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¶ŒÍÂá¶Å§¶ŒÍÂá¶Å§¶ŒÍÂá¶Å§¶ŒÍÂá¶Å§¶ŒÍÂá¶Å§

นางสจุนิต  ศรคีงศรี
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร เปนสาํนกัฯทีเ่กดิขึน้ใหมในกรมวทิยาศาสตรบรกิาร  เพือ่ทาํหนาทีเ่ปนหนวย
รับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตั้งแต 1 ตุลาคม 2545 นั้น สํานักฯ ไดเตรียมพรอมเพื่อใหหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ในระดบัสากล ไดแกการเตรยีมพรอมดานบคุลากร ดานเอกสารขอมลู และดานอืน่ๆทีเ่กีย่วของ  จนปจจบุนัสาํนกัฯมผีูประเมนิ
ที่หลากหลายในขอบขายที่ใหการรับรองฯ โดยไดใหการรับรองฯแลว 2 หองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับจาก
 Asia  Pacific  Laboratory  Accreditation  Cooperation ( APLAC ) ใหเปนสมาชกิประเภท Full  Member ซึง่จะเปนกาวหนึง่
ทีน่าํไปสูการยอมรบัรวมกบั APLAC ( APLAC MRA ) ตอไป

สาํนกัฯ    มคีวามมุงหวงัทีจ่ะเหน็หองปฏบิตักิารในประเทศไทยมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล   ( ISO/IEC 17025 )
ทัง้นีส้าํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิารมคีวามพรอมทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนหนวยรบัรองฯ อนัจะชวยใหหองปฏบิตักิารไปถงึจดุ
หมายปลายทางทีไ่ดตัง้ไวโดยเรว็
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สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการไดจัดทํา
วารสารของสํานัก “บร.สาร”  โดยจะเผยแพรประชาสัมพันธ
ทุก 4  เดอืน  เพือ่สงขอมลูขาวสาร  สาระนารูดานการรบัรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ  กิจกรรมทดสอบความ
ชาํนาญ  ฐานขอมลูและดชันคีวามสามารถหองปฏบิตักิาร  รวม
ทัง้การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร  โดยการ จดัอบรม/สมัมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสงเสริมใหงานดานระบบคุณภาพ
ของหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บร.สารฉบบัปฐมฤกษนี ้ ทางสาํนกัฯไดรบัเกยีรตจิาก
ทานรองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร  (นายชยัวฒุ ิ เลาวเลศิ)
ที่กรุณาสงเรื่อง  “การรับรองระบบงาน  (Accreditation)”
มาลงในคอลัมนสาระนารู  ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง
กองบรรณาธกิารฯ ใครขอขอบพระคณุไว  ณ  โอกาสนีด้วย

สารบญั

ที่ปรึกษา
 ⌫⌫
 
 
 

บรรณาธกิาร
 

กองบรรณาธกิาร
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 ⌫
 
 
 

ฝายภาพ
 
 ⌫

สํานักงาน

  ⌫     ⌫
  
     
  
    

การอบรม/สัมมนา 9
ภาพกจิกรรม 11

หนา
การรบัรองระบบงาน 4
บทบาทภารกจิใหมในดานการรบัรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบของกรมวิทยาศาสตรบริการ 5
การทดสอบความชาํนาญ (Proficiency testing) 7
การสืบคนฐานขอมูลหองปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาตร 8
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จากสภาวการณของโลกหลงัสิน้สดุสงครามโลก   ครัง้ที ่  2
ไดมีความพยายามที่จะทําการคาขายระหวางประเทศมากขึ้น  โดย
ในป ค.ศ. 1947  มีความตกลงที่เรียกวา แกตก  (The General
Agreement on Tariffs and Trade : GATT)  ซึง่ไดใหความสาํคญั
ในการคาขายเกีย่วกบัเรือ่งสขุอนามยั และมกีารกาํหนดกฎระเบยีบ
การนําเขาที่เขมงวด  มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  โดยใชมาตรการทางภาษ ีใน  ป ค.ศ. 1979  มกีาร
เจรยาพหภุาคขีอง GATT รอบโตเกยีว  (The Tokyo Round Looked
at non-tariffs barrier to trade)  เริม่มกีารใชกฎระเบยีบทางดานเทคนคิ
โดยยงัมไิดมุงหวงัในการปกปอง การนาํเขาสนิคา มสีมาชกิลงนาม
17  ประเทศ  สมคัรใจทาํความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนคิ
ตอการคานี ้ ในป ค.ศ. 1986 - 93   มกีารเจรจาพหภุาคขีอง  GATT
รอบอรุกุวยั  (The Uruguay Round of negotiations to recognized
the  importance of rules to manage technical requirements)  โดยใช
ความพยายามที่จะประนีประนอมในการยินยอมตามขอบังคับที่
สาํคญัในการจดัการขอกาํหนดทางดานเทคนคิ  โดยมจีาํนวนสมาชกิ
50 ประเทศ ใหความเห็นชอบ  GATT Standard code (GATTS)
ในป ค.ศ. 1995  ไดกอตัง้องคการการคาโลก  (established the World
Trade Organization, WTO)   รวมทั้งไดปรับปรุงความตกลง
GATT และ  GATTS  ใหมีผลบังคับใชกับทุกประเทศที่เปน
สมาชิก  ซึ่งมจีาํนวน ประมาณ  120  ประเทศ

