามีรายละเอียดขั้นตอนและรู ปแบบที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามโดยสรุ ป สามารถแบ่งแยกออกเป็ น 2
ส่ วน คือ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance
Preventive Maintenance เป็ นการบํารุ งรักษาที่กระทําตามแผนที่วางไว้แล้วก่อนหน้าที่ ตาม
Maintenance program เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายของเครื่ อง ทั้งนี้ดว้ ยการใช้การตรวจเพื่อตรวจหา
ความผิดปกติและความบกพร่ องของเครื่ องรวมทั้งการปรับตัวการทํางานของเครื่ องและการสอบเทียบ
(Calibration) Preventive Maintenance สามารถทําได้ท้ งั ในขณะที่เครื่ องกําลังทํางานให้การบริ การอยู่
(Preventive running maintenance) และ/หรื อเครื่ องไม่สามารถให้การบริ การได้ คือ ต้องปิ ดเครื่ องทั้งหมด
(Preventive shut-down maintenance)
Corrective Maintenance เป็ นการบํารุ งรักษาที่กระทําเมื่อเครื่ องเสี ย เพื่อแก้ไขให้เครื่ องกลับมา
ใช้งานในสภาพที่ยอมรับได้อีกครั้งหนึ่งหรื อเป็ นการบํารุ งรักษาที่กระทําเมื่อเครื่ องมือมีการทํางานที่ผดิ ปกติ
ไป เช่น ค่าที่ทาํ การปรับเทียบไว้ออกนอกช่วงที่สามารถยอมรับได้ Corrective maintenance จึงสามารถ
แบ่งแยกออกเป็ น Corrective breakdown maintenance และ Corrective shut-down maintenance ตามลําดับ
รายละเอียดสามารถแสดงเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั รู ปที่ 2

