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1. ความมุ่งหมาย

ข้อกําหนด

พิจารณายอมรั บผลการ
สาธารณสุ ข

และผูต้ รวจประเมิ น
ของห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารทดสอบด้า นการแพทย์ และ
ISO 15189: 2012 และ ISO/IEC 17025: 2005

2. การใช้ งาน
2.1.
ดําเนิ นการสอบเทียบภายใน
เอง หรื อดําเนินการสอบเทียบภายใน
เดียวกัน
2.2.

ISO 15189: 2012

3. เอกสารอ้ างอิง
3.1. ISO/IEC 17025: 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Clause 5.6.2.1 to 5.6.2.2, Clause 5.6.3 to 5.6.3.2, 5.10.4
3.2. ISO 15189: 2012 Medical Laboratories – Requirements for quality and competence Clause 5.3.1.4
3.3. นิ ย
องปฏิ บ ัติ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สํ า นั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ISBN: 974 – 9627 – 24 – 5
1. กรุ งเพทมหานคร:
ยุทธริ นทร์ ; 2546
3.4. ILAC Policy on Traceability of Measurement Results. ILAC – P10:01/2013
3.5. UKAS TPS 41 Traceability of Measurement. Edition 4, June 2014.
3.6. UKAS TPS 52 UKAS Requirements for the Performance of In – house Calibrations. Edition 1,
June 2005.
3.7. Why is it necessary to have my calibrator thermometer or hydrometer recalibrate ICL Calibration
Laboratories, INC www.icllabs.com
3.8. ISO Guide 30: 2015 Reference materials – Selected terms and definitions.
 3.9. ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers.
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4. นิยามและคําย่ อ
4.1. ความสอบกลับได้ (Traceability) หมายถึง

4.2. การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึง
4.3. การทวนสอบ (Verification) หมายถึง
เป็ นไปตามข้อกําหนดเฉพาะอย่างสมบูรณ์
4.4. มาตรฐานอ้ างอิง (Reference standard)

โ

4.5. วัสดุอ้างอิง (Reference material)

ใช้ในการประเมินวิธีวดั หรื อ

ใช้กาํ หนดค่าของวัสดุต่างๆ
4.6.
ใบรั บรอง (Certified reference material)

(Basic equipment)

4.7.

วัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เป็ นต้น (
5.

Chromatograph)

5.1. ISO/IEC 17025: 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories,
Clause 5.6.2.1 to 5.6.2.2, Clause 5.6.3 to 5.6.3.2.
5.2. ISO 15189: 2012 Medical Laboratories – Requirements for quality and competence, Clause 5.3.1.4.
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6. หลักเกณฑ์ และวิธีการ
6.1.
(External Calibration)
6.1.1.
ความสามารถ


องสอบเที ย บมี แ หล่ ง บริ ก
:

ISO/IEC 17025
เช่น สํานักงานคณะกรรมการแห่ งชาติ
ด้านการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรม (www.tisi.go.th) เป็ นต้น
(In-house Calibration)

ได้
5.2

ดําเนินการโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
อมรับในระดับสากล (www.bim.org)
 มาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ต้องสอบกลับค่าการวัดไปยัง International System of
Units (SI units)
SI units
General Conference of Weights and Measures (CGPM) และ
International Committee of Weights and Measures (CIPM) โดยต้องมีใบรับรองเป็ นหลักฐาน
แสดง
6.1.2.
ก
ความสามารถ
รอง
ความสามารถต้องมีหลักฐานแสดงความสอบกลับได้ของมาตรฐานอ้างอิง (Reference standard)
หรื อวัสดุ อา้ งอิง (Reference material)
ใช้โดยไม่ขาดช่วงของ
ลูกโซ่ การสอบกลับได้ของการวัด และห้องปฏิ บตั ิการ


วัสดุอา้ งอิงในระดับของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6.1.3. ใบรายงานผลการสอบเที ย บหรื อ ใบรั บ รองผลการสอบเที ย บ
หนดทาง
มาตรวิทยา มี ความชัดเจนของผลการสอบเที ยบ การประมาณค่าความไม่แน่ นอน และข้อความ
แสดงความสอบกลับได้ของการวัด
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6.1.4. ถ้าเป็ นไปได้ วัสดุอา้ งอิง ต้องสามารถสอบกลับไปได้ยงั หน่วยวัดสากล (SI units) หรื อ สอบกลับ
กรณี ความสอบกลับได้ของการวัดไปยังหน่วยวัดสากล (SI unit)



แหล่งผลิตระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงด้านกายภ



เข้าร่ วมโปรแกรมทดสอบความชํานาญ หรื อเปรี ยบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิ บตั ิการ
(หากเป็ นไปได้)



ตามข้อกําหนดของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
1
การขยายระยะเวลาการสอบเที ยบทําได้โดยต้องแสดงหลักฐานการสอบเที ยบย้อนหลัง 3 ปี

6.1.5.




เทียบ

(In-house Calibration)
:

6.2.
6.2.1.


เค
pH meter เป็ นต้น



การวัดในการสอบเทียบเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ความสอบกลับได้ของการวัดของ
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ






ต้องจัดทําเอกสารวิธีการสอบเที ยบ โดยต้องใช้วิธี
กรณี ใช้วธิ ี การสอบเทีย
ต้อง

ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
อบเที ยบ
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สถานะการสอบเทียบ
6.2.2 ห้องปฏิ บตั ิการจัดทํารายงานผลการสอบเทียบภายใน / บันทึกผลการสอบเทียบภายใน และเก็บ
เป็ นหลักฐาน โดย
เทียบเอง
6.2.3
และมีค่าความไม่
แน่นอนของการวัดเหมาะสมต่อการใช้งาน
6.3 วิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนการสอบเทียบ ใช้วิธีตาม  ISO GUM “Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement” โดยรายงานเป็ นค่า expanded uncertainty
95 %


7.
8. ประวัติการแก้ ไขเอกสาร
ผู้จัดทํา/ผู้แก้ ไข
00

เอกสารใหม่

นางชมไฉไล สิ นธุ สาร

06

หน้า 1/6 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็ นปั จจุบนั
ได้แก่ ISO15189:2012, ILAC – P10:01/2013,
UKAS TPS 41 Edition 4, ISO Guide 30: 2015

นส.ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร

07

- หน้า 1/6 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็ นปั จจุบนั
นส.ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร
ISO 17034: 2016
- หน้า 5/6 ข้อ 6.3
ISO GUM “Guide to
the Expression of Uncertainty in
Measurement”
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รายนามผู้ถือครองเอกสารควบคุม
(Controlled Copy List)

1.
2.
3.
4.
5.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 1
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 2
QCC/ QMR
นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผูร้ ับรอง
(

รหัส 07 00
รหัส 07 03
รหัส 07 04
รหัส QCC 07

/
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