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เป็นเอกสำรแบบอีเล็กโทรนิกส์ บร. สำร โดยยังคง
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บรรณำธิกำร บร. สำร จักขอบคุณยิ่ง 
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การจัดการเครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัตกิารทดสอบทางจุลชีววิทยา  

เพ่ือการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิาร 

 

ศันสนีย์  ชีระพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

ปัจจุบันพบว่าห้องปฏิบัติการให้ความสนใจต่อการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นอย่างดี เนื่องจากส่งผลให้ห้องปฏิบัติการได้รับความเชื่อถือ สร้างความม่ันใจต่อผลการ
ทดสอบ เกิดการยอมรับจากประเทศคู่ค้าลดการกีดกันทางด้านก าแพงภาษีมาสู่การใช้มาตรการข้อก าหนด
ทางด้านวิชาการ ดังนั้นการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วย
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการ
จัดการทั้งด้านระบบบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการของ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในด้านวิชาการนั้นมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นกับงานทดสอบ งานทางจุลชีววิทยาเป็นงานหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะทาง และ
ข้อก าหนดหนึ่งที่ส าคัญด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อขอรับการ
รับรองฯ คือ เครื่องมือ (Equipment) ที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ 

 

สิ่งส าคัญส าหรับข้อก าหนดในเรื่องเครื่องมือ คือ ห้องปฏิบัติการต้องจัดท าโปรแกรมการสอบเทียบ 
(Calibration) ด าเนินการสอบเทียบตามแผน การทวนสอบการปฏิบัติงาน (Performance verification) และ
การบ ารุงรักษาเครื่องมือที่มีผลโดยตรงต่อการทดสอบด้วยความถี่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านมา 
ชนิด ลักษณะเครื่องมือ ความจ าเป็น ซึ่งช่วงการสอบเทียบ และการทวนสอบของเครื่องมือควรสั้นกว่าระยะเวลา
ที่เครื่องมือจะมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกช่วง บันทึกต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือต้องเก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเครื่องมือที่
ส าคัญในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา มีดังนี้ 

-  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature measurement devices) เม่ืออุณหภูมิมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการวิเคราะห์ หรือส่งผลกระทบต่อค่าความถูกต้องของเครื่องมืออ่ืน มาตรฐานอ้างอิง (Reference 
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standard) ส าหรับการวัดอุณหภูมิที่ใช้ในการทวนสอบ เช่น เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง (Reference thermometer) 
หรือเทอร์โมคัปเปิ้ล(Thermocouple) ฯลฯ ต้องได้รับการสอบเทียบไปยังมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ มาตรฐานอ้างอิงต้องใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเพียงอย่างเดียว ไม่ใช้ในงานประจ า 
รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ผลิตถ้าจ าเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเหล่านี้ต้องจัดให้มี
การทวนสอบและควรเลือกใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีช่วงอุณหภูมิและความละเอียดเหมาะสมกับงาน 

 

-  ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
และตู้อบความร้อน (oven) ต้องมีการตรวจสอบความคงที่ของอุณหภูมิ การ
กระจายอย่างสม่ าเสมอของอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ถึงสภาวะสมดุลในเครื่องมือ
เหล่านี้ ในครั้งแรกก่อนน าเครื่องมือมาใช้งาน และจัดท าเป็นเอกสารวิธีปฏิบัติงาน 
โดยค านึงถึงลักษณะการใช้งานเครื่องมือแต่ละเครื่องที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น 
ต าแหน่งที่ใช้งาน ระยะห่าง ความสูงของแต่ละชั้น หรือความสูงของจานเพาะเชื้อที่
วาง และมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือ การเฝ้าระวัง การซ่อมแซม 
หรือการปรับปรุงเครื่องมือเหล่านั้นด้วย รวมทั้งต้องมีการทวนสอบเป็นระยะๆ  

-  ตุ้มน้ าหนักและเครื่องชั่ง (Weights and balances) ต้องผ่านการสอบ
เทียบตามระยะเวลาที่ก าหนด และควรมีการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกวันก่อนใช้งาน 

- เครื่องมือวัดปริมาตร (Volumetric equipment) เช่น เครื่องจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Automatic 
dispensers) เครื่องจ่ายสารละลาย / เครื่องเจือจาง (Dispensers / Diluters) ที่น ามาใช้ในห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา ควรทวนสอบปริมาตรก่อนน ามาใช้งาน โดยตรวจสอบความแม่น (Accuracy) ของปริมาตรเทียบกับ
ปริมาตรที่ตั้งไว้ และตรวจสอบความเที่ยง (Precision) ของการวัดปริมาตรหลายๆ ครั้งรวมทั้งท าการตรวจสอบ
ตามระยะเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ยังคงวัดปริมาตรได้ตามที่ระบุ ส าหรับเครื่องแก้วที่มีใบรับรองที่
ระบุค่ายอมรับไว้ และผ่านการสอบเทียบแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีการทวนสอบ ส่วนเครื่องมือวัดปริมาตรชนิดใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง (Single - use disposable volumetric equipment) ห้องปฏิบัติการควรตรวจสอบว่าผู้ผลิตมีการ
จัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ และหลังจากการทวนสอบปริมาตรในครั้งแรก
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ก่อนใช้งาน ควรมีการตรวจสอบแบบสุ่มถึงความแม่นของปริมาตร ถ้าผู้ผลิตไม่ได้รับการยอมรับในระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบทุกรอบ (Batch) ที่รับมาตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

-  หม้อนึ่งอัดความดัน (Autoclave) ต้องมีความสามารถในการใช้
งานได้ตามอุณหภูมิที่ระบุไว้ การตรวจสอบความใช้ได้ในครั้งแรก ( Initial 
validation) ควรรวมถึงการศึกษาลักษณะการท างานของเครื่องในแต่ละรอบ 
(Cycle) และควรท าซ้ าเม่ือมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง หรือเม่ือผลของการ
ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อผิดปกติ ใช้มาตรฐานอ้างอิงใน
การตรวจสอบอุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดที่สอบกลับได้ถึงหน่วยเอสไอ(SI units) 
หรือสอบกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
สัปดาห์ละครั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิต้องวางไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม ใช้เทป
ที่บ่งชี้ว่าได้ผ่านความร้อนแล้ว (Heat-indicating tape) ติดบนวัสดุที่จะ
น าเข้าหม้อนึ่งอัดความดันทุกครั้ง รวมทั้งใช้หลอดหรือแถบทดสอบทาง
ชีวภาพ (Biological indicator vial or trip) ทุกครั้งที่ใช้เครื่อง ควรเปลี่ยน

