ข้อแนะนําทั่วไปในการตรวจประเมินด้านวิชาการ
สําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมีและที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียงโดย
นางสาวรัชฏาธร กังวาลไกล
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2
สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คํานํา
เอกสารข้อแนะนําทั่วไปในการตรวจประเมินด้านวิชาการสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมี
และที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ เป็นผลสําเร็จที่รวบรวมขึ้นจากการจัดสัมมนากลุ่มผู้ตรวจประเมินและนักวิชาการสาขาเคมีและ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ โรงแรมบาลิ อ อส รี ส อร์ ท เขาใหญ่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าระหว่ า ง วั น ที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีเอกสารข้อแนะนําทั่วไปสําหรับใช้อ้างอิงในการตรวจประเมินด้านวิชาการ โดยรวบรวมประเด็น
ข้อปัญหาต่างๆที่พบจากประสบการณ์การตรวจประเมินมาร่วมวิเคราะห์ ตีความและขยายความเข้าใจร่วมกัน ตาม
ข้อกําหนด มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) และข้อกําหนดทางด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสาร
ที่สรุปจัดทําขึ้นนี้ได้นําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรองห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วก่อนนําออกเผยแพร่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารข้อแนะนําทั่วไปที่จัดทําขึ้นนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไปสําหรับใช้
อ้างอิงในการตรวจประเมินและจัดทําระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการได้ตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2
สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2202-3493 โทรสาร 0-2354-3045
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ข้อแนะนําทัว่ ไปในการตรวจประเมินด้านวิชาการ
สําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมีและที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก ารตรวจประเมิ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขาเคมี แ ละที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สาขาโภคภั ณ ฑ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับข้อกําหนด มอก.17025-2548 (ISO/IEC
17025: 2005) สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม จึ ง รวบรวมข้ อ ปั ญ หาต่ า งๆในการตรวจประเมิ น
ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาดังกล่าวข้างต้น นํามาจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ตรวจประเมินและนักวิชาการสาขา
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรวบรวมจั ด ทํ า เป็ น เอกสาร ข้ อ แนะนํ า ทั่ ว ไปในการตรวจประเมิ น ด้ า นวิ ช าการสํ า หรั บ
ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมีและที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทําระบบคุณภาพและใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน แต่ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆที่อาจมี
เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ประเมินด้านวิชาการแต่ละสาขา เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะงานของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ และประเภทของธุรกิจ อนึ่งข้อกําหนดต่างๆ ตาม มอก.17025 ที่มีการนํามาตีความเพื่อจัดทําเอกสาร
ข้อแนะนําทั่วไปในการตรวจประเมินด้านวิชาการสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมีและที่เกี่ยวข้องนี้ รวบรวม
นํามาเฉพาะข้อกําหนดที่พบว่ามีปัญหาความแตกต่างกันในการตีความเพื่อตรวจประเมิน และจัดทําระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้
1. การประเมินความสามารถบุคลากร (ตาม มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) ข้อ 5.2)
การประเมินความสามารถบุคลากร (Performance check / Competency test): ใช้ในกรณี
ตรวจสอบความสามารถเจ้าหน้าที่ทดสอบว่า สามารถทําการทดสอบได้ถูกต้องแม่นยําตามกําหนดในมาตรฐานวิธี
ทดสอบหรือไม่ และการประเมินความสามารถบุคลากรถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ
หากประเมินไม่ผ่านจะต้องกลับไปฝึกอบรมใหม่ โดยพิจารณาจากการเฝ้าดูการทําการทดสอบ (Witness Test)
และนําผลการทดสอบที่ได้มาประเมินความสามารถตามเกณฑ์เหมาะสมทางด้านวิชาการ
นอกจากนั้นยังสามารถประเมินความสามารถบุคลากรโดยพิจารณาจากผลการเข้าร่วมการทดสอบ
ความชํานาญ (Proficiency Testing : PT) เช่น เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชํานาญกับหน่วยงานผู้จัด (PT
Provider) ที่มีการจัดทําระบบและ/หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 หรือพิจารณาจากผล
การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory Comparison) ที่น่าเชื่อถือ เช่น การ
เปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC
17025: 2005) ในขอบข่ายเดียวกับที่ทําการทดสอบเปรียบเทียบกัน เป็นต้น
1.1. การประเมินความสามารถของบุคลากรตามเกณฑ์เหมาะสมด้านวิชาการ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น
• กรณีมาตรฐานวิธีทดสอบมีการระบุค่า repeatability หรือ reproducibility ให้ใช้ค่าrepeatability หรือ
reproducibility
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานวิธีทดสอบนั้นๆ เป็นเกณฑ์เบื้องต้นก่อนลําดับแรกในการ
ประเมินผลการทดสอบ
• กรณีมาตรฐานวิธีทดสอบไม่มีการระบุค่า repeatability หรือ reproducibility การประเมิน
ความสามารถอาจนํามาตรฐาน หรือวิธีการทางสถิติต่างๆที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ (ถ้าทําได้) เช่น
- การใช้ T-test/F-test/ANOVA มาตรวจสอบข้อมูลค่าเชื่อถือได้
- ISO 5725 : Accuracy (trueness and precision) of measurement method and results
- ISO 9272 - Rubber and rubber products : Determination of precision for test method
standards
เป็นต้น
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• กรณีมีการเข้าร่วมทํา PT หรือทําทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ให้พิจารณาจาก
รายงานผลสรุปของผู้จัด PT หรือผู้จัดทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ เช่น ค่า Z score
หากบุคลากรคนที่ถูกประเมินความสามารถไม่ได้เป็นผู้ทําทดสอบ PT หรือทําทดสอบเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการเอง ให้นําตัวอย่าง PT ที่เหลือจากการทดสอบ(ถ้ามี) มาให้บุคลากรคนที่ต้องถูก
ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการเดียวกันนั้นทําการทดสอบ เมื่อได้ผลแล้วให้ใช้รายงานผลจาก
PT เป็นเกณฑ์ในการประเมิน (หรือทํานองเดียวกันอาจใช้ตัวอย่างที่เหลือจากการทดสอบเปรียบเทียบ
ผลระหว่างห้องปฏิบัติการก็ได้)
หมายเหตุ : การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ อาจเป็น
ตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเองและทราบค่าแน่นอนโดยไม่จําเป็นต้องใช้ RM (Reference
Materials) หรือ CRM (Certified Reference Materials)ก็ได้เพื่อประเมินค่าความแม่น
(Accuracy) หรือ เป็นตัวอย่างทั่วไปที่อาจไม่ทราบค่าแน่นอนแต่เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้เพื่อ
ประเมินค่าความเที่ยง (Precision)
• กรณีใช้วิธีทดสอบแบบ In-house test method เกณฑ์การประเมินความสามารถให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติ (Nature) และกิจกรรมด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการทดสอบนั้นๆเป็นหลัก
1.2. ความถี่ในการประเมินความสามารถบุคลากร
ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ทําการทดสอบตามวิธีทดสอบใดๆ
ประเมินความสามารถโดย

