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สวสัดคีะ สมาชกิทกุๆทาน 
 ขณะน้ีเปนชวงเขาพรรษา มีฝนตก ทุกวันเลยคะ ผลที่ปรากฏ ขณะน้ีคือ บางพ้ืนที่ของจงัหวัดทางเหนอืและอีสาน จังหวัด

ที่อยูรมิฝงแมนํ้าใหญของเรามีนํ้าทวม บางพ้ืนที่ เปนพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตามนิยามของทางการ แทบจะเรยีกไดวาเปนพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซาก 
ไดเลยละคะ ชาวคณะผูจัดทาํหวังวา พายฝุนทั้งหลายคงจะเบาบางลงบาง เพ่ือเปดโอกาสใหพวกเราไดเดินทางออกนอกพ้ืนที่
สะดวก สบายใจบาง     

ขาวการเคลื่อนไหวของพวกเราคณะผูจัด ทีข่อแจงใหสมาชิกรับทราบคือ ในปน้ี การจัดรายการสรางเครือขาย ขอความ
รวมมือ ขอความสนับสนุน กับหนวยงานภายนอกของสํานักฯ เริ่มไปไดดวยดี กลาวคือ สํานักฯ ไดลงนาม บันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเรียบรอยแลว 2 ภาค คือ ภาคตะวันออก โดยทาํความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
พัทยา และภาคเหนือ ทําความรวมมือกับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่นาน 
 น่ันคือพวกเราจะไดเผยแพรความรู ทักษะทางดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ใหทานที่อยูในเขตพ้ืนทีต่างๆ ดังที่กลาวมา
ขางตน สิ่งสําคญัที่พวกเราตองการ ตอบรับกลับคืน คือคําชีแ้นะ ขอเสนอแนะตางๆของทาน ซึ่งเปนของมีคาสาํหรับสํานักฯ อยางยิ่ง 
เพ่ือสํานักฯ จะไดนําไปปรับปรงุพัฒนาตนเองดวย หวังเปนอยางยิง่ที่จะไดพบกับทานในการฝกอบรมหลักสูตรตางๆของสํานักฯ 
สวัสดีคะ 

ปที ่4 ฉบบัที ่38 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 

แนะนําหลกัสูตร 
“การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”  

        การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วา หองปฏิบัติการมีการรกัษาการบริหารงานท้ังดานระบบและ 
ดานวิชาการอยางมีคุณภาพ อานตอ..       

 

คําถามจากผูเขาอบรม: การตรวจตดิตาม
คณุภาพภายใน ISO/IEC 17025 
หัวหนาคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
ISO/IEC 17025  มีหนาที่อะไร อานตอ.. 

 

BLPD Corner: Sustainable Development 
- Is Green Laboratory possible? 
หองปฏิบัติการสีเขียว หรือ Green Laboratory 
เปนการนําเอาแนวคดิ (idea) เศรษฐกิจสีเขียว
มาประยุกตใชในหองปฏิบัติการ อานตอ.. 

 
 

 

Science Update: ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่งกาํหนดเงือ่นไขการนาํเขา 
อาหารจากประเทศญีปุ่น ฉบบัใหม 
ปรับปรุงเง่ือนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสีย่ง
จากการปนเปอนสารกัมมันตรังสี จากประเทศ
ญี่ปุนใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน อานตอ.. 

 

BLPD Article: การตรวจตดิตามคณุภาพ
ภายในของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
การจัดใหมีการตรวจติดตามคณุภาพภายใน
ของหองปฏิบัตกิารอยางถูกตอง เหมาะสม 
และมีการกําหนดวัตถุประสงค ขอบขาย และ 
audit criteria อยางชัดเจน อานตอ.. 
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือดานการฝกอบรม ระหวาง  

กรมวทิยาศาสตรบริการ กบั 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพทัยา  

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554  

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 38  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ืองกําหนดเง่ือนไขการนําเขา 

อาหารจากประเทศญ่ีปุน ฉบับใหม”  
 