น้ าภายในเครื่องทุกสัปดาห์ และตรวจสอบรอยรั่วซึมของไอน้ าตามบริเวณฝาปิดและวาล์วเพื่อความปลอดภัย 
(Safety valve) 

-  เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการน าความร้อน 
(Conductivity) และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ต้องมีการทวนสอบเป็นระยะๆ ก่อนใช้งาน 
สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการทวนสอบต้องเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมและระบุวันหมดอายุไว้ที่ภาชนะ หาก
ความชื้นสัมพัทธ์มีความส าคัญต่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) ไว้ใช้งาน 
โดยต้องมีการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงหน่วยเอสไอ(SI units) หรือสอบกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงเครื่องจับเวลา และเครื่องจับเวลาบนหม้อนึ่งอัดความดัน ต้องมีการทวน
สอบโดยใช้เครื่องจับเวลาที่ได้รับการสอบเทียบหรือใช้สัญญาณเวลามาตรฐานของประเทศ  
 นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการต้องระมัดระวังการปนเปื้อนข้ามจากเครื่องมือ เช่น เครื่องมือหรือเครื่องแก้วที่
น ามาใช้ใหม่ได้ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อควรแยกไว้ในห้องที่เฉพาะแยกจาก
ที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม 

การบ ารุงรักษาเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นต้องด าเนินการตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีการทวนสอบอย่าง
เหมาะสม ท าความสะอาด พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบความเสียหาย เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้พิจารณาระยะเวลาในการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ เช่น ความถี่ในการใช้งาน เครื่องมือที่ผ่านการซ่อมบ ารุง เครื่องมือปรับแต่งใหม่ เป็นต้น 
นอกจากนี้ต้องบันทึกรายละเอียดกิจกรรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในประวัติเครื่องมือ    
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การศึกษาแนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิารทดสอบด้าน
สาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2554 

เสาวนีย์ อารมย์สุข *ชมไฉไล สินธุสาร อรัญ ทนันขัติ และสุวรรณา จารุนุช 

บทคัดย่อ 

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC  17025: 2005 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช้ีบ่งถึง

คุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มข้อบกพร่องและสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องสูงสุดของห้องปฏิบัติการใน

การน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ จากการรวบรวมข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ให้บริการทดสอบสาธารณะของห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554 จ านวน 88 แห่ง จ าแนกเป็นห้องปฏิบัติการภาครัฐ จ านวน 73 

แห่ง และภาคเอกชน 15 แห่ง จากจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 215 แห่ง คิดเป็น 41% ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

การรับรองทั้งหมด พบว่า ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีแนวโน้มของข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการที่เพิ่มขึ้น (Up Trend) 

ในช่วงปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จ านวน 9 ข้อก าหนดคิดเป็น 36% ของข้อก าหนดทั้งหมด ส่วนห้องปฏิบัติการภาคเอกชนมีแนวโน้มของ

ข้อบกพร่องทั้งด้านระบบบริหารและวิชาการที่เพิ่มขึ้น (Up Trend) ในช่วงปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จ านวน 5 ข้อก าหนดคิดเป็น 20% 

ของข้อก าหนดทั้งหมด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องส่วนใหญ่เป็นลักษณะขึ้น-ลง (Sideway Trend) 

และไม่คงท่ีอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องที่พบสูงสุดของห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ข้อบกพร่องด้านวิชาการ

ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ข้อ 5.4 ซึ่งเกี่ยวกับวิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี  

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ถ.ติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

*Correspondent author: soavanee.a@dmsc.mail.go.th 

ค าส าคัญ:ข้อบกพร่อง, ห้องปฏิบัติการ, ISO/IEC 17025:2005, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

บทน า 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเป็นองค์กรรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มี

ระบบบริหารคุณภาพการเป็นองค์กรรับรองตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17011  กระบวนการรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการตั้งแต่การยื่นขอการรับรอง จนถึงการได้รับ

ใบรับรอง มีทั้งหมด 43 ขั้นตอน ในส่วนของการให้การรับรอง

ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของประเทศตามข้อก าหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีกระบวนงานที่มีความส าคัญ

ต่อห้องปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนการตรวจประเมิน ซึ่งในขั้นตอนนี้

หากห้องปฏิบัติการไม่ได้จัดท าระบบหรือจัดท าระบบแล้ว ไม่

สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 หรือ

จัดท าระบบแล้วไม่ได้น าไปใช้ท าให้มีผลกระทบต่อระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม และท าให้เกิดข้อสงสัยใน

ความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ (ชมไฉไล,2551)

ผู้ตรวจประเมินจะให้เป็นข้อบกพร่องแก่ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่อง และเสนอแนวทางป้องกันให้แล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ห้องปฏิบัติการตั้งไว้ ซึ่งบางหน่วยงานก าหนด

เป็นตัวช้ีวัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) 

ขององค์กร ดังนั้นข้อบกพร่องที่ห้องปฏิบัติการได้รับจากการ

mailto:soavanee.a@dmsc.mail.go.th
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ตรวจประเมินจึงเป็นสิ่งบ่งช้ีถึงคุณภาพและมาตรฐานของ

ห้องปฏิบัติการ   

เนื่องจากการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและการเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท าให้

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขมีการพัฒนาและรักษา

ระบบบริหารคุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ ได้ รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามข้อก าหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จ านวน 215 ห้องปฏิบัติการ 

(ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2554)  จ าแนกเป็นห้องปฏิบัติการ 

ภาครัฐ จ านวน 73 แห่งและภาคเอกชน จ านวน 142 แห่ง

หน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา เครื่องส าอาง อาหาร วัตถุมีพิษที่ใช้

ในบ้าน ถุงยางอนามัยและวัตถุทางการแพทย์อื่นๆ ตามบทบาท

หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเพื่อการ

คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลการด าเนินการทางกฎหมาย 

สนับสนุนการส่งออก จ านวน 73 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงาน

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(อาทิ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักรังสีและ

เครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น) หน่วยงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ (อาทิ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ

สัตว์ เป็นต้น) กรมวิชาการเกษตร (อาทิ ส านักวิจัยและพัฒนา

ปัจจัยการผลิตทางเกษตรส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ต่างๆ เป็นต้น) กรมประมง (อาทิ ส านักวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เป็นต้น)หน่วยงานของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ต่างๆ (อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น) หน่วยงานของ

กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  องค์การเภสัชกรรม  คณะ

แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล  เป็นต้น  หน่ วยงานของ

กระทรวงกลาโหม ได้แก่ โรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

และส่วนราชการอื่นๆ ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นต้น 

หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้บริการตรวจ วิเคราะห์ จ าแนกเป็น 

1. ให้บริการทดสอบสาธารณะแก่ผู้ใช้บริการภายนอก

และประชาชนทั่วไป เพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเพื่อการส่งออก จ านวน 

15 แห่ง  ประกอบด้วย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการ

แพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด บริษัท ห้องปฏิบัติการ

กลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขากรุงเทพ สงขลา ขอนแก่น 

สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเช่ียนลา

บอราทอรีย์ จ ากัด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัดบริษัท 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท เคมแล็บ  เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด สถาบันอาหาร และบริษัท แอนาไลติคอล 

ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากัด 

2. ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใน เนื่องจากเป็น

ห้องปฏิบัติการของโรงงานหรือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์

สุขภาพเพื่ อควบคุมคุณภาพน าข้ อมูลผลการทดสอบไป

ประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ/ผลิตภัณฑ์ใช้ในการส่งออกไปยัง

ประเทศคู่ค้า จ านวน 127 แห่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเน้นไปที่

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการ

ทดสอบสาธารณะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มข้อบกพร่องที่ได้จากการ

ตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน

สาธารณสุข ในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1:  แสดงจ านวนห้องปฏิบตัิการภาครัฐที่ให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ และห้องปฏิบัตกิารภาคเอกชนที่จ าแนกตามวตัถุประสงค์ที่ขอการรับรอง
วิธีการด าเนินการวิจัย

 รูปแบบการศึกษา 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ ( Qualitative 

Research) (เกียรติสุดา, 2552) รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 

(Case study method) (พิชญ์สินีและพิมพ์ทอง, 2552) เพื่อ

ศึกษาแนวโน้มของข้อบกพร่องที่พบของห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์หาสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ใน

การน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ส่งผลให้จ านวน

ข้อบกพร่องลดน้อยลง สามารถรักษาระบบบริหารคุณภาพ

การเป็นหน่วยให้บริการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ     

 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารรายงานการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ

จากการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการ

สาธารณะจ านวน 73 แห่งและภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบ

สาธารณะจ านวน 15 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.2551-

พ.ศ.2554 ตามข้อก าหนดข้อ 4 : ข้อก าหนดด้านบริหาร

(Management Requirement) และ ข้อ 5: ข้อก าหนดด้าน

วิชาการ (Technical Requirement) ของข้อก าหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ดังตารางที่  1 จากนั้นน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็น

หมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิง

คุณภาพ 
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ตารางที่ 1 : แสดงรายละเอียดข้อก าหนดด้านบริหารและด้านวิชาการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

ข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005 

หัวข้อเร่ือง 

ข้อ 4 ข้อก าหนดด้านบริหาร (Management Requirement) 

4.1 องค์กร (Organization) 

4.2 ระบบการบริหารงาน (Management system) 

4.3 การควบคุมเอกสาร (Document control) 

4.4 การทบทวนค าขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา (Review of requests, tenders and contracts) 

4.5 การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ (Subcontracting of tests and calibrations) 

4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ (Purchasing services and supplies) 

4.7 การให้บริการลูกค้า (Service to the customer) 

4.8 ข้อร้องเรียน (Complaints) 

4.9 การควบคุมงานทดสอบและ/หรือ สอบเทียบที่ไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด (Control of nonconforming 
testing and/or calibration work) 

4.10 การปรับปรุง (Improvement) 

4.11 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective  action) 

4.12 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action) 

4.13 การควบคุมบันทึก (Control of records) 

4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audits) 

4.15 การทบทวนการบริหาร (Management reviews) 

ข้อ 5 ข้อก าหนดด้านวิชาการ  (Technical requirements) 

5.1 ทั่วไป (General) 

5.2 บุคลากร (Personnel) 

5.3 สถานที่และภาวะแวดล้อม (Accommodation and environmental conditions) 

5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใชไ้ด้ของวิธี (Test and calibration methods and 
method validation) 

5.5 เครื่องมือ (Equipment) 

5.6 ความสอบกลบัได้ของการวัด (Measurement traceability) 

5.7 การชักตัวอย่าง (Sampling) 

5.8 การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ (Handling of test and calibration items) 

5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ (Assuring the quality of test and calibration 
results) 

5.10 การรายงานผล (Reporting the results) 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีให้บริการทดสอบสาธารณะ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-พ.ศ.2554 ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ห้องปฏิบัติการภาครัฐ จ านวน 73 ห้องปฏิบัติการ พบว่า  

 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.1 (องค์กร), 4.2 (ระบบการบริหารงาน), 4.3 (การ

ควบคุมเอกสาร), 4.4 (การทบทวนค าขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา), 4.7 (การให้บริการลูกค้า), 4.9 (การควบคุมงานทดสอบ

และ/หรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด), 4.10 (การปรับปรุง), 4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน) และด้านวิชาการข้อก าหนดที่ 5.5 

(เครื่องมือ)  

 มีแนวโน้มออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลง ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.5 (การจ้างเหมาช่วงงาน

ทดสอบและสอบเทียบ), 4.6 (การจัดซื้อสินค้าและบริการ), 4.8 (ข้อร้องเรียน), 4.11 (การปฏิบัติการแก้ไข), 4.13 (การควบคุมบันทึก), 

4.14 (การตรวจติดตามคุณภาพภายใน), 4.15 (การทบทวนการบริหาร) และด้านวิชาการข้อก าหนดที่ 5.1 (ทั่วไป), 5.2 (บุคลากร), 5.3 

