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¶ŒÍÂá¶Å§

นางสุจนิ ต ศรีคงศรี
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร เปนสํานักฯทีเ่ กิดขึน้ ใหมในกรมวิทยาศาสตรบริการ เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนหนวย
รับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบตั้งแต 1 ตุลาคม 2545 นั้น สํานักฯ ไดเตรียมพรอมเพื่อใหหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล ไดแกการเตรียมพรอมดานบุคลากร ดานเอกสารขอมูล และดานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ จนปจจุบนั สํานักฯมีผปู ระเมิน
ที่หลากหลายในขอบขายที่ใหการรับรองฯ โดยไดใหการรับรองฯแลว 2 หองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับจาก
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation ( APLAC ) ใหเปนสมาชิกประเภท Full Member ซึง่ จะเปนกาวหนึง่
ทีน่ าํ ไปสูก ารยอมรับรวมกับ APLAC ( APLAC MRA ) ตอไป
สํานักฯ มีความมุง หวังทีจ่ ะเห็นหองปฏิบตั กิ ารในประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17025 )
ทัง้ นีส้ าํ นักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ ารมีความพรอมทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนหนวยรับรองฯ อันจะชวยใหหอ งปฏิบตั กิ ารไปถึงจุด
หมายปลายทางทีไ่ ดตงั้ ไวโดยเร็ว
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สํ า นั ก บริ ห ารและรั บ รองห อ งปฏิ บั ติ ก ารได จั ด ทํ า
วารสารของสํานัก “บร.สาร” โดยจะเผยแพรประชาสัมพันธ
ทุก 4 เดือน เพือ่ สงขอมูลขาวสาร สาระนารูด า นการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบ กิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญ ฐานขอมูลและดัชนีความสามารถหองปฏิบตั กิ าร รวม
ทัง้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ จัดอบรม/สัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหงานดานระบบคุณภาพ
ของหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
บร.สารฉบับปฐมฤกษนี้ ทางสํานักฯไดรบั เกียรติจาก
ทานรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ (นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ)
ที่กรุณาสงเรื่อง “การรับรองระบบงาน (Accreditation)”
มาลงในคอลัมนสาระนารู ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง
กองบรรณาธิการฯ ใครขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนีด้ ว ย

สารบัญ

ฝายภาพ




⌫

สํานักงาน

 ⌫  ⌫
 
   
  
 

หนา
การรับรองระบบงาน
บทบาทภารกิจใหมในดานการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการทดสอบของกรมวิทยาศาสตรบริการ
การทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing)
การสืบคนฐานขอมูลหองปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาตร

การอบรม/สัมมนา
ภาพกิจกรรม
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ACCREDITATION
ªÑÂÇØ²Ô àÅÒÇàÅÔÈ
ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ•ºÃÔ¡ÒÃ
จากสภาวการณของโลกหลังสิน้ สุดสงครามโลก ครัง้ ที่ 2
ไดมีความพยายามที่จะทําการคาขายระหวางประเทศมากขึ้น โดย
ในป ค.ศ. 1947 มีความตกลงที่เรียกวา แกตก (The General
Agreement on Tariffs and Trade : GATT) ซึง่ ไดใหความสําคัญ
ในการคาขายเกีย่ วกับเรือ่ งสุขอนามัย และมีการกําหนดกฎระเบียบ
การนําเขาที่เขมงวด มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยใชมาตรการทางภาษี ใน ป ค.ศ. 1979 มีการ
เจรยาพหุภาคีของ GATT รอบโตเกียว (The Tokyo Round Looked
at non-tariffs barrier to trade) เริม่ มีการใชกฎระเบียบทางดานเทคนิค
โดยยังมิไดมงุ หวังในการปกปอง การนําเขาสินคา มีสมาชิกลงนาม
17 ประเทศ สมัครใจทําความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนิค
ตอการคานี้ ในป ค.ศ. 1986 - 93 มีการเจรจาพหุภาคีของ GATT
รอบอุรกุ วัย (The Uruguay Round of negotiations to recognized
the importance of rules to manage technical requirements) โดยใช
ความพยายามที่จะประนีประนอมในการยินยอมตามขอบังคับที่
สําคัญในการจัดการขอกําหนดทางดานเทคนิค โดยมีจาํ นวนสมาชิก
50 ประเทศ ใหความเห็นชอบ GATT Standard code (GATTS)
ในป ค.ศ. 1995 ไดกอ ตัง้ องคการการคาโลก (established the World
Trade Organization, WTO) รวมทั้งไดปรับปรุงความตกลง
GATT และ GATTS ใหมี ผ ลบั ง คั บ ใช กั บ ทุ ก ประเทศที่ เ ป น
สมาชิก ซึ่งมีจาํ นวน ประมาณ 120 ประเทศ
องคการการคาโลกไดจัดทําความตกลงที่สําคัญ ทางดาน
เทคนิคตอการคา
- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนิคตอการคา
(Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT Agreement)
- ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัย (Agreement
on Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)
สาระสําคัญของความตกลง ก็คอื
- สินคานําเขาจะตองไดรบั การปฏิบตั กิ ารในการตรวจสอบ
และกําหนดมาตรฐานสินคา เชนเดียวกับสินคาในประเทศ
- ไม จั ด ทํ า หรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ทางด า น
เทคนิค ในการนําเขาสินคาจนเกิดอุปสรรคทางการคาระหวาง
ประเทศโดยไมจําเปน
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- ถามาตรฐานระหวางประเทศไมเหมาะสมดวยเหตุผล ดาน
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศหรือการขาดแคลนเทคโนโลยีก็สามารถ
กํ า หนดมาตรฐานของตนเองได แต ถ า มี ผ ลกระทบต อ การค า
ระหวางประเทศจะตองหารือกับสมาชิกทีไ่ ดรบั ผลกระทบกอน
- สนับสนุนใหใชมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่ไดมีการ
ปรับมาตรฐานใหสอดคลองกัน โดยยึดมาตรฐานสากลเปนหลัก
(Standards Harmonization)
- สงเสริมใหมีการยอมรับรวม ในผลการตรวจสอบและ
การรับรอง (mutual Recognition Arrangement) โดยใชมาตรการ
การรับรองระบบงาน (Accreditation) เพือ่ ลดตนทุนและอุปสรรค
ทางการคาระหวางกัน
¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐºº§Ò¹
การยอมรับอยางเปนทางการวาหนวยรับรอง (Certification
Body) มีความสามารถในการดําเนินการ ใหการรับรองกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึง่ เชน การรับรองระบบงานของหนวยรับรองคุณภาพ
(ISO 9001) การรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบการจัดการ
สิง่ แวดลอม (ISO 14001) การรับรองระบบงาน หองปฏิบตั กิ าร
(ISO/IEC 17025) การรับรองระบบงานของหนวยตรวจ (ISO/IEC
17020) การรั บ รองระบบงานของหน ว ยจดทะเบี ย นบุ ค ลากร
ผูท รงคุณวุฒหิ ลักสูตรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน
หนวยรับรอง คือ บุคคลทีส่ ามทีใ่ หบริการตรวจประเมินและ
รับรองหรือจดทะเบียนการเปนตามเกณฑกาํ หนดของกิจกรรมตางๆ
เชน หนวยรับรองระบบคุณภาพ หนวยรับรองระบบการจัดการ
สิง่ แวดลอม เปนตน
การรั บ รองระบบงานห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร
(Laboratory Accreditation) หมายถึงการยอมรับอยางเปนทาง
การวา หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร (หองปฏิบตั กิ ารทดสอบและ
สอบเทียบ) มีความสามารถในการดําเนินการ ใหการรับรองผลการ
ทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
และขจัดปญหาทางวิชาการในการกีดกันทางการคาได กิจกรรมนี้
ดําเนินการดวยความสมัครใจ เปดโอกาสใหแกหนวยงานที่มี
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(อานตอหนา 6)

