การอบรมเรื่อง ISO/IEC 17025:2005
General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories
ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
5. Technical requirements
ข้อกาหนดทางวิชาการ
สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นวพร อนันตสินกุล
27 พฤษภาคม 2559

ISO/IEC 17025
ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ในการดาเนินการทดสอบ
และ/หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วย : ข้อกาหนดด้านการบริหารงานคุณภาพ
และข้อกาหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนามาใช้ได้กับทุกองค์กร
ที่มีการดาเนินกิจกรรมการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
 เป็นเกณฑ์หรือข้อกาหนดสาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดาเนินงานด้าน
ระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบ
ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ใช้เป็นเกณฑ์สาหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบของหน่วยงานให้การรับรองความสามารถ
(Accreditation body)
 ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการ
2
ห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมาย
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ISO/IEC 17025 เป็นประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ทาให้เกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ
หรือผลการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการ
3. ทาให้เกิดการยอมรับรายงานผลทดสอบและรายงานผลการสอบเทียบ
ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ และได้รับการ
ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก APLAC และ ILAC ในความเทียบเท่า
ทางด้านความสามารถทางด้านวิชาการ
4. อานวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศ
5. ลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้า

3
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 เดิมคือ ISO/IEC Guide 25 : 1990 และเปลี่ยนเป็น ISO/IEC 17025 :1999
 ปัจจุบันเป็น ISO/IEC 17025 : 2005

หัวข้อใน ISO/IEC 17025 : 2005
1. Scope (ขอบข่าย)
2. Normative references (เอกสารอ้างอิง)
3. Terms and definitions (ศัพท์และนิยาม)
4. Management requirements (4.1-4.14) (ข้อกาหนดด้านการบริหาร)
5. Technical requirements (5.1-5.10) (ข้อกาหนดด้านวิชาการ)
 Annex A (Informative) Nominal cross - references to ISO 9001 : 2000
 Annex B (Informative)
Guidelines for establishing applications for specific fields
4
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5. Technical Requirements (ข้อกาหนดด้านวิชาการ)
5.1 General (ทั่วไป)
5.2 Personnel (บุคลากร)
5.3 Accommodation and environment conditions
(สถานที่และสภาวะแวดล้อม)
5.4 Test and calibration methods and method validation
(วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี)
5.5 Equipment (เครื่องมือ)
5.6 Measurement traceability (การสอบกลับได้ของการวัด)
5.7 Sampling (การสุ่ม)
27 พฤษภาคม 2559
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5. Technical Requirements (ข้อกาหนดด้านวิชาการ) (ต่อ)
5.8 Handling of test and calibration items
(การจัดการตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ)
5.9 Assuring the quality of test and calibration results
(การประกันคุณภาพผลทดสอบ/สอบเทียบ)
5.10 Reporting the results (การรายงานผล)

