ความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมือ
และตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน
(Calibration and Checking intervals)

คณะทางานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

คานา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรค ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตรวจยืนยัน ด้านโรค
ติดเชื้อ ด้านสุขภาพ และด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยสาคัสสววนหนึ่งของ
ห้องปฏิบัติการ จึงต้องมีการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยวางถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีความมั่นใจววา
ผลการตรวจวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยและตรวจยืนยันนั้น มีความถูกต้อง รวดเร็ว แมวนยา และเชื่อถือได้
การจัดทาแผนสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือระหววางใช้งาน ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ รวมทั้งแผนการ
บารุงรักษาและซวอมเครื่องมือ เป็นสววนหนึ่งของการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามระบบบริหารจัดการ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบตวอการตรวจวิเคราะห์/การทดสอบ ต้องได้รับการสอบ
เทียบและตรวจสอบตามความเหมาะสมของเครื่องมือแตวละชนิดนั้น
การกาหนดความถี่สาหรับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือ ในระยะเริ่มต้นควรกาหนดเวลาตาม
คูวมือผู้ผลิตเครื่องมือ หรือตามเอกสารอ้างอิงมาตรฐานสากล แล้วเมื่อมีข้อมูลการสอบเทียบ/ตรวจสอบ หรือข้อมูลที่
สนับสนุนความถูกต้องแมวนยาความสามารถของเครื่องมือ มีประวัติเครื่องมือย้อนหลัง 3 ปีที่ทุกควาของการสอบเทียบ/
ตรวจสอบอยูวในเกณฑ์ยอมรับได้ ให้ปรับขยายระยะเวลาการสอบเทียบออกไปอีก 1 ปี หรือตามความเหมาะสมของ
เครื่องมือนั้น กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเครื่องมือ อาจลดชววงเวลาการสอบเทียบ/ตรวจสอบ
เครื่องมือให้สั้นลง เพื่อให้มั่นใจววาเครื่องมือยังคงความถูกต้อง แมวนยา และเหมาะสมตวอการใช้งาน
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 ประเภท กาหนดความถี่ในการ
ดาเนินการและวิธีการตรวจสอบระหววางการใช้งาน ที่อ้างอิงจาก NATA (National Association of Testing
Authorities, Australia) รวมทั้งคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและวางแผนการสอบเทียบ/
ตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อยวางเหมาะสมทั้งเวลาและงบประมาณ
คณะทางานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กันยายน 2563

ความถี่ในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน
(Calibration and Checking intervals)
ลาดับ
1

2

3

เครื่องมือ

ความถี่ของการ ความถี่การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate check) /
มาตรฐานอ้างอิง
สอบเทียบ (ปี) ระหว่างใช้งาน (เดือน)
คาแนะนาการใช้งาน
เครื่องชั่ง
3
NMI Monograph 4 (The calibration of
(Balance)
weights and balances EC Morris and KMK
Fen)[7]
12
รับบริการตรวจเช็ค สถานที่ตั้งสามารถแสดงให้เห็นววาเครื่อง
ชั่งอยูวในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เชวน ปลอดจากฝุ่นและ
สารเคมี และผลการใช้งานพบววามีความคงเส้นคงวาและ
สามารถใช้งานได้ดี
6
หาควา repeatability จากการชั่งตุ้มน้าหนักที่ใกล้เคียง
General accreditation guidance: User
maximum load ของเครื่องชั่ง ทาซ้า 10 ครั้ง
checks and maintenance of laboratory
balances[9]
1
ชั่งตุ้มน้าหนัก 1 ควา (single point check) โดยเลือกน้าหนัก General accreditation guidance: User
ไมวน้อยกววา 80% ของน้าหนักสูงสุด
checks and maintenance of laboratory
balances[9]
การใช้งานแตวละครั้ง ตรวจสอบการอวานควา 0.00
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
3
สอบเทียบความสม่าเสมอของอุณหภูมิภายในตู้มากกววา 3 จุด EURAMET cg-20 [2]
(Temperature controlled chambers)
(spatial
ในชววงอุณหภูมิที่ใช้งาน
Spatial uniformity, IEC 60068-1[4]; 60068ได้แกว Incubator, Oven, Refrigerator,
uniformity)
2-38[5]; 60068-2-39[6]
Freezer และ Water bath
เมื่อใช้งาน
วัดอุณหภูมิอยวางน้อย 1 จุด ด้วย Thermocouple/RTD/
Thermometer ที่สอบเทียบแล้ว
เครื่องนึ่งฆวาเชื้อ
1
3
- วัดอุณหภูมิอยวางน้อย 1 ควา ด้วย Thermocouple ที่สอบ Intermediate check ตามวิธีของ Technical
(Autoclave)
เทียบแล้ว
notes C&B and ENV 002[12]
- ตรวจสอบทางชีวภาพด้วย Bacillus stearothermophilus

ลาดับ

เครื่องมือ

4

ตู้ชีวนิรภัย
(Biological safety cabinets; BSC)
class I and Class II
เครื่องชี้บอกความชื้น (Hygrometer)
5.1 Digital psychrometers
(มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียกและ
กระเปาะแห้ง)