¤ÇÒÁà»š ¹ ÁÒ
จากภารกิจใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม
วิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2545
ขอ 1 (1) ใหกรมวิทยาศาสตรบริการมีอาํ นาจหนาทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพ
หองปฏิบัติการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยกลุมกํากับดูแล
มาตรฐานหองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Section)
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ (Bureau of Laboratory
Accreditation) จึงไดจดั ทําระบบบริหารจัดการคุณภาพขึน้ เพือ่ ให
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´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร โดยกลุม กํากับดูแล
มาตรฐานหองปฏิบตั กิ าร ไดจดั ทําเอกสารคูม อื คุณภาพ (Quaility
Manual) วิธีดําเนินการ (Quality Procedure) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทั้งเอกสารสนับสนุนตางๆ และนําไปปฏิบัติใชแลว
นอกจากนีย้ งั ไดจดั ทําเอกสารกฎระเบียบ (Regulation document)
ของหนวยรับรองรวมทัง้ เอกสารขอแนะนํา (Guidance document)
และเอกสารเผยแพร (Information document) สําหรับหองปฏิบตั กิ าร
ในสวนบุคลากรหนวยรับรองไดมกี ารพัฒนาความรู ความเชีย่ วชาญ
ตามแผนการที่ไดกําหนดไว ทั้งการอบรมภายในและภายนอก
โดยผูเ ชีย่ วชาญทัง้ ในและตางประเทศ เปนการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของหองปฏิบัติการเพื่อสามารถ

แขงขันในเวทีการคาโลกได สํานักฯ ไดเริม่ ใหบริการรับคําขอการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานฟสิกส ดานเคมี
และดานวิทยาศาสตรชีวภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มา
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 โดยใหการรับรองใน 9 สาขาอุตสาหกรรม
ไดแก ดานอุตสาหกรรมน้าํ ตาลและผลิตภัณฑนา้ํ ตาล อาหารสัตว
แ ละผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ ภาชนะบรรจุอาหาร และวัสดุทเี่ กีย่ วของ
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง รองเทาและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑปโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย) สิ่งแวดลอม และ
อุ ต สาหกรรมและผลิ ต กระดาษ และผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษจาก
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ขณะนี้สํานักบริหาร
และรับรองหองปฏิบัติการไดใหการรับรองความสามารถ หอง
ปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมแกหองปฏิบัติการของบริษัทไปแลว
2 ราย ไดแก บริษทั เทสท เทค จํากัด และบริษทั บีเจที วอเตอร
จํากัด
ปจจุบันสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบติการ ไดเปน
สมาชิกแบบ Full member ของ APLAC และจะไดยื่นขอรับ
การยอมรั บ ร ว ม (Mutual Recognition Arrangment, MRA)
กับ APLAC หากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการผาน
การประเมินก็จะไดรับการยอมรับจาก ILAC (International
Laboratoty Accreditation Coopertion) ดวย
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1. สนับสนุน สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรม การผลิตและการสงออกสินคา ไดทราบ
ถึงขอมูลและแนวทางในการขจัดปญหาการกีดกันการคา ทางดาน
เทคนิคและวิชาการ
2. การรับรองของประเทศสอดคลองกับระบบสากล
3. เป น ประโยชน ต อ การเจรจากั บ ประเทศคู ค า ในการ
ยอมรับรวมในการผลการตรวจสอบและรับรอง
4. เพิม่ ขีดความสามารถทางดานการคาของประเทศและเกิด
ความโปรงใสทางการคา
5. ทําใหผลการทดสอบจากหองปฏิบตั กิ ารนัน้ เปนทีย่ อมรับ
และทําใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
6. หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ จะมี
การทํางานทีเ่ ปนระบบ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การปฏิบตั งิ านวิเคราะห/ทดสอบ
¢Ñé ¹ µÍ¹¡ÒÃ¢ÍÃÑ º ÃÍ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËŒ Í §»¯Ô ºÑ µÔ ¡ ÒÃ
เมื่อหองปฏิบัติการยื่นคําขอการรับรองความสามารถหอง
ปฏิบัติการพรอมเอกสารประกอบคําขอการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการที่สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตรบริการ สํานักฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
2. แจงการตรวจเบือ้ งตนหองปฏิบตั กิ าร (ถา จําเปน)
3. ตรวจประเมินเอกสารของหองปฏิบัติการ
4. แจงการตรวจประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ
5. เมือ่ หองปฏิบตั กิ ารแกไขขอบกพรอง (ถามี) เรียบรอยแลว
คณะผูป ระเมินสรุปรายงานเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
ระบบงานหองปฏิบตั กิ ารทดสอบเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
6. เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ สรุ ป รายงานเสนอ
คณะกรรมการรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ เพือ่ พิจารณา
ใหการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร
7. จั ด ทํ า หนั ง สื อ รั บ รองความสามารถห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบ ใหแกหอ งปฏิบตั กิ าร
8. จัดทําบัญชีรายชือ่ หองปฏิบตั กิ ารไวในระบบ
9. ตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร
10. ตรวจประเมินหองปฏิบตั กิ ารใหมทงั้ ระบบ