เปนที่ทราบกันแลววา เม่ือเดือนมีนาคม ที่
ผานมาไดเกิดสนึามิขนาดใหญที่ประเทศญี่ปุน 
ทําใหเตาปฏกิรณนิวเคลียรของโรงไฟฟานิวเคลียร 
ฟูกุชิมา ไดอิช ิ เกิดระเบิดข้ึน มีผลใหเกิดการ
รั่วไหลของสารกัมมันตรังสี และตกคางอยูใน
สิ่งแวดลอมซึ่งอาจมีการปนเปอนเขาสูหวงโซ
อาหารได  

เพ่ือควบคุมมาตรฐานอาหารและคุมครอง
สขุภาพประชาชนไทยใหบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั  
กระทรวงสาธารณสขุ จงึออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกําหนดเงื่อนไขการนําเขา
อาหารจากประเทศญีปุ่น ที่มีความเสีย่งจาก
การปนเปอนสารกัมมันตรังสี พ.ศ.2554 ซึ่ง
คาดวาจะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคมน้ี  
อานรายละเอียดตอหนาที่ 3 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : Sustainable Development -  
by Paweena       Is Green Laboratory possible? 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 Science UpdateScience UpdateScience Update   

เศรษฐกจิสีเขยีว  หรือ Green Economy เปนรูปแบบหรือ  
 โมเดล (model) การพัฒนาเศรษฐกิจที่

สรางข้ึนจากฐานความรูเรื่อง Sus-
tainable Development หรอืการ
พัฒนาอยางยั่งยืนควบคูไปกับ
ความรูทางดานเศรษฐศาสตรแนว
ระบบนิเวศ สรปุแนวคดิอยางงายๆ 
คือ เศรษฐกิจสเีขียวเปนการพัฒนา
ที่ชวยใหคุณภาพชีวิตมนุษยดีข้ึน
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ
สเีขียวสามารถนําไปประยกุตใชใน
ดานตางๆ ได เชน อุตสาหกรรม 
พานิชยกรรม และเกษตรกรรม   

หองปฏิบัติการสีเขียว หรือ Green Laboratory เปนการนําเอาแนวคิด 
(idea) เศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกตใชในหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนเรื่องที่ตางประเทศ
กําลังใหความสนใจอยางมาก เพราะกลาวถึงการพัฒนาความเขมแข็งของ
หองปฏิบัติการ ดวยการใสใจทั้งคุณภาพชีวิตของบุคลากรหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม
และประชาคมโดยรวม ในปจจบัุน เรื่องของหองปฏิบัติการสีเขียวยังไมแพรหลาย
มากนักในประเทศไทย เพราะสวนใหญเม่ือนึกถึงการพัฒนาหองปฏิบัติการ จะ
หมายถึงเรื่องระบบคุณภาพหองปฏิบัติการเพ่ือใหไดรับการรับรอง I S O / I E C 
17025 ซึ่งเปนการรับรองความสามารถดานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ซึ่งไมได
ครอบคลุมดานความปลอดภยั ที่อาจมีผลตอสุขภาพของบุคลากร ไมวาจะเปน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได หรือผลกระทบจากการไดรับสารเคมีในระยะสั้นหรือระยะ
ยาว รวมไปถึงการควบคุมหรอืการจัดการสารเคมีที่ไมเหมาะสมในหองปฏิบัติการที่
อาจมีผลตอสิ่งแวดลอมไมวาจะทางตรงหรือทางออม ซ่ึงผลกระทบทางตรง ไดแก 
การไมมีวิธีการหรือระบบกําจัดสารเคมีที่เหมาะสมทําใหเกิดการทิ้งของเสยี
อันตรายสูสิ่งแวดลอม สวนผลกระทบทางออม ไดแก การไมมีระบบบริหารจัดการ
สารเคมีที่เหมาะสม ทําใหเกิดการสั่งสารเคมีเขามาปริมาณมากเกินความจําเปน 
ซึ่งกอใหเกิดของเสียอันตรายจํานวนมาก สงผลใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร

พลังงานในการกําจัดและ/หรืออาจสงผลถึง
การสะสมของเสียในแหลงนํ้า ดิน และอากาศ
ตอไป  อานรายละเอียดตอหนาที่ 5 

เดือน พฤศจิกายน 2554   

Q001 สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ 17-18 พ.ย. 54 

Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 21-22 พ.ย. 54 

Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ 24-25 พ.ย. 54  

B004 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  29-30 พ.ย. 54  

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd55.pdf
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

หองปฏิบัติการ ท่ีขอการรับรองตามขอกําหนดมาตรฐาน I S O / I E C 
17025 จําเปนอยางยิ่งตองมีเรื่องการตรวจตดิตามคุณภาพ

ภายใน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา หองปฏิบัติการมีการรักษาการบรหิาร 
งานทั้งดานระบบและดานวิชาการอยางมีคุณภาพ หลักสูตรการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในน้ีจึงเปนส่ือกลางใหผูสนใจท่ีประสงคอยาก
ทราบและเขาใจเรื่องวัตถุประสงค ลักษณะการตรวจ การวางแผน และ
การเขียนรายงานการตรวจตดิตาม เพ่ือวาจะไดเตรยีมตัวสําหรับเปน
ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทานสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมของ
หลักสตูรน้ีไดที ่http://blpd.dss.go.th/training 

 
 

สมบัติ  คงวิทยา 
sombat@dss.go.th 

อย. เตรียมบงัคับใชประกาศอาหารนําเขาจากญีปุ่นฉบบัใหม  
 ลาสดุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดลงนามในประกาศอาหารนําเขาจากญี่ปุนแลว คาดจะสามารถ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชในวันที่ 6 ส.ค. 2554 พรอมเผย ยอดสะสมอาหารที่สุมตรวจหาการปนเปอนสารกัมมันตรังส ี
ขณะน้ี อย. ไดสงตัวอยางตรวจวิเคราะหหาสารกัมมันตรังส ี 401 รายการ ไดรับผลแลว 386 
รายการ ทุกรายการ อยูในระดับ “ปกติ” นพ.พิพัฒน ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดดําเนินการเฝาระวังอาหาร
ที่นําเขาจากประเทศญี่ปุนมาอยางตอเน่ือง และไดปรับปรุงเง่ือนไขการนําเขาอาหารที่มีความ
เสี่ยงจากการปนเปอนสารกัมมันตรังสี จากประเทศญ่ีปุนใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ลาสดุ อย. 
ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสีย่งจาก
การปนเปอน สารกัมมันตรังส ี พ.ศ.2554 โดยยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดิม 
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหาร ที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอนสารกัมมันตรังสี ลงวนัที ่
๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ สําหรับประกาศฉบับใหมน้ีกําหนดใหอาหารทุกประเภทยกเวนวัตถุ
เจือปนอาหาร วัตถแุตงกลิ่นรส วัตถทุี่ใชรักษาคุณภาพอาหาร ทีผ่ลติจากประเทศญ่ีปุนในเขต
พ้ืนที่ 9 จังหวดั ฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิงิ มิยางิ โตเกียว ชิบะ คานากาวะ และ ชิซโูอกะ 
ที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองเปนไปตามมาตรฐานอาหาร ที่ปนเปอนสารกัมมันตรังส ี ซึ่ง
ผูนําเขา จะตองมีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปรมิาณกัมมันตรังสี และพ้ืนที่ทีผ่ลติอาหาร 
จากหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงดังน้ี  

 หนวยงานของรฐัที่รบัผดิชอบของประเทศญี่ปุน  
 หนวยงานอ่ืนทีไ่ดรับการยอมรบัจากหนวยงานของรัฐทีร่ับผดิชอบของประเทศญ่ีปุน  
 หองปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ  
 หองปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือหองปฏิบัตกิารที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล  