N. Anantasinkul
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5. Technical Requirements(ข้อกาหนดด้านวิชาการ) (ต่อ)
5.1 ทั่วไป (General)
5.1.1 มีปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้อง (correctness) และ ความน่าเชื่อถือ
(reliability) ของการทดสอบ/การสอบเทียบ ได้แก่
 Human factors (5.2 บุคลากร)
 Accommodation and environmental conditions
(5.3 สถานที่และสภาวะแวดล้อม)
 Test and calibration methods and method validation
(5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี)
 Equipment (5.5 เครื่องมือ)
27 พฤษภาคม 2559
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5.1 ทั่วไป (General) (ต่อ)
5.1.1 มีปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้อง (correctness) และ ความน่าเชื่อถือ
(reliability) ของการทดสอบ/การสอบเทียบ ได้แก่
 Measurement traceability (5.6 กาสอบกลับได้ของการวัด)
 Sampling (5.7 การสุ่ม)
 Handling of test/calibration items (5.8 การจัดการตัวอย่าง)
5.1.2 ห้องปฏิบัติการต้องคานึงถึงปัจจัยดังกล่าว และนามาสู่การพัฒนา
วิธีทดสอบหรือสอบเทียบ การฝึกอบรม และคุณวุฒิของบุคลากร
N. Anantasinkul
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5.2 บุคลากร (Personnel)
5.2.1 ผู้บริหารต้องมั่นใจในความสามารถของบุคลากรที่
- ใช้เครื่องมือเฉพาะ
- ทาการทดสอบ/สอบเทียบ
- ประเมินผลทดสอบ/สอบเทียบ
- ลงนามในรายงานผลทดสอบ/สอบเทียบ
 ต้องมีอัตราส่วนการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม
 บุคลากรที่ปฎิบัติงานพิเศษเฉพาะ จะต้องมีความรู้ การฝึกอบรม
ประสบการณ์และทักษะความชานาญที่เหมาะสม
5.2.2 ผู้บริหารต้องกาหนดเปูาหมายเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม
ทักษะความชานาญของบุคลากร ต้องมีนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนินงานในการชี้บ่งความต้องการฝึกอบรม และจัดให้มีการฝึกอบรม
จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมและต้องมีการประเมินประสิทธิผลด้วย

9
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5.2 บุคลากร (Personnel) (ต่อ)
5.2.3 ต้องใช้บุคลากรที่มีสัญญาจ้าง กรณีจ้างบุคคลเพิ่มเติมต้องมั่นใจว่า
ได้รับการควบคุมงาน (supervision) และมีความสามารถ
5.2.4 ต้องมีแบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทั้งด้านบริหาร วิชาการและ
บุคคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ/สอบเทียบ ที่เป็นปัจจุบัน
(current job description)
Note เช่น ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการทดสอบ/สอบเทียบ
การวางแผน การประเมินผล การให้ข้อคิดเห็นและตีความผลทดสอบ
การดัดแปลง พัฒนาวิธี
5.2.5 ต้องมีการมอบหมายบุคลากรทาหน้าที่สาคัญ ต้องมีข้อมูลคุณสมบัติ
ความสามารถ การฝึกอบรม วันที่มอบหมายและหน้าที่ที่ต้องมีการมอบหมาย
ของบุคลากรได้แก่ ผู้สุ่มตัวอย่าง ผู้ทดสอบ/สอบเทียบ ผู้รายงานผล
ผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือตีความผลทดสอบ และ ผู้ใช้เครื่องมือสาคัญ
N. Anantasinkul
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5.3 สถานที่และสภาวะแวดล้อม
(Accommodation and environmental conditions)
5.3.1 ต้องมี แหล่งพลังงาน แสงสว่างและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทดสอบ/
สอบเทียบ ได้อย่างถูกต้อง
หากมีเกณฑ์กาหนดด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานที่และสภาวะแวดล้อม
ที่อาจส่งผลต่อการทดสอบ ต้องจัดทาไว้เป็นเอกสาร
5.3.2 ต้องเฝ้าระวัง ควบคุม และ บันทึก สภาวะแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือที่ระบุไว้ในวิธีทดสอบ/สอบเทียบ หรือเมื่อมีผลกระทบต่อผลทดสอบ
เช่น ความปราศจากเชื้อ ผลกระทบจากฝุนุ กระแสไฟฟูา รังสี ความชื้น
อุณหภูมิ เสียงและความสั่นสะเทือน
- ต้องหยุดการทดสอบหากสภาวะแวดล้อมมีผลกระทบต่อการทดสอบ
5.3.3 หากมีกิจกรรมที่เข้ากันไม่ได้ ต้องแยกการปฏิบัติการ
ต้องมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนกัน
5.3.4 ต้องมีการควบคุมการเข้า-ออก
11
5.3.5
ต้
อ
งมี
ม
าตรการรั
ก
ษาความสะอาด
อาจมี
ข
น
้
ั
ตอนการด
าเนิ
น
งานหากจ
าเป็
น
N. Anantasinkul
27 พฤษภาคม 2559