(ตอจากหนา 4)
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หนวยรับรองระบบงาน

หนวยรับรอง

ผูประกอบการ

หองปฏิบตั กิ ารทดสอบและ/หรือสอบเทียบ โดยไมคาํ นึงถึงขนาด
และขอบขายของกิจกรรม และไมจํากัดเฉพาะเพียงหนวยงานที่มี
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบและ/หรือสอบเทียบอิสระเทานัน้ แตยงั รวม
ถึงหองปฏิบัติการที่เปนสวนหนึ่งขององคกรใหญกวา เชนหอง
ปฏิบตั ทิ างวิทยาศาสตรของโรงงานผูผ ลิต หนวยงานทีใ่ หการศึกษา
หนวยงานวิจยั หนวยงาน รัฐบาล หรือแมแตหอ งปฏิบตั กิ ารทีใ่ ห
บริการแกบริษทั แมเพียงอยางเดียว
มาตรฐานสากลซึง่ เปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไป ในการจัดทําระบบ
คุณภาพของหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร ไดแกมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 “ขอกําหนดทัว่ ไปวาดวยความสารมารถของหองปฏิบตั ิ
การทดสอบ และหองปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ” หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยา
ศาสตรทไี่ ดรบั การรับรองระบบงาน ตาม มาตรฐานนี้ (Accredited
Laboratory) จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและ/
หรือสอบเทียบ เปน การชวยขจัดปญหาทางวิชาการในการกีดกัน
ทางการคา เปนการรับรองถึงความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร จะชวยลดคาใชจายในการสงออกอันเกิดจาก
การตรวจสอบซ้ําซอน และยังสงเสริมการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันทางการคาของประเทศอีกดวย

♥♥♥♥♥♥
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รัชดา เหมปฐวี และ* คณะ
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยกลุมบริหารจัดการทดสอบ
ความชํานาญ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร ใหบริการ
การ ทดสอบความชํานาญแกหอ งปฏิบตั กิ าร ในสาขาฟสกิ ส เคมี
วิทยาศาสตรชวี ภาพ สิง่ แวดลอมและสอบเทียบ มีจดุ มุง หมายเพือ่
พัฒนาคุณภาพของหองปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ ผลจากการ
เขารวมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญจะทําใหหองปฏิบัติการ
ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม ได แ สดงความสามารถให เ ป น ที่ ย อมรั บ แก
หนวยงานที่กํากับดูแลและลูกคา นอกจากนี้ยังใชสําหรับการเฝา
ระวังสมรรถนะในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งของหองปฏิบตั กิ าร
โดยทั่วไปแลว เทคนิคของการทดสอบความชํานาญจะ
แตกตางกัน ขึ้นกับลักษณะของวัตถุตัวอยางหรือตัวอยางในการ
ทดสอบ วิธที ใี่ ชในการทดสอบหรือการวัด และจํานวนหองปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ ขารวมกิจกรรม โดยมากจะเปนการดําเนินการในลักษณะนําผล
การทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการหนึ่งมาเปรียบเทียบกับผลที่
ไดจากหองปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ในบางแผนการอาจจะมีหอ งปฏิบตั กิ าร
หนึ่งที่เขารวมกิจกรรมเปนผูควบคุมดําเนินการประสานงาน และ
ใหผลอางอิงในการทดสอบความชํานาญ
ประเภทของแผนการทดสอบความชํานาญ โดยทั่วไปมี
ดังตอไปนี้
1. แผนการเปรี ย บเที ย บการวั ด
(Measurment
Comparision Schemes) คือการวัดหรือการสอบเทียบวัตถุตวั อยาง
(Artifact) เทียบกับคาทีก่ าํ หนด (Assigned value) โดยวัตถุตวั อยาง
จะถู ก เวี ย นจากห อ งปฏิ บั ติ ก ารหนึ่ ง ไปอี ก ห อ งปฏิ บั ติ ก ารหนึ่ ง
จนครบ โดยปกติแลววัตถุตัวอยางดังกลาว อาจจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบความเสถียรของวัตถุตวั อยางระหวางการดําเนินการเวียน
วัตถุตัวอยาง ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวา คาที่กําหนดไมเปลี่ยนแปลง
ในระหวางดําเนินการในโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มักพบ
ในหองปฏิบัติการสอบเทียบ
2. แผนการทดสอบระหว า งห อ งปฏิ บั ติ ก าร (Inter laboratory Testing Schemes) คือแผนการทดสอบทีใ่ ชตวั อยางยอย
(sub-samples) แลวสงใหหอ งปฏิบตั กิ ารดําเนินการทดสอบในเวลา
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซึง่ ตัวอยางดังกลาวจะตองมีความเปนเนือ้
เดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ไมใหมผี ลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญตอผลการทดสอบ
ที่วิเคราะหได ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้มักพบในหองปฏิบัติการ
ทดสอบ