ทั้งนี้ตองแสดงหลักฐานดังกลาวที่ดาน อย. ทุกครั้งที่นําเขา  เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา สําหรับผูนําเขาอาหารทุก
ประเภท ยกเวนวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแตงกล่ินรส วัตถุที่ใชรักษาคุณภาพอาหาร จากประเทศญี่ปุนที่ผลิตจากเขตพ้ืนที่อื่น
นอกเหนือ 9 จังหวัด ตองมีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดของสินคาที่มีการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงหรือผลิตในเขตดังกลาว ซึ่งออก
โดยหนวยงานของรัฐของประเทศญี่ปุน หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุน หรือ
สภาหอการคาและอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and Industry) ของประเทศญี่ปุน แสดงที่ดาน อย. ทุกครั้งที่นําเขา  

กรณีที่ไมมีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดของสินคา ผูนําเขาอาจใชหลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะหระบุประเภท ชนิด
อาหารและปรมิาณกัมมันตรังสแีทนได ขณะน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามในประกาศเรียบรอยแลว คาดวาจะ
สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชในวันที่ 6 สิงหาคม 2554 เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทายวา ขณะน้ี 
อย. ไดเก็บตัวอยางสุมตรวจหาสารกัมมันตรังสี (ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554) จํานวนทั้งสิน้ 401 ตัวอยาง ไดรับผลตรวจแลว 386 
ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหหา การปนเปอนสารกัมมันตรังสี ทุกรายการอยูในระดับ “ปกติ” ขอผูบริโภควางใจการดําเนินงานของ 
อย. ซึ่งทีผ่านมา อย. ไดตดิตามสถานการณรอบดานอยางใกลชิด ทั้งน้ี อย. ขอบคณุผูนําเขาทีใ่หความรวมมือในการรวมกัน
คุมครองผูบริโภค อยางไรก็ตาม อย. จะรายงานผลการตรวจวิเคราะห สถานการณความคืบหนา รวมทัง้ประกาศฉบับใหมทีล่งนาม
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกันผานทางเว็บไซต www.fda.moph.go.th แบนเนอร “ติดตาม ความ
ปลอดภยัของอาหารนําเขาจากญี่ปุน” และ Social Media: Facebook: Fda Thai และ Twitter: FDAthai- กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 

อารีย  คชฤทธ์ิ 
aree@dss.go.th 

Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองกําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหาร ฯ 

แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร : : : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

http://blpd.dss.go.th/training
mailto:sombat@dss.go.th
http://www.fda.moph.go.th
mailto:aree@dss.go.th
Administrator
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   :::   การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 Internal  Quality Audit หรือ IQA หรือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนหน่ึงในประเภท
ของการตรวจติดตาม ซึ่งเปนการตรวจติดตามโดยบุคลากรภายในองคกรของตนเอง และบุคลากรที่ที่ตรวจจะตองเปนอิสระตอ
หนวยงานท่ีถูกตรวจ    การที่หองปฏิบัติการวิเคราะห/ทดสอบ/สอบเทียบ  ไดรับการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025      จะตองมี
ความพรอมในการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกตลอดเวลา    ดังน้ันหนทางหน่ึงที่เปนการสะทอนวาหองปฏิบัติการมีความพรอม 
และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025   อยูตลอดเวลาอยางสมํ่าเสมอ   คือการจัดใหมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในของหองปฏิบัติการอยางถูกตอง เหมาะสม และมีการกําหนดวัตถุประสงค ขอบขาย และ audit criteria อยาง
ชัดเจน และนอกจากน้ีแลวการตรวจติดตามคุณภาพยังเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจจริงจากบุคคลภายนอกที่หนวยรับรอง
สงมา 

การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ขอกําหนด 4.14) เปนขอกําหนดหน่ึงในขอกําหนด
ทางการบริหาร (Management Requirements) ของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งกําหนดไววาหองปฏิบัติการวิเคราะห/
ทดสอบ/สอบเทียบ ตองจัดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพของการดําเนินกิจกรรมตางๆเปนระยะ ในชวงเวลาที่เหมาะสมตามแผนที่
กําหนด เพ่ือทําใหแนใจวาหองปฏิบัติการยังปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่กําหนดอยางสมบูรณและเปนไปตามวัตถุประสงค
คุณภาพ      ผูที่ทําการตรวจติดตามคุณภาพภายในตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนผูที่มีความรู
เหมาะสมในเรื่องที่จะตรวจติดตาม และเปนอิสระจากหนวยงานที่ตรวจติดตาม น่ันคือไมตรวจติดตามงานที่ตนเองทํา  ซึ่งหัวขอที่
ตรวจติดตามตองครอบคลุมทั้งขอกําหนดทางการบริหาร และขอกําหนดทางวิชาการ  

 
ขั้นตอนของการตรวจติดตามคุณภาพภายในของคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

1. การเริ่มตนตรวจติดตาม เปนข้ันตอนการเตรียมความพรอมตางๆ ของการตรวจติดคุณภาพภายใน ไดแก แตงตั้งหัวหนา
ผูตรวจ   หัวหนาคณะผูตรวจ  คณะผูตรวจ  วัตถุประสงค ขอบขาย และ audit criteria ของการตรวจ   ข้ันตอนน้ีจัดทําโดย
การประชุมทบทวนระหวางผูมีอํานาจที่ไดรับการแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร (QMR)  และคณะกรรมการระบบคุณภาพ    โดยมี
ข้ันตอนคราวๆ ดังน้ี  

 1.1  กําหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในอยางชัดเจน 
1.2  หัวหนาผูตรวจแตงตั้งหัวหนาคณะผูตรวจ และคัดเลือกคณะผูตรวจ 
1.3  กําหนดวัตถุประสงค ขอบขาย และ audit criteria ของการตรวจ 
1.4  พิจารณาความเปนไปไดของการตรวจ 
1.5  ติดตอประสานงานกับผูถูกตรวจ 

2. การทบทวนเอกสารที่เก่ียวของ 
    เปนการตรวจสอบความสอดคลองของ audit criteria กอนการตรวจจริง โดยเอกสารที่ผูตรวจติดตามนํามาทบทวน ไดแก  
เอกสารของระบบ เชน คูมือคุณภาพ (Quality Manual)    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)    แบบฟอรมที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตางๆ   นอกจากน้ีผูตรวจติดตามตองทบทวนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งกอน   
แลวจึงจัดทําใบรายการตรวจติดตาม (checklist) 

3. การเตรียมการตรวจ 
3.1  เตรียมแผนการตรวจ (audit plan)  
3.2  มอบหมายงานใหคณะผูตรวจ 
3.3  เตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารที่เก่ียวของในข้ันตอนนี้ไดแก มาตรฐาน/ขอกําหนดที่ใชอางอิง   ใบรายการ

ตรวจติดตาม (checklists) แผนการตรวจประเมิน และแบบฟอรมที่เก่ียวของ    
4. การดําเนินการตรวจประเมิน 

4.1  เปดประชุม เพ่ือสื่อสารชี้แจงวัตถุประสงค ขอบขาย  audit criteria และกําหนดการตางๆของการตรวจติดตามในครั้งน้ี 
4.2  รวบรวมและทวนสอบขอมูล คณะผูตรวจติดตามจะดําเนินการตรวจ ตามกําหนดการตรวจติดตามที่กําหนดไว โดย

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบลงใน checklist และบันทึกขอบกพรองหรือขอสังเกตลงในใบบันทึก โดยใหมีหลักฐานอางอิงและ
ทวนสอบได เม่ือตรวจติดตามเสร็จสิ้นหัวหนาคณะผูตรวจติดตามชี้แจงผลการตรวจใหแกผูตรวจสอบทราบ และ 
ลงนามรับทราบผลการตรวจโดยคณะผูตรวจติดตาม และหัวหนาหรือตัวแทนของฝายผูถูกตรวจ 

