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ทักทาย....สมาชิก บร. สาร
บร.สำร ฉบับที่ 25 ตุลำคม 2555 – มกรำคม 2556
เป็นฉบับที่ 7 ทีไ่ ด้ปรับรูปแบบจำกเอกสำรรูปเล่ม
เป็นเอกสำรแบบอีเล็กโทรนิกส์ บร. สำร โดยยังคง
เนื้อหำที่มีสำระทำงวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนของห้องปฏิบัติกำร ซึง่ ในฉบับนี้มีเนื้อหำ
ของบทควำมเรื่อง “ฉลากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ให้ข้อมูลอะไรบ้าง”(ตอนจบ) และอีกบทควำมที่
น่ำสนใจยิ่งเพรำะทำง บร. ได้รับควำมอนุเครำะห์
บทควำมเชิงวิจัยจำกคุณเสำวนีย์ อำรมย์สุข และ
คณะ จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เรื่อง”
การศึกษาแนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ
ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ระหว่างปี พ.ศ.
2551-พ.ศ. 2554” ในโอกำสนี้ขอเชิญชวนท่ำน
สมำชิกทีต่ ้องกำรมีส่วนร่วมใน บร. สำร สำมำรถส่ง
บทควำมที่น่ำสนใจมำยังกองบรรณำธิกำรทำงเรำ
ยินดีพิจำรณำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกทุกท่ำน
และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่อยู่ในแวด
วงเดียวกันจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ
ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกท่ำน หำกท่ำนต้องกำรให้
มีกำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนใดโปรดแจ้งมำยัง
บรรณำธิกำร บร. สำร จักขอบคุณยิ่ง
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การจัดการเครื่องมือสาหรับห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบทางจุลชีววิทยา
เพื่อการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิ าร

ศันสนีย์ ชีระพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
ปัจ จุบัน พบว่า ห้อ งปฏิบัติก ารให้ค วามสนใจต่อ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นอย่างดี เนื่องจากส่งผลให้ห้องปฏิบัติการได้รับความเชื่อถือ สร้างความมั่นใจต่อผลการ
ทดสอบ เกิดการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ลดการกีด กัน ทางด้า นกาแพงภาษีม าสู่ก ารใช้ มาตรการข้อกาหนด
ทางด้านวิชาการ ดังนั้นการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วย
รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) จึงเป็นสิ่ ง สาคั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
จั ด การทั้ ง ด้ า นระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและด้ า นวิ ช าการของ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในด้า นวิชาการนั้น มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่ างกันขึ้นกับงานทดสอบ งานทางจุลชีววิทยาเป็น งานหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะทาง และ
ข้อกาหนดหนึ่งที่สาคัญด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อขอรับการ
รับรองฯ คือ เครื่องมือ (Equipment) ที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ

สิ่งสาคั ญสาหรั บข้อก าหนดในเรื่ อ งเครื่ อ งมือ คือ ห้อ งปฏิบั ติการต้ องจัด ทาโปรแกรมการสอบเทีย บ
(Calibration) ดาเนินการสอบเทียบตามแผน การทวนสอบการปฏิบัติงาน (Performance verification) และ
การบารุงรักษาเครื่องมือที่มีผลโดยตรงต่อการทดสอบด้วยความถี่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านมา
ชนิด ลักษณะเครื่องมือ ความจาเป็น ซึ่งช่วงการสอบเทียบ และการทวนสอบของเครื่องมือควรสั้นกว่าระยะเวลา
ที่เครื่องมือจะมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกช่วง บันทึกต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือต้องเก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเครื่องมือที่
สาคัญในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา มีดังนี้
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature measurement devices) เมื่ออุณหภูมิมีผลกระทบโดยตรง
ต่ อ ผลการวิ เ คราะห์ หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ความถู ก ต้ อ งของเครื่ อ งมื อ อื่ น มาตรฐานอ้ า งอิ ง (Reference
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standard) สาหรับการวัดอุณหภูมิที่ใช้ในการทวนสอบ เช่น เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง (Reference thermometer)
หรือเทอร์โมคัปเปิ้ล(Thermocouple) ฯลฯ ต้องได้รับการสอบเทียบไปยังมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ มาตรฐานอ้างอิงต้องใช้สาหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเพียงอย่างเดียว ไม่ใช้ในงานประจา
รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ผลิตถ้าจาเป็ นเครื่องวัดอุณหภูมิเหล่านี้ต้องจัดให้มี
การทวนสอบและควรเลือกใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีช่วงอุณหภูมิและความละเอียดเหมาะสมกับงาน

- ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
และตู้ อบความร้อน (oven) ต้ องมีการตรวจสอบความคงที่ของอุณ หภูมิ การ
กระจายอย่างสม่าเสมอของอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ถึงสภาวะสมดุลในเครื่องมือ
เหล่านี้ ในครั้งแรกก่อนนาเครื่องมือมาใช้งาน และจัดทาเป็นเอกสารวิธีปฏิบัติงาน
โดยค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะการใช้ ง านเครื่ อ งมื อ แต่ ล ะเครื่ อ งที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ เช่ น
ตาแหน่งที่ใช้งาน ระยะห่าง ความสูงของแต่ละชั้น หรือความสูงของจานเพาะเชื้อที่
วาง และมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเครื่องมือ การเฝ้าระวัง การซ่อมแซม
หรือการปรับปรุงเครื่องมือเหล่านั้นด้วย รวมทั้งต้องมีการทวนสอบเป็นระยะๆ
- ตุ้มน้าหนักและเครื่องชั่ง (Weights and balances) ต้องผ่านการสอบ
เทียบตามระยะเวลาที่กาหนด และควรมีการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกวันก่อนใช้งาน
- เครื่องมือวัดปริมาตร (Volumetric equipment) เช่น เครื่องจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Automatic
dispensers) เครื่องจ่ายสารละลาย / เครื่องเจือจาง (Dispensers / Diluters) ที่นามาใช้ในห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา ควรทวนสอบปริมาตรก่อนนามาใช้งาน โดยตรวจสอบความแม่น (Accuracy) ของปริมาตรเทียบกับ
ปริมาตรที่ตั้งไว้ และตรวจสอบความเที่ยง (Precision) ของการวัดปริมาตรหลายๆ ครั้งรวมทั้งทาการตรวจสอบ
ตามระยะเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ ยังคงวัดปริมาตรได้ตามที่ระบุ สาหรับเครื่องแก้วที่มีใบรับรองที่
ระบุค่ายอมรับไว้ และผ่านการสอบเทียบแล้ว ไม่จาเป็นต้องมีการทวนสอบ ส่วนเครื่องมือวัดปริมาตรชนิดใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง (Single - use disposable volumetric equipment) ห้องปฏิบัติการควรตรวจสอบว่าผู้ผลิตมีการ
จัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ และหลังจากการทวนสอบปริมาตรในครั้งแรก
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ก่อนใช้งาน ควรมีการตรวจสอบแบบสุ่มถึงความแม่นของปริมาตร ถ้าผู้ผลิตไม่ได้รับการยอมรับในระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบทุกรอบ (Batch) ที่รับมาตามความเหมาะสมในการใช้งาน
- หม้อนึ่งอัดความดัน (Autoclave) ต้องมีความสามารถในการใช้
งานได้ ต ามอุณ หภู มิที่ร ะบุไ ว้ การตรวจสอบความใช้ ไ ด้ใ นครั้ งแรก (Initial
validation) ควรรวมถึงการศึกษาลักษณะการทางานของเครื่องในแต่ละรอบ
(Cycle) และควรทาซ้าเมื่อมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง หรือเมื่อผลของการ
ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อผิดปกติ ใช้มาตรฐานอ้างอิงใน
การตรวจสอบอุณหภูมิต่าสุดและสูงสุดที่สอบกลับได้ถึงหน่วยเอสไอ(SI units)
หรือสอบกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
สัปดาห์ละครั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิต้องวางไว้ในตาแหน่งที่เ หมาะสม ใช้เทป
ที่บ่งชี้ว่าได้ผ่านความร้อนแล้ว (Heat-indicating tape) ติดบนวัสดุที่จะ
น าเข้ า หม้ อ นึ่ ง อั ด ความดั น ทุ ก ครั้ ง รวมทั้ ง ใช้ ห ลอดหรื อ แถบทดสอบทาง
ชีวภาพ (Biological indicator vial or trip) ทุกครั้งที่ใช้เครื่อง ควรเปลี่ยน
น้าภายในเครื่องทุกสัปดาห์ และตรวจสอบรอยรั่วซึมของไอน้าตามบริเวณฝาปิดและวาล์วเพื่อความปลอดภัย
(Safety valve)
- เครื่องมืออื่นๆ เช่น เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนาความร้อน
(Conductivity) และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เ คียงกัน ต้องมีการทวนสอบเป็น ระยะๆ ก่อนใช้งาน
สารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการทวนสอบต้องเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมและระบุวันหมดอายุไว้ที่ภาชนะ หาก
ความชื้นสัมพัทธ์มีความสาคัญต่อการทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) ไว้ใช้งาน
โดยต้องมีการสอบเทียบที่สอบกลับได้ถึงหน่วยเอสไอ(SI units) หรือสอบกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงเครื่องจับเวลา และเครื่องจับเวลาบนหม้อนึ่งอัดความดัน ต้องมีการทวน
สอบโดยใช้เครื่องจับเวลาที่ได้รับการสอบเทียบหรือใช้สัญญาณเวลามาตรฐานของประเทศ
นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการต้องระมั ดระวังการปนเปื้อนข้ามจากเครื่องมือ เช่น เครื่องมือหรือเครื่องแก้วที่
นามาใช้ใหม่ได้ควรทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อควรแยกไว้ในห้องที่เฉพาะแยกจาก
ที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม
การบารุงรักษาเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นต้องดาเนินการตามช่วงเวลาที่กาหนด มีการทวนสอบอย่าง
เหมาะสม ทาความสะอาด พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบความเสียหาย เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้พิจารณาระยะเวลาในการ
บารุงรักษาเครื่องมือ เช่น ความถี่ในการใช้งาน เครื่องมือที่ผ่านการซ่อมบารุง เครื่องมือปรับแต่งใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ต้องบันทึกรายละเอียดกิจกรรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในประวัติเครื่องมือ
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การศึกษาแนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบด้าน
สาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2554
เสาวนีย์ อารมย์สุข *ชมไฉไล สินธุสาร อรัญ ทนันขัติ และสุวรรณา จารุนุช
บทคัดย่อ
การรั บ รองความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เป็น กระบวนการหนึ่งที่ชี้บ่งถึง
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มข้อบกพร่องและสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดข้อบกพร่องสูงสุดของห้องปฏิบัติการใน
การนาไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ จากการรวบรวมข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขหรือผลิตภัณฑ์ สุข ภาพที่ใ ห้บ ริก ารทดสอบสาธารณะของห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554 จานวน 88 แห่ง จาแนกเป็นห้องปฏิบัติการภาครัฐ จานวน 73
แห่ง และภาคเอกชน 15 แห่ง จากจานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 215 แห่ง คิดเป็น 41 % ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองทั้งหมด พบว่า ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีแนวโน้มของข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการที่เพิ่มขึ้น (Up Trend)
ในช่วงปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จานวน 9 ข้อกาหนดคิดเป็น 36% ของข้อกาหนดทั้งหมด ส่วนห้องปฏิบัติการภาคเอกชนมีแนวโน้มของ
ข้อบกพร่องทั้งด้านระบบบริหารและวิชาการที่เพิ่มขึ้น (Up Trend) ในช่วงปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จานวน 5 ข้อกาหนดคิดเป็น 20%
ของข้อกาหนดทั้งหมด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องส่วนใหญ่เป็น ลักษณะขึ้น-ลง (Sideway Trend)
และไม่คงที่อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องที่พบสูงสุดของห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ข้อบกพร่องด้านวิชาการ
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ข้อ 5.4 ซึ่งเกี่ยวกับวิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
*Correspondent author: soavanee.a@dmsc.mail.go.th

คาสาคัญ:ข้อบกพร่อง, ห้องปฏิบัติการ, ISO/IEC 17025:2005, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บทนา
ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น องค์ ก รรั บ รอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มี
ระบบบริหารคุณภาพการเป็นองค์กรรับรองตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17011
กระบวนการรั บ รองความสามารถ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต่ ก ารยื่ น ขอการรั บ รอง จนถึ ง การได้ รั บ
ใบรับรอง มีทั้งหมด 43 ขั้นตอน ในส่วนของการให้การรับรอง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ของประเทศตามข้ อ ก าหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีกระบวนงานที่มีความสาคัญ
ต่อห้องปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนการตรวจประเมิน ซึ่งในขั้นตอนนี้
หากห้ องปฏิบัติ การไม่ไ ด้จัด ทาระบบหรือจั ดทาระบบแล้ ว ไม่

สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 หรือ
จัด ทาระบบแล้ วไม่ไ ด้ นาไปใช้ท าให้ มีผ ลกระทบต่อ ระบบการ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม และท าให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ใน
ความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ (ชมไฉไล,2551)
ผู้ตรวจประเมินจะให้เป็นข้อบกพร่องแก่ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
ห้อ งปฏิ บั ติ การวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง ด าเนิน การแก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง และเสนอแนวทางป้องกันให้แล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ห้องปฏิบัติการตั้งไว้ ซึ่งบางหน่วยงานกาหนด
เป็นตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators)
ขององค์ก ร ดั งนั้ นข้ อ บกพร่ อ งที่ ห้ องปฏิ บั ติก ารได้รั บจากการ
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ตรวจประเมิ น จึ ง เป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ
เนื่องจากการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทาให้
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขมีการพัฒนาและรักษา
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตามข้ อ ก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 ปั จ จุ บั น มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ความสามารถห้อ งปฏิบั ติ ก ารด้ านสาธารณสุข ตามข้ อ กาหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จานวน 215 ห้องปฏิบัติการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) จาแนกเป็นห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐ จานวน 73 แห่งและภาคเอกชน จานวน 142 แห่ ง
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา เครื่องสาอาง อาหาร วัตถุมีพิษที่ใช้
ในบ้าน ถุงยางอนามัยและวัตถุทางการแพทย์อื่นๆ ตามบทบาท
หน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ การ
คุ้มครองผู้บริ โภค เพื่อเป็นข้อ มูลการดาเนิ นการทางกฎหมาย
สนับสนุนการส่งออก จานวน 73 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(อาทิ สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สานักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น) หน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แ ก่ กรมปศุ สั ต ว์ (อาทิ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ
สัตว์ เป็นต้น) กรมวิชาการเกษตร (อาทิ สานักวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยการผลิตทางเกษตรสานักวิ จัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ต่างๆ เป็นต้น) กรมประมง (อาทิ สานักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ง สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เป็นต้น)หน่วยงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ต่ า งๆ (อาทิ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น) หน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ องค์ ก ารเภสั ช กรรม คณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล เป็ น ต้ น หน่ ว ยงานของ
กระทรวงกลาโหม ได้ แ ก่ โรงงานเภสั ช กรรมทหาร เป็ น ต้ น
หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ได้แ ก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และส่วนราชการอื่นๆ ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น
หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้บริการตรวจ วิเคราะห์ จาแนกเป็น
1. ให้บริการทดสอบสาธารณะแก่ผู้ใช้บริการภายนอก
และประชาชนทั่วไป เพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเพื่อการส่งออก จานวน
15 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการ
แพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จ ากั ด สาขากรุ งเทพ สงขลา ขอนแก่ น
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลา
บอราทอรีย์ จากัด บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จากัดบริษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด สถาบันอาหาร และบริษัท แอนาไลติคอล
ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จากัด
2. ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใน เนื่องจากเป็น
ห้อ งปฏิบั ติก ารของโรงงานหรือ ผู้ป ระกอบการผลิต ผลิ ตภั ณ ฑ์
สุ ข ภาพเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพน าข้ อ มู ล ผลการทดสอบไป
ประกอบการขึ้นทะเบียนตารับ/ผลิตภัณฑ์ใช้ในการส่งออกไปยัง
ประเทศคู่ค้า จานวน 127 แห่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเน้นไปที่
ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการ
ทดสอบสาธารณะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มข้อบกพร่องที่ได้จากการ
ตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุข ในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1: แสดงจานวนห้องปฏิบตั ิการภาครัฐที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และห้องปฏิบัตกิ ารภาคเอกชนที่จาแนกตามวัตถุประสงค์ที่ขอการรับรอง
วิธีการดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
Research) (เกียรติสุดา, 2552) รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case study method) (พิชญ์สินีและพิมพ์ทอง, 2552) เพื่อ
ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์หาสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ใน
การนาไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ส่งผลให้จานวน
ข้อบกพร่องลดน้อยลง สามารถรักษาระบบบริหารคุณภาพ
การเป็นหน่วยให้บริการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
เอกสารรายงานการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
จากการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการ
สาธารณะจานวน 73 แห่งและภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบ
สาธารณะจานวน 15 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2551พ.ศ.2554 ตามข้ อ ก าหนดข้ อ 4: ข้ อ ก าหนดด้ า นบริ ห าร
(Management Requirement) และ ข้อ 5: ข้อกาหนดด้าน
วิชาการ (Technical Requirement) ของข้ อ ก าหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ดังตารางที่ 1 จากนั้นนา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยการจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
หมวดหมู่ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อ มูล ในการวิจัย เชิ ง
คุณภาพ

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
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ตารางที่ 1 : แสดงรายละเอียดข้อกาหนดด้านบริหารและด้านวิชาการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

หัวข้อเรื่อง

ISO/IEC 17025:2005
ข้อ 4

ข้อกาหนดด้านบริหาร (Management Requirement)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

ข้อ 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

องค์กร (Organization)
ระบบการบริหารงาน (Management system)
การควบคุมเอกสาร (Document control)
การทบทวนคาขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา (Review of requests, tenders and contracts)
การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ (Subcontracting of tests and calibrations)
การจัดซื้อสินค้าและบริการ (Purchasing services and supplies)
การให้บริการลูกค้า (Service to the customer)
ข้อร้องเรียน (Complaints)
การควบคุมงานทดสอบและ/หรือ สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนด (Control of nonconforming
testing and/or calibration work)
การปรับปรุง (Improvement)

การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)
การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action)
การควบคุมบันทึก (Control of records)
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audits)
การทบทวนการบริหาร (Management reviews)
ข้อกาหนดด้านวิชาการ (Technical requirements)
ทั่วไป (General)
บุคลากร (Personnel)
สถานที่และภาวะแวดล้อม (Accommodation and environmental conditions)
วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Test and calibration methods and
method validation)
เครื่องมือ (Equipment)