องคการการคาโลกไดจัดทําความตกลงที่สําคัญ ทางดาน
เทคนคิตอการคา

- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนิคตอการคา
(Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT Agreement)

- ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสขุอนามยั  (Agreement
on Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)

สาระสาํคญัของความตกลง กค็อื
- สนิคานาํเขาจะตองไดรบัการปฏบิตักิารในการตรวจสอบ

และกาํหนดมาตรฐานสนิคา เชนเดยีวกบัสนิคาในประเทศ
- ไมจัดทํา หรือบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับทางดาน

เทคนิค ในการนําเขาสินคาจนเกิดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศโดยไมจําเปน

- ถามาตรฐานระหวางประเทศไมเหมาะสมดวยเหตผุล ดาน
ภูมิศาสตร  ภูมิประเทศหรือการขาดแคลนเทคโนโลยีก็สามารถ
กําหนดมาตรฐานของตนเองได  แตถามีผลกระทบตอการคา
ระหวางประเทศจะตองหารอืกบัสมาชกิทีไ่ดรบัผลกระทบกอน

- สนับสนุนใหใชมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่ไดมีการ
ปรับมาตรฐานใหสอดคลองกัน  โดยยึดมาตรฐานสากลเปนหลัก
(Standards Harmonization)

- สงเสริมใหมีการยอมรับรวม ในผลการตรวจสอบและ
การรบัรอง  (mutual Recognition Arrangement)  โดยใชมาตรการ
การรบัรองระบบงาน  (Accreditation)  เพือ่ลดตนทนุและอปุสรรค
ทางการคาระหวางกนั

¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐºº§Ò¹
การยอมรบัอยางเปนทางการวาหนวยรบัรอง  (Certification

Body)  มคีวามสามารถในการดาํเนนิการ    ใหการรบัรองกจิกรรมใด
กจิกรรมหนึง่  เชน  การรบัรองระบบงานของหนวยรบัรองคณุภาพ
(ISO  9001)  การรบัรองระบบงานของหนวยรบัรองระบบการจดัการ
สิง่แวดลอม  (ISO  14001)  การรบัรองระบบงาน    หองปฏบิตักิาร
(ISO/IEC  17025)  การรบัรองระบบงานของหนวยตรวจ  (ISO/IEC
17020)  การรับรองระบบงานของหนวยจดทะเบียนบุคลากร
ผูทรงคณุวฒุหิลกัสตูรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน

หนวยรบัรอง  คอื  บคุคลทีส่ามทีใ่หบรกิารตรวจประเมนิและ
รบัรองหรอืจดทะเบยีนการเปนตามเกณฑกาํหนดของกจิกรรมตางๆ
เชน  หนวยรบัรองระบบคณุภาพ   หนวยรบัรองระบบการจดัการ
สิง่แวดลอม   เปนตน

การรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
(Laboratory Accreditation)  หมายถึงการยอมรับอยางเปนทาง
การวา หองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร  (หองปฏบิตักิารทดสอบและ
สอบเทยีบ)  มคีวามสามารถในการดาํเนนิการ ใหการรบัรองผลการ
ทดสอบและ/หรือสอบเทียบ  ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
และขจดัปญหาทางวชิาการในการกดีกนัทางการคาได    กจิกรรมนี้
ดําเนินการดวยความสมัครใจ    เปดโอกาสใหแกหนวยงานที่มี

