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วนัที ่7-8 มถินุายน 2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
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 สวัสดี...

ทานสมาชิกคงไดอานเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบ
คณุภาพตามมาตรฐานสากล  จาก บร.สาร ฉบบัที ่7   ซึง่สำนกั
บรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิารไดตอบคำถาม 20  ขอไปแลว
และขณะนี้ยังมีคำถามหรือขอสงสัยจากหองปฏิบัติการที่
ตองการขอการรับรองฯ หรือเขารวมกิจกรรมทดสอบความ
ชำนาญกบัสำนกัฯ ถามเขามาอกีมากมาย ดงันัน้ใน บร.สาร
ฉบบันีท้างสำนกัฯ  ไดรวบรวมคำถามและหาคำตอบใหทกุทาน
ไดเขาใจอยางถกูตอง  กระจางและชดัเจนทีส่ดุจากผอูำนวยการ
ของสำนักฯ “คุณเกษม พิฤทธิ์บูรณะ” ภายใตชื่อเรื่อง
“ทกุคำถาม ...มคีำตอบเสมอ”

ภายใน บร.สาร ฉบับนี้ ทานจะไดทราบถึงเรื่องราว
เกีย่วกบั  “การพฒันาศกัยภาพดานการรบัรองความสามารถ
หองปฏิบัติการของประเทศ”  “การเพิ่มขีดความสามารถใน
การวัดคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ”  “การประยุกตใช
Microsoft  access 2003 ออกแบบฐานขอมลูหองปฏบิตักิาร
ทดสอบภาคอตุสาหกรรมการผลติ”   และเรือ่ง   “ของเลน…
ที่ไมใชเรื่องเลน” ซึ่งปจจุบันหลายหนวยงานภาครฐั รวมทัง้
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร  ไดรวมมือกันเรงสงเสริมสนับสนุน
การสงออกของเลนเด็ก  เพื่อใหอุตสาหกรรมประเภทนี้ออก
สสูากลและมสีวนแบงในตลาดตางประเทศมากยิง่ขึน้  สดุทาย
มีภาพกิจกรรมแสดงผลงานของสำนักฯ การพัฒนาคุณภาพ
หองปฏบิตักิาร   การสงเสรมิศกัยภาพบคุลากร  และผปูระเมนิ
ของสำนักฯ มาฝากดวย หวังวาทานสมาชิกคงไดรับสาระ
ประโยชนเหลานี ้  แลวพบกนัใหมฉบบัหนา
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โดย...........เกษม   พฤิทธิบ์ูรณะ

ตามทีส่ำนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร ไดรบัคำถามหรอืขอสงสยัจากหองปฏบิตักิารทีต่องการขอการ
รบัรองฯ การเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญมากมาย  รวมทัง้การจดัทำทะเบยีนและดชันคีวามสามารถหอง
ปฏบิตักิาร  และคำถามอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบังานของสำนกัฯ ดงันัน้ทางกองบรรณาธกิาร จงึไดสรปุออกมาเปน
ขอ ๆ  พรอมทัง้ขอคำตอบจากผอูำนวยการสำนกัฯ ดงันี้

1. ขอทราบนโยบายของสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ในการมสีวนชวยพฒันาคณุภาพหองปฏบิตักิารของประเทศอยางไร

 - สำนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมภีารกจิ
หลกัไดแก การใหการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล   (ISO/IEC 17025)  การบรหิารจดัการ
ทดสอบความชำนาญ การจัดทำทะเบียนดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการทั่วประเทศและการสงเสริมพัฒนาหอง
ปฏบิตักิาร และสบืเนือ่งจากสำนกัฯ ไดรบัการยอมรบัรวม (Mutual Recognition Arrangement,MRA) กบัองคกรภาคพืน้
เอเซยีแปซฟิกวาดวยการรบัรองหองปฏบิตักิาร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และองคกร
ระหวางประเทศวาดวยการรบัรองหองปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) แลว
จากภารกจิดงักลาว จะเปนการสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของหองปฏบิตักิารวทิยาศาสตรของประเทศไทยให
ไดมาตรฐานและเปนทีย่อมรบัในระดบัสากล ผลการทดสอบสนิคาทีส่งออกไปยงัตางประเทศ ไมตองมกีารทดสอบซ้ำ
(Tested once, accepted everywhere) เพือ่เปนการลดปญหาดานการกดีกนัทางการคาระหวางประเทศ

สำนกัฯ มนีโยบายใหการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบทกุสาขา ยกเวนผลติภณัฑสขุภาพ สาธารณ
สขุและนติวิทิยาศาสตร ซึง่เปนขอบขายทีห่นวยรบัรองหองปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตรการแพทยดำเนนิการใหการ
รบัรอง และสำหรบัการบรหิารจดัการทดสอบความชำนาญ สำนกัฯ มนีโยบายใหบรกิารจดัการทดสอบความชำนาญหอง
ปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบทกุในสาขา

2. หองปฏบิตักิารควรเตรยีมความพรอมอยางไร  ในการขอรบับรกิารเกีย่วกบั
2.1 การรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร
- หองปฏบิตักิารทีป่ระสงคจะขอการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025

: 2005) ควรเตรยีมความพรอมดงันี้
ความเขาใจเกีย่วกบัขอกำหนดของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 และขอกำหนด กฎระเบยีบ

และเงือ่นไขการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบของสำนกัฯ
จดัทำเอกสารระบบคณุภาพ ไดแก Quality Manual(QM), Quality Procedure(QP), Standard  Operating

Procedure(SOP) และเอกสารอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ
 ความรดูานระบบคณุภาพและวชิาการ เชน การตรวจสอบความใชไดของวธิ ี(Method Validation) การ

คำนวณคาความไมแนนอนของการวดั (Estimation of Measurement Uncertainty) การตรวจตดิตามภายใน (Internal
Audit) การควบคมุคณุภาพ(Quality Control) การสอบเทยีบเครือ่งมอือปุกรณวดั (Calibration) เปนตน
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2.2  การเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญ
 - หองปฏบิตักิารทีป่ระสงคจะขอรบับรกิารดานการทดสอบความชำนาญ ควรเตรยีมความพรอมดงันี้

ความเขาใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคและประโยชนของการเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญ
ความเขาใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการดำเนนิกจิกรรมทดสอบความชำนาญ (protocol) ของหนวยงานผดูำเนนิงาน
วธิกีารดำเนนิงานดานการทดสอบ/สอบเทยีบของหองปฏบิตักิารตามวตัถปุระสงคของหองปฏบิตักิาร เชน

การควบคุมคุณภาพแบบภายนอก (External Quality Control) เพื่อตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ (Method
Validation) ฯลฯ

กระบวนการปฏบิตักิารแกไข(Correction Action) และกระบวนการปองกนั(Preventive Action) กรณทีีผ่ลการ
ประเมนิหองปฏบิตักิารอยใูนเกณฑไมนาพอใจหรอืเกณฑทีน่าสงสยั

3. ความสำคญัและความจำเปนรวมถงึประโยชนทีไ่ดรบัหลงัจากทีห่องปฏบิตักิารไดรบัการรบัรองความ
สามารถหองปฏบิตักิารจากสำนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิารแลว

  - ดงัไดกลาวแลวขางตน สำนกัฯ ไดรบัการยอมรบัรวมกบั APLAC และ ILAC แลว ดงันัน้ผลการทดสอบสนิคา
ของหองปฏบิตักิารทีส่งออกไปยงัตางประเทศของหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรองความสามารถจากสำนกัฯ จะไมตองมี
การทดสอบซ้ำ

ในอกีประการหนึง่เม่ือสำนกัฯ ไดรบัการยอมรบัรวมกบั APLAC และ ILAC แลว มผีลทำใหสำนกัฯไดลงนาม
บนัทกึความเขาใจในการยอมรบัรวมและใชผลการรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิารวมกนัระหวางสำนกังานมาตรฐานสนิคา
เกษตรและอาหารแหงชาต ิ(มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมวทิยาศาสตรบรกิาร    ประโยชนของผปูระกอบ
การผลติและสนิคาของไทยในสวนทีเ่ก่ียวของกบัสนิคาเกษตรและอาหาร ซึง่จะตองไดรบัเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพจาก
มกอช. โดย มกอช.จะใหการยอมรบัและนำผลการรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิารจากสำนกัฯ ไปใชเพือ่ประกอบการพจิารณา
ขึน้ทะเบยีนหองปฏบิตักิาร ทีจ่ะดำเนนิการตรวจสอบมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารตามหลกัเกณฑและกฎระเบยีบที่
เกีย่งของ  เพือ่ใหกรมปศสุตัว   กรมวชิาการเกษตรและกรมประมงยอมรบัผลการตรวจวเิคราะหและใชประกอบการพจิารณา
ออกใบรบัรองเพือ่การสงออกสนิคาเกษตรและอาหาร (Health Certification) ตอไป

