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โครงสรา้งพื้ นฐานทางคุณภาพและ

ระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ
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 หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วย  องค์กร(ทั้งภาครัฐและเอกชน) นโยบาย กรอบทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่

 และ การปฏิบัติ ที่จําเป็นต่อการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและความเป็น

 มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับสินค้า บริการและกระบวนการ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพจําเป็นที่ต่อการบริหารจัดการตลาดในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และจําเป็นต่อการ  

ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ  เพ่ือเป็นกลไกในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ

ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างย่ังยืน

ดังนั้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับ มาตรวิทยา  การมาตรฐาน การรับรอง การตรวจสอบ 

และการกํากับดูแลตลาด 

1. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (QUALITY INFRASTRUCTURE: QI)
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กลุ่มเป้าหมายของ QI

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพจึงมีความข้องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร สุขภาพ  กฎ 
ระเบียบ การติดต่อค้าขาย การเดินทาง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
เกษตรกรรม และธุรกิจ
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องคก์รหลักของ QI ในระดับชาติ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ

การมาตรฐาน (Standardization)มาตรวิทยา (Metrology) การรบัรองระบบงาน (Accreditation)

Regional 
metrology 

organizations

Regional 
standards 

organization

Regional 
accreditation 
associations

National 
metrology institute

National 
standards body

National 
accreditation 

body

Calibration 
laboratories

Testing laboratories Certification bodies Inspection bodies

องคก์รระหว่าง

ประเทศ

องคก์รระดบัภูมิภาค

องคก์รระดบัชาติ

กลุ่มผูใ้หบ้ริการ QI

Industry, regulators, researchers, trade partners, and so on; 
Users who need reliable testing, calibration, certification, and inspection

BIPM/OIML ISO/IEC ILAC/IAF

Source:  The World Bank
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
(NATIONAL QUALITY INFRASTRUCTURE: NQI)

องคก์รกาํหนดมาตรฐาน

(National Standard Body)

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ

(National Institute of Metrology)

องคก์รการรบัรอง

(National Accreditation Body)

ผลประโยชน์

องคก์รภาครฐั  และเอกชน / ผูบ้ริโภค และ ภาคประชาชน  สงัคม ประเทศชาติ

ใหค้าํแนะนาํดา้นการวดั/กรรมการวิชาการ

มาตรฐาน / ขอ้กาํหนด

หน่วยรบัรอง หน่วยตรวจสอบ หอ้งปฏิบตักิารทดสอบ หอ้งปฏิบตัิการสอบเทียบ

มาตรฐานหน่วย

รบัรอง

มาตรฐานหน่วย

ตรวจสอบ

มาตรฐาน

หอ้งปฏิบตัิการ

ใบรบัรองการสอบเทียบ

ผูป้ระกอบการ

มาตรฐานเพ่ือการ

รบัรอง
ใบรบัรอง

ใบรบัรองการ

ตรวจสอบ รายงานผลการทดสอบ
ใบรบัรองการสอบเทียบ

- พฒันามาตรฐานการวดัแห่งชาติ

- สรา้งการยอมรบัระหว่างประเทศ

- เช่ือมโยง metrological 
traceability สู ่SI

มาตรฐาน

หอ้งปฏิบตัิการ

International Recognition

มาตรฐานการวัด
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โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
(NATIONAL QUALITY INFRASTRUCTURE; NQI)

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI) ท่ีประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่
หน่วยงานมาตรฐาน ทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานของประเทศ ซึ่งอาจกําหนดข้ึนเองเพ่ือใช้ในประเทศ หรือโดยการนําเอามาตรฐานระหว่าง
ประเทศมาใช้ โดยทั่วไปจะเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการสําหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และรวมไปถึงมาตรฐานท่ีจําเป็นสําหรับการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค

หน่วยงานรับรอง ทําหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบายและกระบวนการรับรองระบบงาน สําหรับการทดสอบ การตรวจสอบและการรับรอง
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือยืนยันว่ากระบวนการเหล่าน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน

หน่วยงานมาตรวิทยา ทําหน้าท่ีพัฒนามาตรฐานการวัด และถ่ายทอดมาตรฐาน เพ่ือการยืนยันเครื่องมือตรวจ วัด ทดสอบในกระบวนการ
ผลิตและบริการว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามข้อกําหนดจําเพาะของเคร่ืองมือ และกระบวนการวัดน้ัน
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AWARENESS 
RAISING

CAPACITY 
BUILDING

METROLOGY
STANDARDISATION

ACCREDITATION

QUALITY
PROMOTION

CONFORMITY 
ASSESSMENT

TESTING
CERTIFICATION

INSPECTION

CALIBRATION & 
VERIFICATION

ENTERPRISE 
UPGRADING

VALUE CHAIN 
DEVELOPMENT

REGULATORY FRAMEWORK
QUALITY POLICY

องค์ประกอบของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพและความเชื่อมโยง
ระหว่างแต่ละองค์ประกอบ

ท่ีมา: UNIDO
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ความสําคัญและความจําเป็นของ NQI 
ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรม ท่ีสามารถขยายสู่ตลาดส่งออกใหม่ได้น้ัน มาตรฐานทางคุณภาพเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง มาตรฐานท่ีเพ่ิมมากขึ้น และ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นสินค้าและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพท่ีกําหนดโดยผู้ซื้อช้ันนําทวีความรุนแรงมากข้ึนในกระแสการค้าโลก 
มาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้เฉพาะผู้ผลิตเท่าน้ัน ยังมีการใช้ร่วมกันในระดับสากลท่ีครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อุปทาน ประเทศท่ีเผชิญแรงกดดันในการ
ผลิตจึงต้องนําระบบ NQI ไปปฏิบัติ  ระบบที่มีประสิทธิผลจะครอบคลุมผู้มสี่วนเก่ียวข้องตั้งแต่ การมาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง มาตรวิทยา 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ ภาคการผลิต และผู้บรโิภค

หากมีการกํากับดูแล จากภาครัฐ ในการกําหนดนโยบายสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคประชาชน มีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจให้กับภาคการผลิต ขณะเดียวกันมี
มาตรการเข้มงวดในการกักกัน สินค้าด้อยคุณภาพผ่านแดน หน่วยกํากับดูแลสินค้าในตลาดให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงในการคุ้มครองผู้บริโภค   
หน่วยมาตรฐานมีความเข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และในทางขนานกันรัฐส่งเสริม สนับสนุนภาระกิจ 3 หน่วยงานหลักข้างต้น 
ย่อมส่งผลให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบท่ีมีประสิทธผิล เกิดสังคมคุณภาพในประเทศ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการมี
คุณภาพ และประการสุดท้ายบทบาทสําคัญของรัฐในการอํานวยความสะดวกทางการค้าสําหรับตลาดต่างประเทศ จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการของภาคการผลิตไทยโดยการใช้ NQI เป็นกลไกขับเคลื่อน 
จะเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ในท่ีสุด
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2.มาตรวิทยาจาํเป็นอย่างไร

ระบบมาตรวิทยาที่เข้มแข็งทําให้ 

• ความเช่ือม่ันและการยอมรับในผลการทดสอบและผลการวัดที่กํากับ
ไปกับสินค้า โดยไม่ต้องตรวจสอบซํ้า

• เกิดการยอมรับความเท่าเทียมกันในมาตรฐานการวัดของประเทศ กับ
มาตรฐานการวัดระหว่างประเทศ

มาตรวิทยา หมายถึง วิทยาศาสตร์เก่ียวกับการวัดปริมาณ และการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น (Metrology : Science of measurement and its 
application, JCGM 200:2008)
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METROLOGY IS ESSENTIAL FOR…
Metrology influences, drives and underpins much of 
what we do and experience in our everyday lives.