5

6
7
8

5.2 Electrical impedance humidity
probes
(โพรบวัดความชื้นชนิดวัดความต้านทาน
ของวงจรไฟฟ้า)
5.3 Thermohygrographs - hair
(เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชืน้ ของ
อากาศ)
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส
(pH meter)
Pipette
เครื่องวัดอุณหภูมิ : เทอร์โมมิเตอร์
(Thermometer)
8.1 Reference, liquid-in-glass

ความถี่ของการ ความถี่การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate check) /
มาตรฐานอ้างอิง
สอบเทียบ (ปี) ระหว่างใช้งาน (เดือน)
คาแนะนาการใช้งาน
1
AS 2252.4[1]

1
6
1

เปรียบเทียบที่อุณหภูมิห้องกับเทอร์โมมิเตอร์ทผี่ วานการสอบ
เทียบแล้ว และตรวจสอบความสะอาดของกระเปาะ หากมี
ความจาเป็นอาจต้องเปลี่ยนกระเปาะใหมว
สอบเทียบทุก 2 ปีหากใช้งานเฉพาะที่อุณหภูมิห้อง

1
ทุกสัปดาห์
ไมวได้กาหนด

ทุกวันหรือเมื่อใช้งาน

ไมวได้กาหนด

ไมวได้กาหนด

เปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมคิ วามชื้นสัมพัทธ์
(psychrometer) ที่สอบเทียบแล้ว
ตรวจสอบกับบัพเฟอร์ที่ pH 2 ควา ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
เครื่อง
การสอบเทียบหรือตรวจสอบระหววางใช้งานขึ้นกับชววงปริมาตร ISO 8655-6[3]
ที่ใช้งานบวอยและความละเอียดของงานทดสอบ

10
กวอนใช้งาน

ทา Ice point check

NATA Technical Note 19[8]

ลาดับ

เครื่องมือ
8.2 Liquid-in-glass
8.3 Digital

9

เทอร์โมคัปเปิล
(Thermocouple)
- Base metal type, wire
- Rare metal type

ความถี่ของการ ความถี่การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate check) /
มาตรฐานอ้างอิง
สอบเทียบ (ปี) ระหว่างใช้งาน (เดือน)
คาแนะนาการใช้งาน
5
6
ทา ice point check หรือเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่
NATA Technical Note 19[8]
อุณหภูมจิ ุดใดจุดหนึ่ง
2
6
ทา ice point check หรือเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่
NATA Technical Note 19[8]
อุณหภูมจิ ุดใดจุดหนึ่ง หากใช้งานอุณหภูมมิ ากกววา 1 จุด ให้
เลือกอุณหภูมิที่สาคัสทีส่ ุด
2
3

-

เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิเกิน 300 °C
สอบเทียบ 3 ปี/ครั้ง หรือเมื่อใช้งานที่ 500 °C เกิน 100
ชั่วโมง อยวางใดอยวางหนึ่งที่ครบเวลากวอน

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก NATA (National Association of Testing Authorities, Australia)
1. NATA General accreditation guidance, Calibration and checks, General equipment table, January 2018.
2. NATA Specific Accreditation Guidance, Calibration reference equipment table, June 2019.

นิยามหรือคาศัพท์ที่ควรรู้
ลาดับ
คาศัพท์
1 การสอบเทียบ
(Calibration)
2

3

4

ความหมาย
การปฏิบัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางมาตรวิทยาของเครื่อง ด้วยการวัด
เทียบควาที่เครื่องอวานได้กับควาของตัวมาตรฐาน ทั้งนี้ต้องรายงานผลการวัด
และต้องสอบกลับได้สูวหนววยสากล รวมทั้งระบุควาความไมวแนวนอนของการ
วัดด้วย
การสอบเทียบภายใน
การสอบเทียบซึ่งดาเนินการโดยองค์กรเอง กระทาภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
หนววยงาน
และใช้ทรัพยากรตวางๆ เชวน บุคลากร เครื่องมือมาตรฐาน วิธีการ ของ
(In-house calibration) องค์กร เพื่อให้เครื่องมือวัดที่จาเป็นต้องได้รับการสอบเทียบ ได้รับการสอบ
เทียบอยวางเหมาะสมตามที่กาหนด
การตรวจสอบเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือเป็นระยะ ระหววางชววงการสอบเทียบอาจจะ
ระหววางการใช้งาน
กาหนดให้ทาทุกหนึ่งเดือนหรือนานกววา โดยใช้เครื่องมืออ้างอิงที่เหมาะสม
(Interval check /
เพื่อแสดงความเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่กาหนด
Intermediate check)
ความสามารถสอบกลับ คุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถสอบกลับมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการ
ได้ (Traceability)
เปรียบเทียบอยวางตวอเนื่องกันเป็นลูกโซวกับมาตรฐานแหวงชาติอันเป็นที่
ยอมรับ และจะต้องรายงานควาความไมวแนวนอนของการวัด หรือ
กระบวนการย้อนกลับของการสอบเทียบ จากมาตรฐานสากล มาตรฐาน
แหวงชาติจนถึงเครื่องมือของผู้ใช้งาน

