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ขอไดเปรียบจากการเปนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง
การยอมรับความสามารถในการทดสอบ (A  recognition  of  testing  competence)

การรับรองหองปฏิบัติการเปนการใหการยอมรับอยางเปนทางการแกหองปฏิบัติการที่มีความ
สามารถ ดังนั้นจึงเปนวิธีการที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาที่กํ าลังแสวงหาและเลือกบริการ
ทดสอบ/วัด/สอบเทียบที่นาเชื่อถือ เพื่อรักษาไวซ่ึงระบบการยอมรับ  หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจะ
ถูกตรวจติดตามเปนระยะ ๆ โดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการ เพื่อใหมั่นใจวาหองปฏิบัติการยังปฏิบัติตาม
ขอกํ าหนดและวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน   หองปฏิบัติการอาจตองเขารวมโครงการทดสอบความชํ านาญที่
เกี่ยวของกอนการตรวจประเมินใหม เพื่อแสดงขีดความสามารถดานวิชาการอีกทางหนึ่ง

หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมักจะออกรายงานการทดสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ 
ที่แสดงตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่บงชี้ถึงการไดรับการรับรอง ลูกคาควรตรวจสอบกับหองปฏิบัติ
การถึงประเภทการทดสอบหรือการวัดที่ไดรับการรับรอง รวมทั้งคาพิสัยและคาความไมแนนอน ขอมูล
เหลานี้จะระบุไวในขอบขายของการรับรองที่ออกโดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการ   คํ าบรรยายในขอบขาย
ของการรับรองชวยลูกคาเสาะหาหองปฏิบัติการที่เหมาะสม

ขอไดเปรียบทางการตลาด (A marketing advantage)

การรับรองเปนเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิผลสํ าหรับหนวยงานทดสอบ/สอบเทียบ/
การวัดและใชเปนใบเบิกทางเพื่อยื่นขอเสนอตอลูกคาที่ตองการใชบริการจากหองปฏิบัติการที่ถูกทวนสอบ
อยางอิสระ

การรับรองหองปฏิบัติการไดรับการยอมรับอยางสูงทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ ใน
ฐานะตัวบงชี้ความสามารถทางวิชาการ  อุตสาหกรรมจํ านวนมาก เชน อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง จะ
กํ าหนดใหผูใหบริการทดสอบจะตองไดรับการรับรอง

ไมเหมือนกับการรับรองตามมาตรฐาน   ISO 9001   การรับรองหองปฏิบัติการใชเกณฑและ
ขั้นตอนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสํ าหรับตัดสินความสามารถดานวิชาการ เพื่อเปนหลักประกันใหกับลูกคา
วาขอมูลการทดสอบ/สอบเทียบ/การวัด จากหองปฏิบัติการหรือบริการตรวจสอบ (inspection service) มี
ความถูกตองและเชื่อถือได
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หนวยรับรองหองปฏิบัติการจํ านวนมากจะเผยแพรบัญชีรายช่ือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับ
รอง รวมทั้งขอมูลเพื่อการติดตอและขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทดสอบ นี่เปนอีกวิธีหนึ่งในการสง
เสริมบริการของหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองใหกับลูกคาเปาหมาย

โดยขอตกลงระหวางประเทศ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจะไดรับการยอมรับระหวาง
ประเทศ ซ่ึงทํ าใหขอมูลจากหองปฏิบัติการไดรับการยอมรับโดยทันทีมากขึ้นในตลาดตางประเทศ การยอม
รับนี้ชวยลดคาใชจายสํ าหรับผูผลิตและผูสงออกที่ใชบริการทดสอบผลิตภัณฑหรือวัสดุจากหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการรับรอง เนื่องจากไดลดหรือยกเวนความตองการทดสอบซํ้ าในอีกประเทศหนึ่ง

เกณฑเปาหมายการปฏิบัติงาน (A benchmark for performance)