…all rely on metrology

QUALITY of LIFEINDUSTRY & TRADE SCIENCE & INNOVATION

Source: BIPM
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การวดัท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ

Accuracy
ใกลค้า่จริงมาก

เพียงใด

Precision
ผลการวดัมีความใกล้

เคียงกนัมากเพียงใด
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ท่ีมาของความน่าเช่ือถือ

”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”

Metrological Traceability

สมบัติของผลการวัดหรือค่าท่ีได้มาจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

หรือระหว่างชาติท่ีโดยการเปรียบเทียบ 

ซึ่งโซ่ของการเปรียบเทียบต้องไม่ขาดช่วง 

และค่าท้ังหมดท่ีได้มาต้องมีความไม่แน่นอนของการวัดอยู่ด้วยเสมอ

Process standards

Working standards

Reference standards

National standards

SI Units/ International standards

Unbroken 
chain !!!! 
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โครงสร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาประเทศไทย

14

การยอมรบัของนานาชาตดิา้นการวดั

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ

หอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ/
หอ้งปฏิบติัการอา้งอิงการวิเคราะหท์างเคมีและชีวภาพ

ผูป้ระกอบการท่ีใชก้ารวดั

ผลิตภณัฑ์

International Comparison
Quality System

National Standards/ 
Certified Reference Materials

สอบเทียบ Reference Standards 
กับ National Standards 

Reference Standards 
เคร่ืองมือสอบเทียบ 

Working (User) Standards 
เคร่ืองมือวัดสอบเทียบ User Standards 

และเคร่ืองมือ

ปฎิบัติการวัด

Working (User) Standards 
การสอบกลับได้ของการวัด
การสร้างการยอมรับในมาตรฐาน
การวัดของชาติ
การถ่ายทอดความถูกต้อง
มาตรฐานการวัดของชาติ
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NIMT
(Source of traceability)

Calibration

Other NMIs
(Source of traceability)

Traceability

Reference Devices

Calibration Laboratory
Working devices

Calibration

Calibration

Calibration

Traceability

Reference Devices

Testing Laboratory
Working devices

Calibration

Test

Traceability

Traceability

Traceability

Uncertainty

Uncertainty

Uncertainty

Uncertainty

Test result to customer

CIPM

MRA
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ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ 
THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) 
SI คืออะไร?
International System of Units (SI) เป็นระบบการวัดท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก 
หน่วย SI ประกอบด้วย Base units  7 หน่วย และ Derived units ซึ่งได้มาจาก Base units   
SI เป็นหน่วยท่ีแสดงมาพร้อมกับผลการวัดท่ีเป็นตัวเลข เช่น ขนาดร่างกาย  อุณหภูมิ  หรือเวลา ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศน้ีเป็นสิ่งที่จําเป็น
เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยวัดประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นเมตรหรือวินาทีก็ยังคงมีความเท่าเทียมกัน เปรียบเทียบกันได้ทั่วโลก

ทําไม SI จึงสําคัญ?
หน่วย SI เป็นรากฐานสําหรับการวัดท่ัวโลกเพ่ือให้เกิดความสม่ําเสมอและความน่าเช่ือถือ เป็นพ้ืนฐานของการค้า
การผลิตนวัตกรรมและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ัวโลก 
ตัวอย่างเช่น การบอกพิกัด และเวลาที่แม่นยํา ถูกต้องย่ิงข้ึนด้วยระบบดาวเทียมนําทาง Global Positioning 
System (GPS) และเวลาในหน่วยวินาทีของนาฬิกาอะตอมท่ีได้มาจากคําจํากัดความของ SI

การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง (Precision medicine) 
ระบบการดูแลสุขภาพในอนาคตจะให้บริการยาเฉพาะบุคคลท่ีเหมาะกับความต้องการวิถีการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัยของแต่ละบุคคลซึ่งจะช่วยเพ่ิมความเป็นอยู่ตลอดชีวิตโดยใช้การวินิจฉัยช้ีขาดในการดูแลการบําบัดท่ีมุ่งเป้าหมาย
ท่ีดีข้ึนและการประเมินพารามิเตอร์ผู้ป่วยท่ีสําคัญ และตัวช้ีวัดสุขภาพ ความถูกต้องของการวัดและเทคนิคการวัดใหม่จะ
เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ
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SI Base units & Derived units

Source:NIST

Ajchara Charoensook

SI DEFINITION (เดิม)