จะต้องผ่านการฝึกอบรมและการ

• กรณีเจ้าหน้าที่ใหม่หรือเจ้าหน้าที่เดิม หมุนเวียนไปทํางานใหม่ ต้องมีการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ จนผ่านการประเมินความสามารถ (On the job training : OJT)
• กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ดิ ม แต่ มี ก ารหมุ น เวี ย นไปทํ า งานใหม่ ใ ห้ ก ลั บ มาทํ า ซ้ํ า งานเดิ ม ให้ ทํ า การประเมิ น
ความสามารถในภาคปฏิบัติ หากไม่ผ่านต้องทํา OJT ใหม่จนกว่าจะสามารถผ่านการประเมินจึงเริ่มงาน
ใหม่ได้
• ควรจัดทําแผนการประเมินความสามารถตามความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ เช่น อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. การประเมินผลการทดสอบ (ตาม มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) ข้อ 5.4)
2.1. การตรวจ / รับรอง ค่า LOD และ LOQ ให้เข้าใจตรงกัน ในการตรวจประเมินว่า
• คําว่า Limit of Detection : (LOD) หมายถึง ปริมาณต่ําสุดที่ตรวจพบ
• คําว่า Limit of Quantitation : (LOQ) หมายถึง ปริมาณต่ําสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้
• สําหรับกรณีที่ใช้คําว่า Detection limit ให้หมายถึงค่า LOQ และอาจใช้คํานี้แทนได้ ในกรณีที่
ห้องปฏิบัติการไม่ขอค่า LOD ได้
• นอกจากนั้น การให้การรับรองโดยระบุเป็นค่า LOD /LOQ จะทําในกรณีเป็นงานวิเคราะห์ trace
analysis เป็นหลัก
• สําหรับงานประเภทอื่นๆ สามารถขอการรับรองโดยระบุเป็นช่วงการรับรองตามวิธีทดสอบได้ โดยให้ผู้
ประเมินพิจารณาตามความเหมาะสม
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2.2. การตรวจสอบยืนยัน และ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (confirmation and validation of test
method)
2.2.1. ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่ได้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน (Non - Standard methods)
ห้องปฏิบัติการจะต้องทําการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Validation of test methods)
ตามความเหมาะสม ตัวอย่างวิธีทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่