5.9

ความสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
การชักตัวอย่าง (Sampling)
การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ (Handling of test and calibration items)
การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ (Assuring the quality of test and calibration

5.10

การรายงานผล (Reporting the results)

5.6
5.7
5.8

results)

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
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ผลการวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-พ.ศ.2554 ได้ผลการศึกษา ดังนี้
ห้องปฏิบัติการภาครัฐ จานวน 73 ห้องปฏิบัติการ พบว่า
 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.1 (องค์กร), 4.2 (ระบบการบริหารงาน), 4.3 (การ
ควบคุมเอกสาร), 4.4 (การทบทวนคาขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา), 4.7 (การให้บริการลูกค้า), 4.9 (การควบคุมงานทดสอบ
และ/หรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนด), 4.10 (การปรับปรุง), 4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน) และด้านวิชาการข้อกาหนดที่ 5.5
(เครื่องมือ)
 มีแนวโน้มออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลง ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.5 (การจ้างเหมาช่วงงาน
ทดสอบและสอบเทียบ), 4.6 (การจัดซื้อสินค้าและบริการ), 4.8 (ข้อร้องเรียน), 4.11 (การปฏิบัติการแก้ไข), 4.13 (การควบคุมบันทึก),
4.14 (การตรวจติดตามคุณภาพภายใน), 4.15 (การทบทวนการบริหาร) และด้านวิชาการข้อกาหนดที่ 5.1 (ทั่วไป), 5.2 (บุคลากร), 5.3
(สถานที่และภาวะแวดล้อม), 5.4 (วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี), 5.6 (ความสอบกลับได้ของการวัด), 5.7
(การชักตัวอย่าง), 5.8 (การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ), 5.9 (การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ) และ 5.10
(การรายงานผล) ดังรูปที่ 2
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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ข้อกำหนดตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2005

รูปที่ 2:แสดงแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-พ.ศ.2554
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ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน จานวน 15 ห้องปฏิบัติการ พบว่า
 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.7 (การให้บริการลูกค้า), 4.10 (การปรับปรุง), 4.11
(การปฏิบัติการแก้ไข), 4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน)และด้านวิชาการข้อกาหนดที่ 5.3 (สถานที่และภาวะแวดล้อม)
 มีแนวโน้มออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลง ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.1 (องค์กร), 4.2 (ระบบการ
บริหารงาน), 4.3 (การควบคุมเอกสาร), 4.6 (การจัดซื้อสินค้าและบริการ), 4.14 (การตรวจติดตามคุณภาพภายใน) และด้านวิชาการ
ข้อกาหนดที่ 5.2 (บุคลากร), 5.4 (วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธ)ี , 5.5 (เครื่องมือ) , 5.6 (ความสอบกลับได้
ของการวัด), 5.8 (การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ), 5.9 (การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ) และ 5.10 (การ
รายงานผล)
 มีแนวโน้มลดลง (Down Trend) ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.4 (การทบทวนคาขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อ
สัญญา), 4.8 (ข้อร้องเรียน), 4.9 (การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนด), 4.13 (การควบคุมบันทึก) และ
ด้านวิชาการข้อกาหนดที่ 5.1 (ทั่วไป) และ 5.7 (การชักตัวอย่าง)
 มีแนวโน้มคงที่ (Stable Trend) ด้านระบบบริหารข้อกาหนดที่ 4.5 (การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบและสอบเทียบ)
และ 4.15 (การทบทวนการบริหาร) ดังรูปที่ 3
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
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รูปที่ 3:แสดงแนวโน้ม การเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการของห้อ งปฏิบัติการภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบ
สาธารณะ ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2551-พ.ศ.2554
เมื่อพิจารณาแนวโน้มข้อบกพร่องด้านระบบบริหารและด้านวิชาการจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านสาธารณสุขที่ให้บริการทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่มีแนวโน้มสูงสุด
10 ลาดับแรกในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ดังตารางที่ 2

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
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ตารางที่ 2 : แสดงจานวนข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะที่
พบสูงสุด 10 ลาดับแรก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2551- พ.ศ.2554
ลาดับ
ที่

ห้องปฏิบัติการภาครัฐ

ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน

ข้อกาหนดตาม

จานวนข้อบกพร่อง

ข้อกาหนดตาม

จานวนข้อบกพร่อง

มาตรฐาน

ที่พบสูงสุด

มาตรฐาน

ที่พบสูงสุด

ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005

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

รายละเอี ย ดปั ญ หาที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด
ข้ อ บกพร่ อ งของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบด้ า นสาธารณสุ ข ที่
ให้ บ ริ ก ารทดสอบสาธารณะทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ตาม
ข้ อ ก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 ในช่ ว ง
ปี ง บประมาณพ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง สุ ด 3
ลาดับแรก พบว่า หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบสาธารณะทั้ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ พ บสู ง สุ ด เป็ น ล าดั บ แรก คื อ
ข้อกาหนดด้านวิชาการข้อ 5.4:วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการ
ตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี โดยพบสาเหตุ ห ลั ก คื อ การ
เลือกใช้วิธีทดสอบไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หลักฐานการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีในแต่ละพารามิเตอร์แ ละเกณฑ์
การตัดสินใจยอมรับไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน การประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการวั ดไม่ไ ด้ นาองค์ ประกอบความไม่ แน่ นอนทั้งหมดที่
ส าคั ญ ในสถานการณ์ ที่ ก าหนดมาใช้ พิ จ ารณาโดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์ที่เหมาะสม การคานวณและการถ่ายโอนข้อมูลไม่มี