(สถานท่ีและภาวะแวดล้อม), 5.4 (วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี), 5.6 (ความสอบกลับได้ของการวัด), 5.7 

(การชักตัวอย่าง), 5.8 (การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ), 5.9 (การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ) และ 5.10 

(การรายงานผล) ดังรูปที่ 2  

 

 

รูปที่ 2:แสดงแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ 
ตามข้อก าหนดมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2005 ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551-พ.ศ.2554  
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ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน จ านวน 15 ห้องปฏิบัติการ พบว่า 

 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.7 (การให้บริการลูกค้า), 4.10 (การปรับปรุง), 4.11 

(การปฏิบัติการแก้ไข), 4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน)และด้านวิชาการข้อก าหนดที ่5.3 (สถานท่ีและภาวะแวดล้อม) 

  มีแนวโน้มออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลง ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.1 (องค์กร), 4.2 (ระบบการ

บริหารงาน), 4.3 (การควบคุมเอกสาร), 4.6 (การจัดซื้อสินค้าและบริการ), 4.14 (การตรวจติดตามคณุภาพภายใน) และด้านวิชาการ

ข้อก าหนดที ่5.2 (บุคลากร), 5.4 (วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี), 5.5 (เครื่องมือ) , 5.6 (ความสอบกลับได้

ของการวัด), 5.8 (การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทยีบ), 5.9 (การประกันคณุภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ) และ 5.10 (การ

รายงานผล)  

 มีแนวโน้มลดลง (Down Trend) ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.4 (การทบทวนค าขอ ข้อเสนอการประมลู และข้อ

สัญญา), 4.8 (ข้อร้องเรียน), 4.9 (การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบท่ีไม่เป็นไปตามที่ก าหนด), 4.13 (การควบคุมบันทึก) และ

ด้านวิชาการข้อก าหนดที ่5.1 (ทั่วไป) และ 5.7 (การชักตัวอย่าง)  

 มีแนวโน้มคงท่ี (Stable Trend)  ด้านระบบบริหารข้อก าหนดที่ 4.5 (การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ) 

และ 4.15 (การทบทวนการบริหาร) ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3:แสดงแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบ
สาธารณะ ตามข้อก าหนดมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2005  ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2551-พ.ศ.2554  

เมื่อพิจารณาแนวโน้มข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ด้านสาธารณสุขท่ีให้บริการทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่มีแนวโน้มสูงสุด 

10 ล าดับแรกในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 : แสดงจ านวนข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้บริการทดสอบสาธารณะที่
พบสูงสุด 10 ล าดับแรก ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.2551- พ.ศ.2554 

ล าดับ

ที ่

ห้องปฏิบัติการภาครัฐ ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน 

ข้อก าหนดตาม 

มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 

จ านวนข้อบกพร่อง

ที่พบสูงสุด 

ข้อก าหนดตาม

มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 

จ านวนข้อบกพร่อง

ที่พบสูงสุด 

1 5.4 156 5.4 68 

2 5.5 79 5.5 17 

3 4.3 48 5.9 17 

4 5.2 38 5.8 12 

5 4.1 37 4.2 10 

6 5.9 33 5.2 10 

7 4.13 28 5.10 9 

8 5.8 26 4.3 8 

9 5.10 24 4.1 6 

10 5.6 23 4.6 6 

 

 รายละเอียดปัญหาที่ เป็นสาเหตุของการเกิด

ข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่

ให้บริการทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน ตาม

ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในช่วง

ปีงบประมาณพ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ที่มีแนวโน้มสูงสุด 3 

ล าดับแรก  พบว่า หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบสาธารณะทั้ง

ภาครั ฐและภาคเอกชนที่พบสู งสุด เป็นล าดับแรก คือ 

ข้อก าหนดด้านวิชาการข้อ 5.4:วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการ

ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี โดยพบสาเหตุหลัก คือ การ

เลือกใช้วิธีทดสอบไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หลักฐานการ

ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีในแต่ละพารามิเตอร์และเกณฑ์

การตัดสินใจยอมรับไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน การประมาณค่าความไม่แน่นอน

ของการวัดไม่ได้น าองค์ประกอบความไม่แน่นอนทั้งหมดที่

ส าคัญในสถานการณ์ที่ก าหนดมาใช้พิจารณาโดยใช้วิธี

วิเคราะห์ที่เหมาะสม การค านวณและการถ่ายโอนข้อมูลไม่มี

การตรวจสอบอย่างเหมาะสมในลักษณะที่เป็นระบบ ล าดับที่ 

2 คือ ข้อก าหนดด้านวิชาการข้อ 5.5:เครื่องมือ พบสาเหตุหลัก 

คือ เครื่องมือไม่ได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์ก าหนดที่ต้องการของห้องปฏิบัติการและเป็นไป

ตามเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการแปลผล

ผลการสอบเทียบว่าผ่านเกณฑ์ก าหนดที่ยอมรับและสอดคล้อง

ตามข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 

เครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของห้องปฏิบัติการที่

ต้องสอบเทียบไม่มีการติดป้ายแสดงรหัสหรือการบ่งช้ี เพื่อ

แสดงสถานะการสอบเทียบ รวมทั้งวันเดือนปีที่ได้รับการสอบ

เทียบครั้งล่าสุดและวันเดือนปี หรือเกณฑ์ครบก าหนดที่ต้อง

สอบเทียบใหม่ ไม่มีหลักฐานการสอบเครื่องมือระหว่างการใช้

งาน (Intermediate Check) ส าหรับล าดับที่ 3 จะมีความ

แตกต่างกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นั่นคือ 

หน่วยงานภาครัฐจะเป็นข้อก าหนดด้านระบบบริหารข้อ 4.3: 

การควบคุมเอกสาร สาเหตุหลัก คือ มีการก าหนดให้มีการ
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ทบทวนเอกสารด้านคุณภาพทุกประเภทอย่างน้อยปีละครั้งแต่

ไม่พบหลักฐานการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่มี

การช้ีบ่งข้อความที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมใหม่ไว้ในเอกสารหรือ