4. ผลพลอยไดอืน่ ๆ  ทีม่ตีอหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารจากสำนกับรหิาร
และรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

  - หองปฏบิตักิารจะมกีารพฒันาทัง้ดานระบบคณุภาพและดานวชิาการอยางเปนระบบ ทำใหบคุลากรทัง้ภายใน
หองปฏบิตักิารและทีเ่ก่ียวของมกีารพฒันา มสีวนรวมในองคกรและมกีารทำงานกนัเปนทมี ซึง่มีผลทำใหผมูาใชบรกิารของ
หองปฏบิตักิารมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพและความสามารถของหองปฏบิตักิาร

5. การทดสอบความชำนาญมบีทบาทกบัอตุสาหกรรมตาง ๆ  อยางไรบาง
- การทดสอบความชำนาญมบีทบาทสำคญักบัอตุสาหกรรมตาง ๆ  เกอืบทกุอตุสาหกรรม  เนือ่งจากเปนขอมลู

สำคญัในการตดัสนิคณุภาพสนิคา  และทำใหเกดิความเชือ่มัน่ตอคณุภาพของสนิคา เชน อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา
อตุสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่  อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมยาง อตุสาหกรรมปโตรเคม ี  และ
อตุสาหกรรมเคม ีเปนตน

นอกจากนีก้ารทดสอบความชำนาญในสาขาสิง่แวดลอมเปนสิง่จำเปนอยางยิง่สำหรบัหองปฏบิตักิารทีม่กีารวเิคราะห
น้ำเสยี  ในโรงงานทีต่องมรีะบบบำบดัน้ำเสยีกอนทีจ่ะปลอยออกสสูิง่แวดลอม   คณุภาพของน้ำหลงัการบำบดัตองมคีณุภาพ
ผานเกณฑกำหนดกอนทีจ่ะปลอยออกสสูิง่แวดลอมได   เพือ่เพิม่คณุภาพของชวีติและสิง่แวดลอม การวเิคราะหหาปรมิาณ
COD  และโลหะหนกั เชน ตะกัว่  แคดเมยีม เปนตน ในน้ำเสยีจงึเปนสิง่จำเปนทีห่องปฏบิตักิารทดสอบน้ำเสยีจะตอง
ทดสอบเพือ่ตรวจสอบคณุภาพน้ำดงักลาว
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การเขารวมกจิกรรมการทดสอบความชำนาญ  จะมปีระโยชนตอหองปฏบิตักิารดานการสรางความเชือ่มัน่ในผลการ
ทดสอบ  ดงันัน้การเขารวมกจิกรรมการทดสอบความชำนาญของหองปฏบิตักิารจงึเปนสิง่จำเปนทีจ่ะชวยใหหองปฏบิติัการ
มกีารบรหิารจดัการทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพของการตรวจสอบ  ตลอดจนการควบคมุคณุภาพของหองปฏบิติัการ

6. ขอทราบระยะเวลาการดำเนนิการดานการใหการรบัรองหองปฏบิตักิารและการทดสอบความชำนาญ
6.1 ระยะเวลาการดำเนนิการดานการใหการรบัรองหองปฏบิตักิาร
- ระยะเวลาตัง้แตหองปฏบิตักิารยืน่ขอการรบัรองจนกระทัง้ไดรบัหนงัสือรองความสามารถหองปฏบิตักิาร

ประมาณ 6-7 เดอืน ทัง้นีจ้ะเรว็หรอืชาขึน้อยกูบัระยะเวลาทีห่องปฏบิตักิารดำเนนิการแกไขขอบกพรอง
6.2  ระยะเวลาการดำเนนิการดานการทดสอบความชำนาญ
- สำหรบักจิกรรมทดสอบความชำนาญหองปฏบิตักิารทดสอบจะใชเวลาประมาณ 45 วนัทำการ จงึสามารถ

ออกรายงานผลการทดสอบฉบบัสมบรูณได  โดยเริม่นบัตัง้แตวนัทีผ่ดูำเนนิการไดจดัสงตวัอยางใหหองปฏบิตักิาร แตระยะ
เวลาดงักลาวอาจขยายออกไปทัง้นีข้ึน้อยกูบัจำนวนหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม

7. สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีการดำเนินการจัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถหอง
ปฏบิตักิารอยางไร

- สำนกัฯไดดำเนนิการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร การจดัการและ
การปฏบิตังิาน โดยมกีารพฒันาระบบฐานขอมลูหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรภายในประเทศ เปน Web Based
Application จากฐานขอมูลหองปฏิบัติการที่ Website : dss.go.th หรือสามารถเขาถึงโดยตรงไดที่ web site
http://index.dss.go.th  ซึง่จะทำใหทราบวาหองปฏบิตักิารทดสอบของประเทศจำนวนหนึง่ยงัตองมกีารพฒันาและ
ปรบัปรงุ กลาวคอืหองปฏบิตักิารดงักลาวไมมรีะบบการประกนัคณุภาพ ไมมกีารสอบเทยีบเครือ่งมอือปุกรณและบคุลากร
ยงัไมไดรบัการอบรมหลกัสูตรทีเ่ก่ียวของกบัขอกำหนดของมาตรฐานหองปฏบิตักิาร เปนตน

8. ผปูระสงคจะตดิตอขอขอมลู เกีย่วกบัการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารและการเขารวมกจิกรรม
ทดสอบความชำนาญไดอยางไรและทีไ่หน

- ทานทีป่ระสงคจะตดิตอขอขอมลู (เชน แผนการอบรมเกีย่วกบัระบบคณุภาพและวชิาการ เอกสารเกีย่วกบั
การรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร และแผนการทดสอบความชำนาญของสำนกัฯ ปงบประมาณ 2551)  การรบัรอง
ความสามารถหองปฏบิตักิารและการเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญไดที่

สำนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเลขที ่75/
7 ถนนพระรามที ่6 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทร.02 2017027  โทรสาร 02 2017210  website dss.go.th
e-mail kasem@dss.go.th

หรอื ขอมลูการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร โทร.02 2017132   02201 7325  02 2017125 โทร
สาร 02 2017126 e-mail cchan@dss.go.th

หรอื ขอมลูการทดสอบความชำนาญ โทร. 02 2017333 02 201 7332 โทรสาร 02 2017333 e-mail
raviwan@dss.go.th



ทุกวันนี้จำนวนหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบในประเทศมีเปนจำนวนมาก
ทัง้หองปฏบิตักิารของภาครฐัและเอกชน ไดแกหองปฏบิตักิารภายในโรงงานอตุสาหกรรม
หองปฏบิตักิารของสถาบนัการศกึษาสำหรบัการเรยีนการสอนและใหบรกิารภายนอกดวย
และหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาล เปนตน แตจำนวนหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรอง
ความสามารถหองปฏบิตักิารตาม  ISO/IEC 17025 เมือ่เทยีบกบัจำนวนหองปฏบิตักิาร
ทัง้หมดกย็งัมีจำนวนนอย อาจเนือ่งมาจากหองปฏบิตักิารยงัไมไดตระหนกัถึงความสำคญั
และความจำเปนในการจดัทำระบบคณุภาพทัง้ ๆ  ทีส่นิคาสงออกหลาย ๆ  อยางจำเปนจะ
ตองมรีายงานผลจากหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการยอมรบั คอืหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรอง
ความสามารถหองปฏบิตักิารตาม ISO/IEC 17025 เพือ่ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได

เราคงตองยอมรบัวาในโลกปจจบุนัการดำเนนิกจิกรรมตางๆ หลายๆ กรณ ีตองอาศยั
ผลการวดัจากหองปฏบิตักิารเปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจ เชน การเฝาระวงักระบวน
การผลติ การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ การยนืยนัความเปนไปตามขอกำหนดคณุลกัษณะ
เฉพาะของสนิคา การประเมนิราคาสนิคา การเฝาระวงัความเปนอนัตรายตอคนและสภาวะ
แวดลอม การจดัพกิดัภาษ ีรวมถงึการแขงขันทางการคาในตลาดโลก เปนตน ผลการวดั
จากหองปฏิบัติการไดเขามามีบทบาทมากทั้งทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สุขภาพ
กฎระเบยีบ กฎหมาย รวมทัง้การกดีกนัทางการคาดวยเหตผุลดานเทคนคิ

หนวยรบัรองหองปฏบิตักิารของประเทศ จงึเปนตวัจกัรสำคญัหนึง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นยก
ระดับความรู ความสามารถดานคุณภาพหองปฏิบัติการ กระตุนใหหองปฏิบัติการได
ตระหนกัถึงความสำคญัของการประกนัคณุภาพ การเผยแพรความรดูานวชิาการเพือ่ใหได
ผลการวดัทีม่คีณุภาพ หรอืทำใหเกดิความนาเชือ่ถอืของผลการวดั (reliable results) ลกูคา
เกิดความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบ กลาวคอืผลการวดัมคีวามแมน ความเทีย่ง และคาความ
ไมแนนอนของการวัดที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคการใชงานของ
ลกูคา(fit for purpose) ใชเปนขอมลูในการตดัสนิใจ  ตอบคำถามหรอืแกปญหาดาน
ตางๆ ได รวมถงึสามารถนำผลการวดัจากหองปฏบิตักิารหนึง่ไปใชไดทกุทีใ่นโลก (tested
once accepted everywhere) เพือ่ใหผใูชผลการวดัมคีวามมัน่ใจและชวยใหการตดัสนิใจผดิ
พลาดนอยทีส่ดุ
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ในสวนของหนวยรบัรองฯ เองกต็องมกีารพฒันากระบวนการรบัรองความสามารถ
หองปฏบิตักิารเพือ่เนนความเปนมอือาชพี  สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา และ
ที่สำคัญที่สุดคือความถูกตองทางวิชาการ ถึงแมขณะนี้ประเทศไทยจะมีหนวยรับรอง
3 หนวยงานแลว คอื สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) กรมวทิยาศาสตร
การแพทย (วพ.) และกรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) ทีไ่ดรบัการยอมรบัรวม (Mutual
Recognition Arrangements, MRAs) จากองคการภมูภิาคเอเซยีแปซฟิกวาดวยการรบัรอง
หองปฏบิตักิาร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และองคการ
ระหวางประเทศวาดวยการรบัรองหองปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation
Cooperation, ILAC) แตกต็องพฒันากระบวนการทำงานอยเูสมอเพือ่ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของหองปฏบิตักิารทีม่แีนวโนมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จะเหน็ไดวากระบวนการ
รบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารคอนขางใชเวลานาน อยางเรว็ทีส่ดุประมาณ 6-7 เดอืน
จงึจะไดรบัการรบัรอง ซึง่ปจจยัทีส่ำคญัมาจากระยะเวลาทีห่องปฏบิตักิารใชในการแกไข
ขอบกพรอง และทกุปกจ็ะมกีารตรวจตดิตามการรบัรอง จนกวาจะถงึกำหนดประเมนิใหม
ในการตรวจประเมนิหนวยรบัรองของประเทศจะตองมกีารประสานความรวมมอืเพือ่ให
การดำเนนิงานเปนไปในทศิทางเดยีวกนั (harmonize) ไมวาจะเปนเรือ่งคาธรรมเนยีมใน
การขอการรบัรองทีจ่ะตองมคีวามเหมาะสม เปนธรรมตอหองปฏบิตักิาร เนือ่งจากหนวย
รบัรองมไิดเปนองคการทีผ่กูขาด (monopoly)  มแีนวทางการประเมนิโดยเฉพาะดานวชิาการ
ทีส่ำคญัเชนเรือ่งความสอบกลบัได (traceability) การตรวจสอบความใชไดของวธิ ี(method
validation) และคาความไมแนนอนของการวดั (uncertainty of measurement) เปนตน
ทีเ่ปนแนวเดยีวกนัและสอดคลองกบัสากล

นอกจากหนวยรบัรองฯ จะสนองตอบตอหองปฏบิตักิารทีย่ืน่ขอการรบัรองความ
สามารถหองปฏบิตักิารซึง่มีความสนใจหรอืมสีวนไดสวนเสยีหรอืเกีย่วของกบัการรบัรองโดย
ตรงแลว  ผทูีใ่ชผลจากหองปฏบิตักิารหรอืไววางใจในผลการบรหิารดานการรบัรองความ
สามารถหองปฏบิตักิาร ไดแก หนวยกำกบัดแูลตามกฎหมาย (regulatory body) กจ็ำเปน
จะตองประสานความรวมมอื ทำความเขาใจในการดำเนนิงานเพือ่มใิหเกิดความซ้ำซอนใน
การทำงาน ในการประชมุประจำปของ APLAC และ ILAC  ตางกเ็รงรดัและกระตนุใหทกุ
เขตเศรษฐกจิทีเ่ปนสมาชกิ ไดนำผลจากขอตกลงการยอมรบัรวมไปใชใหเกิดประโยชน
อยางเตม็ทีแ่ละกวางขวาง โดยเฉพาะในหนวยงานทีท่ำหนาทีก่ำกบัดแูลทีม่อีำนาจตาม
กฎหมาย เชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวชิาการเกษตร กรมประมง  กรมปศสุตัว หรอืหนวยงานทีเ่ปนจดุศนูยรวม (focal point)
เชน สำนกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต(ิมกอช) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  เปนตน ซึง่อาจจะมขีอกำหนดหรอืกฏเกณฑทีน่อกเหนอืจากขอกำหนดของ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และกฏเกณฑของการยอมรบัรวม โดยการประสานความ
รวมมอื  ทำความเขาใจ  เพือ่ประโยชนสงูสุดของผปูระกอบการ ลดการทำงานซ้ำซอน
อำนวยความสะดวกและรวดเรว็ สงผลดใีนการขยายตวัทางเศรษฐกจิดานการสงออก
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การเพิม่ขดีความสามารถในการวดัคา
ความเปนกรด - เบส ในน้ำ รชัดา เหมปฐวี

การวดัคาความเปนกรด-เบส เปนรายการทดสอบทีม่บีทบาท
สำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑหลายประเภท เชน ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด เครือ่งสำอาง ผลติภณัฑยา เปนตน นอกจากนีย้งัมบีทบาท
ตอการควบคมุคณุภาพดานสิง่แวดลอม ซึง่มีการกำหนดคามาตรฐานเกณฑ
ควบคมุรายการคาความเปนกรด-เบสของน้ำจากแหลงตาง ๆ  ไวอยางชดัเจน

กระบวนการวดัคาความเปนกรด-เบสนัน้มขีัน้ตอนการดำเนนิ
งานทีง่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายการทดสอบอืน่ ๆ  แตผลการทดสอบทีไ่ดนัน้
จะใกลคาจริงหรือมีความถูกตองแมนยำเพียงใดขึ้นกับทักษะหรือขีดความ
สามารถของหองปฏบิตักิารนัน้ ๆ  และการมรีะบบควบคมุคณุภาพทีด่ขีองหอง
ปฏบิตักิาร  จะสงผลตอความนาเชือ่ถอืในผลการทดสอบ จงึทำใหมหีองปฏบิติั
การจำนวนมากทีป่ระสงคจะตรวจสอบสมรรถนะหองปฏบิตักิารของตนเอง
โดยการเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร ซึง่
ดำเนินการโดยกลุมบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ สำนักบริหารและ

รบัรองหองปฏบิตักิาร  ทีไ่ดเริม่ดำเนนิการมาตัง้แตป 2547 จนถงึปจจบุนั  โดยมนีโยบายในการกำหนดรปูแบบของกจิกรรมทดสอบ
ความชำนาญ รายการคาความเปนกรด-เบสในน้ำ เพือ่สนบัสนนุวตัถปุระสงคของกลมุหองปฏบิตักิารลกูคาดานสิง่แวดลอมและ
ดานอตุสาหกรรมทัว่ไป จงึทำใหมหีองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรมจำนวนมาก จากผลการดำเนนิกจิกรรมทดสอบความชำนาญ
รายการคาความเปนกรด-เบสในน้ำ ในชวงระยะเวลา 3 ปทีผ่านมาสามารถสรปุผลไดดงัแสดงในตารางที ่1
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ตารางที ่1 : แสดงผลสรปุการประเมนิสมรรถนะหองปฏบิตักิาร รายการทดสอบคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ

Z-score
ป 2548 ป 2549 ป 2550

จำนวน
หองปฏบิตักิาร

รอยละ รอยละ รอยละจำนวน
หองปฏบิตักิาร

จำนวน
หองปฏบิตักิาร

| Z |  ≤   2
(ผลเปนทีน่าพอใจ)

2   < | Z | >  3
(ผลเปนที่นาสงสัย)

| Z |   ≥    3
(ผลไมเปนทีน่าพอใจ)

84

8

6

86

8

9

121

13

13

85.7

8.2

6.1

83.5

7.8

8.7

82.4

8.8

8.8

จากตารางสรปุผลการดำเนนิกจิกรรมทดสอบความชำนาญทัง้ 3 ป จะเหน็ไดวาสมรรถนะของหองปฏบิติัการสวนใหญอยูใน
เกณฑผลเปนทีน่าพอใจ โดยมคีา Z- score นอยกวาหรอืเทากบั 2 โดยคดิเปนรอยละมากกวา 80



จากตารางที ่2 และ 3 จะเหน็วาคากำหนดจากกลมุหองปฏบิตักิารมคีาใกลเคยีงกบัผลทดสอบของ
สถาบนัมาตรวทิยาแหงชาตซิึง่ทำใหเกดิความมัน่ใจในรปูแบบทางสถติทิีใ่ชในการประเมนิสมรรถนะของหอง
ปฏบิตักิาร  นอกจากนีผ้ดูำเนนิกจิกรรมไดกำหนดใหหองปฏบิตักิารรายงานคาความไมแนนอนของการวดั
(ถาสามารถรายงานคาได)   ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัจำนวนหองปฏบิตักิารทีร่ายงานคาความไมแนนอนของ
การวดัคาความเปนกรด-เบส ในน้ำดงัแสดงตารางที ่ 4
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สำหรบัรปูแบบทางสถติทิีใ่ชในการประเมนิสมรรถนะของหองปฏบิตักิารนัน้  คณะผดูำเนนิการปฏบิติัตาม ISO
13528 :2005  และ ISO/IEC Guide 43-1:1997   โดยใชคากำหนดจากกลมุหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม  และ
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลระหวางคากำหนดจากกลุมหองปฏิบัติการ กับคาผลทดสอบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ป พ.ศ.2549 และ ป พ.ศ.2550  คาทดสอบจากสถาบนัมาตรวทิยาแหงชาต ิ ในป พ.ศ.2549 รายละเอยีดดงัแสดง
ในตารางที ่2 -3

ปทีด่ำเนนิการ จำนวนหองปฏบิตักิาร
ทัง้หมด

2548
2549
2550

98
103
148

11
14
26

จำนวนหองปฏบิตักิารที่
รายงานคาความไมแนนอน

ตารางที ่4 : แสดงจำนวนหองปฏิบัติการที่รายงานคาความไมแนนอน ของการ
วัดคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ

ตารางที ่3 : แสดงการเปรียบเทียบคาความเปนกรด-เบส  ของกลุมหอง
ปฏิบัติการกับสถาบันมาตรฯ 2550

ป 2550 คาความเปนกรด - เบส
Sample A

กลมุหองปฏบิตักิาร

สถาบนัมาตรฯ

4.885
±0.050
4.846

±0.005

Sample B Sample C
9.174

±0.078
9.186

±0.005

9.179
±0.078
9.186

±0.005

ตารางที ่2 : แสดงการเปรียบเทียบคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ ของกลุมหอง
ปฏิบัติการกับสถาบันมาตรฯ 2549

ป 2549 คาความเปนกรด - เบส
Sample A

กลมุหองปฏบิตักิาร

สถาบนัมาตรฯ

9.117
±0.142
9.176

±0.006

Sample B Sample C
8.920

±0.134
8.939

±0.006

4.011
±0.033
4.003

±0.006



จากตารางดงักลาวจะเหน็ไดวาหองปฏบิติัการทีส่ามารถรายงานคาความไมแนนอนไดมจีำนวนนอย
จงึมคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองใหความรคูวามเขาใจแกหองปฏบิตักิารทดสอบเพือ่ใหสามารถคำนวณหา
คาความไมแนนอนของการวดัได  เนือ่งจากเปนขอกำหนดหนึง่ในการยืน่ขอการรบัรองระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทีจ่ะตองสามารถรายงานคาความไมแนนอนในการวดั และเปนตวับงบอก
ถงึระดบัขดีความสามารถของกระบวนการวดัโดยหองปฏบิตักิารทดสอบนัน้ ๆ  จากการศกึษาวเิคราะหปจจยั
ทีม่ผีลกระทบตอการวดัคาความเปนกรด-เบส  สามารถจำแนกออกเปน 3 ดาน ดงันี้

1. ดานเครือ่งมอื - วสัดอุปุกรณ
2. ดานบคุลากรปฏบิตังิาน
3. ดานการควบคมุสภาวะแวดลอม

ดานเครือ่งมอื-วสัดอุปุกรณ
พเีอชมเิตอร (pH-meter) เปนเครือ่งมอืทีใ่ชวดัคาความเปนกรด-เบส ซึง่ประกอบดวย เครือ่งพเีอชมเิตอร

และอเิลก็โทรด ซึง่สิง่ทีต่องพจิารณาเพือ่ใหผลการวดัคาความเปนกรด-เบส มคีวามถกูตองแมนยำ มอีงค
ประกอบดงัตอไปนี้

- ความละเอยีดในการอานคาของพเีอชมเิตอรจะตองสอดคลองกบัวธิทีดสอบ หรอืเปนไปตามวตัถุ
ประสงคของระบบคณุภาพหองปฏบิตักิาร และมคีา input impedance สงู  ไดรบัการสอบเทยีบตามระยะเวลา
ทีเ่หมาะสม และมผีลการสอบเทยีบอยใูนเกณฑทีก่ำหนด

- การเลอืกใชชนดิของอเิลก็โทรด ใหเหมาะสมกบัประเภทของตวัอยางทีต่องการวดั เชน ควรใชอเิล
คโทรดทีท่ำดวย antimony สำหรบัวดัตวัอยางทีม่กีรดไฮโดรฟลอูอรกิ ซึง่มสีมบตัใินการกดักรอนแกว

- การดแูลรกัษาอเิลก็โทรด จะตองปฏบิตัติามคมูอืของอเิลก็โทรด เชน อเิลก็โทรดรวม (combined
electrode) จะตองหมัน่ตรวจสอบสารละลายอเิลก็โทรไลตทีใ่ชเตมิ (filling solution) วาเสือ่มสภาพหรอืไม
อยใูนระดบัทีเ่หมาะสม ไมแหง หรอื ตกผลกึเกลอื  และจะตองทำความสะอาดอเิลก็โทรดทนัทหีลงัการวดั
สารละลาย โดยใชน้ำกลัน่ หรอืน้ำดไีอออไนซ  หรอืสารละลายทีเ่หมาะสมในกรณทีีใ่ชวดัสารละลายตวัอยาง
ทีม่ลีกัษณะพเิศษ เชน มปีรมิาณโปรตนีสงู ซึง่จะทำใหเกิดการอดุตนัทีเ่มมเบรน ใหลางอเิลก็โทรดดวย 5%
pepsin ใน 0.1 M HCl จมุแชทิง้ไวประมาณ 20 นาท ี และลางดวยน้ำกลัน่   หลงัเลกิใชงานควรเกบ็รกัษา
อเิลก็โทรดในสารละลายโพแทสเซยีมคลอไรด (pH  ประมาณ 4) ไมควรเกบ็ไวในน้ำกลัน่ เพราะจะทำให
อเิลก็โทรไลตออิอนไหลออกจากเมมเบรนทีห่มุอยทูีป่ลายอเิลก็โทรด ทำใหเส่ือมสภาพเรว็ขึน้