ªÑÂÇØ²Ô àÅÒÇàÅÔÈ
ÃÍ§Í Ô̧º Ṍ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ•ºÃÔ¡ÒÃ

ACCREDITATION

(อานตอหนา 6)
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ
จากภารกิจใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม

วทิยาศาสตรบรกิารกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี พ.ศ. 2545
ขอ 1  (1)  ใหกรมวทิยาศาสตรบรกิารมอีาํนาจหนาทีพ่ฒันาคณุภาพ
หองปฏิบัติการ  โดยการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  โดยกลุมกํากับดูแล
มาตรฐานหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Section)
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  (Bureau of Laboratory
Accreditation)  จงึไดจดัทาํระบบบรหิารจดัการคณุภาพขึน้เพือ่ให
เปนไปตามมาตรฐาน  ISO/IEC Guide 58 : Calibration and testing
laboratory accreditation systems - General requirements for operation
and recognition  และตามขอกําหนด  APLAC (Asia Pacific
Laboratoty Accreditation Cooperation)

¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร  โดยกลุมกาํกบัดแูล

มาตรฐานหองปฏบิตักิาร  ไดจดัทาํเอกสารคูมอืคณุภาพ  (Quaility
Manual)  วิธีดําเนินการ (Quality Procedure)  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทั้งเอกสารสนับสนุนตางๆ และนําไปปฏิบัติใชแลว
นอกจากนีย้งัไดจดัทาํเอกสารกฎระเบยีบ  (Regulation document)
ของหนวยรบัรองรวมทัง้เอกสารขอแนะนาํ  (Guidance document)
และเอกสารเผยแพร (Information document)  สาํหรบัหองปฏบิตักิาร
ในสวนบคุลากรหนวยรบัรองไดมกีารพฒันาความรู  ความเชีย่วชาญ
ตามแผนการที่ไดกําหนดไว ทั้งการอบรมภายในและภายนอก
โดยผูเชีย่วชาญทัง้ในและตางประเทศ  เปนการพฒันาความเขมแขง็
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตางประเทศ  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของหองปฏิบัติการเพื่อสามารถ

แขงขนัในเวทกีารคาโลกได  สาํนกัฯ ไดเริม่ใหบรกิารรบัคาํขอการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานฟสิกส   ดานเคมี
และดานวิทยาศาสตรชีวภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  มา
ตั้งแต  1  ตลุาคม  2546   โดยใหการรบัรองใน  9  สาขาอตุสาหกรรม
ไดแก  ดานอตุสาหกรรมน้าํตาลและผลติภณัฑน้าํตาล  อาหารสตัว
แ ละผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ  ภาชนะบรรจอุาหาร และวสัดทุีเ่กีย่วของ
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง รองเทาและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑปโตรเคมี  (ขั้นกลางและขั้นปลาย)  สิ่งแวดลอม  และ
อุตสาหกรรมและผลิตกระดาษ  และผลิตภัณฑกระดาษจาก
ภาครัฐ   เอกชน  และสถาบันการศึกษา  ขณะนี้สํานักบริหาร
และรับรองหองปฏิบัติการไดใหการรับรองความสามารถ   หอง
ปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมแกหองปฏิบัติการของบริษัทไปแลว
2  ราย  ไดแก  บรษิทั  เทสท  เทค  จาํกดั  และบรษิทั  บเีจท ี วอเตอร
จาํกดั

ปจจุบันสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบติการ  ไดเปน
สมาชิกแบบ  Full member ของ  APLAC และจะไดยื่นขอรับ
การยอมรับรวม  (Mutual Recognition Arrangment, MRA)
กับ  APLAC  หากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการผาน
การประเมินก็จะไดรับการยอมรับจาก  ILAC  (International
Laboratoty Accreditation Coopertion)  ดวย
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หองปฏบิตักิารทดสอบและ/หรอืสอบเทยีบ   โดยไมคาํนงึถงึขนาด
และขอบขายของกิจกรรม  และไมจํากัดเฉพาะเพียงหนวยงานที่มี
หองปฏบิตักิารทดสอบและ/หรอืสอบเทยีบอสิระเทานัน้  แตยงัรวม
ถงึหองปฏิบัติการที่เปนสวนหนึ่งขององคกรใหญกวา   เชนหอง
ปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรของโรงงานผูผลติ  หนวยงานทีใ่หการศกึษา
หนวยงานวจิยั  หนวยงาน รฐับาล  หรอืแมแตหองปฏบิตักิารทีใ่ห
บรกิารแกบรษิทัแมเพยีงอยางเดยีว