Maintenance

Preventive Maintenance

Preventive
Running
Maintenance

Corrective Maintenance

Preventive
Shut-down
Maintenance

Corrective
Breakdown
Maintenance

รูปที่ 2 แสดงการจัดแบ่งการบํารุงรักษา

Corrective
Shot-down
Maintenance
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เครื่ องมือที่ได้รับการดูแลรักษาอยูเ่ ป็ นประจําจะทําให้เครื่ องนั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานดี
มีความคงที่และมีอายุการใช้งานนาน การดูแลบํารุ งรักษาจะช่วยป้ องกันไม่ให้เครื่ องขัดข้องได้ง่าย หรื อช่วย
ป้ องกันการขัดข้องไม่ให้เป็ นชนิดที่รุนแรงและเสี ยหายมาก
แม้วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ้นบางอย่างกับเครื่ องอาจ
เกิดขึ้นได้ทนั ที หรื อไม่สามารถตรวจพบหรื อป้ องกันได้โดยการดูแลบํารุ งรักษา แต่อย่างไรก็ดี ปั ญหาหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นสามารถตรวจพบก่อนที่จะงานผิดปกติไปมากจนลุกลามเป็ นปั ญหาใหญ่
1.3.1 ผลดีของการทําการบํารุ งรักษาเครื่องมือ
เมื่อหน่วยงานได้ทาํ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือตามโปรแกรมที่ได้กาํ หนดไว้อย่างถูกจ้องครบถ้วน
ก็จะทําให้เกิดผลดีหลายประการดังต่อไปนี้
ก. ลดค่าใช้จ่าย (Saving)
หน่วยงานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยตรง (Direct saving) จากค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม
เครื่ องมือ มีการข้อมูล ที่ชดั เจนว่าเมื่อเครื่ องมือที่ได้รับการบํารุ งรักษาทีถ่ ูกต้องและดี รวมทั้งการบํารุ งรักษา
อย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้อตั ราการเสี ยของเครื่ องมือดังกล่าวลดน้อยลง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่ องมือก็นอ้ ยลงด้วย (Reduction of corrective maintenance cost) ซึ่ งสามารถลดน้อยลงถึงปริ มาณครึ่ งหนึ่ง
ของการซ่อมแซมเครื่ องมือที่ไม่ได้บาํ รุ งรักษา เป็ นต้น
การลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect saving) เช่น ในเรื่ องของเวลาของผูป้ ฏิบตั ิงานและเวลาของ
คนไข้ที่จะต้องสู ญเสี ยไปกับการที่เครื่ องทํางานไม่เป็ นปกติ หรื อเครื่ องเสี ยและเมื่อเครื่ องมือถูกบํารุ งรักษา
อย่างถูกต้อง จะทําให้เครื่ องอยูใ่ นสภาพที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ จึงลดความต้องการในการจัดหา จัดซื้ อเครื่ องมือ
ใหม่เข้ามาทดแทน
ข. เวลาที่เครื่ องเสี ยสั้นลง (down time)
เครื่ องมือที่ได้มีการบํารุ งรักษาถูกต้องและต่อเนื่อง
เมื่อเกิดการขัดข้องเสี ยหายต้องการการ
ซ่อมแซม เวลาของการซ่อมเครื่ องมือจะใช้เวลาสั้นกว่าเครื่ องมือที่ไม่เคยได้รับการบํารุ งรักษาเลย จึงสามารถ
ทําเครื่ องมีอายุการทํางานได้ยาวนาน อันรวมถึงเวลาที่เครื่ องใช้งานได้ดีก็มีมากตามไปด้วยจึงเป็ นการลดเวลา
ที่สูญเสี ยไปจากการที่เครื่ องมือทํางานไม่ได้ ซึ่ งถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตผลของเครื่ อง (Reduction of
lost production time) อันเป็ นประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคความทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ด้วย
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ค. ทําให้เครื่ องมือตลอดจนการให้บริ การทั้งหมดมีความถูกต้อง นอกจากนี้แล้วยังทําให้เกิด
- ความปลอดภัย (safety) ในหน้าที่การทํางานและระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ตลอดจน
ความปลอดภัยในทางไฟฟ้ า
- ความเป็ นไปได้ที่จะนําเครื่ องมือนั้นมาใช้งานได้ในเวลาที่ตอ้ งการทันที่ (Availability)
โดยที่ไม่ตอ้ งไปตามหาว่าเครื่ องมือนี้ อยูท่ ี่หน่วยงานใด หรื อเมื่อตามหาพบแล้วก็ไม่
สามารถใช้งานเครื่ องได้เนื่องจากเครื่ องทํางานไม่ได้ เป็ นต้น
- ความไว้ใจได้ (Reliability) ของเครื่ องมือที่จะหน้าที่น้ นั ๆ ของมันอย่างถูกต้องตลอดช่วง
ภายใต้สภาวะการใช้งานของมัน
ง. เมื่อมีการบํารุ งรักษาเครื่ องมือแพทย์ตามโปรแกรมการบํารุ งรักษา ย่อมจะต้องมีขบวนการ
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
- ระเบียบวิธีของคุณสมบัติเฉพาะของเครื่ องและมาตรฐาน เราจะไม่สามารถทําการบํารุ งรักษา
เครื่ องมือหรื อแม้แต่วางแผนในการบํารุ งรักษาได้เลยโดยปราศจาก ข้อมูลรายละเอียดใดๆ
ข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต, คุณสมบัติเฉพาะของเครื่ อง ตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ
- การจัดหาและการเก็บอะไหล่ ในการทําการบํารุ งรักษาในระยะแรกต้องมีการลงทุนทั้งเวลา
และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์, อะไหล่ ตลอดจนเครื่ องมือซ่อมและเครื่ องมือทดสอบ
ต่างๆ นอกจากการจัดหาอย่างเหมาะสมแล้วจะต้องมีสถานที่สาํ หรับแยกเก็บอะไหล่และ
เครื่ องมือทดสอบต่างๆ เหล่านี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย
- มีการเก็บประวัติบนั ทึก ในระหว่างการทําการบํารุ งรักษาต้องมีการบันทึกสิ่ งผิดปกติที่ตรวจ
พบ, การแก้ไข ตลอดจนผลของการบํารุ งรักษา เพื่อเป็ นประวัติของเครื่ องอันจะรวมไปถึง
ประวัติการจัดหา, การติดตั้ง, การใช้งาน, การซ่อมฯ นอกจากจะมีการบันทึกแล้วยังต้องมี
การจัดเก็บอย่างมีระเบียบซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของระบบและการบํารุ งรักษา
ดังนั้นเมื่อมองโดยภาพรวมของระบบงานบํารุ งรักษาจะสามารถแยกออกเป็ น
1. เครื่ องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ที่เข้ามาใหม่
2. การบํารุ งรักษาตามแผน Preventive Maintenance
3. การซ่อมเครื่ องมือ Corrective Maintenance
แบบผังการทํางานของระบบการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ แสดงให้เห็นในภาพที่ 3
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1.3.2 ผลเสี ยของการไม่ ได้ ทาํ การบํารุงรักษา
เมื่อเครื่ องมือได้รับการใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะเริ่ มมีการเสื่ อมสภาพ
นอกจากนี้แล้วการ
เสื่ อมสภาพของเครื่ องยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การเก็บรักษาเครื่ องอย่างไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม ฯลฯ เมื่อเครื่ องเสื่ อมสภาพลงการทํางานของเครื่ องจึงมีความแม่นยําน้อยลง สามารถแบ่งผลเสี ย
ออกไปได้สองประการคือ