5

การทวนสอบ
(Verification)

การทดสอบเพื่อหาการเลื่อนควาของเครื่องมือวัดกวอน-หลังจากสอบเทียบ
(ความคลาดเคลื่อนอยูวในเกณฑที่ยอมรับได้) และไมวต้องระบุควาความไมว
นอนของการวัด
ความแมวน เป็นควาแสดงความใกล้เคียงระหววางผลของการวัดกับควาจริง
ความเที่ยง เป็นควาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงกันระหววางควาที่ได้
จากการทดลองตัวอยวางเดียวกันหลายๆครั้ง

6
7

Accuracy
Precision

8

Repeatability

ความสามารถในการทวนซ้าของเครื่องมือวัด ซึ่งแสดงถึงระดับความถูกต้อง
ใกล้เคียงกันของผลการวัดที่ได้จากการวัดหลาย ๆ ครั้งในชววงเวลาใกล้เคียงกัน
โดยการวัดทั้งหมดต้องอยูวภายใต้วิธีการวัด ผู้ทาการวัด และสภาวะแวดล้อม
เดียวกัน

9

ควาความไมวแนวนอนของ
การวัด
(Uncertainty of
measurement)

สิ่งที่บอกความไมวสมบูรณ์จากปัจจัยตวางๆในการวัด เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
เชวน วิธีการวัด เครื่องมือวัด ผู้ปฏิบัติการ และสภาวะแวดล้อมในการวัด
เป็นต้น สิ่งที่บอกความไมวสมบูรณ์ตวางๆ ทาให้ผู้สอบเทียบไมวสามารถแจ้ง
ควาที่เป็นจริงได้แนวนอนชัดเจน ดังนั้นจึงแจ้งขนาดความไมวสมบูรณ์ ดังกลวาว
ไว้ในรูปของ “ความไมวแนวนอนของการวัด”

ลาดับ
คาศัพท์
10 เกณฑ์การยอมรับของ
เครื่องมือ
11

12

13

14
15

16
17

ความหมาย
ควาที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือทวนสอบ ความแมวนของผลการวัดจาก
เครื่องมือทดสอบ/สอบเทียบ ววายังมีความสอดคล้องกับความต้องการหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยูวหรือไมว ใช้ประเมินววาเครื่องมือสามารถนาไปใช้งาน
ได้หรือไมว
Uniformity
ความสม่าเสมอเป็นหนึ่งเดียวกันของควาการวัดใดๆ เมื่อวัดในตาแหนวง หรือ
บริเวณที่ตวางกัน เชวน ตู้อบร้อน อุณหภูมิ ณ จุดตวางๆ ภายในตู้มีลักษณะ
ของความเป็นรูปแบบอยวางไร โดยพิจารณาจากควาแตกตวางสูงสุดระหววางผล
การวัดเวลาใดเวลาหนึ่งของหัววัดอ้างอิงกับหัววัด ณ จุดอื่นๆ
Ice point check
เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของควาการวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจากการวัดของเทอร์โมมิเตอร์ เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวก ณ จุด
0oC ที่คลาดเคลื่อนได้ + 0.01oC ทาให้สามารถตรวจจับแนวโน้มความ
คลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่เปลี่ยนไปได้ และข้อมูลความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือนี้เก็บเป็นประวัติเครื่องมือไว้วิเคราะห์ข้อมูล ควาการวัดลวาสุดเทียบ
กับควากวอนหน้านี้ววา การคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดมีผลกระทบตวองาน
หรือไมว
Thermocouple
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็น
แรงเคลื่อนไฟฟ้า ทาจากโลหะตัวนาที่ตวางชนิดกัน 2 ตัว (แตกตวางกันทาง
โครงสร้างของอะตอม) นามาเชื่อมตวอปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้าน
หนึ่ง เรียกววาจุดวัดอุณหภูมิ สววนปลายอีกด้านหนึ่งปลวอยเปิดไว้ เรียกววา
จุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิตวางกันก็จะทาให้มี
การนากระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง
วัสดุอ้างอิง
วัสดุหรือสารที่มีสมบัติหนึ่งอยวางหรือหลายอยวางดีพอที่จะใช้สาหรับการ
(Reference material) สอบเทียบอุปกรณ์หรือการกาหนดควาของวัสดุ
ควาความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดตาม
สูงสุดที่ยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน บางครั้งอาจเรียก tolerance
(Maximum
ควานี้มักกาหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ววาเครื่องมือวัดววาควรจะ
permissible error)
ใช้ตวอไปหรือควรจะหยุดใช้เพื่อสวงไปซวอมหรือปรับแตวง
Tolerance
ขอบเขตของควาความผิดพลาดโดยรวมของผลการวัดที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบ
ควาที่กาหนด
การเลื่อนควาของ
การเปลี่ยนแปลงควาของเครื่องมืออันเนื่องมาจากเวลาที่ใช้งานเครื่องมือ
เครื่องมือ
หรือความไมวเสถียรของตัวเครื่องมือ ซึ่งสวงผลโดยตรงตวอผลการวัดของ
(Drift)
เครื่องมือ
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