มาตรฐานสากลซึง่เปนทีย่อมรบักนัทัว่ไป  ในการจดัทาํระบบ
คณุภาพของหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร  ไดแกมาตรฐาน  ISO/
IEC 17025  “ขอกาํหนดทัว่ไปวาดวยความสารมารถของหองปฏบิตัิ
การทดสอบ และหองปฏบิตักิารสอบเทยีบ”  หองปฏบิตักิารทางวทิยา
ศาสตรทีไ่ดรบัการรบัรองระบบงาน ตาม มาตรฐานนี ้ (Accredited
Laboratory)  จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและ/
หรือสอบเทียบ   เปน การชวยขจัดปญหาทางวิชาการในการกีดกัน
ทางการคา  เปนการรับรองถึงความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร   จะชวยลดคาใชจายในการสงออกอันเกิดจาก
การตรวจสอบซ้ําซอน  และยังสงเสริมการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขนัทางการคาของประเทศอกีดวย

(ตอจากหนา 4)

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸•ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹‹ÇÂÃÑºÃÍ§ÃÐºº§Ò¹¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹

หนวยรบัรองระบบงาน

หนวยรบัรอง

ผูประกอบการ

»ÃÐâÂª¹•·Õè ä Œ́ÃÑº
1. สนบัสนนุ  สงเสรมิใหหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน

ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรม  การผลติและการสงออกสนิคา  ไดทราบ
ถงึขอมลูและแนวทางในการขจดัปญหาการกดีกนัการคา  ทางดาน
เทคนคิและวชิาการ

2. การรบัรองของประเทศสอดคลองกบัระบบสากล
3. เปนประโยชนตอการเจรจากับประเทศคูคา  ในการ

ยอมรบัรวมในการผลการตรวจสอบและรบัรอง
4. เพิม่ขดีความสามารถทางดานการคาของประเทศและเกดิ

ความโปรงใสทางการคา
5. ทาํใหผลการทดสอบจากหองปฏบิตักิารนัน้ เปนทีย่อมรบั

และทาํใหประเทศไทยสามารถแขงขนักบันานาประเทศได
6. หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ จะมี

การทํางานทีเ่ปนระบบ   เปนการเพิม่ประสทิธภิาพของบคุลากรใน
การปฏบิตังิานวเิคราะห/ทดสอบ

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
เมื่อหองปฏิบัติการยื่นคําขอการรับรองความสามารถหอง

ปฏิบัติการพรอมเอกสารประกอบคําขอการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการที่สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  กรม
วทิยาศาสตรบรกิาร สาํนกัฯ จะดาํเนนิการดงัตอไปนี้

1. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
2. แจงการตรวจเบือ้งตนหองปฏบิตักิาร (ถา จาํเปน)
3. ตรวจประเมินเอกสารของหองปฏิบัติการ
4. แจงการตรวจประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ
5. เมือ่หองปฏบิตักิารแกไขขอบกพรอง (ถาม)ี เรยีบรอยแลว

คณะผูประเมนิสรปุรายงานเสนอ คณะอนกุรรมการพจิารณารบัรอง
ระบบงานหองปฏบิตักิารทดสอบเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ

6. เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  สรุปรายงานเสนอ
คณะกรรมการรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิารทดสอบ  เพือ่พจิารณา
ใหการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร

7. จัดทําหนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบ ใหแกหองปฏบิตักิาร

8. จดัทาํบญัชรีายชือ่หองปฏบิตักิารไวในระบบ
9. ตรวจตดิตามผลการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร
10. ตรวจประเมนิหองปฏบิตักิารใหมทัง้ระบบ