ISO/IEC 17025 : 2005
5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
(Test and calibration method and method validation )
5.4.1 ทั่วไป (General)
ต้องเลือกใช้วิธีทดสอบที่เหมาะสม ต้องมีขั้นตอนการดาเนินงาน
ซึ่งรวมถึงวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด วิธีการใช้เครื่องมือ
การจัดการตัวอย่าง ต้องทันสมัย มีพร้อมไว้ใช้งาน
5.4.2 การเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ (Selection of methods)
ต้องเลือกวิธีที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะสม
หากลูกค้าไม่ระบุวิธีทดสอบ ให้เลือกใช้ดังนี้
 วิธีที่ตีพิมพ์ในมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศหรือวิธีในตารา วารสารหรือสิ่งพิมพ์ของผู้ผลิตเครื่องมือก่อน
 อาจใช้วิธีที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้
 ต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับวิธีที่เลือกใช้
กรณีลูกค้าเสนอวิธีที่ไม่เหมาะสม ต้องแจ้งลูกค้าทราบ
12
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5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (ต่อ)
(Test and calibration method and method validation )
5.4.3 วิธีที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ (Laboratory-developed methods)
ถ้าเลือกใช้วิธีที่พัฒนาขึ้นเอง ต้องมีแผนดาเนินการ และมอบหมายให้
บุคลากรที่เหมาะสม พร้อมทรัพยากรที่เพียงพอ
5.4.4 วิธีที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐาน (Non-standard methods)
ถ้าต้องใช้วิธีที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐาน ต้องตกลงกับลูกค้า
วิธีนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ (validate) ก่อนนาไปใช้
Note ตัวอย่างรูปแบบของขั้นตอนการพัฒนาวิธีเช่น กาหนดขอบข่าย
รายละเอียดตัวอย่าง สิ่งที่จะทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุอ้างอิง
สภาวะแวดล้อม รายละเอียดของวิธี เกณฑ์บอมรับ ข้อมูลที่ต้องบันทึก
และวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
N. Anantasinkul
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5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (ต่อ)
(Test and calibration method and method validation )
5.4.5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods)
5.4.5.1 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี คือ การยืนยันโดยการตรวจสอบและ
จัดทาหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงว่าข้อกาหนดเฉพาะของวิธีสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ได้
“ Validation is the confirmation by examination and the
provision evidence that the particular requirements for a
specific intended use are fulfilled. ”
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5.4.5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods) (ต่อ)
5.4.5.2 ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐาน
วิธีที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ วิธีมาตรฐานที่ใช้นอกขอบข่ายของวิธีหรือขยาย
ขอบข่ายหรือดัดแปลงวิธี
ห้องปฏิบัติการต้องบันทึกผลที่ได้ ขั้นตอนการทดสอบความใช้ได้ และข้อความ
ทีร่ ะบุว่าวิธีใช้ได้กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
Note 2 เทคนิคในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เช่น
- ทา calibration โดยใช้วัสดุอ้างอิง(reference material) มาตรฐานอ้างอิง (reference standard)

- เปรียบเทียบผลที่ได้กับวิธีอื่น
- เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
- ประเมินปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อผลวิเคราะห์
- ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
Note 3 หากมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่ไม่เป็นวิธีมาตรฐานที่ผา่ นการทดสอบ
ความใช้ได้แล้ว จะต้องทาเอกสารและทดสอบความใช้ได้ของวิธีใหม่ 15
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5.4.5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods) (ต่อ)
5.4.5.3 ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เช่น ค่าความไม่แน่นอน
(uncertainty of the results), ขีดจากัดของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
(detection limit, LOD), ความจาเพาะเจาะจงของวิธี (selectivity of the
method), ความเป็นเส้นตรง (linearity), ความสามารถทาซ้าได้และทวนซ้าได้
(limit of repeatability and/or reproducibility), ความคงทนของวิธี
(robustness and/or cross-sensitivity against interference from matrix)
ต้องได้รับการประเมินว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า
27 พฤษภาคม 2559
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5.4.6 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
(Estimation of uncertainty of measurement)