การรับรองหองปฏิบัติการใหประโยชนแกหองปฏิบัติการโดยชวยใหหองปฏิบัติการสามารถ
พิจารณาตนเองวาไดปฏิบัติงานอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม และยังเปนเกณฑ
เปาหมาย (benchmark)   ในการรักษาขีดความสามารถ หองปฏิบัติการจํ านวนมากทํ างานอยางโดดเดี่ยวจาก
หองปฏิบัติการอื่นและแทบจะไมเคยถูกประเมินทางวิชาการอยางเปนอิสระในฐานะตัววัดผลการปฏิบัติงาน 
การตรวจประเมินเปนประจํ าโดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการ เปนการตรวจสอบทุกดานของการทํ างานที่
เกี่ยวของกับการผลิตขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ ประเด็นเพื่อการปรับปรุงการทํ างานจะถูกชี้และอภิปราย
และมีการจัดทํ ารายงานโดยละเอียดเมื่อส้ินสุดกระบวนการตรวจประเมินในแตละครั้ง หากจํ าเปน การ
ปฏิบัติการแกไขจะถูกเฝาระวังโดยหนวยรับรองหองปฏิบัติการ ดังนั้นหองปฏิบัติการสามารถมั่นใจวาได
ดํ าเนินการแกไขอยางเหมาะสม

เพิ่มเติมจากบริการทดสอบและสอบเทียบเชิงพาณิชย องคกรที่ทํ าการผลิตอาจใชการรับรอง
หองปฏิบัติการเพื่อทํ าใหเกิดความมั่นใจในการทดสอบผลิตภัณฑของตนโดยหองปฏิบัติการภายใน (in-
house laboratory) วาไดดํ าเนินการอยางถูกตอง

ทางเลือกระหวางการรับรองหองปฏิบัติการและการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

การรับรองหองปฏิบัติการใชเกณฑและขั้นตอนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสํ าหรับตัดสินความ
สามารถดานวิชาการ ผูประเมินวิชาการจะตรวจประเมินปจจัยทั้งหมดในหองปฏิบัติการอยางถี่ถวน ที่มีผล
ตอการผลิตขอมูลการทดสอบ/สอบเทียบ เกณฑประเมินจะเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศที่เรียกวา
ISO/IEC 17025 (ซ่ึงกอนหนาใชมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25) ซ่ึงใชประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ
ทั่วโลกหนวยรับรองหองปฏิบัติการใชมาตรฐานเฉพาะในการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ
หองปฏิบัติการ ซ่ึงรวมถึง
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♦ ความสามารถทางวิชาการของเจาหนาที่

♦ ความเหมาะสมและผานการตรวจสอบความใชไดของวิธีการทดสอบ

♦ ความสามารถในการสอบกลับไดของการวัดและการสอบเทียบไปยังมาตรฐานระดับชาติ

♦ ความเหมาะสมของเครื่องมือทดสอบ การสอบเทียบ และการบํ ารุงรักษา

♦ ภาวะแวดลอมของการทดสอบ/สอบเทียบ

♦ การสุม การจัดการและการขนสงตัวอยาง

♦ การประกันคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการทดสอบ/สอบเทียบ

โดยกระบวนการนี้ การรับรองหองปฏิบัติการมุงใหหลักประกันแกหองปฏิบัติการหรือลูกคา
ของหองปฏิบัติการวาขอมูลการทดสอบ/สอบเทียบจากหองปฏิบัติการมีความถูกตองและเชื่อถือได

มาตรฐาน ISO 9001 ไดมีการใชอยางกวางขวางในองคกรการผลิตและการบริการที่จะ
ประเมินระบบการจัดการดานคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ การรับรองระบบการบริหารคุณภาพของ
องคกรตามมาตรฐาน   ISO 9001    มุงเนนไปที่ความสามารถของระบบการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน
นี้   ถึงแมหองปฏิบัติการจะไดรับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO 9001  แตการรับรองนี้มิไดประเมินความ
สามารถดานวิชาการของหองปฏิบัติการ