การตรวจสอบอย่างเหมาะสมในลักษณะที่เป็นระบบ ลาดับที่
2 คือ ข้อกาหนดด้านวิชาการข้อ 5.5:เครื่องมือ พบสาเหตุหลัก
คือ เครื่องมือไม่ได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์กาหนดที่ต้องการของห้องปฏิบัติการและเป็นไป
ตามเกณฑ์กาหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการแปลผล
ผลการสอบเทียบว่าผ่านเกณฑ์กาหนดที่ยอมรับและสอดคล้อง
ตามข้ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารก าหนด
เครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของห้องปฏิบัติการที่
ต้องสอบเที ยบไม่ มีการติดป้า ยแสดงรหัส หรือการบ่งชี้ เพื่ อ
แสดงสถานะการสอบเทียบ รวมทั้งวันเดือนปีที่ไ ด้รับการสอบ
เทียบครั้งล่าสุดและวันเดือนปี หรือเกณฑ์ครบกาหนดที่ต้อง
สอบเทียบใหม่ ไม่มีหลักฐานการสอบเครื่องมือระหว่างการใช้
งาน (Intermediate Check) สาหรับลาดับที่ 3 จะมีความ
แตกต่ า งกั น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน นั่ น คื อ
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นข้อกาหนดด้านระบบบริห ารข้อ 4.3:
การควบคุ มเอกสาร สาเหตุห ลัก คือ มี การกาหนดให้มีการ
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ทบทวนเอกสารด้านคุณภาพทุกประเภทอย่างน้อยปีละครั้งแต่
ไม่พบหลักฐานการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่มี
การชี้บ่งข้อความที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมใหม่ไ ว้ในเอกสารหรื อ
เอกสารแนบตามความเหมาะสม หน่วยงานภาคเอกชนที่พบ
สูงสุดในลาดับที่ 3 คือ ข้อกาหนดด้านวิชาการ ข้อ 5.9:การ
ประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ สาเหตุหลัก คือ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไม่ เ ข้ า ร่ ว มการทดสอบความช านาญหรื อ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมขอบข่ายที่
ขอการรับรอง ไม่พบหลักฐานการนาข้อมูลควบคุมคุณภาพ
ภายในมาวิเคราะห์แนวโน้มของการควบคุมคุณภาพภายใน
การทดสอบ โดยทาเป็น Control Chart เพื่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกได้ทันการณ์ ไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไข
ปั ญ หาเมื่ อ พบผลการควบคุ ม คุ ณ ภาพอยู่ น อกเกณฑ์ ก าร
ควบคุมคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
วิจารณ์ผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข อง
ห้องปฏิบัติก ารทดสอบด้ านสาธารณสุขที่ ให้บริ การทดสอบ
สาธารณะ ตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จึงเป็นการอ้างอิงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่
สามารถนาไปอ้างอิงแทนประชากรทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
สาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ ห้องปฏิบัติการ
ภ า ค รั ฐที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท ด ส อ บ ส า ธ า ร ณ ะ จ า นว น 7 3
ห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบบริหาร
และด้านวิชาการที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น (Up Trend) ถึง 9
ข้ อ ก าหนด และมี แ นวโน้ ม ออกข้ า ง (Sideway Trend)
ลักษณะขึ้น-ลงถึง 16 ข้อกาหนด ทาให้ไม่สามารถคาดการณ์
ทิศ ทางของข้ อ บกพร่ อ งในอนาคตได้ ว่ า จะขึ้ น หรื อ ลงไปอี ก
รวมทั้งไม่พบแนวโน้มลดลง (Down Trend) เกิดขึ้น ซึ่งเกิดได้
จากบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น นโยบายการ
ลดก าลั งคน ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งอั ต ราบุ ค ลากร จ านวน
รายการทดสอบที่ มี จ านวนมาก ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการไปฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆในการทดสอบที่มีความ

รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ระเบียบข้อบังคั บ กฎหมายต่างๆ ไม่
เอื้อต่อการทางาน ดังนั้นห้องปฏิบัติการภาครัฐควรมีการสร้าง
ระบบการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน ปรับสมรรถนะของ
ผู้ป ฏิบั ติ งานให้ มี ศัก ยภาพสูงขึ้ น มี แนวคิด และพฤติ ก รรมที่
เหมาะกับการดาเนินงานในภาวะที่มีความแข่งขัน เพื่อเตรียม
รองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade
Area:AFTA) และการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community:AEC) ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2558
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาคเอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทดสอบ
สาธารณะ จ านวน 15 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี แ นวโน้ ม การเกิ ด
ข้อบกพร่ องด้านระบบบริ หารและด้านวิชาการที่มี แนวโน้ ม
ออกข้าง (Sideway Trend) ลักษณะขึ้น-ลงถึง 12 ข้อกาหนด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Up Trend) 5 ข้อกาหนดมีแนวโน้มลดลง
(Down Trend) ถึ ง 6 ข้ อ ก าหนด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาคเอกชนมี ค วามพยายามที่ จ ะให้ มี
ข้อบกพร่องในประเด็นดังกล่าวลดลง เนื่องจากข้อบกพร่ อง
เหล่านี้สามารถวางแผน/ควบคุม/กากับการดาเนินการได้ หาก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาคเอกชนพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า สามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้ทันในระยะเวลาการตรวจประเมิน (2 วัน)
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะด าเนิ น การแก้ ไ ขและให้ ผู้ ต รวจประเมิ น
พิ จ ารณาในการตรวจประเมิ น ทั น ที ส่ ง ผลให้ จ านวน
ข้ อ บกพร่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มี จ านวนลดลงกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น แต่
แนวโน้มที่ห้องปฏิบัติการควรพิจารณาดาเนินการแก้ไขไม่ให้มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ไปจากเดิม คือ ข้ อกาหนดที่ มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้น (Up Trend) ในข้อกาหนดที่ 4.7 (การให้บริการ
ลูกค้า) , 4.10 (การปรับปรุง), 4.11 (การปฏิบัติการแก้ไข),
4.12 (การปฏิบัติการป้องกัน) และด้านวิชาการข้อกาหนดที่
5.3 (สถานที่ แ ละภาวะแวดล้ อ ม) ดั ง นั้ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภาคเอกชนควรตระหนักถึงการดาเนินภารกิจในส่วนที่มีความ
จาเป็นที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศควบคู่
ไปด้วย โดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์(ผลกาไร)
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ควรค านึ งถึ งระบบคุ ณภาพที่จ ะส่ งผลต่ อ
ประชาชนในภาพรวมเป็นหลัก เนื่องจากภาคเอกชนมีต้นทุน
ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ นการเรี ย นรู้ คาดการณ์
ล่วงหน้า มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนและ
ปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปภาพรวมของข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุ ข ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทดสอบสาธารณะทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในช่ ว งปี งบประมาณพ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ใน
การศึ ก ษาแนวโน้ ม ของข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บ ท าการวิ เ คราะห์
สาเหตุของข้อบกพร่ องที่พบสูงสุดของห้องปฏิบัติการในการ
นามาพั ฒนาปรั บปรุ งระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบด้านสาธารณสุขที่ให้บริการสาธารณะ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจานวนข้อบกพร่องให้น้อยลง
และเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพการเป็นหน่วยให้บริการ
ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
แนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินสามารถ
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ท า ง ข อ ง ก า ร เ กิ ด ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่
ห้องปฏิบัติการสามารถวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก ของการรั ก ษาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มข้อบกพร่องที่พบ
สูงสุดของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ให้บริการ
ทดสอบสาธารณะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ ข้อบกพร่อง
ด้ า นวิ ช าการข้ อ 5.4: วิ ธี ท ดสอบ/สอบเที ย บ และการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่พบ
เป็ น ปั ญ หา และระบุ ไ ว้ ใ นผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น หาก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อบกพร่องนี้ซ้า ห้องปฏิบัติการควรทาการศึกษาข้อกาหนด
ด้านวิชาการข้อนี้ในรายละเอียดตามข้อกาหนด 5.4.1-5.4.7.2
ให้ละเอียด เพื่อทาการวางแผนการดาเนินงานตั้งแต่การเลือก
วิธีทดสอบที่นามาใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องเป็นวิธีการที่มีการ
ตี พิ ม พ์ ใ นมาตรฐานระหว่ า งประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ
ระดับ ประเทศก่อน ซึ่งต้องเป็น มาตรฐานฉบั บที่ใ ช้ได้ ล่าสุ ด
ยกเว้ นกรณีที่ไ ม่เหมาะสมหรือไม่สามารถกระทาเช่น นั้นได้
หากจาเป็นมาตรฐานต้องได้รับการจัดทารายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อให้มั่นใจในการนาไปใช้ตรงกัน ต้องทาการตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธี ในแต่ละพารามิเตอร์ต้องผ่านเกณฑ์การยอมรับ
ต้องมีหลักฐานแสดงการประมาณค่าความไม่แน่นอนที่มีการ
นาองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบมา

ใช้ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ต้องมีวิธีการในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการคานวณและการถ่ายโอนข้อมูล
เป็นต้น แต่หากห้องปฏิบัติการให้บริการทดสอบสาธารณะทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการวางแผนดาเนินการร่วมกันอย่าง
จริงจังภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้การพัฒนาของ
ประเทศสามารถเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนได้ สู ง สุ ด
สอดคล้องกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area : AFTA) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การขยายตัวทางการค้า โดยการเร่งลดภาษีสินค้าและยกเลิก
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ทาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อาเซียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน ทะลักเข้าสู่ ประเทศไทยเป็น
จานวนมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นตลาดและ
ฐานผลิตเดียว (Single Market and Production Base) จะ
ช่วยให้ประเทศมีความก้าวหน้าและสามารถพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณี ดังนั้นหากต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับห้องปฏิบัติการ
ควรทาการศึกษาแนวโน้มของการเกิดข้อบกพร่องด้านระบบ
บริหารและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ
สาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ในการวางแผนการให้การ
รับรองความสามารถห้องปฏิ บัติการขององค์กรรับรองและ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ
ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดาเนินการเพื่อให้
การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
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สร้างสัญญาณเตือนเมื่อตัวเลขคลาดเคลื่อนไปด้วยโปรแกรม excel
พรพรรณ ปานทิพย์อาพร นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

ในปั จจุบั นห้ องปฏิบั ติการต่างๆ ได้ดาเนินกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการเฝ้ าระวังการ
ทดสอบและผลการทดสอบให้ มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะรายงานผล การควบคุมคุณภาพภายในที่นิยมนามาใช้ได้แก่
การวิเคราะห์ ซาในตัวอย่างเดียวกัน การวิเคราะห์ ตัวอย่างควบคุม การวิเคราะห์ spiked sample หรือ การหา
%recovery ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ตลอดช่วงใช้งานการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ โดยพิจารณาจากช่วงความ
เป็ นเส้น ตรงฯลฯ ซึ่งตัว อย่ างควบคุมแต่ล ะชนิดจะต้องมีการกาหนดเกณฑ์การยอมรับ เพื่อควบคุมไม่ให้ ตัว เลขที่
วิเคราะห์ได้เกินเกณฑ์การยอมรับที่กาหนดไว้ ในกรณีที่ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพมีจานวนมากมายหลายรายการ
การใช้ส ายตาตรวจสอบด้ว ยตั ว เองทั งหมดเพี ย งอย่า งเดีย วอาจไม่เ พีย งพอเพื่ อเป็น การลดข้ อ ผิ ด พลาดของการ
ตรวจสอบที่อาจจะเกิดขึน เราสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft excel ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี
ขันตอนดังนี
จากแบบบัน ทึกผลการควบคุมคุณภาพดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น มีการตรวจสอบค่า สัมประสิทธิ์ ส หสัมพันธ์
(correlation coefficient, r)ค่าการวิเคราะห์ซาในตัวอย่างเดียวกัน (duplicate) และการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมถ้า
ค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เราจะให้โปรแกรม excel แจ้งเตือนโดยแสดงค่าตัวเลขที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ด้วยสีแดง
1. การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r)
1.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นีคลิกเลือกเซลล์ J13 เกณฑ์การ
ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ r ≥0.995เราต้องกาหนดค่าในโปรแกรมเป็นr< 0.995
1.2 คลิกเลือก

จากนันเลือก 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 จากนันคลิกปุ่ม OK

2. การตรวจสอบค่าการวิเคราะห์ซาในตัวอย่างเดียวกัน (duplicate)
2.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นีคลิกเลือกเซลล์ F11 เกณฑ์การ
ยอมรับค่าDuplicateคือค่าความแตกต่างระหว่างการทดสอบสองครัง ≤ 250 เราต้องกาหนดค่าในโปรแกรมเป็นค่า >
250
2.2 คลิกเลือก
จากนันเลือกHighlight Cells Rules / Greater Than…
2.3 จะปรากฏหน้าต่าง Greater Than ในส่วนของ Format cells that are GREATER THAN: ใส่
ค่าตัวเลข 250และเลือก Red Text จากนันคลิกปุ่ม OK
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3. การตรวจสอบค่าการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุม
3.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดให้มีการแสดงการแจ้งเตือน ในที่นีคลิกเลือกเซลล์ D13 เกณฑ์การ
ยอมรับค่าอยู่ในช่วง 8225 – 11,900 เราต้องกาหนดค่าในโปรแกรมไม่ให้ค่าอยู่ในช่วง 8225 – 11,900
3.2 คลิก