♥♥♥♥♥♥
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กรมวิทยาศาสตรบริการ   โดยกลุมบริหารจัดการทดสอบ
ความชาํนาญ  สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร  ใหบรกิาร
การ ทดสอบความชาํนาญแกหองปฏบิตักิาร ในสาขาฟสกิส    เคมี
วทิยาศาสตรชวีภาพ  สิง่แวดลอมและสอบเทยีบ  มจีดุมุงหมายเพือ่
พฒันาคณุภาพของหองปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ  ผลจากการ
เขารวมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญจะทําใหหองปฏิบัติการ
ที่เขารวมกิจกรรม ไดแสดงความสามารถใหเปนที่ยอมรับแก
หนวยงานที่กํากับดูแลและลูกคา   นอกจากนี้ยังใชสําหรับการเฝา
ระวงัสมรรถนะในการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่งของหองปฏบิตักิาร

โดยทั่วไปแลว  เทคนิคของการทดสอบความชํานาญจะ
แตกตางกัน  ขึ้นกับลักษณะของวัตถุตัวอยางหรือตัวอยางในการ
ทดสอบ วธิทีีใ่ชในการทดสอบหรอืการวดั  และจาํนวนหองปฏบิตักิาร
ทีเ่ขารวมกจิกรรม  โดยมากจะเปนการดาํเนนิการในลกัษณะนาํผล
การทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการหนึ่งมาเปรียบเทียบกับผลที่
ไดจากหองปฏบิตักิารอืน่ๆ ในบางแผนการอาจจะมหีองปฏบิตักิาร
หนึ่งที่เขารวมกิจกรรมเปนผูควบคุมดําเนินการประสานงาน  และ
ใหผลอางอิงในการทดสอบความชํานาญ

ประเภทของแผนการทดสอบความชํานาญ โดยทั่วไปมี
ดงัตอไปนี้

1. แผนการเปรียบเทียบการวัด  (Measurment
Comparision Schemes)  คอืการวดัหรอืการสอบเทยีบวตัถตุวัอยาง
(Artifact)  เทยีบกบัคาทีก่าํหนด  (Assigned value)  โดยวตัถตุวัอยาง
จะถูกเวียนจากหองปฏิบัติการหนึ่งไปอีกหองปฏิบัติการหนึ่ง
จนครบ  โดยปกติแลววัตถุตัวอยางดังกลาว อาจจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบความเสถยีรของวตัถตุวัอยางระหวางการดาํเนนิการเวยีน
วัตถุตัวอยาง  ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวา คาที่กําหนดไมเปลี่ยนแปลง
ในระหวางดําเนินการในโปรแกรม  ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มักพบ
ในหองปฏิบัติการสอบเทียบ

2. แผนการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ  (Inter -
laboratory Testing Schemes)  คอืแผนการทดสอบทีใ่ชตวัอยางยอย
(sub-samples)  แลวสงใหหองปฏบิตักิารดาํเนนิการทดสอบในเวลา
เดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนั   ซึง่ตวัอยางดงักลาวจะตองมคีวามเปนเนือ้
เดยีวกนั  ทัง้นีเ้พือ่ไมใหมผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัตอผลการทดสอบ
ที่วิเคราะหได   ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มักพบในหองปฏิบัติการ
ทดสอบ

3. แผนการทดสอบแบบแบงแยกตัวอยาง  (Split-sample
Testing Schemes)  คือการแบงตัวอยางออกเปนสองสวน  หรือ
มากกวา  ซึง่หองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรมแตละหองปฏบิตักิาร
จะไดรับตัวอยางหนึ่งสวนไปทําการทดสอบ  แผนการทดสอบ
แบบนี้มักใชโดยลูกคาของหองปฏิบัติการและหนวยงานที่กํากับ
ดูแล

4. แผนการใชเชิงคุณภาพ  (Qualitative Schemes)  คือ
แผนการทดสอบที่ออกแบบเพื่อประเมินความสามารถของหอง
ปฏบิตักิารเพือ่บงชีถ้งึลกัษณะเฉพาะของตวัอยางใดๆ เชน การบงชี้
ชนิดของจุลินทรีย  แผนการแบบนี้ไมจําเปนตองมีหองปฏิบัติการ
เขารวมกจิกรรมมาก

5. แผนการแบบรูคา  (Know-value schemes)  เปนประเภท
หนึ่งของการทดสอบความชํานาญ  โดยใชการเตรียมตัวอยางที่มี
ปรมิาณสารทีต่องการวดัทีรู่คาแนนอน  และประเมนิความสามารถ
ของหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมไดโดยเปรียบเทียบผลกับ
คากาํหนด  (assigned value)