เอกสารแนบตามความเหมาะสม หน่วยงานภาคเอกชนที่พบ

สูงสุดในล าดับที่ 3 คือ ข้อก าหนดด้านวิชาการ ข้อ 5.9 :การ

ประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ สาเหตุหลัก คือ 

ห้องปฏิบัติการไม่เข้าร่วมการทดสอบความช านาญหรือ

เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมขอบข่ายท่ี

ขอการรับรอง ไม่พบหลักฐานการน าข้อมูลควบคุมคุณภาพ

ภายในมาวิเคราะห์แนวโน้มของการควบคุมคุณภาพภายใน

การทดสอบ โดยท าเป็น Control Chart เพื่อการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเชิงรุกได้ทันการณ์ ไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตแุละแกไ้ข

ปัญหาเมื่อพบผลการควบคุมคุณภาพอยู่นอกเกณฑ์การ

ควบคุมคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

วิจารณผ์ลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ให้บริการทดสอบ

สาธารณะ  ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วงปีงบประมาณ

พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จึงเป็นการอ้างอิงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  ไม่

สามารถน าไปอ้างอิงแทนประชากรทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ

ที่ ได้ รั บการรับรองความสามารถห้องปฏิบั ติการด้ าน

สาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ ห้องปฏิบัติการ

ภ า ค รั ฐที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ทดส อบ สา ธ า ร ณะ  จ า น วน  7 3 

ห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหาร

และด้านวิชาการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ถึง 9 

ข้อก าหนด และมีแนวโน้มออกข้าง (Sideway Trend) 

ลักษณะขึ้น-ลงถึง 16 ข้อก าหนด ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์

ทิศทางของข้อบกพร่องในอนาคตได้ว่าจะขึ้นหรือลงไปอีก  

รวมทั้งไม่พบแนวโน้มลดลง (Down Trend) เกิดขึ้น ซึ่งเกิดได้

จากบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น นโยบายการ

ลดก าลังคน ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องอัตราบุคลากร  จ านวน

รายการทดสอบที่มีจ านวนมาก ไม่ ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆในการทดสอบที่มีความ

รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ไม่

เอื้อต่อการท างาน ดังนั้นห้องปฏิบัติการภาครัฐควรมีการสร้าง

ระบบการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน ปรับสมรรถนะของ

ผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีแนวคิดและพฤติกรรมที่

เหมาะกับการด าเนินงานในภาวะที่มีความแข่งขัน  เพื่อเตรียม

รองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area:AFTA) และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community:AEC) ของประเทศไทย  

ในปี พ.ศ.2558  

 ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบ

สาธารณะ จ านวน 15 ห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มการเกิด

ข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการที่มีแนวโน้ม

ออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลงถึง 12 ข้อก าหนด

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) 5 ข้อก าหนดมีแนวโน้มลดลง 

(Down Trend) ถึง 6 ข้อก าหนด แสดงให้เห็นว่า

ห้องปฏิบั ติ การภาคเอกชนมีความพยายามที่ จะ ให้มี

ข้อบกพร่องในประเด็นดังกล่าวลดลง เนื่องจากข้อบกพร่อง

เหล่านี้สามารถวางแผน/ควบคุม/ก ากับการด าเนินการได้ หาก

ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ

ด าเนินการแก้ไขได้ทันในระยะเวลาการตรวจประเมิน (2 วัน)

ห้องปฏิบัติการจะด าเนินการแก้ไขและให้ผู้ตรวจประเมิน

พิจารณาในการตรวจประเมินทันที  ส่ งผล ให้จ านวน

ข้อบกพร่องที่ ได้รับมีจ านวนลดลงกว่าที่ควรจะเป็น  แต่

แนวโน้มที่ห้องปฏิบัติการควรพิจารณาด าเนินการแก้ไขไม่ให้มี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม คือ ข้อก าหนดที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น (Up Trend) ในข้อก าหนดที่ 4.7 (การให้บริการ

ลูกค้า) , 4.10 (การปรับปรุง), 4.11 (การปฏิบัติการแก้ไข), 

4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน) และด้านวิชาการข้อก าหนดที่ 

5.3 (สถานที่และภาวะแวดล้อม ) ดังนั้นห้องปฏิบัติการ

ภาคเอกชนควรตระหนักถึงการด าเนินภารกิจในส่วนที่มีความ

จ าเป็นที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศควบคู่

ไปด้วย  โดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์(ผลก าไร)

เพียงอย่างเดียว  ควรค านึงถึงระบบคุณภาพที่จะส่งผลต่อ

ประชาชนในภาพรวมเป็นหลัก เนื่องจากภาคเอกชนมีต้นทุน

ทางด้านการบริหารจัดการที่ดี ในการเรียนรู้  คาดการณ์

ล่วงหน้า มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนและ

ปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปภาพรวมของข้อบกพร่อง

ที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน

สาธารณสุขที่ให้บริการทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ใน

การศึกษาแนวโน้มของข้อบกพร่องที่พบ ท าการวิเคราะห์

สาเหตุของข้อบกพร่องที่พบสูงสุดของห้องปฏิบัติการในการ

น ามาพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบด้านสาธารณสุขที่ให้บริการสาธารณะ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจ านวนข้อบกพร่องให้น้อยลง 

และเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพการเป็นหน่วยให้บริการ

ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ  

แนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินสามารถ

แ ส ด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ท า ง ขอ งก า ร เ กิ ด ข้ อ บ ก พร่ อ ง ที่

ห้องปฏิบัติการสามารถวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

ซึ่ ง เป็นหัวใจหลักของการรักษาระบบบริหารคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มข้อบกพร่องที่พบ

สูงสุดของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ให้บริการ

ทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ ข้อบกพร่อง

ด้านวิชาการข้อ 5.4 : วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการ

ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่พบ

เป็นปัญหา และระบุ ไ ว้ ในผลการศึกษาข้ า งต้น  หาก

ห้องปฏิบัติการต้องการพัฒนาปรับปรุ ง เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด

ข้อบกพร่องนี้ซ้ า ห้องปฏิบัติการควรท าการศึกษาข้อก าหนด

ด้านวิชาการข้อน้ีในรายละเอียดตามข้อก าหนด 5.4.1-5.4.7.2 

ให้ละเอียด เพื่อท าการวางแผนการด าเนินงานตั้งแต่การเลือก

วิธีทดสอบที่น ามาใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องเป็นวิธีการที่มีการ