เลือกจากนันเลือกHighlight 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 ตามลาดับ
3.4 คลิกปุ่ม Format…
3.5 จะปรากฏหน้าต่าง Format Cells คลิก
Tab Font ในส่วนของ Color เลือกสีแดง จากนันคลิกปุ่ม OK
จากตัวอย่างที่ยกขึนมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง เลื อ กมาเป็ น ตั ว แทนของเกณฑ์ ก าร
ยอมรับ 3 ประเภท ได้แก่ มากกว่า/มากกว่าเท่ากับ, น้อยกว่า/น้อย
กว่ า เท่ า กั บ และเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ช่ ว ง เราสามารถน ารายการการ
ควบคุมคุณภาพภายในรายการอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ตามประเภท
ของเกณฑ์ ก ารยอมรั บ ได้ การสร้ า งสั ญ ญาณเตื อ นเมื่ อ ตั ว เลข
คลาดเคลื่อนไปจะช่วยลดความผิดพลาดของการตรวจสอบผลการ
ควบคุมคุณภาพทาให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน
เอกสารอ้างอิง
1. สุพีชาถิรจิตตกุล. คู่มือเรียนรู้และใช้งานExcel 2010 ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครังที่ 1 นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์
จากัด, 2547

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
~ 18 ~

ฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ข้อมูลอะไรบ้าง (ตอนจบ)
เรียบเรียงโดย นางสาววันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
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 เป็นการจาแนกสารตามข้อกาหนดของสหภาพยุโรปที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดง
อันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของอันตรายโดยใช้รูปภาพสีดาเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบนพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี
ส้มและมีอักษรย่อกากับที่มุมขวาสัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ที่ฉลากของสารเคมีที่ใช้ในสหภาพยุโรป
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ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ EEC

2.3 ระบบ NFPA ที่ The National Fire Protection
Association ของสหรั ฐ อเมริ ก า ก าหนด สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
อันตรายเป็นรูปเพชร (Diamond-shape) เพื่อใช้ในการป้องกัน
และตอบโต้ เหตุ เพลิ งไหม้สั ญลั ก ษณ์ ดังกล่ าวมีลั กษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทแยงมุมภายในแบ่งออกเป็น
สี่เหลี่ยมย่อย ขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พื้นที่กากับ 4 สี ได้แก่สีแดง
แสดงอันตรายจากไฟ (Flammability) สีน้าเงินแสดงอันตรายต่อ
สุขภาพ (Health) สีเหลืองแสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร
(Reactivity) และสีขาวแสดงคุณสมบัติพิเศษของสารและใช้
ตัวเลข 0 ถึง 4 เพื่อแสดงถึงระดับอันตราย

ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ NFPA
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2.4ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เป็น
ระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นระบบสากลในการ
จาแนกหรื อ การจั ด กลุ่ มความเป็ น อัน ตรายที่ เป็น ระบบเดีย วกัน ทั่ว โลกรูป สั ญลั กษณ์แสดงความเป็นอั นตรายเป็ น
สัญลักษณ์สีดาบนพื้นขาวอยู่ภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีทั้งหมด 9 รูปสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมาย
ของความเป็นอันตรายในแต่ละด้านและแต่ละประเภท ซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี
ระบบนี้ยังรวมถึงการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี และข้อสนเทศที่ต้องระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยใน
การทางานกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) สาหรับคาสัญญาณ (signal words) ที่ใช้มี 2 คาสัญญาณคือ
“อันตราย” และ“ระวัง” ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้น ส่วนข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(hazard statements) เพื่ออธิบายลักษณะความเป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตรายที่จาแนกได้ซึ่งจะเป็น
ข้อความสั้ น ๆ กระชับ และง่ายต่อความเข้าใจ เช่นระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน ระคายเคืองต่อผิว หนัง และอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็ง รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย คาสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายจะปรากฏอยู่
บนฉลาก (Label) ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
รูปสัญลักษณ์แสดง
ความเป็นอันตราย

ประเภทความเป็นอันตราย
หรือประเภทย่อยความเป็นอันตราย

รูปสัญลักษณ์แสดง
ความเป็นอันตราย

สารไวไฟ
สารที่ทาปฏิกิริยาได้เอง
สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ
สารที่สัมผัสน้าแล้วให้ก๊าซไวไฟ
สารที่เกิดความร้อนได้เอง
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์
สารออกซิไดส์

ประเภทความเป็นอันตราย
หรือประเภทย่อยความเป็นอันตราย
วัตถุระเบิด
สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ที่อาจระเบิดได้เมื่อ
ได้รับความร้อน)
สารที่ทาปฏิกิริยาได้เอง (ที่อาจระเบิดได้เมื่อได้รับ
ความร้อน)

ก๊าซภายใต้ความดัน
สารกัดกร่อนโลหะ
การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง
การกัดกร่อนผิวหนัง

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

การก่อมะเร็ง
การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจ
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว
ความเป็นอันตรายจากการสาลัก
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้า
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้า

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ประเภทย่อย 4 เป็น
อันตราย)
การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
การระคายเคืองต่อดวงตา
การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจหรืออาจ
ทาให้ง่วงซึมมึนงง
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ
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ตัวอย่างของการใช้รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย คาสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
อันตราย

คาสัญญาณ

เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
ทาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และทาลายดวงตา

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ระบบ GHS
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ตารางที่ 1 ประเภทอันตรายและการเปรียบเทียบระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบต่างๆ
หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบทความนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการเท่านั้น
3. วลีความเสี่ยง (R-phrase) และวลีความปลอดภัย (S-phrase)
ตามระบบของสหภาพยุโรปกาหนดให้สารอันตรายต้อง
มี ว ลี ค วามเสี่ ย งบนฉลากและเอกสารข้ อ มู ล ความ
ปลอดภั ย โดยที่ ว ลี ค วามเสี่ ย งประกอบด้ ว ยอั ก ษร
“R”ตามด้ ว ยตั ว เลข วลี ค วามเสี่ ย งเป็ น การระบุ ถึ ง
อันตรายที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น โลหะโซเดียม
จะมีสัญลักษณ์แสดงอันตรายตามระบบของยุโรปบน
ฉลากเป็นสารไวไฟมาก แต่ความเสี่ยงเฉพาะแสดงโดย
R14/15 และ R34 ซึ่งR14/15 หมายถึงทาปฏิกิริยา
รุ น แรงกั บ น้ า ท าให้ เ กิ ด แก๊ ส ไวไฟมาก และ R34
หมายถึงทาให้เกิดการไหม้ นอกจากวลีความเสี่ยงฉลาก