3. แผนการทดสอบแบบแบงแยกตัวอยาง (Split-sample
Testing Schemes) คือการแบงตัวอยางออกเปนสองสวน หรือ
มากกวา ซึง่ หองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมกิจกรรมแตละหองปฏิบตั กิ าร
จะไดรับตัวอยางหนึ่งสวนไปทําการทดสอบ แผนการทดสอบ
แบบนี้มักใชโดยลูกคาของหองปฏิบัติการและหนวยงานที่กํากับ
ดูแล
4. แผนการใชเชิงคุณภาพ (Qualitative Schemes) คื อ
แผนการทดสอบที่ออกแบบเพื่อประเมินความสามารถของหอง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ บงชีถ้ งึ ลักษณะเฉพาะของตัวอยางใดๆ เชน การบงชี้
ชนิดของจุลินทรีย แผนการแบบนี้ไมจําเปนตองมีหองปฏิบัติการ
เขารวมกิจกรรมมาก
5. แผนการแบบรูค า (Know-value schemes) เปนประเภท
หนึ่งของการทดสอบความชํานาญ โดยใชการเตรียมตัวอยางที่มี
ปริมาณสารทีต่ อ งการวัดทีร่ คู า แนนอน และประเมินความสามารถ
ของหองปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรมไดโดยเปรียบเทียบผลกับ
คากําหนด (assigned value)
6. แผนการแบบกระบวนการย อ ย (Partial-process
schemes) เปนการทดสอบความชํานาญแบบพิเศษที่เกี่ยวกับการ
ประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานใน
สวนยอยสวนใดสวนหนึง่ ในกระบวนการวัดหรือทดสอบ ตัวอยาง
เชน แผนการทดสอบความชํานาญบางแผนจะใชการประเมินความ
สามารถของหองปฏิบตั กิ ารในขัน้ ตอนการคํานวณ และรายงานผล
ขอมูลชุดใดชุดหนึง่ หรือในการเตรียมตัวอยางตามลักษณะทีก่ าํ หนด
การออกแบบทางสถิติ การจัดเตรียมตัวอยาง และการ
ประเมินความสามารถของหองปฏิบตั กิ ารจะไดกลาวถึงในวารสาร
ฉบับถัดไป
* คณะ : -วรรณี อูไ พบูรณ และ สุกลั ยา พลเดช
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ปัจจุบนั ข้อมูลห้องปฏิบตั กิ ารนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม / ผูผ ลิต หรือผูใ ชบริการดานขอมูล เพือ่ จะมี
โอกาสเลือกใชบริการจากหองปฏิบัติการที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ทั่ ว ประเทศได อ ย า งเหมาะสม สํ า นั ก บริ ห ารและรั บ รองห อ ง
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดสํารวจรวบรวมขอมูล
หองปฏิบัติการสาขาตางๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนอยางเปน
ระบบทั่วประเทศ เพื่อจัดทําดัชนี และเพื่อใชประโยชนจากขอมูล
รวมกันทางอินเตอรเน็ต โดยจัดทําเปนฐานขอมูล เผยแพร ทีเ่ ว็บไซต
http://index.dss.go.th
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม
สงออก สามารถคนหาขอมูลเลือกหองปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความ
นาเชือ่ ถือ สถานทีต่ งั้ และอืน่ ๆ ทีต่ อ งการ เพือ่ ทดสอบสินคากอน
สงออก และองคกรทีป่ ระกอบธุรกิจหองปฏิบตั กิ ารประเภทนิตบิ คุ คล
สามารถลงโฆษณาศักยภาพการใหบริการของหองปฏิบตั กิ าร โดย
คลิกทีข่ อ ความ ลงทะเบียนใหม แลวกรอกขอมูลตามรายการทีจ่ ดั ให
และสามารถ download เอกสารวิชาการตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา

ระบบงานหองปฏิบัติการที่ยอมรับในระดับสากลไดโดยไมเสียคา
ใชจา ย สําหรับหองปฏิบตั กิ ารประเภทโรงงานสามารถใชประโยชน
จากฐานขอมูลในทํานองเดียวกัน รวมทัง้ หนวยงานทีต่ รวจรับสินคา
ทั้ ง ภายในและต า งประเทศสามารถตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ
ผลทดสอบกอนตรวจรับสินคา จากฐานขอมูลหองปฏิบัติการนี้ได
นอกจากประโยชนที่กลาวแลว รัฐบาลยังสามารถใชขอมูลซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ในการวางแผน พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคตไดดว ย
ในป ง บประมาณ 2547 สํ า นั ก ฯ ได จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล
หองปฏิบัติการรวม 726 รายลงใน website โดยแบงเปน 9 สาขา
และสาขาอื่นๆ ที่ไมรวมอยูใน 9 สาขาดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหฐาน
ขอมูลมีความถูกตอง ทันสมัย และครอบคลุมครบถวน จึงขอความ
รวมมือทานทีเ่ กีย่ วของใหขอ มูลดังกลาว หรือสามารถลงทะเบียน
ผานทางอินเตอรเน็ต และรวมใชฐานขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา
ที่ http://index.dss.go.th ทั้งนี้ขอเสนอแนะจากทุกทานจะเปน
ประโยชนอยางมากตอฐานขอมูลฯ ทีจ่ ดั ทําขึน้
ตัวอยางแสดง website
ของฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

การลงทะเบียน
Click ลงทะเบียนทีเ่ มนูบาร

กรอกรายละเอียด ลงทะเบียนใชงานระบบ เสร็จแลว Click ทีป่ มุ Submit
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การพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรม / สัมมนาใหแกบคุ ลากรภาย
ในซึ่งเปนผูประเมินของ วศ. และผูเกี่ยวของในโครงการที่ปรึกษา
ดานระบบคุณภาพ ดังนี้
1. การอบรมหลักสูตร Route to Accreditation –Key
Element of the Accreditation Process วันที่ 4-5 พ.ย. 2546 (วิทยากร
จากตางประเทศ)
2. อบรมการวิเคราะหขอมูล ดัชนี และการจัดทํารายงาน
วันที่16 ม.ค. 2547
3. สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารดานเทคนิคเรือ่ ง
- การทดสอบทางดานจุลชีววิทยาและการหาคาความ
ไมแนนอนของการวัด วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2547
- การเตรียมตัวอยางการวิเคราะหและการหาองค
ประกอบของอาหาร วันที่ 17 และ 19 มี.ค. 2547
- สมบัตทิ างกายภาพของพลาสติกและยาง วันที่ 18
มี.ค. 2547
- สมบัตทิ างกายภาพของกระดาษและเยือ่ วันที่ 23
มี.ค. 2547
- การทดสอบทางดานเคมีโดยการใหเทคนิค GC-MS
และ LC-MS วันที่ 24 มี.ค. 2547
- การทดสอบทางดานมลพิษทางอากาศและน้าํ วันที่
30 มี.ค. 2547
4. อบรมหลักสูตร ขอกําหนดในระบบคุณภาพของสํานัก
บริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2547
5. อบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่
3 – 4 มิ.ย. 2547
6. การจัดนิทรรศการ งานเปดโลกความรูวิทยาศาสตร
สําหรับเยาวชน เพือ่ ฉลองสมโภช 200 ป พระบิดาวิทยาศาสตรไทย
(ร. 4) วันที่ 5 – 9 ก.ค. 2547
7. การจัดแถลงขาว กรมวิทยาศาสตรบริการกับบทบาทดาน
การรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ าร และพิธมี อบหนังสือรับรองความ

สามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ วันที่ 19 ก.ค. 2547
8. สัมมนาการจัดทําแนวทางการประเมินใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง Method Validation วันที่ 5 – 7 ส.ค. 2547
9. โครงการใหคาํ ปรึกษาดานระบบคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง ISO/IEC Guide 58 และ ISO/IEC FDIS 17011 วันที่ 16 – 18
ส.ค. 2547 (วิทยากรจากตางประเทศ)
10. สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง 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 วันที่ 30 ส.ค. 2547
12. อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร การเสริมสรางทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ (Language Proficiency) วันที่ 8 ก.ย. – 12 ต.ค. 2547
นอกจากนี้ทางสํานักฯ ยังไดจัดอบรม / สัมมนาใหแก
หองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมโครงการกิจกรรมทดสอบความชํานาญและ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซึง่ กันและกัน ดังนี้
1. อบรมหลักสูตร เทคนิคการฉีดพลาสติกขึ้นรูป วันที่
17 – 21 พ.ย. 2546
2. สัมมนา การทดสอบความชํานาญเพือ่ ประโยชนในการ
ประกันคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร วันที่ 20 ม.ค. 2547
3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใชและดูแลรักษา
เครือ่ งมือวัด วันที่ 25 – 26 ก.พ. 2547
4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหสมบัติ
ของน้าํ และการควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห วันที่ 21 – 22 เม.ย.
2547
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สรุป สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญรวม
6 กิจกรรมใหกบั หองปฏิบตั กิ ารของประเทศดังนี้
1. การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้าํ
2. การวิเคราะหสว นประกอบหลักของอาหารสัตว
3. การวิ เ คราะห ห าองค ป ระกอบทางเคมี ใ นตั ว อย า ง
เหล็กกลาคารบอน และเหล็กกลาคารบอนเจือต่าํ
4. การสอบเทียบเวอรเนีย
5. การสอบเทียบเครือ่ งแกวปริมาตร
6. การสอบเทียบเครือ่ งชัง่ อิเล็กทรอนิกส
เพือ่ ประชาสัมพันธใหหอ งปฏิบตั กิ ารทัว่ ประเทศ/ผูเ กีย่ วของ
ทราบวาบัดนี้ ทางสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติไดเตรียม
ความพรอมทีจ่ ะใหการรับรองฯ แลวโดยจัดสัมมนาขึน้ 2 ครัง้ คือ
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การเตรียม
ความพรอมของหองปฏิบตั กิ าร เพือ่ ขอการรับรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025” วันที่ 3 กันยายน 2547
ณ โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ สงขลา
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การเตรียม
ความพรอมของหองปฏิบตั กิ าร เพือ่ ขอการรับรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025” วันที่ 7 กันยายน 2547
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

8

รูปที่ 8-10 การสัมมนาการจัดทําแนวทางการประเมินใหเปนมาตราฐานเดียว
กัน ณ โรงแรมราชบุรกี อลฟคลับ แอนดรสี อรท จ.ราชบุรี (5-7 ส.ค.2547)

9
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คุณสาคร เครือใหม(ซาย) ผูจัดการใหญ
บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด และคุณอมรรัตน
อั ษ ฎมงคล(ขวา) กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท
เทสท เทค จํากัด ไดรับมอบหนังสือรับรอง
ความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/
IEC 17025 ดานสิ่งแวดลอม จาก ดร.สุจินดา
โชติพานิช อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

1

นางสุจนิ ต ศรีคงศรี
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ

2

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

รูป 1-2 งานแถลงขาว “กรมวิทยาศาสตรบริการ
กับบทบาทดานการรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ าร
และพิธมี อบหนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบตั ิ
การทดสอบ” ณ หองกิง่ ทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
(19 ก.ค.2547)

4

3

รูปที่ 3 สัมมนาพิธปี ด โครงการกิจกรรมการทดสอบ
ความชํานาญ “การสอบเทียบเวอรเนีย”

5

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Arrangement of an Accreditation Body for
the recognition and acceptance of
conformity assessment results
ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน
กรุงเทพฯ (19 - 25 ส.ค. 47)

รูปที่ 4 สัมมนาพิธปี ด โครงการกิจกรรมการทดสอบ
ความชํานาญ “การวิเคราะหคุณภาพน้ํา

6

7

รูป 5-7 “งานเปดโลกความรูว ทิ ยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน” เพือ่ ฉลองสมโภช 200 ป พระบิดาวิทยาศาสตรไทย (ร.4)
กรมวิºÃ.ÊÒÃ
ทยาศาสตร
บริการÒ¹Ñ(5-9
2547)
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