5.4.6.1 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่สอบเทียบ

เครื่องมือเอง ต้องมีขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอนและมีการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอน
5.4.6.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ต้องมีขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอน
และมีการประเมินค่าความไม่แน่นอน อย่างน้อยต้อง
- ชี้บ่งแหล่งความไม่แน่นอนทั้งหมด (all the components of
uncertainty)
- ประมาณค่าความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผล (make a reasonable
estimation) โดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์หรือการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี
- ใบรายงานผลต้องไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดเกียวกับค่า
ความไม่แน่นอน (does not give wrong impression
17
of the uncertainty)
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5.4.6 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (ต่อ)
(Estimation of uncertainty of measurement)
5.4.6.3 ในการประเมินค่าความไม่แน่นอน ต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์และนามาใช้ประเมินค่าความไม่แน่นอน
Note 1 องค์ประกอบในการประเมินค่าความไม่แน่นอนเช่น
ค่าความไม่แน่นอนของวัสดุอ้างอิง มาตรฐานอ้างอิง เครื่องมือ
สภาวะแวดล้อม วิธีวิเคราะห์ ตัวอย่างและนักวิเคราะห์ เป็นต้น
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5.4.7 การควบคุมข้อมูล (control of data)
5.4.7.1 การคานวณและการถ่ายโอนข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม
5.4.7.2 เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออัตโนมัติในการประมวลผล
บันทึกและเก็บข้อมูล จะต้องมั่นใจว่า
a) software ที่พัฒนาขึ้น จัดทาเป็นเอกสารและตรวจสอบความใช้ได้
b) มีขั้นตอนการดาเนินงานในการปูองกันการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
c) สภาวะแวดล้อมเหมาะสมในการปูองกันระบบคอมพิวเตอร์

27 พฤษภาคม 2559
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5.5 เครื่องมือ (Equipment)
5.5.1 ต้องจัดให้มเี ครื่องมือที่จาเป็นต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ/
สอบเทียบ
5.5.2 ต้องจัดทาโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือ (calibration program)
เครื่องมือต้องได้รับการตรวจสอบ/สอบเทียบก่อนใช้งาน
5.5.3 เครื่องมือต้องถูกใช้งานโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีคู่มือที่ทันสมัย
พร้อมไว้ใช้งาน
5.5.4 เครื่องมือต้องได้รับการชี้บ่ง (uniquely identified)