- มีการเลือกใช้ หรือมีความสามารถปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานได้เพียงบางส่วน (เช่น ไม่ใช้วิธีเตรียม
ตัวอย่างตามมาตรฐานแต่ใช้วิธีอื่นแทน)

- มีการดัดแปลงวิธีทดสอบให้แตกต่างจากวิธีตามมาตรฐาน (เช่น เปลี่ยนการใช้สารเคมี หรือ เปลี่ยน
สภาวะการทดสอบ)

- ใช้วิธีทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทแม่

หรือใช้วิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง

(Laboratory - developed methods)

- ใช้วิธีทดสอบตามคําแนะนําของผู้ผลิตเครื่องมือโดยที่มาตรฐานวิธีทดสอบไม่ได้เปิดช่องไว้ให้ทําได้
( มาตรฐานวิธีทดสอบเปิดช่องไว้ เช่น การทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานวิธีทดสอบ
APHA/AWWA/WEF รายละเอียดในบางมาตรฐานวิธีทดสอบ จะมีการระบุชื่อรุ่นและยี่ห้อ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือที่ยอมรับได้ไว้ และระบุให้ปฏิบัติตามวิธีหรือคําแนะนําของผู้ผลิตเครื่องมือ
นั้นๆในการทดสอบ เป็นต้น)
แนวทางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Validation of test methods) ทางเคมี
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Eurachem Guide “The Fitness for Purpose of
Analytical Methods / A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics
ซึ่งสามารถ download ได้จาก web site ของ Eurachem
2.2.2. ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน (Standard methods)
ห้องปฏิบัติการจะต้องมีข้อมูลหรือการทดสอบยืนยัน (confirmation) ว่าผลการทดสอบที่ได้มีความ
ถูกต้องและแม่นยํา เป็นไปตามกําหนดในมาตรฐานวิธีทดสอบได้จริง แต่ ไม่ต้องทําการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (validation of test method )
ข้อมูลหรือการทดสอบเพื่อยืนยัน (confirmation) นั้นให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละวิธีการ
ทดสอบ เช่น

- ต้องมีข้อมูลยืนยันว่าเครื่องมือเป็นไปตาม specification ที่กําหนด และมีการสอบเทียบหรือทวน
สอบความแม่นยําก่อนนํามาใช้งานตามความเหมาะสม (ถ้าจําเป็น)

-

สารเคมี/ก๊าซ ที่ใช้มีความบริสุทธิ์ตามที่กําหนดในวิธีทดสอบ
สภาวะแวดล้อมตรงตามที่กําหนด
ผลการทดสอบให้ค่าความเที่ยง (precision) และความแม่น (accuracy) เป็นไปตามกําหนด
ค่าความเที่ยง (precision) ได้จากข้อมูลการทดสอบซ้ําโดยจํานวนการทดสอบซ้ําให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้ หากไม่ได้กําหนดต้องทําอย่างน้อยตั้งแต่ 3 ซ้ําขึ้นไป โดยสามารถใช้
ตัวอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันและไม่จําเป็นต้องทราบค่าที่แน่นอน
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- ค่าความแม่น (accuracy) ได้จากข้อมูลการทดสอบตัวอย่างเนื้อเดียวกันที่ทราบค่าแน่นอน เช่น