ก. การวินิจฉัยและรักษาโรค
ผลกระทบต่อการวินิจฉัยและรักษาโรค
เมื่อเครื่ องมีการเสื่ อมย่อมทําให้ความแม่นยําในการ
ทํางานของเครื่ องลดน้อยลง จึงทําให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ มีโอกาสผิดพลาด ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยต่อผูป้ ่ วยเป็ น
อย่างมาก นอกจากนั้น ในด้านการรักษาก็เช่นเดียวกัน อาจทําให้การรักษาไม่ถูกต้องหรื อไม่ถูกทางจึงมี
โอกาสทําให้โรคนั้นลุกลามมากขึ้นหรื อรุ นแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผลเสี ยดังกล่าวนอกจากจะมี
ผลเสี ยต่อผูป้ ่ วย ซึ่ งอาจไม่สามารถประเมินค่าได้อย่างไรก็ดี เมื่อคํานึงถึงผลเสี ยทางด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้
ชัดเจนว่า เมื่อมีการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องก็จะทําให้เสี ยเวลาในการตรวจวินิจฉัย เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นใน
ทํานองเดียวกันในการรักษาโรคก็เช่นเดียวกัน เมื่อรักษาไม่ถูกต้องก็จะทําให้เสี ยเวลาในการรักษามากเสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง
ข. อันตรายจากเครื่ องมือ
ผลเสี ยอีกอย่างหนึ่ง คือ อันตรายที่เกิดจากเครื่ องมือแพทย์ที่ทาํ หน้าที่ไม่ดี เช่น มีการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้ าหรื อรังสี ซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้การรักษา อันตรายดังกล่าวนั้นอาจมีความรุ นแรง
จนถึงทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ เช่น การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ าจากเครื่ องมีโอกาสทําอันตรายต่อร่ างกายผูป้ ่ วย
ได้มาก อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบการใช้อุปกรณ์การแพทย์กบั ที่เป็ นเครื่ องไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์น้ นั พบว่ามี
ความละเอียดอ่อนต่อการทําให้เกิดอันตรายได้สูงกว่ามาก เช่น ในการตรวจหรื อรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการหนัก
มากนั้นมักต้องใช้วธิ ี การที่ต่อสายจากเครื่ องเข้าไปยังตัวผูป้ ่ วยหรื ออาจสอดใส่ ผา่ นผิวหนังเข้าไปในร่ างกาย
ผูป้ ่ วยจนเข้าไปอยูท่ ่ีบริ เวณหัวใจหรื อใกล้กบั หัวใจ ดังนั้นถ้ามีกระแสไฟฟ้ ารั่วไหลแม้เป็ นจํานวนเพียงเล็ก
น้อย เช่น น้อยกว่า 100 ไมโครแอมแปร์ (µA) ก็อาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยจนถึงกับทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้
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o หลักการของการบํารุงรักษา
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ มักจะมีคาํ ถามที่สาํ คัญ 3 ข้อ คือ ทําอะไร บ่อยเท่าไรและใครเป็ นผูก้ ระทํา
1. ทําอะไร
ได้มีการศึกษาว่าการบํารุ งรักษานั้นควรมีข้ นั ตอนที่สาํ คัญและมีการทําอะไร กล่าวโดยสรุ ปพอ
ลงความเห็นว่าการบํารุ งรักษานั้น ถึงแม้จะเป็ นเครื่ องมือแพทย์ประเภทใดหรื อชนิ ดใดก็ตามจะอาศัยหลักการ
ที่สาํ คัญ 4 ประการคือ
ก. การตรวจตราหรื อตรวจพินิจ (Inspection) การตรวจตราดังกล่าวนั้นจะเป็ นการตรวจตราด้วย
นัยน์ตา รวมทั้งการฟังเสี ยงหรื อแม้การได้รับกลิ่นจากการทํางานของเครื่ อง
ข. การทําความสะอาด (Cleaning) การทําความสะอาดดังกล่าวเป็ นการทําความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในเครื่ อง
ค. การทดสอบหน้าที่ (Function Testing) ซึ่ งการทดสอบการหน้าที่น้ นั สามารถแบ่งได้เป็ น 3
ประการคือ
- การทดสอบการทํางานของเครื่ อง (Operational Testing)
- การทดสอบเทียบค่า ( Calibration)
- การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่ อง (Performance Test)
ง. การทดสอบความปลอดภัย (Safety Testing) การทดสอบความปลอดภัยนั้นเป็ นการทดสอบ
ความปลอดภัยทั้งทางด้านไฟฟ้ า ทางด้านเชิงกล และทางด้านรังสี ขึ้นอยูก่ บั ว่าเครื่ องมือแพทย์
นั้นเป็ นเครื่ องมือประเภทใด
2. ทําบ่อยเพียงใด
หลักการในด้านนี้ก็คือ ในการทําการบํารุ งรักษานั้นจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชนที่
ได้เป็ นสําคัญ ทั้งนี้เพราะถ้าการบํารุ งรักษาห่างเกินไปก็จะทําให้เกิดประโยชน์นอ้ ยเพราะเครื่ องมีการสึ กหรอ
และเสื่ อมมากจนทํางานผิดพลาดไป ดังนั้นการบํารุ งรักษาก็อาจถือได้วา่ สายเกินไป หรื ออีกแง่หนึ่งถ้าทําการ
บํารุ งรักษาบ่อยเกินไปก็จะสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะเครื่ องยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแทบไม่มีการเปลี่ยน
แปลงในการทํางาน ดังนั้น จะต้องมีการพิจารณาในเรื่ องนี้ เพื่อให้มีการบํารุ งรักษาพอเหมาะคือไม่ห่างไปหรื อ
ไม่ถี่ไป เป็ นต้น
3. ทําโดยใคร
จะเห็นได้วา่ การบํารุ งรักษานั้นก็ตอ้ งอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้สองด้าน คือ มีความรู ้ทางเทคโนโลยีและ
ทางการแพทย์บา้ งเนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ นั้นเป็ นทั้งเครื่ องทางเชิงกล เครื่ องไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น อีกประการหนึ่ง เครื่ องมือแพทย์น้ นั ต้องเอาไปใช้กบั ร่ างกายมนุษย์ ดังนั้น
ผูท้ าํ การบํารุ งรักษาจะต้องทราบหน้าที่และกลไกการทํางานของร่ างกายมนุษย์เพื่อจะได้สอดคล้องกับความรู ้
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ของการนําอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้กบั มนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
ผูท้ ี่เหมาะสมสําหรับการทําการบํารุ งรักษา
อุปกรณ์การแพทย์ก็ควรเป็ นวิศวกรการแพทย์หรื อช่างอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการฝึ กฝนทางด้านนี้มาโดย
ตรง สําหรับในต่างประเทศหลายแห่งได้มีประกาศนียบัตรเพื่อรับรองบุคลากรที่จะทําการบํารุ งรักษา ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจได้วา่ สามารถทําการบํารุ งรักษาได้
ซึ่ งก็จะทําให้เกิดความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้อุปกรณ์การแพทย์น้ นั ๆ
รวมถึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูป้ ่ วยได้ดว้ ย อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้มี
ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการทํางานดังกล่าว แต่เป็ นที่หวังว่าในอนาคตมีการศึกษาและจัดทําในเรื่ องนี้