N. Anantasinkul
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5.5 เครื่องมือ (Equipment) (ต่อ)
5.5.5 บันทึกเครื่องมือ มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
a) รหัส การชี้บ่ง (Identity of the item)
b) Manufacture’s name, type identification, serial number or
unique identification
c) Checks that equipment complies with the specification
d) Current location, where appropriate
e) Manufacturer’s instructions
f) Dates, results and copies of reports and certificates of
calibration, acceptance criteria and the due date of next
calibration
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5.5 เครื่องมือ (Equipment) (ต่อ)
5.5.5 บันทึกเครื่องมือ มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
g) The maintenance plan, where appropriate, and maintenance
carried out to date
h) any damage, malfunction, modification or repair to the equipment
5.5.6 ต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานในการจัดการที่ปลอดภัย เคลื่อนย้าย เก็บรักษา
ใช้และบารุงรักษาตามแผน
5.5.7 เครื่องมือที่ถูกพบว่าใช้งานเกินกาลัง แสดงผลไม่ถูกต้อง ต้องแยกออกนอกพื้นที่
หรือ มีป้ายเครื่องหมายว่า เครื่องเสีย ห้ามใช้
N. Anantasinkul
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5.5 เครื่องมือ (Equipment) (ต่อ)
5.5.8 เครื่องมือ ต้องติดป้าย แสดงรหัส สถานะสอบเทียบ วันที่สอบเทียบครั้งล่าสุด
และวันที่หรือเกณฑ์ครบกาหนดที่ต้องสอบเทียบใหม่
5.5.9 การนาเครื่องมือที่ออกไปใช้นอกการควบคุมและกลับเข้ามาใช้
ต้องมั่นใจว่าจะได้รับการตรวจสอบและผลน่าพอใจ ก่อนนามาใช้
5.5.10 ถ้าจาเป็นต้องทา intermediate check ต้องทาตามวิธีที่กาหนดไว้
5.5.11 ถ้ามีการใช้ค่าแก้ (correction) ต้องมีวิธีดาเนินการให้มั่นใจว่า
สาเนา เช่น ใน software ถูกปรับให้ทันสมัย อย่างถูกต้อง
5.5.12 เครื่องมือต้องได้รับการป้องกันการถูกปรับแต่ง
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5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
5.6.1 ทั่วไป (General)
เครื่องมือ ต้องได้รับสอบเทียบ ต้องมีโปรแกรมสอบเทียบ และวิธีการสอบเทียบ
Note โปรแกรมควรประกอบด้วย การใช้ การสอบเทียบ การตรวจสอบ
การควบคุมและบารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอ้างอิงและมาตรฐานอ้างอิง
5.6.2 ข้อกาหนดเฉพาะ (Specific requirements)
5.6.2.1 การสอบเทียบ (Calibration)
5.6.2.1.1 สาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องมือวัดต้องสามารถสอบกลับ
ได้ไปยังหน่วยวัดสากล (International System of Units, SI units)
5.6.2.1.2 ในกรณที่การสอบเทียบบางสาขาไม่สามารถสอบกลับได้ถึงหน่วยวัด
สากล อาจสามารถสอบกลับได้โดยใช้ วัสดุอ้างอิงรับรอง มาตรฐานอ้างอิง
24
หรือ การใช้วิธีที่ระบุ และ/หรือ มาตรฐานที่ตกลงกัน
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5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability) (ต่อ)
5.6.2 ข้อกาหนดเฉพาะ (Specific requirements) (ต่อ)
5.6.2.2 การทดสอบ (Testing)
5.6.2.2.1 สาหรับกรณีห้องปฏิบัติการทดสอบ ความสอบกลับได้ของการวัด
ให้ใช้วิธีตามข้อกาหนดข้อ 5.6.2.1 ยกเว้นเครื่องมือวัดที่กระทบต่อ
ค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบน้อย
5.6.2.2.2 ในกรณีที่ไม่สามารถสอบกลับได้ถึงหน่วยวัดสากล อาจจะแสดง
ความสามารถโดยใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (certified reference
material, CRM) มาตรฐานอ้างอิง หรือ การใช้วิธีที่ระบุ และ/หรือ
มาตรฐานที่ตกลงกัน
N. Anantasinkul
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5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability) (ต่อ)
5.6.3 มาตรฐานอ้างอิงและวัสดุอ้างอิง
(Reference standards and reference materials)
5.6.3.1 มาตรฐานอ้างอิง
ต้องมีโปรแกรมสอบเทียบ และวิธีการสอบเทียบ
มาตรฐานอ้างอิงใช้สาหรับสอบเทียบเท่านั้น ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าใช้แล้วไม่เสียหาย
5.6.3.2 วัสดุอ้างอิง
ต้องสอบกลับได้ไปยัง SI units หรือ ใช้ CRM และมีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
5.6.3.3 การตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate check)
จัดให้มีการตรวจสอบระหว่างใช้งาน ตามวิธีดาเนินการและแผนที่วางไว้
5.6.3.4 การขนส่งและการจัดเก็บ (Transport and storage)
ต้องมีวิธี จัดการ ขนย้าย เก็บรักษา และการใช้ เพื่อปูองกันการปนเปื้อน การเสื่อมสภาพ 26
N. Anantasinkul
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5.7 การสุ่มชักตัวอย่าง (Sampling)
5.7.1 ต้องจัดให้มีวิธีดาเนินการในการสุ่มตัวอย่าง
(กรณีที่มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหรือสอบเทียบ)
มีแผนชักตัวอย่างที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการสถิติที่เหมาะสม
แผนและขั้นตอนต้อง มีอยู่ ณ สถานที่ทาการชักตัวอย่าง
5.7.2 กรณีลูกค้าต้องการให้เบี่ยงเบนจากวิธีที่กาหนด ต้องมีการบันทึกรายละเอียด
5.7.3 ต้องมีวิธีดาเนินการในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