I
Id
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Theme: Constant evolution of the International System of 
Units
การเสนอการปรบัเปล่ียนนิยามของระบบหน่วยวดั SI ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอนุ
สนธิสญัญาเมตริก ซ่ึงเป็นการปรบัเปล่ียนเป็นครั้งแรกนับจากวนัท่ีลงนาม เมื่อวนัท่ี 

20 พฤกษภาคม1875  การปรบัเปล่ียนท่ีเสนอเป็นผลมาจากการวจิยัท่ีมาจาก
วธีิการวดัใหม่ท่ีอาศยัปรากฎการณค์วอนตมัเป็นพื้ นฐานสาํหรบัมาตรฐานของหน่วย

มูลฐาน 

SI ท่ีปรบัใหม่มีพื้ นฐานมาจากชุดของนิยามท่ีแต่ละหน่วยเชื่อมโยงไปยงักฎทาง
ฟิสิกสแ์ละเป็นประโยชน์ในการนําไปปรบัปรุงการวดัทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านในอนาคตท่ีกาํลงัจะมาถึง

ยิง่ไปกวา่น้ัน มาตรวทิยา หรือศาสตรแ์ห่งการวดัยงัมีบทบาทท่ีสาํคญัในงานคน้ควา้

ทางวทิยาศาสตร ์และนวตักรรม  อุตสาหกรรมการผลิตและการคา้ระหวา่งประเทศ  

ในการพฒันาคุณภาพชีวติและการปกป้องส่ิงแวดลอ้มโลก

วนัมาตรวทิยาโลกถือเป็นการฉลองครบรอบการลงนามในอนุสนธิสญัญาเมตริกโดย

ผูแ้ทนจาก17 ประเทศท่ีร่วมลงนาม เมื่อ คศ. 1875 ซ่ึงภายใตอ้นุสนธิสญัญาน้ัน

ยงัคงไวซ่ึ้งกรอบการทาํงานร่วมกนัทัว่โลก ในดา้นวทิยาศาสตรข์องการวดั 

อุตสาหกรรม การคา้ขายและการประยุกตท์างสงัคม  ดว้ยจุดมุ่งหมายเดิมคือการวดั

ท่ีเท่าเทียมกนัทั้งโลก 

Ajchara Charoensook
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ที่มาของการเปล่ียน

Source: BIPM
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การประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (The General 
Conference on Weights and Measures, CGPM) ครั้งที่ 26 ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส

วาระสําคัญ :  การลงมติวาระยอมรับ “การเปลี่ยนนิยามหน่วยกิโลกรัม แอมแปร์ เคลวิน และโมล”

Ajchara Charoensook

การประชุมใหญ่ CGPM คร้ังที่ 26
ความเป็นมา

 อนุสัญญาเมตริก (Metre Convention)หรือสนธิสัญญาเมตริก เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ลงนามในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1875 โดยผู้แทนสิบเจ็ดชาติ 
ร่วมลงนามจัดตั้งสถาบันโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และเพ่ือร่วมมือพัฒนาระบบเมตริก 

 สนธิสัญญาดังกลา่วยังตั้งองค์กรที่เกีย่วข้องเพ่ือกํากับดูแลการดําเนนิการสถาบันดังกลา่ว เดิม อนุสัญญาฯ สนใจเฉพาะหน่วยมวลและความยาว แต่ในปี 1921 ที่ประชุม
ใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด คร้ังที่หก มีการทบทวนและขยายหน่วยวัดให้ครอบคลุมการวัดเชิงกายภาพทั้งหมด ในปี 1960 ที่ประชุมใหญ่ฯ คร้ังที่สิบเอ็ด มีการปรับปรุง
ระบบหน่วยวัดซึ่งที่ประชุมกําหนดข้ึนใหม ่และเร่ิม "ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ" (SI)  

 ภายใต้สนธิสัญญาดังกลา่ว ได้ถือกําเนิดสถาบนั ช่ัง ตวง วัดระหว่างประเทศ ( International Bureau of Weights and Measures : BIPM ) และคณะกรรมการ
ระหว่างประเทศ ด้วยการชั่ง ตวง วัด(International Committee for weights and Measures :CIPM) เพ่ือกํากับดูแลการดาํเนินงานของ BIPM รวมถึงการจัด
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (General Conference on Weights and Measures :CGPM) 