- การตรวจสอบสภาพของอเิลก็โทรดกอนใชงาน โดยการปรบัตัง้คาดวยสารละลายบพัเฟอรมาตรฐาน
7 และ 4  ซึง่สำหรบัสารละลายบฟัเฟอรทีม่คีา pH เทากบั 7  ควรจะตองมคีาความตางศกัยเทากบั 0 mV
และสำหรบัสารละลายบฟัเฟอรทีม่คีา pH เทากบั 4  ควรมคีาความตางศกัยเทากบั 178 mV  กรณทีีใ่หคา
ตางจากนีจ้ะตองปรบัสภาพอเิลก็โทรดกอนการใชงาน  สวนคาความชนั (slop) ของการปรบัตัง้คา ดวยสาร
ละลายบพัเฟอรมาตรฐานนัน้จะตองอยใูนเกณฑทีก่ำหนดของวธิทีดสอบหรอืระบบคณุภาพของหองปฏบิตักิาร

- กรณทีีเ่ครือ่งวดัมรีะบบชดเชยอณุหภมู ิ( temperature compensation)ไดอตัโนมตั ิโดยใช ATC probe
จะตองมกีารตรวจเชค็สภาพของ ATC probe  ตามระยะเวลาทีก่ำหนด

- การเลือกใชสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานใหเหมาะสมกับงาน เนื่องจากสารละลายบัฟเฟอร
มาตรฐานทีม่คีาความถกูตองสงูหรอืคาความไมแนนอนต่ำ จะมรีาคาแพงมาก  ซึง่เกณฑกำหนดของการ
ทดสอบบางประเภทไมจำเปนตองใชเพือ่เปนการประหยดัคาใชจาย
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- การเลอืกใชภาชนะบรรจสุารละลายจะตองเหมาะสม สารละลายทีม่สีภาพเปนเบสสงูไมควรใชภาชนะแกวเนือ่งจากจะเกดิ
การกดักรอนทีผ่นงัภาชนะ   ความสะอาดของภาชนะทีใ่ชบรรจสุารละลาย  จะตองระมดัระวงัการปนเปอนของสารทีม่ผีลตอคา
ความเปนกรด-ดาง  เชน สารใชทำความสะอาดภาชนะ ซึง่จะทำใหคาทีว่ดัไดนัน้ผดิพลาด

ดานบคุลากรปฏบิตังิาน
บคุลากรทีป่ฏบิตังิานจะตองมทีกัษะในการปฏบิตังิาน มคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัเทคนคิการวดัคาความเปนกรด-ดาง

การเลอืกชนดิและชวงคาความเปนกรด-เบส ของสารละลายบพัเฟอรมาตรฐานทีเ่หมาะสม การเตรยีมตวัอยาง และจะตองปฏบิติั
ตามคมูอืระบบการควบคมุคณุภาพอยางเครงครดัเพือ่ใหผลการทดสอบมคีวามถกูตองแมนยำเปนทีน่าเชือ่ถอื

ดานการควบคมุสภาวะแวดลอม
ปจจยัทางดานสิง่แวดลอมทีม่ผีลกระทบตอการวดัคาความปนกรด-เบส  ไดแก
- การควบคมุอณุหภมูขิณะวดัจะตองคงทีห่รอือยใูนเกณฑทีก่ำหนด อณุหภมูขิองสารละลายบฟัเฟอรและสารละลายตวัอยาง

ควรมคีาใกลเคยีงกนั เพือ่ลดผลกระทบจากอณุหภมูติอคาทีว่ดัได
- การปนเปอนจากสภาวะแวดลอมขางเคยีง เชน ควรหลกีเลีย่งการเตรยีมสารละลายกรดในบรเิวณใกลเคยีงกบัการเตรยีม

ตวัอยางสำหรบัวดัคาความเปนกรด-เบส เปนตน
หองปฏบิตักิารทีม่รีะบบการควบคมุคณุภาพทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ จะทำใหผลการทดสอบของหองปฏบิตักิารมคีวามถกูตอง

นาเชือ่ถอื  และเปนทีย่อมรบั ทำใหลดการสญูเสยีคาใชจายและเวลาในการวเิคราะหซ้ำ  ซึง่การเขารวมกจิกรรมทดสอบความชำนาญ
เปนวธิกีารควบคมุคณุภาพจากภาพนอก (external quality control) ทีท่ำใหหองปฏบิตักิารสามารถตรวจสอบสมรรถนะของตนเอง
และเกดิการพฒันาศกัยภาพหองปฏบิตักิารของประเทศใหเปนทีย่อมรบัของนานาประเทศ

เอกสารอางองิ
1.  ASTM E70-97 " Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions With the Glass Electrode"
2. T.Kawasaki, "Standard of pH and Verification for pH Meter" Japan Machinery and Metal Inspection Institute.
3. กรมวทิยาศาสตรบรกิาร รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่แวดลอม : รายการ pH-value in water

(PTEN-W03-0501)
4. กรมวทิยาศาสตรบรกิาร รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่แวดลอม : รายการ pH-value in water

(PTEN-W03-0601)
5. กรมวทิยาศาสตรบรกิาร รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่แวดลอม : รายการ pH-value in water

(PTEN-W03-0701)
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กลมุทะเบยีนและดชันคีวามสามารถหองปฏบิตักิารไดจดัทำฐานขอมลูหองปฏบิตักิารทดสอบภาคอตุสาหกรรมการผลติ
จากแบบสอบถามหองปฏบิตักิารจำนวน 95 ชดุ 380 หนา  ดวยโปรแกรมจดัการฐานขอมลู Microsoft access 2003 ประกอบ
ดวยขอมลูหองปฏบิตักิารสาขาชวีวทิยาจำนวน 2 หองปฏบิตักิาร เทคโนโลยชีวีภาพ   1 หองปฏบิตักิาร   เคม ี74 หองปฏบิตักิาร
จลุชวีวทิยา 17 หองปฏบิตักิาร ฟสกิส 33 หองปฏบิตักิาร รงัสี 2 หองปฏบิตักิาร และอืน่ๆ 27 หองปฏบิตักิาร เปนหอง
ปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาจำนวน 28 หองปฏบิตักิาร ควบคมุการผลติ 42 หองปฏบิตักิาร ใหคำปรกึษาทางวชิาการ 13 หอง
ปฏบิตักิาร บรกิารวเิคราะหทดสอบภายในองคกร 62 หองปฏบิตักิาร บรกิารวเิคราะหทดสอบภายนอกองคกร 47 หองปฏบิตัิ
การ และอืน่ๆ อกี 4 หองปฏบิตักิาร

โครงสรางฐานขอมลู ประกอบดวย ตารางจำนวน 10 ตาราง คอื  tblLabInformation  tblEduInformation   tblTechnicalInformation
tblTechnicalDetail   tblProductType  tblPhysico  tblHeavyMetal  tblVolatile    tblDye และ tblOther  และฟอรมจำนวน  8 ฟอรม  คอื
frmLabInformation  frmLabTechnical frmDetail  frmSubLabInformation qryQuality frmSearch frmMenu  และ frmWelcome

เพือ่กำจดัความซ้ำซอนของขอมลูไดกำหนดคยีหลกั (Primary key: PK) และคยีนอก (Foreign key: FK) ของแตละตาราง
เพือ่สรางความสมัพนัธของตารางขอมลู  ดงัแสดงในภาพที ่1

 ประยกุตใช  Microsoft access 2003 ออกแบบฐานขอมลู
หองปฏบิตักิารทดสอบภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธของตารางขอมลู

เกษร ตนันกุจิ และ *คณะ
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                     การกำหนดรายละเอยีดโครงสรางฐานขอมลูในแตละตาราง ดงัตอไปนี้

Other Number จำนวนเจาหนาที่
วุฒิอื่นๆ

Research Yes/No วิจัยพัฒนา
Development
QualityControl Yes/No ควบคุมคุณภาพ

การผลิต
Consult Yes/No ใหคำปรึกษาทาง

วิชาการ
InternalService Yes/No บริการวิเคราะห

ทดสอบภายใน
องคกร

ExternalService Yes/No บริการวิเคราะห
ทดสอบภายนอก
องคกร

Other1 Text อื่นๆ
Biology Yes/No ชีววิทยา
BioTech Yes/No เทคโนโลยีชีวภาพ
Chemistry Yes/No เคมี
Medical Yes/No ทางการแพทย
Microbiology Yes/No จุลชีววิทยา
Physics Yes/No ฟสิกส
Radiation Yes/No รังสี
AnimalExperimental Yes/No สัตวทดลอง
Other2 Text อื่นๆ
MedicalProduct Yes/No เวชภัณฑ
Food&Drink Yes/No อาหารและเครื่องดื่ม
Cosmetic Yes/No เครื่องสำอาง
DomesticChemical Yes/No เคมีภัณฑในบานเรือน
Narcotic Yes/No สารเสพติด
pesticide Yes/No สารฆาแมลง
Other3 Text อื่นๆ
BoilingPoint Yes/No จุดเดือด
MeltingPoint Yes/No จุดหลอมเหลว
SpecificGravity Yes/No ความถวงจำเพาะ
VaporDensity Yes/No ความหนาแนนไอ
Viscosity Yes/No ความหนืด
Solubility Yes/No ความสามารถการ