6. แผนการแบบกระบวนการยอย   (Partial-process
schemes)  เปนการทดสอบความชํานาญแบบพิเศษที่เกี่ยวกับการ
ประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ  ในการปฏิบัติงานใน
สวนยอยสวนใดสวนหนึง่ ในกระบวนการวดัหรอืทดสอบ  ตวัอยาง
เชน  แผนการทดสอบความชาํนาญบางแผนจะใชการประเมนิความ
สามารถของหองปฏบิตักิารในขัน้ตอนการคาํนวณ และรายงานผล
ขอมลูชดุใดชดุหนึง่หรอืในการเตรยีมตวัอยางตามลกัษณะทีก่าํหนด

การออกแบบทางสถิติ   การจัดเตรียมตัวอยาง  และการ
ประเมนิความสามารถของหองปฏบิตักิารจะไดกลาวถงึในวารสาร
ฉบับถัดไป

รัชดา เหมปฐวี และ* คณะ

* คณะ : -วรรณี อูไพบรูณ  และ สกุลัยา พลเดช
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ปจัจบุนัขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารนบัวา่มคีวามสำคญัมากสำหรบั-
โรงงานอตุสาหกรรม / ผูผลติ หรอืผูใชบรกิารดานขอมลู เพือ่จะมี
โอกาสเลือกใชบริการจากหองปฏิบัติการที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ทั่วประเทศไดอยางเหมาะสม  สํานักบริหารและรับรองหอง
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดสํารวจรวบรวมขอมูล
หองปฏิบัติการสาขาตางๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนอยางเปน
ระบบทั่วประเทศ เพื่อจัดทําดัชนี และเพื่อใชประโยชนจากขอมูล
รวมกนัทางอนิเตอรเนต็ โดยจดัทาํเปนฐานขอมลู เผยแพร  ทีเ่วบ็ไซต
http://index.dss.go.th

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม
สงออก สามารถคนหาขอมลูเลอืกหองปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพ ความ
นาเชือ่ถอื สถานทีต่ัง้ และอืน่ๆ ทีต่องการ เพือ่ทดสอบสนิคากอน
สงออก และองคกรทีป่ระกอบธรุกจิหองปฏบิตักิารประเภทนติบิคุคล
สามารถลงโฆษณาศกัยภาพการใหบรกิารของหองปฏบิตักิาร โดย
คลกิทีข่อความ ลงทะเบยีนใหม แลวกรอกขอมลูตามรายการทีจ่ดัให
และสามารถ download เอกสารวชิาการตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันา

ระบบงานหองปฏิบัติการที่ยอมรับในระดับสากลไดโดยไมเสียคา
ใชจาย สาํหรบัหองปฏบิตักิารประเภทโรงงานสามารถใชประโยชน
จากฐานขอมลูในทาํนองเดยีวกนั รวมทัง้หนวยงานทีต่รวจรบัสนิคา
ทั้งภายในและตางประเทศสามารถตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ผลทดสอบกอนตรวจรับสินคา จากฐานขอมูลหองปฏิบัติการนี้ได
นอกจากประโยชนที่กลาวแลว รัฐบาลยังสามารถใชขอมูลซึ่งเปน
ปจจยัสาํคญัอยางหนึง่ ในการวางแผน พฒันาโครงสรางพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนอนาคตไดดวย

 ในปงบประมาณ  2547 สํานักฯ ไดจัดทําฐานขอมูล
หองปฏิบัติการรวม 726 รายลงใน website โดยแบงเปน 9 สาขา
และสาขาอื่นๆ ที่ไมรวมอยูใน 9 สาขาดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหฐาน
ขอมลูมคีวามถกูตอง ทนัสมยั และครอบคลมุครบถวน จงึขอความ
รวมมอืทานทีเ่กีย่วของใหขอมลูดงักลาว  หรอืสามารถลงทะเบยีน
ผานทางอินเตอรเน็ต  และรวมใชฐานขอมูลไดทุกที่  ทุกเวลา
ที่ http://index.dss.go.th ทั้งนี้ขอเสนอแนะจากทุกทานจะเปน
ประโยชนอยางมากตอฐานขอมลูฯ ทีจ่ดัทาํขึน้