 คณะกรรมการ CIPM จํานวน 18 คนจากตัวแทนของสถาบันมาตรวิทยาของแต่ละประเทศสมาชิก มาจากการคัดเลือกของสมาชิก BIPM และอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 
ปัจจุบันมีจํานวน 60 ประเทศ และ สมาชิกสมทบจํานวน 42 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

 การประชุม CGPM จัดให้มีข้ึนทุก 3-6 ปี ภายใต้อํานาจของ CIPM

 การประชุมครั้งน้ีมีวาระสําคัญคือ การลงมติวาระยอมรับ “การเปลี่ยนนิยามหน่วยกิโลกรัม แอมแปร์ เคลวิน และโมล”

 และการคัดเลือกสมาชิก CIPM ใหม่แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระการทํางานลง ซึ่งเป็นการลงมติโดยประเทศสมาชิก
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“การเปล่ียนนิยามหน่วยกิโลกรัม แอมแปร์ เคลวิน และ
โมล”

ปริมาณพ้ืนฐาน 7 หน่วย (เดิม) ปริมาณพ้ืนฐาน 7 หน่วย(ใหม่)

base unit Symbol defining constants Symbol Value

kilogram kg Planck constant h 6.626 070 15 x 10-34 J s

metre m speed of light in vacuum c 299 792 458 m/s

second s
hyperfine transition frequency 
of caesium atom

∆VCs 9 192 631 770 Hz

ampere A elementary charge e 1.602 176 634 x 10-19 C

kelvin K Boltzmann constant k 1.380 649 x 10-23 J/K

mole mol Avogadro constaant NA 6.022 140 76 x 1023/mol

candela cd
luminous efficacy 
of monochromatic radiation
of frequency 540 THz

Kcd 683 lm/W

effective from May 20,2019

Ajchara Charoensook

 หน่วยวดั               ผลการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบตอ่หอ้งปฏิบตักิาร / ภาคการผลิตและ

บรกิาร หลงัการปรบัเปลี่ยนนิยาม SI

กิโลกรัม (kg) จะมีความคงที่ระยะยาว ( long – term stability ) มากข้ึน/ สร้างได้หลายวิธี/มั่นใจใน
การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการยังส่งมวลมาสอบเทียบที่สถาบัน ได้
ตามปกติ การสอบกลับได้ของสถาบันจะเช่ือมโยงไป
ยัง SI กิโลกรัมที่กาํลงัจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต

เคลวิน (K) ไม่มีผลกระทบโดยทันทีกบัการวัดอุณหภูมิในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะผู้ใช้งานจะไม่มีผล แต่จะ
เป็นพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาวัสดุใหม ่เทคโนยีใหม่ในอนาคต ที่ต้องสอบกลับการวัดไปยัง 
SI โดยเฉพาะการใช้อุณหภูมิที่สูงมาก

ไม่มีผลกระทบ

โมล (mol) จะไม่ข้ึนอยู่กับกิโลกรัมอีกตอ่ไป  ใน1 mol จะเป็นค่าคงท่ีของ Avogadro ไม่มีผลกระทบ

แอมแปร์ (A) ปัจจุบันสร้างได้จากวิธีการทางมาตรวิทยาขั้นสงูอยู่แล้ว                     (Josephson 
,Quantum Hall) การเปล่ียนคร้ังนี้มีผลน้อยมาก volt จะกระทบประมาณ 0.1 ppm และ
ohm จะไม่กระทบแม้แต่น้อย

ไม่มีผลกระทบ

วินาที (s) มีการแก้ไขนิยามให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ทัง้ 4 หน่วย ในอนาคตมีแผนที่จะปรับเปล่ียน
นิยามเพ่ือมุ่งสู่ความถูกต้องของการวัดในย่าน 10-18

ไม่มีผลกระทบ

เมตร (m) มีการแก้ไขนิยามให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ทัง้ 4 หน่วย ไม่มีผลกระทบ