ละลาย
MolecularWeight Yes/No น้ำหนักโมเลกุล
FlashPoint Yes/No จุดวาบไฟ

Field Name Data Type Description
tblTechnicalInformation (ตอ)

LabID (PK) Number รหัสหองปฏิบัติการ
CompName Text ชื่อองคกร
DepartName Text ชื่อหนวยงาน
Number Text เลขที่
Road Text ถนน
Sub_District Text ตำบล/แขวง
District Text เขต
Province Text จังหวัด
Postal_Code Text รหัสไปรษณีย
TelNumber Text เบอรโทรศัพท
FaxNumber Text เบอรโทรสาร
E-mail Text อีเมลผูติดตอ
Website Text เว็บไซต

Field Name Data Type Description
tblLabInformation

LabID   (FK) Number รหัสหองปฏิบัติการ
EducationID (PK)  Number รหัสการศึกษา
Vocation Number ปวช.
HighVocation Number ปวส.
Bachelor Number ปริญญาตรี
Master Number ปริญญาโท
Doctorate Number ปริญญาเอก
Other Number อื่นๆ
Total Number รวมทัง้หมด

Field Name Data Type Description
tblEduInformation

Field Name Data Type Description
tblTechnicalInformation

LabID   (PK) Number รหสัหองปฏบิติัการ
Vocation Number จำนวนเจาหนาที่

วฒุปิวช.
HighVocation Number จำนวนเจาหนาที่

วุฒิปวส.
Bachelor Number จำนวนเจาหนาที่

ปริญญาตรี
Master Number จำนวนเจาหนาที่

วุฒิปริญญาโท
Doctorate Number จำนวนเจาหนาที่

วุฒิปริญญาเอก
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Field Name Data Type Description
tblTechnicalInformation (ตอ)

Ignition Yes/No จุดติดไฟ
pH Yes/No ความเปนกรด-ดาง
BurstingUnit Yes/No ขีดจำกัดการระเบิด
SurfaceTension Yes/No แรงตึงผิว
Color Yes/No สี
Odour Yes/No กลิ่น
Other4 Text อื่นๆ
LD50 Yes/No ปริมาณสารที่ทำให

สัตวทดลองตาย
รอยละ 50

LC50 Yes/No ปริมาณความเขมขน
สารที่ทำใหสัตว
ทดลองตายรอยละ50

Toxicity Yes/No ความเปนพษิ
InVivoTest Yes/No ทดลองในรางกาย

เชนในสตัว
InVtroTest Yes/No ทดลองนอกรางกาย

เชนในหลอดทดลอง
Other5 Text อื่นๆ
EnvironmentalToxic Yes/No ความเปนพิษตอ

สิง่แวดลอม
Biodegradation Yes/No การยอยสลาย

ทางชีวภาพ
DissolveOrganic Yes/No สารอินทรียคารบอนที่
Carbon ละลายได
PotentialToxic Yes/No ศักยภาพการสะสม
AccuBody สารพิษในสิ่งมีชีวิต
Eco-fate Yes/No การยอยสลายตาม

ธรรมชาติ
Other6 Text อื่นๆ
RegisterChemical Yes/No เพื่อขึ้นทะเบียนสาร

เคมี
RegisterProduct Yes/No เพื่อขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ
PermissionImport Yes/No เพื่อขออนุญาตนำเขา
PermissionExport Yes/No เพื่อขออนุญาตสงออก
Permission Yes/No เพื่อขออนุญาตผลิต
Production
PermissionOccupy Yes/No เพื่อขออนุญาตครอบ

ครอง
PermissionSell Yes/No เพื่อขออนุญาต

จำหนาย

Field Name Data Type Description
tblTechnicalInformation (ตอ)

Tax Yes/No เพื่อการเสียภาษี
ExportChemical Yes/No เพื่อการสงออกสาร

เคมี
ExportProduct Yes/No เพื่อการสงออก

ผลิตภัณฑ
Other7 Text อื่นๆ
ISO/IEC 17025 Yes/No ระบบคุณภาพที่ใชใน

หองปฏิบัติการคือ
ISO/IEC17025

OECD/GLP Yes/No ระบบคุณภาพที่ใชใน
หองปฏิบัติการ
คือOECD/GLP

Other8 Text อื่นๆ
NoQualitySystem Yes/No ไมมีระบบคุณภาพ
TISI Yes/No สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

DSS Yes/No กรมวิทยาศาสตร
บริการ

DMSC Yes/No กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

Other9 Text อื่นๆ
Duplicate Yes/No การทำซ้ำ
Recovery Yes/No การทำ recovery
ControlSample Yes/No การใชตัวอยาง control

sample
Other10 Text อื่นๆ
PTDomesticInternal Yes/No PTกับเครือขายในกลุม

บริษัทเดียวกันใน
ประเทศ

PTInterInternal Yes/No PTกับเครือขายในกลุม
บริษัทเดียวกันตาง
ประเทศ

PTDomestic Yes/No PTกับหนวยงานภาย
External นอกในประเทศ
PTInterExternal Yes/No PTกับหนวยงานภาย

นอกตางประเทศ
NoPT Yes/No ไมม ีPT
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ProductTypeId (PK) Number รหัสประเภท
ผลิตภัณฑ

ProductTypeName Text ชื่อผลิตภัณฑ

Field Name Data Type Description
tblProducttype

ProductTypeName Text ชื่อผลิตภัณฑ
Physico&ChemId Number รหัสกลุมเคมี-ฟสิกส
(PK)
Phy&ChemName Text รายการทดสอบกลุม

เคมี-ฟสิกส
Other Text รายการอื่นๆ

Field Name Data Type Description
tblPhysico

HeavyMetalId (PK) Number รหัสกลุมโลหะหนัก
HeavyMetalName Text รายการทดสอบกลุม

โลหะหนัก

Field Name Data Type Description
tblHeavyMetal

VoOrgCarbonId (PK) Number รหัสกลุมVOC
VoOrgCarbonName Text รายกาทดสอบกลุมVOC

Field Name Data Type Description
tblVolatile

DyeId (PK) Number รหัสกลุมสียอม
DyeName Text รายการทดสอบสียอม

Field Name Data Type Description
tblDye

OtherId (PK) Number รหัสกลุมอื่นๆ
OtherName Text รายการทดสอบอื่นๆ

Field Name Data Type Description
tblOther

Field Name Data Type Description
tblTechnicalDetail

Id (PK) AutoNumber ลำดับที่
LabId (FK) Number รหัสหองปฏิบัติการ
ProductTypeId (FK) Number รหัสประเภท

ผลิตภัณฑ
HeavyMetalId (FK) Number รหัสกลุมโลหะหนัก
VoOrgCarbonId (FK) Number รหัสกลุมVOC
Physical&ChemId Number รหัสกลุมเคมีฟสิกส
(FK)
DyeId (FK) Number รหัสกลุมสียอม
OtherId (FK) Number รหัสกลุมอื่นๆ

ตวัอยางการแสดงผลขอมลูในรปูแบบตางๆ
1. ขอมลูรายละเอยีดหองปฏบิตักิาร
2. ขอมลูระบบคณุภาพหองปฏบิตักิาร
3. ขอมลูรายการทีท่ดสอบได
4. ออกจากฐานขอมลู

ภาพที ่2 ตวัอยางขอมลูรายละเอยีดหองปฏบิตักิาร

ภาพที ่3 ตวัอยางขอมลูระบบคณุภาพหองปฏบิตักิาร
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ภาพที ่4 ตวัอยางขอมลูรายการทีท่ดสอบได

การใชงาน Macro
      ในการสบืคนรายการทดสอบ Test Capability ไดใชคำสัง่
จาก Macro ดงัแสดงในภาพที ่5