27 พฤษภาคม 2559
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5.8 การจัดการตัวอย่าง (Handling of test items)
5.8.1 ต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานในการขนส่ง การรับ การจัดการ การปูองกัน
การเก็บรักษา การทาลาย รวมทั้งต้องจัดให้มีสิ่งจาเป็นที่จะรักษาความสมบูรณ์
ของตัวอย่าง และปกปูองผลประโยชน์ลกู ค้า
5.8.2 ต้องมีระบบในการชี้บ่งตัวอย่าง การชี้บ่งต้องคงอยูต่ ลอดอายุของตัวอย่าง
และมีการอ้างถึงในบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.8.3 ต้องบันทึกข้อมูลความผิดปกติในการรับตัวอย่าง
5.8.4 ต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานและสิ่งอานวยความสะดวกในการปูองกัน
ไม่ให้ตัวอย่างเสียหาย ภาวะการเก็บรักษาที่สาคัญกับตัวอย่าง
ต้องควบคุม เฝ้าระวัง และบันทึก
N. Anantasinkul
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5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ/สอบเทียบ
(Assuring the quality of test and calibration results)
5.9.1 ต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝูาระวังความใช้ได้
ของการทดสอบ ข้อมูลต้องถูกบันทึกในลักษณะที่สามารถตรวจสอบแนวโน้ม
ของคุณภาพได้ การเฝูาระวังต้องวางแผนและทบทวน ใช้วิธีต่อไปนี้
a) ใช้ CRM และ/หรือ ใช้ secondary RM ในการควบคุมคุณภาพภายใน
b) การเข้าร่วมทดสอบความชานาญ (proficiency testing) หรือ
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (interlaboratory comparison)
c) การทดสอบซ้า (replicate test) โดยวิธีเดิม หรือต่างวิธี
d) การทดสอบซ้า (retest) กับตัวอย่างที่เก็บไว้
e) การหาสหสัมพันธ์(correlation)ของผลทีไ่ ด้กับคุณลักษณะที่แตกต่างของ
ตัวอย่าง
5.9.2 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล หากพบว่าผลอยู่นอกเกณฑ์ ต้องดาเนินงานตามแผน
29
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5.10 การรายงานผล (Reporting the results)
5.10.1 ทั่วไป (General)
ต้องรายงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และตรงตามวัตถุประสงค์
กรณีลูกค้าภายใน หรือมีข้อตกลงกับลูกค้า สามารถรายงานผลอย่างง่ายได้
แต่ข้อมูลต้องมีเก็บไว้
5.10.2 รายงานผลทดสอบและใบรับรองการสอบเทียบ
(Test reports and calibration certificates)
องค์ประกอบของรายงาน
a) ชื่อ เช่น “รายงานผลการทดสอบ”
b) ชื่อและที่อยู่ห้องปฏิบัติการ
c) เลขที่รายงาน
d) ชื่อและที่อยู่ลูกค้า
e) วิธีทดสอบทีใ่ ช้
f) รายละเอียดสภาพตัวอย่าง
N. Anantasinkul
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5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.2 รายงานผลทดสอบและใบรับรองการสอบเทียบ
(Test reports and calibration certificates)
องค์ประกอบของรายงาน
g) วันเดือนปี รับตัวอย่าง และ ทาการทดสอบ
h) อ้างถึงแผนชักตัวอย่าง
i) ผลทดสอบ และหน่วย
j) ชื่อ หน้าที่ และลายมือชื่อ ผู้ออกรายงาน
k) ข้อความที่ระบุว่า รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทดสอบ
Note 1 ควรมีหมายเลขหน้า และจานวนหน้า
Note 2 มีข้อความ
“รายงานต้องไม่ถูกทาสาเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทาทั้งฉบับ
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ”
27 พฤษภาคม 2559
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ISO/IEC 17025 : 2005
5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.3 รายงานผลทดสอบ (Test reports)
5.10.3.1 ถ้าต้องตีความผล (interpretation of results) ให้เพิ่มเติมจาก 5.10.2
ดังนี้
a) ข้อมูลการเบี่ยงเบนจากวิธีทดสอบ และภาวะในการทดสอบ
b) ข้อความเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
compliance/non-compliance with specification
c) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty)
d) ความคิดเห็นและการตีความผล (opinion and interpretation)
e) ข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าหรือวิธี
(additional information required by specific methods,
customers)
N. Anantasinkul
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ISO/IEC 17025 : 2005
5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.3 รายงานผลทดสอบ (Test reports)
5.10.3.2 ถ้ารายงานผลทดสอบมีผลการสุม่ ตัวอย่างด้วย ให้เพิ่มเติมจาก 5.10.2
และ 5.10.3.1 ดังนี้
a) วันที่สุ่มตัวอย่าง
b) ชี้บ่งตัวอย่างที่สุ่ม
c) สถานที่สุ่มตัวอย่างและแผนผังหรือภาพการสุม่ ตัวอย่าง
d) อ้างอิงถึงแผนสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนดาเนินงาน
e) สภาวะแวดล้อมขณะสุม่ ตัวอย่าง
f) ข้อกาหนดเฉพาะในการสุ่มตัวอย่าง
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ISO/IEC 17025 : 2005