กรอกรายละเอยีด ลงทะเบยีนใชงานระบบ เสรจ็แลว Click ทีปุ่ม Submit

การลงทะเบยีน
Click ลงทะเบยีนทีเ่มนบูาร

ตัวอยางแสดง website
ของฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
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การพฒันาบคุลากรโดยจดัอบรม / สมัมนาใหแกบคุลากรภาย
ในซึ่งเปนผูประเมินของ วศ. และผูเกี่ยวของในโครงการที่ปรึกษา
ดานระบบคณุภาพ ดงันี้

1. การอบรมหลักสูตร Route to Accreditation –Key
Element of the Accreditation Process วนัที ่4-5 พ.ย. 2546   (วทิยากร
จากตางประเทศ)

2. อบรมการวิเคราะหขอมูล ดัชนี และการจัดทํารายงาน
วันที่16 ม.ค. 2547

3. สมัมนาเชงิปฏบิตักิารดานเทคนคิเรือ่ง
- การทดสอบทางดานจลุชวีวทิยาและการหาคาความ

ไมแนนอนของการวดั  วนัที ่ 10 – 11  ม.ีค.  2547
- การเตรียมตัวอยางการวิเคราะหและการหาองค

ประกอบของอาหาร  วนัที ่ 17 และ 19  ม.ีค.  2547
- สมบตัทิางกายภาพของพลาสตกิและยาง  วนัที ่ 18

ม.ีค.  2547
- สมบตัทิางกายภาพของกระดาษและเยือ่  วนัที ่  23

ม.ีค.  2547
-  การทดสอบทางดานเคมโีดยการใหเทคนคิ GC-MS

และ LC-MS  วนัที ่ 24  ม.ีค.  2547
- การทดสอบทางดานมลพษิทางอากาศและน้าํ  วนัที่

30  ม.ีค.  2547
4. อบรมหลกัสตูร ขอกาํหนดในระบบคณุภาพของสาํนกั

บรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร  วนัที ่ 31  พ.ค. – 1  ม.ิย.  2547
5. อบรมหลกัสตูร การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน  วนัที่

3 – 4  ม.ิย.  2547
6. การจัดนิทรรศการ งานเปดโลกความรูวิทยาศาสตร

สาํหรบัเยาวชน เพือ่ฉลองสมโภช 200 ป พระบดิาวทิยาศาสตรไทย
(ร. 4)  วนัที ่ 5 – 9  ก.ค.  2547

7. การจดัแถลงขาว  กรมวทิยาศาสตรบรกิารกบับทบาทดาน
การรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิาร และพธิมีอบหนงัสอืรบัรองความ

สามารถหองปฏบิตักิารทดสอบ  วนัที ่ 19  ก.ค.  2547
8. สัมมนาการจัดทําแนวทางการประเมินใหมีมาตรฐาน

เดยีวกนั ครัง้ที ่1 เรือ่ง Method  Validation  วนัที ่ 5 – 7  ส.ค.  2547
9. โครงการใหคาํปรกึษาดานระบบคณุภาพหองปฏบิตักิาร

เรือ่ง ISO/IEC Guide 58 และ ISO/IEC FDIS 17011  วนัที ่ 16 – 18
ส.ค.  2547  (วทิยากรจากตางประเทศ)

10. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arrangement of an
Accreditation Body for the recognition and acceptance of conformity
assessment results  วันที่  19 – 25  ส.ค.  2547  (วิทยากรจาก
ตางประเทศ)

11. อบรมหลักสูตร  Introductory  to Good  Laboratory
Practice  วนัที ่ 30  ส.ค.  2547

12. อบรมภาษาองักฤษหลกัสตูร  การเสรมิสรางทกัษะดาน
ภาษาองักฤษ (Language Proficiency)  วนัที ่ 8  ก.ย. – 12  ต.ค.  2547

นอกจากนี้ทางสํานักฯ  ยังไดจัดอบรม / สัมมนาใหแก
หองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการกจิกรรมทดสอบความชาํนาญและ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซึง่กนัและกนั ดงันี้

1. อบรมหลักสูตร เทคนิคการฉีดพลาสติกขึ้นรูป  วันที่
17 – 21  พ.ย.  2546

2. สมัมนา การทดสอบความชาํนาญเพือ่ประโยชนในการ
ประกนัคณุภาพหองปฏบิตักิาร  วนัที ่ 20  ม.ค.  2547