ภาพที ่5 ตวัอยางคำสัง่ เรยีกดขูอมลูตาม Query เดมินัน้อกีครัง้
และเปดฟอรมในแบบ Datasheet

ตวัอยางการเขยีนโปรแกรมดวยภาษา VBA สำหรบัการเปดฟอรม
 " frmLabTechnical "  แสดงบนหนาจอ

Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub cmdClose_Click()
    DoCmd.Quit acQuitSaveNone
End Sub
Private Sub cmdOpenLab_Click()
   DoCmd.OpenForm "frmLabTechnical"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End Sub
Private Sub cmdView_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmqryQuality", acFormDS, , ,
acFormReadOnly, acDialog
End Sub
Private Sub Command3_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmSearch"
End Sub
Private Sub Command3_LostFocus()
End Sub

ประโยชนของการจดัทำฐานขอมลูจากแบบสอบถาม
1. สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรม

คอมพวิเตอรไดอยางคมุคา
2. การทำงานเปนระบบมากขึน้
3. ลดปรมิาณงานทีต่องใชกระดาษ
4. ประหยัดพื้นที่และอุปกรณสำนักงานที่ใชสำหรับจัด

เกบ็เอกสารตนฉบบั
5. เพิม่ประสทิธภิาพงานเพราะ สะดวกรวดเรว็ในการเปด

ใชขอมลูทีต่องการ

*คณะ:-   พรพรรณ ปานทพิยอำพร,  สรลัรตัน อนุจติร,
ปณธิ ีนามประเสรฐิ
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ของเลน...ที่ไมใชเรื่องเลน

โดย...วนดิา  ชลุกิาวทิย

ปจจบุนันีข้องเลนเดก็จดัเปนสนิคาทีน่าจบัตามองของผปูระกอบการของไทยเปนอยางยิง่  เพราะสามารถทำราย
ไดเปนจำนวนมาก   เนือ่งจากเดก็แตละคนตองการเลนของเลนเพือ่ตอบสนองจนิตนาการของพวกเขาซึง่จะนำไปสคูวาม
คดิสรางสรรคได  เดก็เกอืบรอยทัง้รอยมคีวามสขุ สนกุสนาน  เมือ่ไดเลนของเลนทีม่สีสีนัสดใส  มรีปูแบบหลากหลาย
ชวนมอง  ชวนสมัผสั  และสรางความเพลดิเพลนิใหแกตนเอง

  ของเลนแบงเปนหลายประเภทไดแก  ประเภทไม   ประเภทพลาสตกิ ฯลฯ  แตละประเภทยงัแยกยอยออกได
อกีหลายอยาง ไดแกของเลนมเีสยีง ไมมเีสยีง ของเลนเลยีนแบบอาวธุ  ของเลนทีม่กีารเคลือ่นไหวและเครือ่งเลนสนาม
เปนตน  สวนขนาดมตีัง้แตขนาดเลก็ไมกีเ่ซนตเิมตรไปจนถงึขนาดใหญเปนเมตร  ดงันัน้ผปูกครองควรมวีธิเีลอืกของ
เลนใหปลอดภยั  และควรมองหาเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน ตรา "มอก." บนบรรจภุณัฑหรอืบนของเลนเสยีกอน
เพือ่เปนหลกัประกนัวาของเลนชิน้นีม้คีวามปลอดภยัไดมาตรฐาน  นอกจากนีถ้งึแมจะมคีำแนะนำหรอืคำเตอืนอยางเครง
ครดั  แตผเูลนสวนใหญเปนเดก็   มกัขาดความระมดัระวงัเลนดวยความรเูทาไมถงึการณ  ทำใหเกดิอนัตรายตอตนเอง
หรอืเพือ่น ๆ   จนบางรายถงึข้ันเสยีชวีติกเ็ปนได  ดงันัน้ผผูลติควรใหความสำคญัในประเดน็เหลานีอ้ยางมาก จากสถติิ
พบวาเดก็เลก็สวนมากทีอ่ายตุ่ำกวา 3  ป จะเกดิอนัตรายจากการเลนของเลนมากกวาเดก็โต   ปญหาทีพ่บหรอืภยัที่
เห็นไดชดัเจน คอื การทีเ่ดก็นำของเลนเขาในปาก  และอาจเกดิอดุตนัในหลอดลมจนทำใหหายใจไมออก  สมองขาด
ออกซเิจน ในกรณทีีช่วยไมทนับางรายอาจเสยีชวีติได นอกจากนีย้งัมภียัทีม่องเหน็ไมชดัเจน  คอย ๆ สะสมอยใูนราง
กาย  นัน่คอื "ภยัจากสารปนเปอนในของเลน" สารปนเปอนทีเ่ปนปญหานัน้สวนใหญอยใูน"ส"ี ทีผ่สมหรอืทาทบับนของ
เลน  ถาเลนนานหรอืบอย ๆ  สารเหลานีอ้าจลอกตดิตามอวยัวะของผเูลน และเกดิการสะสมในรางกายทลีะนอย  เมือ่
มปีรมิาณมากถงึขัน้เกนิกวาเกณฑกำหนด ยอมกอใหเกดิอนัตรายตอรางกายได สารปนเปอนในของเลนทีค่วรระวงัม ี 8
ชนดิ  ดงันี้

- ตะกัว่  สงผลโดยตรงตอสมอง ทำใหเซลลสมองเสยีหาย มพีฒันาการชา และสงผลกระทบตอเมด็เลอืดแดง
ทำใหเปนโรคซดี

- โครเมยีม  เม่ือรางกายไดรบัในปรมิาณมากจะทำใหเปนแผลทีผ่วิหนงัและเยือ่บผุวิ ไตอกัเสบ รวมทัง้เปนสาร
กอมะเรง็ตอระบบทางเดนิหายใจ

- ปรอท  ทำใหผวิหนงัแดงและลอก  มีผลตอสมองทำใหระดบัความรสูกึ
ตวัและพฤตกิรรมเปลีย่นแปลง
- แคดเมยีม  ทำใหอวยัวะในรางกาย เชน กระเพาะ ลำไส ปอด ฯลฯ เกดิ
การอกัเสบ ไตทำงานผดิปกตแิละเปนสารกอมะเรง็ปอดดวย
- สารหน ู ถารางกายรบัเขาไปมาก ๆ จะทำใหตวัเหลอืง  ตบัอกัเสบ  เสน
ประสาทชาเปนอมัพาต
- พลวง  มผีลตอระบบทางเดนิหายใจ อาจทำใหเกดิอาการปอดอกัเสบ และ
ยงัเปนสารกอมะเรง็ในปอดดวย
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- แบเรยีม  สงผลใหกลามเนือ้ออนแรง หวัใจเตนผดิจงัหวะ  อาจมผีลตอสมองและไตได
- ซลิเินยีม  มกัพบสะสมอยใูนฟน เสนผมและเลบ็ แตผลของการสะสมเรือ้รงัยงัเหน็ไมชดัเจน
ของเลนเดก็จดัเปนสนิคาสงออกอนัดบัตนๆ ของประเทศไทย  รองจากยางพารา  ถงึแมของเลนจดัเปนสนิคา