ตีพิมพ์ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ

ระดับประเทศก่อน ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานฉบับที่ใช้ได้ล่าสุด

ยกเว้นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถกระท าเช่นนั้นได้ 

หากจ าเป็นมาตรฐานต้องได้รับการจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติม 

เพื่อให้มั่นใจในการน าไปใช้ตรงกัน ต้องท าการตรวจสอบความ

ใช้ได้ของวิธี ในแต่ละพารามิเตอร์ต้องผ่านเกณฑ์การยอมรับ 

ต้องมีหลักฐานแสดงการประมาณค่าความไม่แน่นอนที่มีการ

น าองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบมา

ใช้ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ต้องมีวิธีการในการ

ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณและการถ่ายโอนข้อมูล 

เป็นต้น แต่หากห้องปฏิบัติการให้บริการทดสอบสาธารณะทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนมีการวางแผนด าเนินการร่วมกันอย่าง

จริงจังภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้การพัฒนาของ

ประเทศสามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้สู งสุด  

สอดคล้องกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area : AFTA) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริม

การขยายตัวทางการค้า โดยการเร่งลดภาษีสินค้าและยกเลิก

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

อาเซียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนอย่าง

เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยเป็น

จ านวนมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นตลาดและ

ฐานผลิตเดียว (Single Market and Production Base) จะ

ช่วยให้ประเทศมีความก้าวหน้าและสามารถพัฒนาสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ

กรณี ดังนั้นหากต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับห้องปฏิบัติการ

ควรท าการศึกษาแนวโน้มของการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบ

บริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ

สาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ในการวางแผนการให้การ

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองและ

ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ

ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการด าเนินการเพื่อให้

การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
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สร้างสัญญาณเตือนเมื่อตัวเลขคลาดเคลื่อนไปด้วยโปรแกรม excel 

 
                                                                         พรพรรณ  ปานทิพย์อ าพร  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้ด าเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังการ
ทดสอบและผลการทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะรายงานผล การควบคุมคุณภาพภายในที่นิยมน ามาใช้ได้แก่ 
การวิเคราะห์ซ  าในตัวอย่างเดียวกันการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ spiked sample หรือ การหา 
%recovery ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ตลอดช่วงใช้งานการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือโดยพิจารณาจากช่วงความ
เป็นเส้นตรงฯลฯ  ซึ่งตัวอย่างควบคุมแต่ละชนิดจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การยอมรับเพ่ือควบคุมไม่ให้ตัวเลขที่
วิเคราะห์ได้เกินเกณฑ์การยอมรับที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพมีจ านวนมากมายหลายรายการ 
การใช้สายตาตรวจสอบด้วยตัวเองทั งหมดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพ่ือเป็นการลดข้อผิดพลาดของการ
ตรวจสอบที่อาจจะเกิดขึ น เราสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft excel ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี
ขั นตอนดังนี  

 

จากแบบบันทึกผลการควบคุมคุณภาพดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น มีการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(correlation coefficient, r)ค่าการวิเคราะห์ซ  าในตัวอย่างเดียวกัน (duplicate) และการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมถ้า
ค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เราจะให้โปรแกรม excel แจ้งเตือนโดยแสดงค่าตัวเลขที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ด้วยสีแดง 

1. การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r) 
 1.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการก าหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นี คลิกเลือกเซลล์ J13 เกณฑ์การ

ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ r ≥0.995เราต้องก าหนดค่าในโปรแกรมเป็นr< 0.995 
 
 1.2 คลิกเลือก จากนั นเลือก Highlight Cells Rules / Less Than… 
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1.3 จะปรากฏหน้าต่างLess Thanในส่วนของ Format cells that are LESS THAN: ใส่ค่าตัวเลข 
0.995 และเลือก Red Text จากนั นคลิกปุ่ม OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การตรวจสอบค่าการวิเคราะห์ซ  าในตัวอย่างเดียวกัน (duplicate) 
 2.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการก าหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นี คลิกเลือกเซลล์ F11 เกณฑ์การ

ยอมรับค่าDuplicateคือค่าความแตกต่างระหว่างการทดสอบสองครั ง ≤ 250 เราต้องก าหนดค่าในโปรแกรมเป็นค่า > 
250  

 2.2 คลิกเลือก  จากนั นเลือกHighlight Cells Rules / Greater Than… 
 
 2.3 จะปรากฏหน้าต่าง Greater Than ในส่วนของ Format cells that are GREATER THAN: ใส่

ค่าตัวเลข 250และเลือก Red Text จากนั นคลิกปุ่ม OK 
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3. การตรวจสอบค่าการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุม 
 3.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการก าหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นี คลิกเลือกเซลล์ D13 เกณฑ์การ

ยอมรับค่าอยู่ในช่วง 8225 – 11,900 เราต้องก าหนดค่าในโปรแกรมไม่ให้ค่าอยู่ในช่วง 8225 – 11,900 
 
 3.2 คลิก เลือกจากนั นเลือกHighlight Cells Rules / More Rules… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.3 จะปรากฏหน้าต่าง New Formatting Rule ในส่วน Format only cells with: เลือกและ
กรอกข้อมูลดังนี  เลือก Cell Value, เลือก not between ใส่ค่าตัวเลข 8225 และ 11,900 ตามล าดับ  
  3.4 คลิกปุ่ม Format…  
  3.5 จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells คลิก 
Tab Font ในส่วนของ Color เลือกสีแดง จากนั นคลิกปุ่ม OK 
 จากตัวอย่างท่ียกขึ นมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการการ
ควบคุมคุณภาพภายใน ซึ่งเลือกมาเป็นตัวแทนของเกณฑ์การ
ยอมรับ 3 ประเภท ได้แก่ มากกว่า/มากกว่าเท่ากับ, น้อยกว่า/น้อย
กว่าเท่ากับ และเกณฑ์ที่ เป็นช่วง เราสามารถน ารายการการ
ควบคุมคุณภาพภายในรายการอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ตามประเภท
ของเกณฑ์การยอมรับได้ การสร้างสัญญาณเตือนเมื่อตัวเลข
คลาดเคลื่อนไปจะช่วยลดความผิดพลาดของการตรวจสอบผลการ
ควบคุมคุณภาพท าให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ น 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. สุพีชาถิรจิตตกุล. คู่มือเรียนรู้และใช้งานExcel 2010 ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั งที่ 1 นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ 
จ ากัด, 2547 
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ฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ข้อมูลอะไรบ้าง (ตอนจบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาววันดี  ลือสายวงศ์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