RM (Reference material), CRM (Certified reference material), ตัวอย่าง PT หรือ Inter
lab ที่มีผล consensus value เชื่อถือได้

3. การเข้าร่วมในการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการหรือเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความ
ชํานาญ (ตาม มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) ข้อ 5.9)
เกณฑ์ปฏิบัติมีดังนี้
3.1. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการของ สมอ. ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรองหรือได้รับการ
รับรองแล้ว จําเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ (PT)
หรือเข้าร่วมในการทดสอบ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ( Inter laboratory comparison ) อย่างน้อย ทุก 3 ปีในสาขาหลัก
ที่ขอการรับรอง (ถ้ามี)
3.2. ในการเข้าร่วม PT หรือ Inter laboratory comparison ถ้าทําได้ ต้องเลือกเข้าร่วมในโปรแกรมการทดสอบ
ของผลิตภัณฑ์และรายการเดียวกับที่ขอการรับรอง ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองตาม ISO/IEC 17043 หรือ เป็นหน่วยงานที่ยอมรับในวงการ เช่น ASTM, AATCC, LGC, เป็นต้น
3.3. หากทําตามข้อ 3.2 ไม่ได้ อาจเข้าร่วมกลุ่มทํา PT หรือ Inter laboratory comparison กับกลุ่มที่เป็น
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบนั้น ๆ แล้ว
3.4. กรณีที่ใช้ Reference Material (2 sources) ร่วมกับ PT หรือ Inter laboratory comparison ในการทํา
การควบคุมคุณภาพผลทดสอบ จะต้องทํา PT หรือ Inter laboratory comparison ทุกปี (ถ้าทําได้)
3.5. ความสอบกลับได้ของการวัด ในงานทดสอบทางเคมีที่ไม่สามารถหา CRM (Certified Reference Material)
ได้ อาจใช้ Reference Material (2 sources) ร่วมกับการทํา PT หรือ Inter laboratory comparison ได้
หรือสามารถใช้เทคนิคอื่นๆ ร่วมด้วยได้ เช่น การทํา Spike Sample เพื่อดูเปอร์เซ็นต์ Recovery เป็นต้น
4. การประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือทดสอบ (ตาม มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) ข้อ 5.5)
ในการกําหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบและ/หรือสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อให้เกณฑ์การประเมินเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงเห็นควรให้อ้างอิงตามเอกสาร CITAC/ Eurachem Guide “GUIDE TO QUALITY IN ANALYTICAL
CHEMISTRY” Edition 2002, APPENDIX B Calibration intervals and Performance Checks ดังตาราง
ความถี่ในการตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที่แนบ
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ตารางที่ 1 ความถี่ในการตรวจสอบ/สอบเทียบเครือ่ งมือสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมี และทีเ่ กี่ยวข้อง
ชนิดของเครื่องมือ

ความถี่ในการตรวจสอบ

พารามิเตอร์ทตี่ รวจสอบ

หมายเหตุ

Volumetric
glassware

ต้องสอบเทียบ หรือทวน
สอบเองภายใน ก่อนการ
ใช้งานครั้งแรก และทําซ้ํา
ในปีถัดไป หลังจากนั้น
กําหนด due date ไม่เกิน
• 10 ปี สําหรับ
Borosilicate glassware
• 5 ปี สําหรับ
Soda-lime glassware
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Tolerance/accuracy

ดูหมายเหตุ 1

Linearity, Zero point
Accuracy (using
calibrated weights)
1 จุด

ดูหมายเหตุ 2

Balance
Barometer *

5 ปี

Hydrometer
(working)

ทุก 1 ปี

Hydrometer
(reference)

ทุก 5 ปี

Timers
Thermometer
(Reference )
Thermometer
(working )
pH meter,
conductivity,
Ion-selective

อย่างน้อย 2 ปี แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
ทุก 5 ปี

One point calibration
เทียบกับ reference
hydrometer
One point calibration
using measurement
standard of known
specific gravity
Accuracy

Critical points on scale ,
Fixed point เช่น iced
point
อย่างน้อยปีละครั้ง แต่ทั้งนี้
Check specific point
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
against reference
thermometer
อย่างน้อยปีละครั้ง แต่ทั้งนี้ - Fixed point และ slope
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย - Electrode drift
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ต้องสอบเทียบโดย
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่
ได้รับการรับรอง