สงออกอนัดบัตน  แตกลบัมสีวนแบงดานการตลาดในตางประเทศประมาณรอยละ 5  เทานัน้   ซึง่นบัวานอยมากเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัประเทศจนี  เพราะของเลนทัว่โลกปจจบุนัสงมาจากประเทศจนีประมาณรอยละ 80 แตสนิคาของเลน
จากประเทศจนีอกีเชนกนั  ทีถ่กูเรยีกคนืจากทองตลาดเปนจำนวนมากแทบทกุวนั  เนือ่งจากคณุภาพไมไดมาตรฐาน
มสีารปนเปอนในของเลน ไดแก ตะกัว่เกนิเกณฑกำหนด กอใหเกดิปญหาแกประเทศนำเขา  หากเขาไปดเูวบ็ไซตเกีย่ว
กบัของเลนในตางประเทศ  จะพบวาการเรยีกคนืของเลนเปนเรือ่งปกตมิาก  และยงัถือวาการเรยีกคนืของเลนเปนการ
แสดงออกถงึความรบัผดิชอบของผผูลติอกีดวย  แตในทางกลบักนักลายเปนการสรางปญหาตอภาวะการสงออกของหลาย
ประเทศ  เนือ่งจากประเทศคคูาตองเพิม่มาตรการตรวจสอบคณุภาพสนิคาของเลนเดก็ใหมากยิง่ข้ึน  ซึง่ผปูระกอบการ
ของไทยตองตระหนกัเสมอวาในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรฐัอเมรกิา  และหลายประเทศในยโุรป ออสเตรเลยี
รวมทัง้ญีป่นุ และเกาหล ี มรีะบบคมุครองผบูรโิภคทีด่ ีประเทศเหลานัน้มกีารสมุตรวจของเลนนำเขาทกุรนุ  ไมวาเปน
ประเภทเดยีวกนัหรอืไมกต็าม  เมือ่พบวาไมไดมาตรฐานจะหามนำเขา หรอืเรยีกเกบ็คนืทนัท ี  พรอมทัง้ประกาศให
ชาวโลกไดรบัรอูกีดวย  ดงันัน้ผปูระกอบการของไทยควรหนัมาใหความสำคญัตออตุสาหกรรมประเภทนีใ้หมากยิง่ขึน้
เพราะ"ของเลน...ไมใชเรือ่งเลน" แตคนไทยมขีอไดเปรยีบเนือ่งจากมคีวามสามารถหลายดาน  โดยเฉพาะดานการออก
แบบอกีทัง้มฝีมอืและมคีวามประณตีสงู  ถาใหความสำคญัตอการปรบัปรงุรปูแบบของสนิคาใหไดมาตรฐานตรงความตอง
การของตลาด  รวมทัง้พฒันารปูแบบผลติภณัฑใหมคีวามหลากหลาย  มคีวามทนัสมยั แปลกใหม ใหแตกตางจากคู
แขงอยเูสมอ และผลติภณัฑเหลานีค้วรชวยเสรมิความร ูทกัษะและเสรมิพฒันาการของเดก็ใหมากขึน้  สวนการออก
แบบผลติภณัฑควรออกแบบอยางตอเนือ่ง เชน ผลติออกมาเปนชดุหรอืเพือ่การสะสม  หรอืใชเปนของขวญัในหนาเทศกาล
ตางๆ อกีทัง้บรรจภุณัฑควรออกแบบใหมรีปูแบบทีโ่ดดเดน  สะดดุตา ดงึดดูใจผบูรโิภคควรนำเทคโนโลยใีหม ๆ  ทีท่นั
สมัยเขามาใชในกระบวนการผลติ  และพยายามสรางแบนดหรอืเครือ่งหมายการคาของไทยใหเปนทีร่จูกัในตางประเทศ
ตลอดจนมกีารเขารวมงานแสดงสนิคาทัง้ในประเทศและตางประเทศเพือ่ประชาสมัพนัธเผยแพรของเลนไทยใหเปนทีร่จูกั
มากขึน้  พยายามศกึษาขอมลูขอกำหนดดานมาตรฐานความปลอดภยัของประเทศคคูา  เพือ่สามารถผลติสนิคาใหได
ตามมาตรฐานทีก่ำหนด  นอกจากนัน้ผปูระกอบการยงัตองใหความสำคญัตอคณุภาพของสนิคารวมทัง้ควบคมุใหได
มาตรฐานอยางตอเนือ่ง  ศกึษากฎระเบยีบของประเทศคคูาใหเขาใจอยางถกูตองและปฏบิตัติามอยางเครงครดั  ยิง่ไป
กวานัน้การจะประสบความสำเรจ็ในการนำพาอตุสาหกรรมประเภทนีส้กูารคาในระดบัสากลยงัตองไดอาศยัความรวมมอื
จากหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชนดวย แตทุกวันนี้หนวยงานภาครัฐของไทยหลายแหง ไดแก กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและกระทรวงอตุสาหกรรม ฯลฯ  มไิดนิง่นอนใจ  กำลงัเรงสงเสรมิสนบัสนนุทัง้

ดานการเจรจาตอรองทางการคา  การใหความรูทั้งดาน
วชิาการ  กฎระเบยีบเทคนคิ  รวมทัง้ดานการคาการสงออก
แกผปูระกอบการ  และปลายเดอืนสงิหาคม 2550 ทีผ่านมานี้
ทางสำนักงานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม  กระทรวง
อตุสาหกรรม   กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอคัร
ราชทตูไทย ณ กรงุวอชงิตนั ยงัไดรวมกนัจดัสมัมนาขึน้เพือ่
ใหความรูดานวิชาการตาง ๆ ดานมาตรฐาน กฎระเบียบ
เทคนคิและการประเมนิความสอดคลองของประเทศสหรฐั
อเมรกิาซึง่เปนหนึง่ในประเทศคคูา  เพือ่กระตนุผปูระกอบการ
ใหเรงผลติสนิคาของเลนสำหรบัการสงออกใหมคีณุภาพตาม
มาตรฐานสากล



การสงของเลนไปจำหนายยงัตางประเทศ  นอกจากตองคำนงึถงึสิง่ตาง ๆ  มากมายดงักลาวขางตนแลว   ผผูลติ
ยงัตองศกึษาขอกำหนดเฉพาะของประเทศคคูาใหด ี  และคณุภาพสนิคาตองไดมาตรฐาน  โดยตองผานการทดสอบ
คณุภาพสนิคาจากหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  General  requirements
for the competence of testing and calibration laboratories  เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาของเลนนัน้มคีณุภาพเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานเปนทีย่อมรบัของประเทศคคูา  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร  โดยสำนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร
นบัเปนหนวยงานหนึง่ท่ีมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพสนิคาของเลนเดก็ใหไดมาตรฐานสากล โดยเรงเดนิหนาใหการ
รบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบของเลน  ขณะนีม้หีองปฏบิตักิารดงักลาวไดยืน่ขอการรบัรองหลายราย  และ
กำลงัอยรูะหวางกระบวนการดำเนนิงานเพือ่ใหการรบัรอง   เม่ือหองปฏบิตักิารไดรบัการรบัรองแลว ยอมเปนหนวยทดสอบ
หนึง่ทีจ่ะใหการสนบัสนนุผผูลติในการผลติของเลนทีม่คีณุภาพและความปลอดภยัตอเดก็ไทย  รวมทัง้การสงออกไปขาย
ยงัตางประเทศ  เปนการชวยฟนฟเูศรษฐกจิของประเทศไทยไดอกีทางหนึง่    เพราะหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรอง
ความสามรถตาม ISO/IEC 17025 ยอมสรางความนาเชือ่ถอืในความแมน
ยำของผลการทดสอบ  เปนการลดความสิน้เปลอืงทัง้เวลาและคาใชจาย
ในการตรวจสอบซ้ำ  ชวยลดอปุสรรคการกดีกนัทางการคาดวยเหตผุลทาง
เทคนคิ กอใหเกิดประโยชนแกผปูระกอบการ ในการเพิม่ศกัยภาพดานการ
แขงขนัของอตุสาหกรรมของเลนเดก็ของไทยในตลาดตางประเทศอกีดวย

สำหรบัหองปฏบิตักิารทัง้ภาครฐั และเอกชน ถาประสงคขอการ
รบัรองความสามารถฯ ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025  สามารถขอราย
ละเอยีดได โดยตดิตอทีห่มายเลขโทรศพัท 0 2201 7132  โทรสาร
0 2201 7201 หรือทางเว็บไซตกรมวิทยาศาสตรบริการ http://
www.dss.go.th
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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การ
คำนวณคาความไมแนนอนสำหรบักจิกรรมการ
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สมัมนาเชงิวชิาการ เรือ่ง  "การแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ในการประเมนิ"  วนัที ่ 26 กรกฎาคม 2550
ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือวัด"
วนัที ่ 2-3 สงิหาคม 2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตัิ
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร "กาวออก
ไป...เอาใจลูกคากันเถอะ" วันที่  16 -17
สงิหาคม  2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคาร
สถานศกึษาเคมปีฏบิตักิรมวทิยาศาสตรบรกิาร
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การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร " Assessor Training Course" วนัที ่27 สงิหาคม 2550 ถงึ 1 กนัยายน
2550 ณ  โรงแรมเวลคมั จอมเทยีน บชี

อบรมและสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร"Accreditation  of  PT  Provider" วนัที ่5 - 6 กนัยายน 2550
ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

ปที่  3  ฉบับที่  10  มิถุนายน - กันยายน 2550         วารสารสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ   http://www.dss.go.th 23
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