การยอมรับระหวางประเทศสํ าหรับหองปฏิบัติการ

ประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกจะมีหนวยงานอยางนอยหนึ่งแหงที่รับผิดชอบในการใหการรับรอง
หองปฏิบัติการในประเทศของตน หนวยรับรองหองปฏิบัติการสวนใหญใชมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปน
พื้นฐานในการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบในประเทศของตน ทํ าใหเกิดการใชมาตรฐาน
เดียวกันในการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหหองปฏิบัติการตาง ๆ ใชวิธี
ทดสอบและวิธีวัดที่เปนที่ยอมรับระหวางประเทศใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได

ความเปนเอกภาพของกระบวนการเดียวกันเชนนี้ ทํ าใหประเทศตาง ๆ สามารถรวมกันสราง
ขอตกลงระหวางประเทศบนพื้นฐานการประเมินเพื่อการยอมรับรวม    และการยอมรับระบบการรับรอง
หองปฏิบัติการซึ่งกันและกัน ซ่ึงขอตกลงระหวางประเทศนี้เรียกวา ขอตกลงวาดวยการยอมรับรวม (Mutual
Recognition Arrangements : MRAs) ซ่ึงทํ าใหผลการทดสอบ/สอบเทียบไดรับการยอมรับระหวางประเทศ
โดยขอตกลงนี้ผูรวมลงนามจะยอมรับหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจากเพื่อนสมาชิก โดยถือเสมือนวา
หองปฏิบัติการนั้นไดรับการรับรองจากตนเอง
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ปจจุบันกวา 40 หนวยรับรองหองปฏิบัติการไดลงนามในการยอมรับรวมเรียกวา ILAC
Mutual Recognition Arrangement และบัญชีรายช่ือหนวยรับรองหองปฏิบัติการที่เปนสมาชิกสามารถคนหา
ไดที่ www.ilac.org

การพัฒนาระบบการยอมรับรวมระหวางหนวยรับรองหองปฏิบัติการชวยทํ าใหหองปฏิบัติ
การที่ไดรับการรับรอง ไดรับการยอมรับระหวางประเทศและทํ าใหขอมูลผลการทดสอบที่สงมอบพรอมสิน
คาสงออกไดรับการยอมรับโดยทันทีในตลาดตางประเทศ สงผลใหลดคาใชจายทั้งสํ าหรับผูผลิตและผูนํ า
เขาในลักษณะที่ลดหรือยกเลิกการทดสอบซํ้ าที่จํ าเปนตอสินคาในอีกประเทศหนึ่ง

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ ILAC

ILAC เปนองคกรระหวางประเทศในระดับสูงสุดที่เกี่ยวของกับการรับรองหองปฏิบัติการ
โดยมีสมาชิกเปนหนวยรับรองหองปฏิบัติการและองคกรที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ทั่วโลก  ILAC  ตองการพัฒนา
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการรับรองหองปฏิบัติการเพื่อใหการรับรองหองปฏิบัติการเปนกิจกรรมสงเสริม
การคา    และใหความชวยเหลือในการพัฒนาระบบการรับรองและการยอมรับรวมในความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทั่วโลก    ILAC    รวมมือกับองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ   ที่จะบรรลุ
เปาหมายเหลานี้

ILAC ไดจัดพิมพเอกสารเผยแพรที่เกี่ยวกับการรับรอง การทดสอบ กิจกรรมสงเสริมการคา
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ที่เวปไซท  www.ilac.org   จะใหขอมูลเกี่ยวกับการรับรองหองปฏิบัติการและที่อยู
ของสมาชิกทั่วโลก เอกสารชื่อ “What is ILAC?” จะใหขอมูลโดยละเอียดของ ILAC และกิจกรรมของ
ILAC  ซ่ึงสามารถติดตอเพื่อขอเอกสารดังกลาวได

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่
The ILAC Secretariate, c/ - NATA,
7 Leeds Street, Rhodes NSW 2138, Australia
Fax. +61 2 9743 5311

นํ าเสนอโดย นางสาวจันทนี  อัครเมฆินทร
สํ านักบริหารมาตรฐาน 4
สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2202-3441
โทรสาร 0-2246-4327
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