1.4 วิธกี ารบํารุงรักษา
ในการกล่าวถึงเรื่ องนี้ จะขอแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ รายละเอียดของการทําการบํารุ งรักษา
ความบ่อยของการทําการบํารุ งรักษา และโปรแกรมการบํารุ งรักษา
1.4.1 รายละเอียดของการทําการบํารุ งรักษา
รายละเอียดของวิธีการบํารุ งรักษาเป็ นพื้นฐานสําคัญของโปรแกรมการบํารุ งรักษาที่ดี ถ้าวิธีการ
ไม่ละเอียดเพียงพอจะทําให้การบํารุ งรักษาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จริ งอยูก่ ารที่จะได้มาซึ่ งวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพ
นั้นเป็ นเรื่ องยากถ้าไม่ได้ขอ้ แนะนําจากบริ ษทั
ผูผ้ ลิตหรื อวิธีการที่อาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น
อย่างไรก็ดี ถ้าวิธีการมีรายละเอียดมากเกินไปและต้องการเวลามากเกินไป ก็จะทําให้เปลืองทรัพยากรมาก
และเสี ยเวลามาก อีกนัยหนึ่ง ถ้าวิธีการนั้นผิวเผินเกินไปการบํารุ งรักษาก็จะไม่เพียงพอ ทรัพยากรก็จะสู ญ
เปล่าเช่นเดียวกัน เป็ นผลให้โปรแกรมนั้นไม่มีประสิ ทธิภาพหรื อก่อประโยชน์ใดๆ
อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวโดยทัว่ ไปพบว่าการบํารุ งรักษาควรประกอบด้วยการทํา 4 อย่างคือ
I. การตรวจตราหรือตรวจพินิจ
วิธีการนี้ก็เพื่อที่จะทราบว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยนัยน์ตาซึ่ งต้องอาศัย
การตรวจตราให้ทวั่ ถึงโดยละเอียด ทั้งนี้โดยการตรวจทั้งภายนอกและภายในเครื่ องทางด้านภายนอกเครื่ องก็
จะต้องตรวจดูบริ เวณที่สาํ คัญ คือ หน้าปั ดของเครื่ อง รวมทั้งส่ วนที่อยูท่ างด้านหลังของเครื่ องด้วยโดยต้อง
สังเกตทั้งส่ วนที่หลวมหรื อหลุดออกมา มีร่องรอยที่แสดงว่ามีการทําลาย เป็ นต้น ส่ วนการตรวจตราภายใน
เครื่ องก็จะต้องการเปิ ดฝาเครื่ องออกเพื่อตรวจตราดูภายในเครื่ องโดยทัว่ ไปการตรวจตราภายในเครื่ องนั้น
มักจะดูร่องรอยของการไหม้เป็ นสําคัญ รวมทั้งส่ วนประกอบต่างๆ ที่มีการหลวมหรื อมีการหลุดออกมา
รวมทั้งมีสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไปอยูภ่ ายในเครื่ องด้วย เช่น สัตว์หรื อแมลงต่างๆ เป็ นต้น สําหรับการตรวจ
ร่ องรอยว่ามีการไหม้ ส่ วนใหญ่น้ นั เกิดจากอาการแสดงของไฟฟ้ าลัดวงจร การเปลี่ยนสี ของสายไฟหรื อ
อุปกรณ์ สายไฟมีรอย-แตก ฉนวนหลุดไปหรื อมีของเหลวรั่วออกมา เป็ นต้น สําหรับฟิ ลเตอร์ ของพัดลม
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สกปรกก็เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เครื่ องทํางานผิดไป การทํางานของเครื่ องจึงจะมีพดั ลมช่วยระบายอากาศ
และมีฟิลเตอร์ สาํ หรับกรองอากาศ แต่เมื่อใช้งานไปนานฟิ ลเตอร์ จะทําหน้าที่ดูดสิ่ งสกปรกเข้าไปจึงทําให้มี
การอุดตันทําให้การระบายอากาศไม่ดี และอีกประการหนึ่งการทํางานของเครื่ องไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทจะทําให้เกิดไฟฟ้ าสถิต ซึ่ งจะยิง่ ช่วยเร่ งการดูดฝุ่ นให้เข้าไปจับมากยิง่ ขึ้น
นอกจากการตรวจตราด้วยนัยน์ตาแล้วการฟังเสี ยงการทํางานของเครื่ องก็สามารถช่วยได้ เพราะ
การทํางานของเครื่ องหลายอย่างเงียบไม่มีเสี ยง แต่ถา้ เกิดมีเสี ยงขึ้นก็แสดงว่ามีการทํางานที่ผดิ ปกติไปหรื อใน
เครื่ องบางอย่างอาจมีเสี ยงในขณะทํางานปกติ แต่ลกั ษณะของเสี ยงนั้นๆ เมื่อมีความผิดปกติจะมีการเปลี่ยน
แปลงไป ซึ่ งทําให้สังเกตได้และนําไปสู่ การตรวจตราหาความผิดปกติได้ง่าย นอกจากนั้น การได้กลิ่นที่เกิด
จากการทํางานของเครื่ องก็สามารถช่วยได้ คือ กลิ่นซึ่ งปกติไม่มี แต่เมื่อผิดปกติจะทําให้เกิดกลิ่นขึ้นและกลิ่น
นั้นอาจจะเป็ นกลิ่นที่ผิดปกติ ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่างๆ เป็ นต้น
II. การทําความสะอาด
โดยทัว่ ไปมีความจําเป็ นจะต้องทําความสะอาดเครื่ องหลังจากที่มีการตรวจตราแล้ว การทําความ
สะอาดของเครื่ องอาจใช้วธิ ี การเป่ าหรื อดูดฝุ่ นที่จบั อยูภ่ ายในเครื่ อง เพราะถ้าเครื่ องจะมีฝนจั
ุ่ บอยูภ่ ายในก็จะ
ทําให้การระบายความร้อนของเครื่ องไม่ดีทาํ ให้เครื่ องมีโอกาสทํางานผิดปกติได้ นอกจากนั้น อาจทําความ
สะอาดหน้าสัมผัสต่างๆ ของสวิตซ์ต่างๆ ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นสะพานเชื่อมทางไฟฟ้ า เมื่อเครื่ องได้รับการใช้งาน
ไปนานสัมผัสนอกจากมีการสึ กหรอแล้วจะมีความสกปรกหรื ออาจมีออกไซด์จบั อยู่ จึงทําให้เพิ่มความเป็ น
ฉนวนขึ้น การนําไฟฟ้ าไม่ดี เป็ นต้น ดังนั้นจึงควรใช้น้ าํ ยาเฉพาะอย่างทําความสะอาดหน้าสัมผัสต่างๆ ด้วย
III. การทดสอบหน้ าที่
การทดสอบหน้าที่ของเครื่ องนั้นโดยทัว่ ไปจะแบ่งได้เป็ น 3 อย่าง คือ
- การทดสอบการทํางานของเครื่ อง (Operational Testing)
- การสอบเทียบค่า (Calibration)
- การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่ อง (Performance Test)
เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างได้ชดั เจนระหว่างการตรวจสอบหน้าที่ท้ งั 3 อย่างนี้ ขอยกตัวอย่าง
การทดสอบหน้าที่ของวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) คือ การทดสอบการทํางานของเครื่ อง ก็เปิ ด
ให้เครื่ องทํางาน เมื่อเครื่ องพร้อมใช้งาน ให้ทดลองเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นแสง (Wavelength) และทําการ
เทียบค่าการดูดกลืนแสงให้เป็ น 0 (Absorbance=0, Autozero) หลังจากนั้นทําการทดลองวัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารใดๆ ถ้าสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ก็แสดงว่าเครื่ องนั้นสามารถทํางานได้ อย่างไรก็ดี
การทํางานของเครื่ องที่สามารถทํางานได้น้ นั อาจไม่ถูกต้องและไม่แม่นยําจึงจะต้องทําการตรวจสอบโดยการ
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สอบเทียบเครื่ องก่อน การสอบเทียบ (Calibration) นั้นถือเป็ นเรื่ องใหญ่ที่มีความสําคัญ อย่างไรก็ดี ในที่น้ ีจะ
กล่าวโดยย่อ คือ การสอบเทียบ (Calibration) เป็ นการพิสูจน์ความแม่นยําของเครื่ องเพือ่ ให้แน่ใจว่ามี
สมรรถภาพที่สามารถยอมรับได้โดยเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ซึ่ งสามารถสื บค้นไปสู่
มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) ได้ เมื่อกล่าวถึงการสอบเทียบค่าของเครื่ อง Spectrophotometer นั้น
ต้องมีการตรวจ สอบหลายขั้นตอน แต่ในที่น้ ี จะยกตัวอย่างการสอบเทียบค่าเครื่ องเพียงหนึ่งอย่าง คือ การ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดจาก Stray light (Stray light คือ Photon ของแสงที่ไม่มีขอ้ มูลตัวอย่างแสงหรื อ Photon
ส่ วนนี้อาจมาจากแสงรบกวนภายนอกเครื่ อง ที่รั่วเข้าไปภายใน หรื อแสงจาก monochromator เองที่ไม่ใช่ 1st
order light เป็ นต้น) หากมี Stray light รบกวนจะทําให้ได้ค่า Absorbance ตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง เนื่องจากเครื่ อง
Spectrophotometer จะวัดแสงที่ transmitted (แสงที่เหลือ) แล้วแปลงหน่วยกลับเป็ นค่า absorbance โดยใช้
สู ตรคํานวณ ดังนั้นถ้า %T สู งขึ้น ค่า absorbance ก็จะลดลง ข้อผิดพลาดนี้ จะเห็นได้ชดั เจนขึ้นกรณี วดั สารที่
เข้มข้นมากขึ้น ในทางทฤษฎีแล้วเราไม่ควรใช้เครื่ อง Spectrophotometer วัดสารที่มีระดับความเข้มข้นสู ง
เกินไป เช่น ค่า absorbance เกิน 1 เป็ นต้น นอกจากจะใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจาก Stray light ของเครื่ องแล้ว
ยังใช้การตรวจสอบอย่างอื่นอีก เช่น ข้อผิดพลาดในด้านการดูดกลืนแสง (Photometric Accuracy) ของเครื่ อง
หรื อ ข้อผิดพลาดของการแสดงผล (Display Accuracy) เป็ นต้น
การตรวจสอบสมรรถภาพ (Performance Test) การตรวจสอบสมรรถภาพนั้นเป็ นการตรวจสอบ
การทํางานของเครื่ องโดยตรวจสอบทางด้านการทํางานทางเทคนิคโดยละเอียดทั้งนี้ เพื่อสามารถทราบการ
ทํางานของเครื่ องให้ได้ดียงิ่ ขึ้นการตรวจสอบสมรรถภาพบางอย่างก็สามารถนําไปใช้ในการสอบเทียบ
(Calibration) ของเครื่ องก็ได้
IV. การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ส่ วนใหญ่เครื่ องมือแพทย์ต่างๆ ที่เป็ นเครื่ องไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้ า แต่ถา้ เป็ นเครื่ องทางรังสี ก็ตอ้ งตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี อีกด้วย
สําหรับความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของเครื่ องที่ใช้ตรวจสอบกันก็เพื่อตรวจวัดความต้านทานของ
สายดิน (Ground Wire Resistance) และการตรวจวัดกระแสไฟฟ้ ารั่วไหล (Leakage Current) เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสรั่วไหลของเครื่ องนั้นมีปริ มาณน้อยเป็ นที่ยอมรับได้
เพราะถ้ามีกระแสรั่วไหลมาก
เกินไปก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
วิธีการบํารุ งรักษาสามารถปรับเปลี่ยนหรื อพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมได้ ไม่มีรายละเอียดใน
วิธีการบํารุ งรักษาใดที่ถือได้วา่ เป็ นมาตรฐานตายตัว ในทางตรงกันข้ามรายละเอียดจะสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสภาพของหน่วยงาน ตามสภาพการใช้งานของเครื่ องมือ ตามความรู ้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
ตามความต้องการเฉพาะ
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1.4.2 ความบ่ อยของการบํารุ งรักษา
การบํารุ งรักษาจะต้องกระทําบ่อยครั้งเพียงไร การที่จะต้องทําการบํารุ งรักษาบ่อยครั้งเพียงไรนั้น
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเครื่ อง จะกําหนดให้แน่นอนทีเดียวย่อมไม่ได้ อาจทราบได้จากข้อมูลของสถาบันอื่นที่
ใช้เครื่ องชนิดเดียวกัน หรื อได้จากหนังสื อคู่มือของเครื่ องนั้น เพื่อให้เป็ นแนวทางในการจัดตารางการ
บํารุ งรักษาได้ในขั้นต้น และสามารถปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีประสบการณ์แล้ว ถ้าจัดโปรแกรม
การบํารุ งรักษาให้ถี่เกินไปจะทําให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายมาก แต่ถา้ การบํารุ งรักษามีช่วงห่างเกินไป การ
บํารุ งรักษาจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ความพยายามและแรงงานจึงไร้ผล
เนื่องจากการกําหนดความบ่อยของการบํารุ งรักษานั้นเป็ นเรื่ องยาก ดังนั้นจึงมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการเครื่ องมือแพทย์ ตลอดจนองค์กรมาตรฐานต่างๆ ได้กาํ หนดแนวทางความบ่อยของการ
ทําการบํารุ งรักษาไว้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
I. จากโปรแกรมการจัดการเครื่ องมือแพทย์ ของ ACES (Affiliated Clinical Engineering Services, Inc.)
ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
ก. พิจารณาจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับหน้าที่การทํางานของเครื่ องมือ (Risk)ให้ลาํ ดับคะแนน
จาก 0 ถึง 5 โดยดูจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่ องมือเสี ยร่ วมกันกับหน้าที่การทํางานของเครื่ อง แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการให้ คะแนนของเครื่ องตามค่าความเสีย่ งอันตรายที่เกิดกับผู้ป่วยต่อการทํางานของเครื่ อง