แคนเดลลา (cd) มีการแก้ไขนิยามให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ทัง้ 4 หน่วย ไม่มีผลกระทบ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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นิยามใหม่

Source: Michael de Podesta

Ajchara Charoensook

RE DEFINITION SI
VIDEO BY NIST
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3. ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ความเช่ือม่ันและการยอมรับในผลการทดสอบและผลการวัดที่กํากับไปกับสินค้า โดยไม่
ต้องตรวจสอบซํ้า

กระบวนการรายงานผลการวัดต้องถูกต้อง น่าเช่ือถือได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบ
หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีการนําเอาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/IEC 
17025 ไปปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการทดสอบหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้รบัการรับรองความสามารถจาก
องค์กรให้การรับรอง

มาตวิทยาทําหน้าที่ยืนยัน (confirmation)ระบบการวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ 
ของห้องปฏิบัติการ โดยการสอบเทียบ และการสอบเทียบนั้นต้องสามารถสอบกลับได้ไป
ยังระบบหน่วยวัด SI

Ajchara Charoensook

มาตรฐานที่ใช้สําหรับห้องปฏิบัติการ
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ข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถห้องปฎิบัติการ  
ISO/IEC 17025 :2017
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4.0 GENERAL REQUIREMENTS
Impartiality 

 - กิจกรรมของห้องปฏิบัติการมีความเป็นกลาง

 - ฝ่ายบริหารยึดม่ันต่อความเป็นกลาง

 - รับผิดชอบต่อความเป็นกลางสําหรับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ

 - บ่งชี้ความเส่ียงต่อความเป็นกลางของห้องปฏิบัติการ

- ระบุวิธีลดหรือขจัดความเสี่ยง

Confidentiality

 - รับผิดชอบในการจัดการข้อมูล เก็บรักษาความลับให้กับลูกค้า
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5.0 STRUCTURAL REQUIREMENTS
 - มีลักษณะช้ีชัดทางกฏหมาย

 - ระบุผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการดําเนินการของห้องปฏิบัติการ

 - กําหนดและจัดทําเอกสารท่ีแสดงถึงขอบข่ายการดําเนินงาน และดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025

- กําหนดโครงสร้างองค์กร ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบ  ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

 - ทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน

 - มีบุคลากรท่ีมีอํานาจ หน้าท่ีในการจัดหาทรัพยากรสําหรับดําเนินกิจกรรม และบริหารจัดการ    

    รวมถึงการบ่งช้ี ป้องกัน แก้ไข หรือลดข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน  รายงานผลและความต้องการในการ