5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.4 ใบรับรองสอบเทียบ (Calibration certificates)
5.10.4.1 ใบรับรองการสอบเทียบ ให้เพิ่มเติมจาก 5.10.2 ดังนี้
a) สภาวะการสอบเทียบ เช่น สภาวะแวดล้อม
b) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด และ/หรือข้อความแสดงว่า compliance
ตามมาตรวิทยา
c) หลักฐานแสดงความสอบกลับได้
5.10.4.2 ใบรับรองการสอบเทียบ ให้รายงานค่าค่าที่วัดได้และผล
5.10.4.3 ถ้าเคริองมือ มีการ adjust หรือซ่อม ต้องแสดงผลทั้งก่อนและ
หลัง adjust หรือซ่อม
5.10.4.4 ใบรับรองการสอบเทียบ หรือฉลากสอบเทียบ จะต้องไม่ระบุช่วงเวลา
สอบเทียบรอบต่อไป ยกเว้นเป็นข้อตกลงกับลูกค้า
34
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ISO/IEC 17025 : 2005
5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.5 ความคิดเห็นและการตีความผล (Opinion and interpretations)
หากต้องมีการตีความผลหรือให้ความเห็น ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดทา
เหตุผลพื้นฐานที่ใช้ในการตีความผลหรือให้ความเห็นไว้เป็นเอกสาร
ในรายงานผล ต้อง มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่า เป็น ความคิดเห็น
5.10.6 ผลทดสอบ/สอบเทียบที่ได้จากผู้รับเหมาช่วง
รายงานที่มีผลทดสอบที่ได้จากผู้รบั เหมาช่วง จะต้องระบุให้ชัดเจน
5.10.7 การส่งผลทดสอบ/สอบเทียบทาง electronic
การส่งผลทดสอบทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออุปกรณ์ electronic อื่น
จะต้องเป็นไปตามข้อ 5.4.7
27 พฤษภาคม 2559
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ISO/IEC 17025 : 2005
5.10 การรายงานผล (Reporting the results) (ต่อ)
5.10.8 รูปแบบรายงานผลทดสอบและใบรับรองผลสอบเทียบ
(Formats of report and certificates)
ต้องออกแบบให้ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการนาไปใช้ในทางที่ผิด
5.10.9 การแก้ไขรายงาน
การแก้ไขรายงานหลังจากที่ออกรายงานไปแล้ว จะต้องมีข้อความ
“ รายงานเพิ่มเติมของรายงาน ฉบับที่ ....”
การออกรายงานฉบับใหม่ ต้องอ้างอิงฉบับเดิมที่ยกเลิกแล้ว
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ความหมายของคา
ความสามารถสอบกลับได้ (Metrological traceability)
คุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถหาความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่เหมาะสมและจัดทา
เป็นเอกสารโดยการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ของการสอบเทียบ และ
แต่ละช่วงจะต้องระบุ ค่าความไม่แน่นอนของการวัด
property of a measurement result whereby the result can be related to
a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each
contributing to the measurement uncertainty
Note 7 ILAC จะพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องได้แก่ สิ่งที่แสดงถึงความสามารถสอบกลับได้
ทางมาตรวิทยา โดยเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จนถึงมาตรฐานระดับชาติหรือ
ระดับสากล, เอกสารวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอน, เอกสารวิธีสอบเทียบเครื่องมือ,
ความสามารถทางวิชาการ, ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาถึงหน่วย SI และ
ความถี่ของการสอบเทียบ (ILAC P-10:2002)
37
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ความหมายของคา (ต่อ)
วัสดุอ้างอิง (Reference material, RM)
วัสดุหรือสารที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะที่คงที่จัดทามา
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้
Material, sufficiently homogeneous and stable with reference to
specified properties, which has been established to be fit its intended use
in measurement or in examination of nominal properties (VIM 5.13)
วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified reference material, CRM)
วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรอง ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบรับรอง
และค่าระบุในใบรับรองนั้นได้จากวิธีดาเนินการที่ถูกต้อง ต้องแสดง ค่าความไม่แน่นอน
และความสามารถสอบกลับได้
reference material, accompanied by documentation issued by an
authoritative body and providing on or more specified property values
with associated uncertainties and traceabilities, using valid procedures
38
(VIM 5.14)
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ความหมายของคา (ต่อ)
มาตรฐานอ้างอิง (Reference measurement standard)
วัตถุมาตรฐานใช้สาหรับสอบเทียบวัตถุมาตรฐานอื่น ซึ่งค่ากาหนดของวัตถุ
มาตรฐานจะระบุสถานที่ที่กาหนดค่า
measurement standard designated for the calibration of other