จะมี ว ลี ค วามปลอดภั ย ส าหรั บ การจั ด เก็ บ อย่ า ง
ปลอดภัย การทางานกับสารเคมี การกาจัด การปฐม
พยาบาล และการป้ อ งกั น ตนเองโดยที่ ว ลี ค วาม
ปลอดภั ย ประกอบด้ ว ยอั ก ษร “S”ตามด้ ว ยตั ว เลข
รายการวลีความเสี่ยงและความปลอดภัยในภาษาต่างๆ
นั้นสามารถหาได้จากเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีหากมีการใช้
ระบบ GHS ที่เป็นระบบสากลทั้งวลีความเสี่ยงและวลี
ความปลอดภัยก็คงเลิกใช้ไปโดยปริยาย ตัวอย่างของวลี
ความเสี่ยงและความปลอดภัย เช่น
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R15 เมื่อสัมผัสกับน้าจะทาให้เกิดแก๊สไวไฟสูง
มาก
R15/29 เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ น้ าจะท าให้ เ กิ ด แก๊ ส
ไวไฟและเป็นพิษสูงมาก

R26/27/28 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม การสัมผัส
กับผิวหนัง และถ้ากลืนเข้าไป
S3 เก็บในสถานที่ที่เย็น
S3/9/14.5 เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเท
สะดวก ให้ห่างจากกรด

บทสรุป
บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ
และอาจรวมถึง
สารเคมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยข้อมูลบนฉลากที่มีประโยชน์คือ ข้อมูลที่เป็นรายละเอียด
ทั่วไปรวมทั้งลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี วลีความ
เสี่ยงและวลีความปลอดภัยคาสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย แม้ว่าระบบสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตรายบนฉลากยังมีให้เห็นหลายระบบดังกล่าว แต่ในปัจจุบันทุกประเทศจะพยายาม
ใช้ระบบสากล GHS เพื่อทาให้เกณฑ์การจาแนกประเภทสารเคมีเป็นระบบเดียวกันทุกประเทศสามารถทาความเข้าใจ
ได้ตรงกันทาให้การจัดการสารเคมีเกิดผลดีและสามารถเพิ่มระดับการป้องกันอันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทาให้การค้าสารเคมีระหว่างประเทศจะมีความสะดวกมากขึ้นผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ เพราะหากผู้ใช้สารเหล่านี้ศึกษาเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน อ่านข้อความบนฉลากสารเคมีและทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ จะ
ทาให้สามารถใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตของตนเอง ผู้คนรอบข้าง ตลอดจนถึงทาให้เกิด
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (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 สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
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
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ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 และ 15 – 16 พฤศจิกายน 2555 สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Statistical approach for Proficiency
Testing in Medical Testing Field” ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินของ
สานักฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
ความชานาญได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
การแพทย์ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้เชิญวิทยากรจากภายในประเทศและต่างประเทศมาบรรยายในครั้งนี้ อาทิ
เช่น Mr. Daniel William Tholen, Mr.Christ Lourens

วันที่ 17 ธันวาคม 2555 นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นประธานเปิด การประชุม สัมมนาประชาพิจารณ์การศึกษาและ
จัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ... โดย
พรบ .ฉบับนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการใน
เรื่องความปลอดภัย ของชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานคุณภาพ MSTQ ของประเทศไทย การสัมมนาในครั้งนี้มีคณะ
ผู้บริหารผู้แทนจากห้องปฏิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกว่า 150 คน ณ
ห้องแมจิก โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้
จัดการอบรมหลักสูตร “Interpretation on ISO/IEC 17043:2010
ครั้งที่ 2” ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมิน
ของสานักฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้องปฏิบัติการภายในประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในการตีความ ตามข้อกาหนด ISO/IEC 17043:2010 เพื่อสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพและเป็น ไปตามมาตรฐาน
สากล
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กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ จัดกิจกรรมการทดลอง และเกมท้า
ทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบมาจัดแสดงเพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริง ภายใต้การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2556 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม
2556 ณ บริเวณลานโดยรอบพระบรมราชานุ สาวรีย์รัชกาลที่ 4 และ
บริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมวันเด็กรวมทั้งกิจกรรมทดลองและเกมที่นามาจัดขึ้นในปีนี้ ได้แก่
การสาธิตและทดลองควบคุมเรือหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างน้า สถานีเป่าแก้ว ให้ความรู้เรื่องอุณหภูมิเกี่ยวกับการเป่า
แก้ว สถานีนักเคมีจิ๋วผลิตน้ายาล้างจานและสบู่ ให้เด็กๆเป็นนักเคมีผลิตน้ายาล้างจาน สบู่ ซึ่งเป็นของใช้ในบ้าน
เพื่อส่งเสริมความรู้และทดลองทาได้ด้วยตนเอง สถานีนักปั้นเซรามิกน้อย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ให้เด็กได้
สั ม ผั ส การหล่ อ ชิ้ น งานเซรามิ ค และ
ระบายสี เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ทดลองทาได้
จริง พร้อมกับนาผลงานที่ทากลับบ้าน
ได้ ด้ ว ย และอี ก หลากหลายกิ จ กรรมที่ ท างกรม
วิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจั ด ให้ น้ อ งๆ
และเยาวชนได้ร่วมสนุกกัน
การจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ได้ เห็น
ความส าคั ญ มี ป ระโยชน์ ต่ อ วิ ถี
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
บรรยากาศภายในหอสมุ ด
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ น้ อ ย ซึ่ ง
เรี ย นรู้ ตลอดจนการสร้ า งสรรค์
การจัดงานแนวคิด “พลังคิด พลัง

หมายเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึง
ว่ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มี
ชี วิ ต ประจ าวั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนรู้ จั ก
สร้ า งนิ สั ย รั ก การอ่ า นจากการได้ สั ม ผั ส
ด ร . ตั ้ ว ฯ กั บ สถานี ค ลั ง สมองของ
หอสมุดแห่งนี้นับเป็นแหล่งค้นคว้า และ
ผลงาน เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
อนาคต KIDS FOR THE FUTURE”

เอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลและภาพ จากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
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