4.3  สรุปผลจากการตรวจ  มีการสรุปภาพรวมของระบบและวิชาการเก่ียวกับการนําระบบไปใช การคงไวและการปรับปรุง 
และสรุปจํานวนขอบกพรองและชั้นขอบกพรอง (ถามี) รวมถึงขอเสนอแนะและการดําเนินการตอไปในอนาคต 

4.4  ติดตามผลการแกไขขอบกพรอง เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติการแกไขที่นําไปใชมีประสิทธิภาพ  
 
 

ปวิน  งามเลิศ 
pawin@dss.go.th 

mailto:pawin@dss.go.th
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คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ISO/IEC 17025 อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม หัวหนาคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025  มีหนาที่อะไร 
 
ตอบตอบตอบ    ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

    เตรียมแผนการตรวจติดตาม  

 เตรียมเอกสารสําหรับการตรวจติดตาม 

 มอบหมายงานให ผูตรวจตดิตาม 
 ดําเนินการตรวจติดตาม 

 เปดประชมุ 

 สื่อสารขอมูลระหวางการตรวจ 
 สังเกตการณระหวางการตรวจ 
 รวบรวมและทบทวนขอมูล 

 รวบรวมขอมลู และสรุปผลการตรวจติดตาม 
 สรุปปดการตรวจติดตาม 

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางชุติมา  วิไลพันธ 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th  ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

อยางไรก็ตาม แนวคิดของ Green Laboratory ไดแพรหลายมากข้ึน โดยหองปฏิบัติการในประเทศกลุมอาเซยีน 
(ASEAN) ไดแก ประเทศมาเลเซีย มีการประกาศอยางเปนทางการแลววา จะพัฒนาหองปฏิบัติการใหเปนหองปฏิบัติการ Zero 
Waste Emission นอกจากน้ัน ในสหรฐัอเมริกาก็มีการอภิปรายความคิดเรือ่งหองปฏิบัติการสีเขียวกันอยางแพรหลาย รวมถึงมีการ
ดําเนินการในเรือ่งดังกลาวกับหองปฏิบัติการตางๆทั้งในสถาบันการศึกษาหรือในภาครฐัหรอืเอกชน เชน การออกแบบ
หองปฏิบัติการสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือหองปฏิบัติการปลอดภัยคือหองปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งสามารถอานรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดในเว็บไซตอางอิงดานลางน้ี  

 
 Case Study: Greening the Science Lab 

http://www.greenatworkmag.com/gwsubaccess/07janfeb/casestudy.html 
 SAFE Labs can be GREEN Labs 

http://labsafetyinstitute.org/GreenLabs.html 
  

ดังที่กลาวแลววา เรื่องหองปฏิบัตกิารสีเขียวกําลงัเปนที่สนใจอยางมากใน
ตางประเทศ ดงัน้ันในอนาคตอันใกลน้ี เรื่องหองปฏิบัติการสีเขียว ทีมี่ผลถึงความปลอดภัยทั้ง
ตอสุขภาพผูปฏบัิติงาน สิ่งแวดลอม และสังคมโดยรวม จะเปนเรื่องท่ีประเทศไทยไดรวมตระหนัก
และดําเนินการ  เพ่ือใหหองปฏบัิติการในประเทศไทยมีการใชแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการอยางจริงจัง รวมถึงการใชระบบการควบคุมและจัดการสารเคมีที่เหมาะสม
เพ่ือลดปญหาสิง่แวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนการสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือการพัฒนาสงัคมอยางยั่งยืนน่ันเอง 

 
ปวีณา  เครือนิล 

paweena@dss.go.th 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : Sustainable Development—Is Green Laboratory possible? by Paweena 

http://www.greenatworkmag.com/gwsubaccess/07janfeb/casestudy.html
http://labsafetyinstitute.org/GreenLabs.html
mailto:paweena@dss.go.th
mailto:umaporn@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
Administrator
logoiso