     ปรับปรุง ต่อฝ่ายบริหาร

 - มีระบบการสื่อสาร ระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิผล

Ajchara Charoensook

6. Resource requirements

Personnel Facilities and 
environmental 
conditions

Equipment Metrological 
traceability

Externally 
provided products
and services

มีความสามารถ 

เป็นกลาง

มีเอกสารระบุ

คุณสมบตัิ

ความสามารถ  ทกัษะ 

ประสบการณ ์

มีการส่ือสารให้

บุคลากรทราบ

ถึงหนา้ที่

รบัผิดชอบ

บนัทึกบุคลากร

เหมาะสมกบั

กิจกรรม

มีขอ้กาํหนดการ

ควบคุมสภาวะ

แวดลอ้มไวเ้ป็น

เอกสาร

เฝ้าระวงั ควบคุม 

บนัทึกสภาวะ

แวดลอ้ม 

มีมาตรการควบคุม

การเขา้ถึงพื้ นที่

ควบคุม

กิจกรรมที่ทาํ

นอกเหนือจากการคว

คุมในหอ้งปฏิบตัิการ 

ใหม้ัน่ใจว่ายงัเป็นไป

ตามมาตรฐานน้ี

มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์

เหมาะสมกบั

กิจกรรม
หากใชเ้คร่ืองมือ

นอกเหนือจากการคว

คุมในหอ้งปฏิบตัิการ 

ใหม้ัน่ใจว่ายงัเป็นไป

ตามมาตรฐานน้ี

มีวิธีดาํเนินการ ขนยา้ย 

จดัเก็บ บาํรุงรกัษา ไว้

เป็นเอกสาร

มีการสอบเทียบ ทวน

สอบเครือ่งมือก่อน

นาํไปใช ้มีแผนการสอบ

เทียบ มีป้ายบ่งช้ี

สถานะการสอบเทียบ

มีการดาํเนิการกบั

เคร่ืองมือที่แสดงไดว่้า

เสีย หรือใหผ้ลไม่ผิด

บนัทึกประวตัิ

การสอบกลบั

ไดข้องการวดั

ไปสู่ SI

หากเป็นไปไม่ได้

ใหอ้า้งอิงไปยงั

มาตรฐานที่

เหมาะสม

ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการจากภายนอก

ตอ้งเหมาะสมกบั

กิจกรรม

มีวิธีดาํเนินการและ

บนัทึกสาํหรบัเกณฑ์

กาํหนด การประเมิน 

การเลือก การเฝ้าระวงั 

สมรรถนะของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

มีกระบวนการ

ส่ือสารความ

ตอ้งการกบัผูส่้งมอบ

บริการ
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7.PROCESS REQUIREMENTS

Review of 
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tenders and 
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verification 

and 
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methods

Sampling

Handling of test 
or calibration 

items

Technical records

Evaluation of 
measurement uncertainty
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results

Reporting of 
results

Complaints

Nonconforming work

Control of data and 
information management

Customer
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37

Incoming
Item

• Service Tag 
Work Order

•Customer 
Inquiry 
Form

•Calibration 
Service 
Request 
Form

•Environmental 
Conditions 
Method / 
Procedure 
Equipment 
Measurement 
Traceability 
Assuring 
Quality

•Calibration 
Certificate

กระบวนการรายงานผลสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่นําระบบคุณภาพไปปฏิบัติ

Purchase 
Requisition 
Order

Laboratory 
Staff

Check / 
Verify

Approve

Cu
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Inquiry 
Form

PR. Approve

Purchase 
Officer
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er

Cal. 
Service 
Request 

Form

Measurement ProcessInput Output

•Draft 
Calibration 
Certificate

•Work Order
•Customer 
Inquiry 
Form

•Calibration 
Record

•Calibration 
Service 
Request 
Form

Cu
st
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er

 S
er
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ce
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Feed back / Surveys

Approv
e
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Management system 
documentation

Control of management 
system documents Control of records

Actions to address risks 
and opportunities

Improvement Corrective actions Internal audits Management reviews

นโยบาย/

วตัถุประสงค ์

หลกัฐานยืนยนัการ

ปรบัปรุง และการนาํ

ระบบบริหารจดัการ

ไปปฏิบตัิ ทาํเป็น

เอกสาร เขา้ถึงได้

มีกระบวนการ

ควบคุมเอกสาร/ 

อนุมตัิก่อน

นาํไปใช ้/บง่ช้ี

สถานะ/เอกสาร

ยกเลิก มีการบง่ช้ี

มีการควบคุมบนัทึก/มี

ระบบการจดัเก็บ เขา้ถึง 

สาํรองขอ้มูล ระยะเวลา

การเก็บ การทาํลาย และ

ป้องกนัการแกไ้ข 

เปลี่ยนแปลง

มีการบ่งช้ีความ

เส่ียงและโอกาส 

/วางแผนและ

มาตรการลด 

หรือกาํจดั

บง่ช้ีโอกาสเพ่ือ

การปรบัปรุง /นาํ 

feedback มา

วิเคราะหเ์พ่ือ

ปรบัปรุง 

ปฏิบตัิการแกไ้ข 

/วิเคราะห ์

วางแผน 

ดาํเนินการ 

ประเมินความมี

ประสิทธิผล/

บนัทึก

แผนการตรวจ

ติดตาม /นาํไป

ปฏิบตัิ /บนัทึก

ผลการตรวจ

ติดตาม

แผนการประชุม

ทบทวนระบบ

บริหาร/วาระท่ี

เก่ียวขอ้งในการ

ทบทวน/บนัทึก
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8.0 MANAGEMENT REQUIREMENTS
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THANK YOU 