measurement standards for quantities of a given kind in a given
organization or at a given location (VIM 5.6)
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ระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units, SI)
ระบบหน่วยที่เชื่อมนัย ซึ่งยอมรับและนาไปใช้โดยที่ประชุมใหญ่ระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการชั่งตวงวัด ซึ่งกาหนดสัญลักษณ์และกฎระเบียบในการนาไปใช้
หน่วยปริมาณหลัก (quantities base) มีทั้งหมด 7 หน่วยได้แก่
Base quantity
ความยาว (length)
มวล (mass)
เวลา (time)
กระแสไฟฟูา (electric current)
อุณหภูมิ (thermodynamic temperature)
ปริมาณของสาร (Amount of substance)
ความเข้มข้นของการส่องสว่าง (luminous intensity)
N. Anantasinkul

หน่วย
เมตร (metre)
กิโลกรัม (kilogram)
วินาที (second)
แอมแปร์ (ampere)
เคลวิน (kelvin)
โมล (mole)
แคนเดลลา (candela)

สัญลักษณ์
m
kg
s
A
K
mol
cd

ระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units, SI) (ต่อ)
System of units based on the International System of Quantities,
their names and symbols, including a series of prefixes and their

names and symbols, together with rules for their use, adopted by the
General Conference on Weights and Measures (CGPM) . (VIM 1.12)
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