3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใชและดูแลรักษา
เครือ่งมอืวดั  วนัที ่ 25 – 26  ก.พ.  2547

4. อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร เทคนคิการวเิคราะหสมบตัิ
ของน้าํและการควบคมุคณุภาพของการวเิคราะห   วนัที ่ 21 – 22  เม.ย.
2547
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รปูที ่ 8-10 การสมัมนาการจดัทาํแนวทางการประเมนิใหเปนมาตราฐานเดยีว
กนั ณ โรงแรมราชบรุกีอลฟคลบั แอนดรสีอรท จ.ราชบรุ ี(5-7 ส.ค.2547)

8

9 10

สรุป สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญรวม
6 กจิกรรมใหกบัหองปฏบิตักิารของประเทศดงันี้

1. การวเิคราะหคณุภาพน้าํ
2. การวเิคราะหสวนประกอบหลกัของอาหารสตัว
3. การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีในตัวอยาง

เหลก็กลาคารบอน และเหลก็กลาคารบอนเจอืต่าํ
4. การสอบเทียบเวอรเนีย
5. การสอบเทยีบเครือ่งแกวปรมิาตร
6. การสอบเทยีบเครือ่งชัง่อเิลก็ทรอนกิส
เพือ่ประชาสมัพนัธใหหองปฏบิตักิารทัว่ประเทศ/ผูเกีย่วของ

ทราบวาบัดนี้ ทางสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติไดเตรียม
ความพรอมทีจ่ะใหการรบัรองฯ แลวโดยจดัสมัมนาขึน้ 2 ครัง้คอื

-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การเตรียม
ความพรอมของหองปฏบิตักิาร เพือ่ขอการรบัรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025”  วันที่  3  กันยายน  2547
ณ  โรงแรมเจบ ี อ. หาดใหญ  สงขลา

-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การเตรียม
ความพรอมของหองปฏบิตักิาร เพือ่ขอการรบัรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025”  วันที่  7  กันยายน  2547
ณ  โรงแรมเอเชยี  กรงุเทพฯ
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นายชยัวฒุ ิ เลาวเลศิ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสจุนิต ศรคีงศรี
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

รปู 1-2 งานแถลงขาว “กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
กบับทบาทดานการรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิาร
และพธิมีอบหนงัสอืรบัรองความสามารถหองปฏบิตัิ
การทดสอบ” ณ หองกิง่ทอง โรงแรมเอเชยี กรงุเทพฯ

(19 ก.ค.2547)

1

2

รปูที ่3 สมัมนาพธิปีดโครงการกจิกรรมการทดสอบ
ความชาํนาญ “การสอบเทยีบเวอรเนยี”

3 4

รปูที ่4 สมัมนาพธิปีดโครงการกจิกรรมการทดสอบ
ความชํานาญ “การวิเคราะหคุณภาพน้ํา

รปู 5-7 “งานเปดโลกความรูวทิยาศาสตรสาํหรบัเยาวชน” เพือ่ฉลองสมโภช 200 ป พระบดิาวทิยาศาสตรไทย (ร.4)
 ณ  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (5-9 ก.ค. 2547)

คุณสาคร เครือใหม(ซาย) ผูจัดการใหญ
บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด และคุณอมรรัตน
อัษฎมงคล(ขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท
เทสท เทค จํากัด ไดรับมอบหนังสือรับรอง
ความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบตาม ISO/
IEC 17025 ดานสิ่งแวดลอม   จาก ดร.สุจินดา
โชติพานิช อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

ผบร. และคณะใหการตอนรับ  Mr. Toshio
Watanabe  ซึ่งเปน  Project Manager ของ
JICA Study Team  และคณะฯ  เขาเยีย่มชมงาน
ของสํานักฯ  โดยมีวัตถุประสงคที่จะขอทราบ
ขอบขายการรับผิดชอบของ บร. ในการเปน
หนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการหนึ่ง
ของประเทศไทย  (13 ส.ค. 47)  ณ หองประชมุ
ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร
บริการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Arrangement of an Accreditation Body for

the recognition and acceptance of
conformity assessment results

ณ  โรงแรมแกรนด  ทาวเวอร อนิน
กรงุเทพฯ  (19 - 25 ส.ค. 47)

5 6 7
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