นางอังสนา  ฉั่วสุวรรณ์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

ความเดิมจากตอนที่แล้ว : “ระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ใช้กันทั่วไปอาจ
แบ่งออกเป็น 4 ระบบได้แก่ ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods) ระบบ EEC Class ระบบ NFPA และ ระบบ GHS (Globally Harmonized System of 
Classification and Labeling of Chemicals)” 

 2.2 ระบบ EEC Class เป็นการจ าแนกสารตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรปที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดง
อันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของอันตรายโดยใช้รูปภาพสีด าเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบนพ้ืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี
ส้มและมีอักษรย่อก ากับท่ีมุมขวาสัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ท่ีฉลากของสารเคมีที่ใช้ในสหภาพยุโรป 
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ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ EEC 

 
 
2.3 ระบบ NFPA ที่ The National Fire Protection 

Association ของสหรัฐอเมริกา ก าหนด สัญลักษณ์แสดง
อันตรายเป็นรูปเพชร (Diamond-shape) เพ่ือใช้ในการป้องกัน
และตอบโต้เหตุเพลิงไหม้สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทแยงมุมภายในแบ่งออกเป็น
สี่เหลี่ยมย่อย ขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พ้ืนที่ก ากับ 4 สี ได้แก่สีแดง
แสดงอันตรายจากไฟ (Flammability) สีน้ าเงินแสดงอันตรายต่อ
สุขภาพ (Health) สีเหลืองแสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร 
(Reactivity) และสีขาวแสดงคุณสมบัติพิเศษของสารและใช้
ตัวเลข 0 ถึง 4 เพ่ือแสดงถึงระดับอันตราย 

 

ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ NFPA 
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2.4ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เป็น
ระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบสากลในการ
จ าแนกหรือการจัดกลุ่มความเป็นอันตรายที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายเป็น
สัญลักษณ์สีด าบนพ้ืนขาวอยู่ภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีทั้งหมด 9 รูปสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อความหมาย
ของความเป็นอันตรายในแต่ละด้านและแต่ละประเภท ซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี 
ระบบนี้ยังรวมถึงการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี และข้อสนเทศที่ต้องระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ส าหรับค าสัญญาณ (signal words) ที่ใช้มี 2 ค าสัญญาณคือ 
“อันตราย” และ“ระวัง” ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้น ส่วนข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
(hazard statements) เพ่ืออธิบายลักษณะความเป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตรายที่จ าแนกได้ซึ่งจะเป็น
ข้อความสั้นๆ กระชับ และง่ายต่อความเข้าใจ เช่นระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน ระคายเคืองต่อผิวหนัง และอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็ง รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายจะปรากฏอยู่
บนฉลาก (Label) ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

รูปสัญลักษณ์แสดง 
ความเป็นอันตราย 

ประเภทความเป็นอันตราย 
หรือประเภทย่อยความเป็นอันตราย 

 รูปสัญลักษณ์แสดง 
ความเป็นอันตราย 

ประเภทความเป็นอันตราย 
หรือประเภทย่อยความเป็นอันตราย 

 

สารไวไฟ 
สารท่ีท าปฏิกิริยาได้เอง 
สารท่ีลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
สารท่ีสัมผัสน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ 
สารท่ีเกิดความร้อนได้เอง 
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

 

วัตถุระเบิด 
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ท่ีอาจระเบิดได้เม่ือ
ได้รับความร้อน) 
สารท่ีท าปฏิกิริยาได้เอง (ท่ีอาจระเบิดได้เม่ือได้รับ
ความร้อน) 
 

 

สารออกซิไดส์ 

 

 
 
ก๊าซภายใต้ความดัน 
 

 

สารกัดกร่อนโลหะ 
การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
การกัดกร่อนผิวหนัง 

 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ประเภทย่อย 1 และ 2 
เป็นอันตรายถึงตายได้ และประเภทย่อย 3 เป็น
พิษ) 

 

การก่อมะเร็ง 
การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว 
ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 

 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ประเภทย่อย 4 เป็น
อันตราย) 
การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง 
การระคายเคืองต่อผิวหนัง 
การระคายเคืองต่อดวงตา 
การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจหรืออาจ
ท าให้ง่วงซึมมึนงง 
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ 

 

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 
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ตัวอย่างของการใช้รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

 

 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 

อันตราย  ค าสัญญาณ 

เป็นพิษเมื่อกลืนกิน 
ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง 
และท าลายดวงตา 

 ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

 

ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ GHS 
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ตารางท่ี 1 ประเภทอันตรายและการเปรียบเทียบระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบต่างๆ
หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบทความนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการเท่านั้น 

3. วลีความเสี่ยง (R-phrase) และวลีความปลอดภัย (S-phrase) 

ตามระบบของสหภาพยุโรปก าหนดให้สารอันตรายต้อง
มีวลีความเสี่ยงบนฉลากและเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย โดยที่วลีความเสี่ยงประกอบด้วยอักษร 
“R”ตามด้วยตัวเลข วลีความเสี่ยงเป็นการระบุถึง
อันตรายที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น โลหะโซเดียม
จะมีสัญลักษณ์แสดงอันตรายตามระบบของยุโรปบน
ฉลากเป็นสารไวไฟมาก แต่ความเสี่ยงเฉพาะแสดงโดย 
R14/15 และ R34 ซึ่งR14/15 หมายถึงท าปฏิกิริยา
รุนแรงกับน้ า ท าให้ เกิดแก๊สไวไฟมาก และ R34 
หมายถึงท าให้เกิดการไหม ้นอกจากวลีความเสี่ยงฉลาก