คะแนน
5
4
3
2
1
0

ความเสี่ ยง / หน้ าทีก่ ารทํางาน

คนไข้เสี ยชีวติ / เครื่ องช่วยชี วติ หรื อมอนิเตอร์ภาวะวิกฤติ
คนไข้ ; ผูใ้ ช้ได้รับอันตราย, บาดเจ็บ / เครื่ องที่มีการสัมผัสโดยตรงกรรมวิธีที่ล่วงลํ้าเข้าภายในร่ างกาย
การตรวจรักษาวินิจฉัยผิดพลาด / เครื่ องตรวจวิเคราะห์หรื อเครื่ องรักษา
มีความเสี่ ยงตํ่ามาก / เครื่ องที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรงกับผูป้ ่ วย
ไม่มีความเสี่ ยง / อื่น ๆ
ไม่สามารถจัดจําแนกได้

ข. พิจารณาจากความต้องการในการบํารุ งรักษากับความต้องการในการซ่อมแซมของเครื่ องมือ
(Maintenance) ให้ลาํ ดับคะแนนจาก 0 ถึง 5 โดยดูจากความต้องการในการบํารุ งรักษาและประวัติการซ่อมของ
เครื่ อง แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการให้ คะแนนของเครื่ องตามความต้ องการในการบํารุงรักษาเครื่ องมือ

คะแนน
5
4
3
2
1
0

การบํารุ งรักษา / การซ่ อม
ต้องการมาก
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
อย่างตํ่า
ไม่สามรถจัดจําแนกได้

ค. การกําหนดความบ่อยของการบํารุ งรักษาโดยนําคะแนนความเสี่ ยง/หน้าที่การทํางานและ
ความต้องการในการบํารุ งรักษากับความต้องการในการซ่อม จากในข้อ ก) และ ข) มารวมกัน (R +M) เพื่อ
กําหนดความบ่อยในการบํารุ งรักษาต่อปี
ตารางที่ 3 แสดงความบ่อยของการบํารุงรักษาเครื่ องมือ

คะแนนรวม (R + M)
8-10
5-7
1-4

ความบ่ อยของการบํารุงรักษาต่ อปี
4
2
1

II. จากองค์ กรการประกันคุณภาพของสุ ขภาพอนามัย (Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization, JCAHO) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. พิจารณาจากหน้าที่ของเครื่ องมือซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
I. ใช้ในการรักษา
II. ใช้ในการวินิจฉัย
III. ใช้ในงานวิเคราะห์
IV. เป็ นเครื่ องอื่น ๆ
โดยเครื่ องที่ใช้ในการรักษาจะมีคะแนนสู งที่สุด รองลงไป คือ เครื่ องที่ใช้วินิจฉัยคะแนนที่ได้
จากการประเมินหน้าที่ของเครื่ องคิดเป็ น 50% ของคะแนนทั้งหมดตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทของเครื่ องและคะแนนที่ควรได้ เมื่อคํานึงถึงหน้ าที่ของเครื่ องนัน้ ๆ

แสดงหลักเกณฑ์ การให้ คะแนนจากการประเมินหน้ าทีข่ องเครื่องเพือ่ ใช้ ในการบํารุ งรักษา
คะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2

หน้าที่ของเครื่ อง
ช่วยชีวติ
การรักษาทางศัลยกรรมและผูป้ ่ วยหนัก
การรักษาทางกายภาพ
การมอนิเตอร์ทางศัลยกรรมและผูป้ ่ วยหนัก
การมอนิเตอร์และการวินิจฉัยทางกายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์
อะไหล่ในห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับผูป้ ่ วยและอื่น ๆ

รักษาโรค
วินิจฉัยโรค
วิเคราะห์
อื่น ๆ

ข. พิจารณาจากการเสี่ ยงที่เนื่องจากการนําไปใช้งานทางคลินิก
การประเมินต้องอาศัยความเป็ นไปได้ที่มีผลต่อผูป้ ่ วย หรื อผูใ้ ช้ในกรณี ท่ีเครื่ องทํางานผิดปกติไป
หรื อเสี ย ภาวะการเสี่ ยงนั้นมีคะแนนเป็ น 25% ของคะแนนทั้งหมด ตามตารางที่ 5
รูปที่ 5 แสดงอันตรายและความเสีย่ งของเครื่ องพร้ อมทังคะแนนที
้
ค่ วรได้ เมื่อคํานึงถึง
ความเสีย่ งของเครื่ องนัน้ ๆ เมื่อนําไปใช้ ทางคลินิก

แสดงหลักเกณฑ์ การให้ คะแนนโดยประเมิน
จากอัตราการเสี่ ยงเมือ่ นําไปใช้ ทางคลินกิ
ความผิดปกติของเครื่องทําให้ เกิด :
คะแนน
ความเสี่ยง
1

5
4
3
2
1

ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
อันตรายต่อผูป้ ่ วยหรื อผูใ้ ช้เครื่ อง
การรักษาไม่ถกู ต้องหรื อวินิจฉัยผิด
อัตราเสี่ ยงไม่ค่อยมีความสําคัญ (การเสี ยมักเห็นได้ชดั เจน)
อัตราเสี่ ยงไม่สาํ คัญเลย
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ค. พิจารณาจากความต้องการในการซ่อมเครื่ อง
เครื่ องมีส่วนประกอบส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนประกอบทางเชิงกล
หรื อใช้การทํางานของลมหรื อ
ของเหลว เช่น เครื่ องช่วยหายใจ ต้องการการซ่อมแซมมากต้องการสอบเทียบค่าเป็ นประจําหรื อต้องการ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนต่าง ๆ อย่างมาก จึงให้คะแนนสําหรับการซ่อมแซม 5 ส่ วน ดังแสดงในตารางที่ 6
ความต้องการในการซ่อมเครื่ องนั้นมีคะแนนเป็ น 25% ของคะแนนทั้งหมด
ตารางที่ 6 แสดงความต้ องการซ่อมแซมของเครื่ องโดยสัมพันธ์กบั ลักษณะการซ่อมแซมกับคะแนนที่ได้

แสดงหลักเกณฑ์ การให้ คะแนนโดยประเมินจากความต้ องการการซ่ อมของเครื่องนั้น
คะแนน
5
4
3
2
1

ความต้ องการการซ่ อม
ต้องการมาก (ต้องการยกเครื่ องใหม่)
เกินค่าเฉลี่ย (ต้องการสอบเทียบเป็ นประจํา)
ต้องการในระดับเฉลี่ย (ทําความสะอาด หล่อลื่น)
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย (การบํารุ งรักษาไม่ได้ทาํ ให้อายุเครื่ องยาวขึ้น)
ต้องการน้อยมาก