ดูหมายเหตุ 3
ดูหมายเหตุ 4

ห้องปฏิบัติการ สามารถทํา
performance check เอง
ได้โดยใช้ Reference
Materials ที่สามารถสอบ
กลับได้ และมีค่า
uncertainty ระบุใน
ใบรับรอง

ตารางที่ 1 ความถี่ในการตรวจสอบ/สอบเทียบเครือ่ งมือสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมี และทีเ่ กี่ยวข้อง
ชนิดของเครื่องมือ

ความถี่ในการตรวจสอบ

Heating/cooling
apparatus, including
freezers, furnaces,
hot air sterilizers,
incubators/melting
and boiling point
apparatus/oil bath,
ovens, steam
sterilizers, water
bath
Spectrometer /
Spectrophotomet
er, including AA,
Fluorometric,
Inductively
coupled plasmaoptical emission,
infra-red,
luminescence,
mass, nuclear
magnetic
resonance,
Ultraviolet-visible,
and X-rays
fluorescence

อย่างน้อยปีละครั้ง แต่ทั้งนี้ - Temperature sensing
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
system, stability,
heating / cooling rate,
pressure or vacuum
ตามความเหมาะสม

Thermo hygrometer

พารามิเตอร์ทตี่ รวจสอบ

หมายเหตุ
ห้องปฏิบัติการสามารถทํา
performance check เอง
ได้โดยใช้ calibrated
thermometer ที่เหมาะสม
หรือ pyroprobe