จะมี วลีความปลอดภัยส าหรับ การจัด เก็บอย่ าง
ปลอดภัย การท างานกับสารเคมี การก าจัด การปฐม
พยาบาล และการป้องกันตนเองโดยที่ วลีความ
ปลอดภัยประกอบด้วยอักษร “S”ตามด้วยตัวเลข
รายการวลีความเสี่ยงและความปลอดภัยในภาษาต่างๆ 
นั้นสามารถหาได้จากเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีหากมีการใช้
ระบบ GHS ที่เป็นระบบสากลทั้งวลีความเสี่ยงและวลี
ความปลอดภัยก็คงเลิกใช้ไปโดยปริยาย ตัวอย่างของวลี
ความเสี่ยงและความปลอดภัย เช่น 
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 R15 เมื่อสัมผัสกับน้ าจะท าให้เกิดแก๊สไวไฟสูง
มาก  

R15/29 เมื่อสัมผัสกับน้ าจะท าให้เกิดแก๊ส
ไวไฟและเป็นพิษสูงมาก 

R26/27/28 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม การสัมผัส
กับผิวหนัง และถ้ากลืนเข้าไป 

S3 เก็บในสถานที่ท่ีเย็น 
S3/9/14.5 เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเท

สะดวก ให้ห่างจากกรด 
 
บทสรุป 
 บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ และอาจรวมถึง
สารเคมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยข้อมูลบนฉลากท่ีมีประโยชน์คือ ข้อมูลที่เป็นรายละเอียด
ทั่วไปรวมทั้งลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี วลีความ
เสี่ยงและวลีความปลอดภัยค าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย แม้ว่าระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตรายบนฉลากยังมีให้เห็นหลายระบบดังกล่าว แต่ในปัจจุบันทุกประเทศจะพยายาม
ใช้ระบบสากล GHS เพ่ือท าให้เกณฑ์การจ าแนกประเภทสารเคมีเป็นระบบเดียวกันทุกประเทศสามารถท าความเข้าใจ
ได้ตรงกันท าให้การจัดการสารเคมีเกิดผลดีและสามารถเพ่ิมระดับการป้องกันอันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าให้การค้าสารเคมีระหว่างประเทศจะมีความสะดวกมากข้ึนผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเก่ียวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ เพราะหากผู้ใช้สารเหล่านี้ศึกษาเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน อ่านข้อความบนฉลากสารเคมีและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ จะ
ท าให้สามารถใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตของตนเอง ผู้คนรอบข้าง ตลอดจนถึงท าให้เกิด
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย)
http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000054&&news_type=1 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/index.php?option=com_content&task=view&id=110
&Itemid=26 

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Libary/chem_label.htmและ
http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_regulation_thai.htm 

4. กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข http://203.157.72.102/csnet/chemfda.asp 

5. www.npc-se.co.th 
6. http://www.ilpi.com/msds/ref/riskphrases.html 

http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000054&&news_type=1
http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Libary/chem_label.htm
http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_regulation_thai.htm
http://203.157.72.102/csnet/chemfda.asp
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วันท่ี 12 และ 15 – 16 พฤศจิกายน 2555 ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Statistical approach for Proficiency 
Testing in Medical Testing Field” ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้ประเมินของ
ส านักฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
ความช านาญได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
การแพทย์ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้เชิญวิทยากรจากภายในประเทศและต่างประเทศมาบรรยายในครั้งนี้ อาทิ
เช่น Mr. Daniel William Tholen, Mr.Christ  Lourens 
 

 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์การศึกษาและ
จัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ... โดย
พรบ  .ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการใน
เรื่องความปลอดภัยของชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานคุณภาพ MSTQ ของประเทศไทย การสัมมนาในครั้งนี้มีคณะ
ผู้บริหารผู้แทนจากห้องปฏิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวกว่า 150 คน    ณ 
ห้องแมจิก โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนช่ัน  กรุงเทพฯ 

 
 
วันท่ี 20-21 ธันวาคม  2555 ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้
จัดการอบรมหลักสูตร “Interpretation on  ISO/IEC  17043:2010 
ครั้งที่ 2” ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมิน
ของส านักฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการภายในประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในการตีความ ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17043:2010 เพื่อสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล 

 

 

 

ภาพกจิกรรม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมการทดลอง และเกมท้า
ทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบมาจัดแสดงเพื่อให้เด็ก

และเยาวชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริง ภายใต้การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 
2556 ณ บริเวณลานโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 และ
บริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กิจกรรมวันเด็กรวมทั้งกิจกรรมทดลองและเกมท่ีน ามาจัดขึ้นในปีนี้ ได้แก่ 

การสาธิตและทดลองควบคุมเรือหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างน้ า สถานีเป่าแก้ว ให้ความรู้เรื่องอุณหภูมิเกี่ยวกับการเป่า

แก้ว สถานีนักเคมีจิ๋วผลิตน้ ายาล้างจานและสบู่ ให้เด็กๆเป็นนักเคมีผลิตน้ ายาล้างจาน สบู่ ซึ่งเป็นของใช้ในบ้าน

เพื่อส่งเสริมความรู้และทดลองท าได้ด้วยตนเอง สถานีนักปั้นเซรามิกน้อย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ให้เด็กได้

สัมผัสการหล่อชิ้นงานเซรามิค และ ระบายสี เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ทดลองท าได้

จริง พร้อมกับน าผลงานที่ท ากลับบ้าน ได้ด้วย และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ทางกรม

วิทยาศาสตร์บริการจัดให้น้องๆ และเยาวชนได้ร่วมสนุกกัน 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่ง หมายเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึง

ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ได้เห็น ว่ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มี

ความส าคัญมีประโยชน์ต่อวิถี ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างนิสัยรักการอ่านจากการได้สัมผัส

บรรยากาศภายในหอสมุด ด ร . ตั ้ว ฯ   กับสถานีคลั งสมองของ

นั ก วิท ย าศ า สต ร์ น้ อ ย  ซึ่ ง หอสมุดแห่งนี้นับเป็นแหล่งค้นคว้า และ 

เรียนรู้  ตลอดจนการสร้างสรรค์ ผลงาน เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การจัดงานแนวคิด “พลังคิด พลัง อนาคต KIDS FOR THE FUTURE” 

 

 

เอือ้เฟือ้ข้อมลูและภาพ จากฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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