การประเมินเครื่ องด้วยการใช้หลักเกณฑ์ท้ งั 3 อย่าง เมื่อนําคะแนนมารวมกัน ถ้าคะแนนรวมจาก
3 รายการมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า 13 ความบ่อยของการบํารุ งรักษาควรจะเป็ นปี ละ 2 ครั้ง และถ้าตัวเลขที่ได้
อยูร่ ะหว่าง 9-12 ความบ่อยของการบํารุ งรักษาความเป็ นปี ละ 1 ครั้งและถ้าเลขที่ได้มีค่า 8 หรื อน้อยกว่า เครื่ อง
นั้นก็ไม่ตอ้ งได้รับการบํารุ งรักษา นอกจากอาศัยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว ก็มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม คือ ถ้าคะแนน
ที่ได้จากหลักเกณฑ์ในข้อที่เกี่ยวกับความเสี่ ยงของเครื่ องมือนั้นและที่เกี่ยวกับความต้องการในการซ่อมแซม
ถ้าแต่ละหลักเกณฑ์น้ นั ได้ค่า 4 หรื อ 5 เครื่ องดังกล่าวก็ควรได้รับการบํารุ งรักษา 2 ครั้งต่อปี โดยไม่คาํ นึงถึง
ตัวเลขหรื อคะแนนจากข้ออื่น
ในการกําหนดความบ่อยในการบํารุ งรักษาของทั้งสองมาตรฐานที่ยกมา คือ ทั้ง ACES และ
JCAHO มีหลักการในทํานองเดียวกัน ความถี่ในการบํารุ งรักษาต่อปี สู งสุ ดของอุปกรณ์การแพทย์ในกลุ่ม
เดียวกันอาจมีความแตกต่างกันได้ เช่น เครื่ อง VENTILATOR ตามมาตรฐาน ACES ทํา 4 ครั้งต่อปี แต่ตาม
มาตรฐานของ JCAHO ทํา 2 ครั้งต่อปี จะเห็นได้วา่ ความถี่ในการบํารุ งรักษา 2 ครั้งต่อปี หรื อ 4 ครั้งต่อปี ไม่ใช่
กฎเกณฑ์ตายตัวที่ตอ้ งบังคับใช้
โดยในระยะแรกนั้นอาจอาศัยโปรแกรมของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ได้
แนะนําไว้เป็ นกลางสําหรับระยะเวลาการบํารุ งรักษาและเมื่อได้ทาํ การบํารุ งรักษาไปช่วงเวลาหนึ่งก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและช่วงเวลาของการบํารุ งรักษาให้เหมาะสมกับสถานที่น้ นั ๆได้ ซึ่ งย่อมมีความแตกต่าง
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กันขึ้นอยูก่ บั ความบ่อยของการใช้เครื่ องและขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถและความชํานาญของบุคลากร
ผูใ้ ช้เครื่ องนั้นๆ ด้วย การบํารุ งรักษาจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนมีแนวทางกลางๆ ในการวัดประสิ ทธิ ภาพของ
การบํารุ งรักษาดังนี้
I. ถ้าการบํารุ งรักษาที่เหมาะสมมีระยะเวลาที่พอเหมาะแล้วก็จะทําให้เครื่ องนั้นมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ
1) เมื่อมีการสอบเทียบค่า (Calibration) พบว่าผลที่ได้อาจเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็ นผลต่อ
การทํางานของเครื่ อง คือ ยังได้ค่าที่เป็ นที่ยอมรับได้ (Acceptable Value)
2) ในการทําความสะอาดนั้นอาจมีความจําเป็ นต้องทําความสะอาดบ้างหรื อต้องการทําการหล่อ
ลื่น (Lubrication) ทั้งนี้เพื่อสามารถทําให้เครื่ องนั้นทํางานได้ดีหรื ออาจจะต้องมีการปรับ
หรื อขันสกรู บางส่ วนให้แน่นขึ้นบ้างเป็ นต้น
3) ไม่ได้รับการร้องเรี ยนจากผูใ้ ช้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่ อง
4) ความบ่อยของการต้องซ่อมเครื่ องลดน้อยลง
II. ถ้าการบํารุ งรักษาห่างเกินไปก็จะทําให้มีลกั ษณะดังต่อไปนี้คือ
1) การปรับเทียบค่ามักแสดงผลที่ผดิ ไปและผลนั้นผิดไปมากจนเป็ นที่ยอมรับไม่ได้
2) ในการทําความสะอาดนั้น เช่น มีฝนจั
ุ่ บที่ฟิลเตอร์ ของพัดลมมากจนขัดขวางการไหลของ
อากาศ เครื่ องมีการสึ กหรอเนื่องจากได้รับการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ นอกจากนั้นสกรู
หรื อน๊อตมีการหลวมมากหรื ออาจมีการหลุดไปได้
3) มีการร้องเรี ยนบ่อยจากผูใ้ ช้เครื่ อง
4) ความบ่อยของการต้องซ่อมเครื่ องมีมากขึ้น

1.5 โปรแกรมของการบํารุงรักษา
1.5.1 โปรแกรมใหญ่ และโปรแกรมย่ อย (Major and Minor Program)
เนื่องจากบํารุ งรักษานั้นมีได้หลายอย่าง รวมทั้งการกระทําอย่างง่ายหรื อการกระทําที่ซบั ซ้อน
ต้องใช้ความรู ้และเวลาเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้แยกออกเป็ นโปรแกรม 2 ประเภท คือ
I. โปรแกรมใหญ่มกั ใช้บาํ รุ งรักษาปี ละ 1 ครั้งเป็ นประจําการบํารุ งรักษาด้วยโปรแกรมใหญ่
นั้นใช้การกระทําครบถ้วนทุกอย่างตั้งแต่การตรวจตรา การสอบเทียบค่า การทดสอบความปลอดภัยและการ
ทดสอบหน้าที่ของเครื่ อง ซึ่ งการทดสอบหน้าที่ของเครื่ องนั้นก็รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพละเอียดของ
เครื่ องด้วย โดยทัว่ ไปนอกจากจะใช้โปรแกรมใหญ่เพื่อใช้ในการทําประมาณปี ละ 1 ครั้งแล้ว ก็สามารถใช้
โปรแกรมนี้ในการตรวจรับเครื่ องหรื อในการบํารุ งรักษาเมื่อเครื่ องได้รับการซ่ อมใหญ่
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II. โปรแกรมทีม่ ีการบํารุ งรักษาย่อยโปรแกรมทีม่ ีการบํารุ งรักษาย่อยนั้น ใช้วธิ ีการเช่นเดียวกับ
การบํารุ งรักษาใหญ่ แต่ในการตรวจสอบหน้าที่น้ นั อาจใช้เพียงตรวจสอบการทํางานของเครื่ องและการสอบ
เทียบค่าบางอย่าง แต่การสอบเทียบค่าที่เป็ น performance Check ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบสมรรถภาพละเอียด
ทางเทคนิคนั้นไม่ตอ้ งทํา การบํารุ งรักษาย่อยอาจทําทุก 3 เดือนหรื อทุก 6 เดือน แต่ในบางเครื่ องที่มี
ความสําคัญมากอาจต้องทําทุก 1 เดือน หรื อทุกสัปดาห์
1.5.2 ระบบโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการบํารุ งรักษาเครื่องมือแพทย์

ระบบโปรแกรมการบํารุ งรักษาเครื่ องมือแพทย์มีหลายระบบ แต่มีระบบโปรแกรมที่นิยมใช้
กันอยู่ 3 ระบบคือ
I. โปรแกรมทีม่ ีการบํารุ งรักษาใหญ่ 1 ครั้งเป็ นประจําและมีการบํารุ งรักษาย่อยเป็ นครั้ง
คราว คือ การบํารุ งรักษาย่อยนั้นอาจกระทําเพียงบางอย่างเพียงครั้งคราวตามความจําเป็ น
II. โปรแกรมทีม่ ีการบํารุ งรักษาใหญ่ทุกครั้งทีม่ ีการกระทํา คือ มีการกระทําครบถ้วนทุก
อย่าง แต่วธิ ี น้ ี ตอ้ งใช้แรงงานมาก
III. มีการตรวจสอบบางอย่างเป็ นครั้งคราว เช่น ตรวจสอบความปลอดภัยจากอันตรายของ
ไฟฟ้ า พร้อมทั้งการตรวจสอบสมรรถภาพเพื่อจะได้ทราบว่าเครื่ องทํางานถูกต้องหรื อไม่
จากการที่ได้มีการใช้โปรแกรมทั้ง 3 อย่างนี้ ได้มีรายงานว่าโปรแกรมแบบ ก นั้นมีประโยชน์
มากที่สุด เมื่อคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้กบั การลงทุน ส่ วนโปรแกรมแบบ ข นั้นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากรวมทั้ง
เสี ยเวลามากด้วย แต่ก็ไม่ได้ผลดีกว่าวิธีแรก ส่ วนแบบ ค นั้นเป็ นวิธีท่ีลงทุนน้อยที่สุดแต่ก็เป็ นวิธีท่ีไม่ได้
ประโยชน์จากการลงทุนเพราะขาดการบํารุ งรักษาจริ งๆ จึงไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซม ดังนั้น
โปรแกรมแบบ ก นั้นจึงถือว่าเป็ นวิธีที่สามารถช่วยให้เครื่ องทํางานได้ถูกต้อง ปลอดภัย และถูกหลักเศรษฐกิจ
มากที่สุด