- การตรวจสอบ/สอบเทียบ
รายการต่างๆตามความ
สอบเทียบ หรือ ทํา
เครื่องมือ
performance check เหมาะสม ได้แก่
• ยอมรับ performance
อย่างน้อยปีละครั้ง แต่ทั้งนี้ - Selected wavelength
check ทีท่ ําโดยตัวแทน
accuracy, precision,
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
ผู้ผลิตทีส่ ามารถแสดง
stability
- Source stability
ความสอบกลับได้ (ภายใต้
- Detector performance
ขอบข่ายที่ขอการรับรอง)
(resolution, accuracy,
หรือ
precision, linearity etc.) • สอบเทียบโดย
- Signal to noise ratio
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
- Detector calibration
ที่ได้รับรอง หรือ
(mass, ppm,
• ทวนสอบเองภายในโดยใช้
wavelength, frequency,
Reference Materials ที่
absorbance,
สามารถสอบกลับได้
transmittance etc.)
- ทุกกรณี ต้องสอบเทียบ/
- Internal temperature
ทวนสอบ ให้ครอบคลุมช่วง
controller and
การใช้งาน หรือ ณ จุดที่ใช้
indicators (ถ้าใช้)
งาน
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- อุณหภูมิ/ความชื้น
ต้องสอบเทียบโดยห้อง
ปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับ
การรับรอง หรือห้อง
ปฏิบัติการสามารถทํา
performance check เอง
โดยใช้ Calibrated
thermometer ที่เหมาะสม
หรือ pyroprobe
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หมายเหตุ 1
• ยกเว้นกรณีใช้กับงานที่มีกรดแรงเช่น HF, hot H3PO4 ,strong and hot alkalis
• อุณหภูมิที่ใช้อบแห้งต้องไม่เกิน 150 oC สําหรับ borosilicate glassware และ ไม่เกิน 90 oC สําหรับ
soda-lime glassware ยกเว้นในกรณีที่ spec ของเครื่องแก้วและมาตรฐานวิธีทดสอบกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
• อาจจําเป็นต้องทวนสอบหรือสอบเทียบใหม่ หากพบข้อสงสัย หรือ หากตรวจพบว่าผิวแก้ว (ขณะแห้ง) มีอาการ
ขุ่นจากการกัดกร่อนของสารเคมีก่อนถึง due date
• เครื่องแก้ว class A สุ่มสอบเทียบ/ทวนสอบ 10 % class B ต้องสอบเทียบ/ทวนสอบ 100 %
• Other volumetric apparatus ได้แก่mechanical hand pipettes, dispensers, syringes, etc. (อ้างอิง
ตาม UKAS LAB 15) ให้ปฏิบัติดังนี้
- ต้องมีเอกสารขั้นตอนระบุวิธีการใช้งาน (operation procedure) และมีบันทึกการฝึกอบรม
- ช่วงเวลาการสอบเทียบขึ้นกับการใช้งาน ( depend on use )
- ตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน ( Check before use : at suitable setting)
- Syringes ที่ใช้สําหรับงาน chromatographic ไม่จําเป็นต้องสอบเทียบ
หมายเหตุ 2
• การทํา intermediate check ไม่จําเป็นต้องใช้ calibrated weights ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ชิ้น/ก้อนน้ําหนัก
ที่ทําจากวัสดุที่มี stability ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเวลา เช่น stainless steel, ทองเหลือง เป็นต้น มาชั่งหา
น้ําหนัก ณ วันที่ทําการสอบเทียบแล้วเสร็จเป็นน้ําหนักใช้อ้างอิงก็ได้ โดยก้อนน้ําหนักที่ใช้ควรมีน้ําหนักใกล้เคียง
กับที่ใช้ในงานประจํา
• ห้องปฏิบัติการควรทํา daily check ตามความเหมาะสม โดยใช้ชิ้น/ก้อนน้ําหนัก อีกชุดหนึ่งที่ทําจากวัสดุที่มี
stability และน้ําหนักใกล้เคียงกับที่ใช้งานประจํา
หมายเหตุ 3
• การสอบเทียบนาฬิกา สามารถทวนสอบโดยใช้สัญญาณบอกเวลาจากกรมอุทกศาสตร์ได้
• นาฬิกาจับเวลาประเภท quartz/electronic ไม่มีความจําเป็นต้องสอบเทียบบ่อยเท่านาฬิกาประเภท
mechanical timer
หมายเหตุ 4
อ้างอิงตาม UKAS LAB 11 : Temperature Measurement Apparatus มี 3 ประเภท ได้แก่
• Platinum Resistance Thermometers
• Thermocouples และ
• Liquid-in-glass Thermometers
ในการสอบเทียบ/ทวนสอบ สามารถยอมรับวิธีทํา in-house calibration ได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องมี
เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานการสอบเทียบ/ทวนสอบ และมีบันทึกผลการสอบเทียบ/ทวนสอบให้ตรวจสอบได้
รวมทั้งมีการคํานวณค่า uncertainty ของการวัด
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หมายเหตุ 4 (ต่อ)
ช่วงเวลาการสอบเทียบ/ทวนสอบ (Calibration interval)
• Platinum Resistance Thermometers
- REFERENCE : ไม่เกิน 5 ปี
- WORKING : ไม่เกิน 1 ปี
ต้อง Checks at the ice point หรือ water triple-point เป็นระยะ แต่ไม่เกินกว่า 6 เดือน
• Thermocouples
- REFERENCE Thermocouples : ไม่เกิน 4 ปี
- WORKING Thermocouple : ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิและลักษณะการใช้งานแต่ไม่เกิน 1 ปี
• Liquid-in-glass Thermometers
- REFERENCE Thermometers : ไม่เกิน 5 ปี
- WORKING Thermometers :
• annual checks at the ice point or reference point โดยสามารถทําทวนสอบภายในเทียบกับ
reference thermometer (or thermometers) ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการได้
• ต้องส่งสอบเทียบใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี
• Thermometers ใหม่ ต้อง check reference point เป็นระยะ แต่ไม่เกินกว่า 6 เดือน ในช่วงปีแรกที่ใช้
งาน ยกเว้นในกรณีที่มาตรฐานวิธีทดสอบกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
5. เอกสารอ้างอิง
5.1. UKAS LAB11 ,EDITION 3 , January 2010 “Traceability of Temperature Measurement”
Platinum Resistance Thermometers,Thermocouples, Liquid-in-glass Thermometers and
Radiation Thermometers
5.2. UKAS LAB15 ,EDITION 2 , June 2009 “Traceability: Volumetric Apparatus”
5.3. CITAC/ Eurachem Guide “GUIDE TO QUALITY IN ANALYTICAL CHEMISTRY” Edition 2002
5.4. Eurachem Guide “The Fitness for Purpose of Analytical Methods : A Laboratory Guide to
Method Validation and Related Topics : Second edition, 2014
5.5. ISO/IEC 17025 : 2005 “General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
5.6. มอก.17025-2548 “ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ
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