1.6 การสอบเทียบ (calibration)
ในขั้นตอนการบํารุ งรักษา การสอบเทียบเป็ นรายการที่มีความสําคัญและมีกระบวนการที่ซบั
ซ้อนและหลากหลาย ก่อนที่จะเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการสอบเทียบของเครื่ องมือแต่ละชนิดต่อไป ควรต้องมาทํา
ความเข้าใจถึงความหมายและคํานิยามของคําที่เกี่ยวข้องกันต่อไป
• การสอบเทียบ (calibration) คือ กระบวนการทํางาน (ภายใต้สภาวะที่ควบคุม)ซึ่ งสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง ค่าที่ช้ ีบอกจากเครื่ องมือวัดหรื อระบบวัดหรื อค่าที่แสดงโดยเครื่ องมือวัด กับ ค่าที่แท้จริ งจาก
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มาตรฐานอ้างอิง ที่มีการสอบกลับได้ (traceability) กล่าวคือ การสอบเทียบคือการเทียบผลการวัดกับค่า
มาตรฐานที่รู้ค่าอย่างแท้จริ งภายใต้สภาวะที่กาํ หนด ค่ามาตรฐานทีร่ ู้ค่าจริ งนี้จะต้องเป็ นแหล่งทีม่ าทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับกัน ค่ามาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นและยอมรับกันระหว่างประเทศต่างๆ ใช้อา้ งอิง (reference)
เป็ นมาตรฐาน (standard) เดียวกัน ก็จะเป็ น International standards และเป็ น International traceability
• การสอบกลับได้ (traceability) คือ คุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถสื บค้นหรื อโยงไปกับ
มาตรฐานแห่งชาติหรื อมาตรฐานปฐมภูมิที่เป็ นที่ยอมรับได้ โดยการเปรี ยบเทียบหรื ออ้างอิงกันอย่างไม่ขาด
ช่วงเป็ นลูกโซ่ และจะต้องทํารายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty) ไว้ดว้ ย ความสามารถใน
การสอบกลับจะเป็ นการส่ งต่อหน่วยวัดตามนิยามของ International System of Unit -SI จากจุดเริ่ มต้น จนถึง
ผูใ้ ช้งาน
• ความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty of measurement) คือ พารามิเตอร์ ที่บอกมากับผล
ของการวัดที่บอกลักษณะการกระจายของค่า ซึ่ งสามารถอ้างได้อย่างมีหลักฐาน และเป็ นข้อมูลที่ช้ ี บ่งบอก
ความไม่สมบูรณ์ ในปริ มาณที่ถูกวัด ความ
ไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้นทุกครั้งในการ
คุณสมบัตวิ ิศวกรสอบเทียบ
ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด ไม่ว่าจะ
• ผ่านการฝึ กอบรมที่พอเพียง
เป็ นขั้น ตอนใดของความสามารถของการ
• มีทกั ษะ
สอบกลับได้ ซึ่ งในระดับของการวัดจะเกิด
• ความรู้ สกึ ต่อคุณค่าของความแม่นยํา
ความไม่แน่ นอนของการวัดจะเกิ ดความไม่
• มีแนวคิดและทัศนคติตอ่ ความเที่ยงตรงที่ได้
แน่นอนของการวัดสะสมขึ้นเรื่ อยๆ จะมาก
• มีใจกว้ าง มีทศั นคติและความเชื่อมัน่ โดย
หรื อน้ อ ยขึ้ นอยู่ ก ับ ความสามารถในการ
ส่วนตัวต่อความเที่ยงตรง
ถ่ ายทอดของการวัดของแต่ห้องปฏิ บตั ิการ
• มีการวางแผนเทคนิคการวัด เพื่อประหยัดและ
ความไม่ แ น่ น อนนี้ อาจเกิ ด ขึ้ นจากหลาย
สมํา่ เสมอต่อความแม่นยําที่ต้องการ
สาเหตุ เช่ น วิ ธี การวัด เครื ่ อ งมื อ วัด ผู้
• ตระหนักถึงขอบเขตของการประเมินผลที่
ปฏิ บ ตั ิ ก าร และสภาวะแวดล้อมในการวัด
เที่ยงตรง
ความไม่แน่นอนของการวัดจะต้องจัดทําไว้
• ความสามารถในการเลือกเครื่ องมือที่มี
เป็ นเอกสารเพื่อให้สามารถทวนสอบความ
คุณภาพสูงและมีมาตรฐานและความต้ องการ
ถูกต้องได้โดยผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการยืนยัน
ทางเรขาคณิตและความสามารถที่เกี่ยวกับ
ความสามารถสอบกลั บ ได้ ข องการวัด
ความแม่นยํา
• มีความรู้ สกึ ตระหนักเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการวัด
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ค่าความไม่แน่นอนของการวัดจะถูกรายงานร่ วมกับค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด ในใบราย
งานผลการสอบเทียบโดยห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบและค่ารายงานนี้จะเป็ นค่าจริ ง ได้เฉพาะ ณ. วันเวลาที่ทาํ
การสอบเทียบและภายใต้เงื่อนไขของการสอบเทียบที่ระบุไว้เท่านั้น
การนําเครื่ องมือวัดไปใช้ภายใต้
สภาวะเงื่อนไขเดียวกันกับผลการสอบเทียบ แต่ในเวลาที่แตกต่างกันไปหรื อยิง่ กว่านั้นคือการใช้เครื่ องมือใน
เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป จะทําให้ผลการสอบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการ
วัดยิง่ มีค่าคลาดเคลื่อนผิดไปมากกว่าที่ระบุไว้ในใบรายงานผลการสอบเทียบ ซึ่ งบางครั้งอาจจะเกินกว่าค่าที่
ยอมรับได้
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ถูกระบุไว้ในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่ องมือแต่ละชิ้นจะ
ได้รับการยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กบั มาตรฐานสากลได้ก็ต่อเมื่อใบรายงานผลการสอบเทียบนั้น ออกให้โดย
ห้องปฏิบตั ิการที่สามารถแสดงความสามารถโดยผ่านกระบวนการรับรองความสามารถ โดยองค์กรที่เป็ นที่
ยอมรับระหว่างประเทศ ในบางครั้งใบรายงานผลการสอบเทียบจะรายงานความเป็ นไปได้ตามข้อกําหนด
จําเพาะทางมาตรวิทยาของปริ มาณที่ถูกวัด
ในกรณี น้ ี ค่าที่วดั ได้เมื่อรวมกับค่าความไม่แน่นอนของการวัด
จะต้องไม่เกินไปกว่าขีดจํากัดหรื อเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ระบุของปริ มาณที่ถูกวัดนั้นๆโดยทัว่ ไปแล้วการสอบ
เทียบได้กาํ หนดขึ้นเพือ่ ช่วยระบบในการวัด ซึ่งรวมถึง
1. การยอมรับระบบการวัด รวมถึงความไม่แน่นอนในการวัด (Measurement Uncertainty)
2. ช่วงระยะเวลาในการสอบเทียบของระบบหรื อเวลาที่ใช้งาน
3. แหล่งมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงได้ถึงระดับชาติหรื อระดับสากล

ความไม่ แน่ นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)
ความไม่แน่น อนของการวัดคือสิง่ ทีบ่ อกได้ ถึงคุณภาพของผลการวัด ว่ามี ความน่าเชื่อ ถื อได้ ดี
เพียงใด การรายงานความไม่แน่นอนของการวัดจะต้ องรายงานพร้ อมกับผลของการวัดเสมอ เพื่อที่จะให้
เปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการวัดกับข้ อกําหนดจําเพาะหรื อมาตรฐาน หรื อเกณฑ์ ยอมรับสําหรับสิ่งที่ถูกวัด
(Measurand)
เป็ นที่ยอมรับกันว่าการวัดทุกครัง้ มีความคลาดเคลื่อน (Error) เกิดขึ ้นเสมอซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
ผลการวัดมีความแตกต่างจากค่าจริ งของสิ่งที่ถกู วัด (True value) และความไม่แน่นอนของการวัดส่วนหนึ่ง
ได้ มาจากการกระจายค่าของผลการวัดนันๆ
้ เมื่อทําการวัดหลายๆ ครัง้ มีแนวคิดหลากหลายที่ใช้ แสดงความ
น่าเชื่อถือได้ ของผลการวัด อย่างไรก็ตามก็มีความยากลําบากในการใช้ วิธีประเมินความน่าเชื่อถือได้ ทีต่ ่างๆ
กัน เหล่า นัน้ ในปี ค.ศ.1990 องค์ ก ารมาตรฐานระหว่ า งประเทศ (International Standardisation
Organisation, ISO) ร่ วมกับ สํานักงานชัง่ ตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM) ได้ แนะนําให้ ใช้ ความไม่แน่นอน
ของการวัดเป็ นมาตรการในการบอกความน่าเชื่อถือของผลการวัดและได้ เสนอแนวทางในการประเมินความ
ไม่แน่นอนของการวัด คือ Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) ซึ่งมีแนวคิด
ดังนี ้
ปริ มาณที่ถกู วัด “Y” ซึง่ เป็ นผลทีไ่ ด้ จากการวัดจะขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณอินพุททีเ่ กี่ยวข้ องในกระบวนการ
วัด X1, X2, X3, …, Xn
Y = ƒ (X1, X2, X3, …, Xn)
ในทางปฏิบตั ไิ ม่สามารถทราบค่าทีแ่ ท้ จริ งของปริ มาณอินพุทเหล่านันได้
้ ปริ มาณอินพุทที่เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการวัดจะมีความไม่แน่นอนติดมาด้ วยเสมอ ดังนันผลการวั
้
ด “Y” จึงเป็ นเพียงค่าประมาณ “y”

พร้ อมกับความไม่แน่นอนของการวัดทีเ่ กิดจากปริ มาณอินพุทเหล่านันด้
้ วยในการรายงานผล ปริ มาณทีถ่ กู วัด
จะอยูใ่ นรูป
Y=y±U
โดยความไม่แน่นอน “U” ได้ มาจากการประเมินองค์ประกอบรวมทังหมดของความไม่
้
แน่นอนใน
รูปแบบทีเ่ ป็ น Type A และ Type B การประเมิน Type A เป็ นผลมาจากการประเมินทางสถิติที่อยู่ในรู ปของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมิน Type B จะใช้ วิธีอืน่ ๆ ทีม่ ิใช่การประเมินทางสถิติ ซึ่งอยู่ในรู ปของ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีไ่ ด้ มาจากใบรับรองการสอบเทียบ หรื อข้ อกําหนดจําเพาะของเครื่ องมือ เป็ นต้ น
ตัวอย่างของการรายงานผลการวัด เช่น ผลการวัดนํ ้าหนักของลูกตุ้มนํ ้าหนักเครื่ องชัง่ ทีม่ ีค่าระบุ 1
g คือ 1,000 001 g มีคา่ ความไม่แน่นอนจากการวัด 0,001 g การรายงานผลการวัดจะอยูใ่ นรูป
1,000 001 g ± 0,001 g ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
จ
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สภาวะสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมในห้ องสอบเทียบ

• มาตรฐานของอุณหภูมิในการวัด คือ ทางกล 20 C (68 F) และทางไฟฟ้า 23 C (73.4 F)
• อุณหภูมริ ะหว่างชิ ้นงานมาตรฐานและเครื่ องมือต้ องเท่ากัน ความแตกต่างเพียง 1 องศา
อาจจะทําให้ เกิดความผิดพลาดได้
• การขยายตัวของอุณหภูมิมีผลกระทบ จาก ความร้ อนที่เกิดจากแสงไฟ อุปกรณ์ทําความ
ร้ อน แสงอาทิตย์ และจากร่ างกายมนุษย์
• ผลกระทบจากวงจรในระบบควบคุมอุณหภูมิ
• การทําความสะอาด เพื่อให้ ปราศจากฝุ่ น
• การสัน่ สะเทือนที่น้อยที่สดุ ช่วยทําให้ เกิดความแม่นยําสูง
• การจับถือด้ วยมือทําให้ เกิดการผิดพลาด เนื่องจากการขยายตัว จากอุณหภูมิในตัวของ
มนุษย์(37 C) ที่สงู กว่ามาตรฐานปกติ (20 C) อาจทําให้ เหล็กที่ยาว 1 นิ ้ว ขยายตัวไปได้
ถึง .0002 นิ ้ว หรื อ 4 ไมครอน
• การจัดให้ มีแสงสว่างที่เพียงพอ คือ 1000 LUX
• ความชื ้นสัมพัทธ์ท่ีพอดี ตามค่ามาตรฐานที่กําหนด

1.6.2 หลักการในการสอบเทียบเครื่องมือ
I. เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ตอ้ งมีความถูกต้อง แม่นยํา เชื่อถือได้ และเหมาะสม
II. กําหนดขั้นตอนการทํางานการสอบเทียบ ควบคุมและบํารุ งรักษา โดย :
ก. กําหนดรายการที่ตอ้ งวัดและความถูกต้องแม่นยําที่ตอ้ งการ
ข. เลือกเครื่ องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
ค. ทําบัญชีควบคุมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพและต้องสอบเทียบ
ง. สอบเทียบเครื่ องมือและอุปกรณ์ก่อนนําไปใช้งานและตามช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสมโดย
สามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระดับชาติที่เชื่อถือได้
จ. ในกรณี ที่ไม่มีมาตรฐานให้สอบกลับได้ ให้จดั ทําวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นยําไว้เป็ นเอกสาร
ฉ. กําหนดวิธีการในการสอบเทียบโดยรวมถึงสภาพแวดล้อม เกณฑ์การยอมรับ ความถี่ที่ใช้
และ การวิเคราะห์ผลของการสอบเทียบ ว่าใช้ได้หรื อไม่
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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ต้องรู ้ค่า ความไม่แน่นอน ของการวัด และนําไปประเมินความสามารถของการวัด
สภาวะแวดล้อมในการสอบเทียบ, ตรวจสอบ, ทดสอบ ต้องเหมาะสม
ติดป้ ายแสดงสถานะการสอบเทียบ แสดงวันที่สอบเทียบและเวลาประกัน
จัดทําและจัดเก็บบันทึกการสอบเทียบ
กําหนดวิธีการในการเก็บ รักษาและเคลื่อนย้ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ เพือ่ ให้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์น้ นั มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน
ต้องมีวธิ ี การป้ องกันการปรับแต่งเครื่ องมือและอุปกรณ์ หลังจากการสอบเทียบแล้ว
กําหนดแผนการสอบเทียบโดยรวมถึงความถี่ วิธีสอบเทียบ และความสามารถในการสอบกลับได้
กําหนดวิธีดาํ เนินการกับเครื่ องมือ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ในกรณี ทีพ่ บว่าเครื่ องมือ อุปกรณ์น้ นั
ชํารุ ด หรื อผลการสอบเทียบไม่อยูใ่ นเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
ประเมินหาค่า ความไม่แน่นอนของการวัด (UNCERTAINTY OF MEASUREMENT)
ต้องคํานึงถึงความสามารถของเครื่ องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ และบุคลากรที่รับผิดชอบการสอบ
เทียบ

กรณีที่พบว่าเครื่ องมือ อุปกรณ์นนไม่
ั ้ ชํารุ ด หรื อผลการสอบเทียบไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
 ปรับแต่งเครื่ องมือและอุปกรณ์
 ลดระดับความแม่นยําของเครื่ องมือและอุปกรณ์
 ยกเลิกการใช้ งาน
 ทวนสอบผลการวัด/ตรวจ/ทดสอบที่ใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ที่ผ่านมา
ย้ อนหลัง จนกระทัง่ มัน่ ใจว่าผลการวัดนันเชื
้ ่อถือได้ เช่น ย้ อนไปถึงช่วงการสอบ
เทียบครัง้ สุดท้ ายที่ผ่านมา
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