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สรรสาระ

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยศนูย์บรหิารจดัการทดสอบ

ความช�านาญห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

โครงการเคม ีและโครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพ อยูร่ะหว่างการพฒันา

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ทั้งในประเทศ 

และประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการด�าเนินการทดสอบ 

ความช�านาญห้องปฏบิติัการ ซึง่เป็นบทบาททีส่�าคญัของการเป็น

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหารของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ การด�าเนินงานระยะแรก อยู่ระหว่าง 

ปี 2556 - 2558 จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญ จ�านวน  

3 กิจกรรม ประกอบด้วย รายการ Bisphenol A ในทูน่า 

ในน�้ามัน, รายการแคดเมียม Cd และตะกั่ว Pb ในพลาสติก  

และรายการ Cd และ Pb ที่ปลดปล่อยจากภาชนะเซรามิก

 การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการเป็นเทคนิค

หนึง่ของการประกนัคณุภาพส�าหรบัห้องปฏบิตักิาร ศนูย์บรหิาร

จดัการทดสอบความช�านาญจะแจกจ่ายตวัอย่างให้กบัห้องปฏบิตักิาร

ที่เข้าร่วมกิจกรรม น�าไปทดสอบโดยวิธีการที่ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบเป็นประจ�า เสมือนเป็นตัวอย่างปกติทีเ่ข้าสูห้่องปฏบิตักิาร 

และส่งผลการทดสอบให้แก่ศนูย์บรหิารจดัการทดสอบความช�านาญ

เพื่อท�าการประเมินผลการทดสอบความช�านาญของแต่ละ 

ห้องปฏิบัติการในรูปแบบของรายงานสรุป ตัวอย่างที่ทุก 

ห ้องปฏิบัติการได ้รับจะมั่นใจว ่ าที่ ความคล ้ายกันและ 

มีความเสถียรตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ

 หากผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ 

เป็นท่ีน่าพอใจ ห้องปฏิบัติการและลูกค้าของห้องปฏิบัติการ 

จะเกดิความมัน่ใจในผลการทดสอบ และห้องปฏบัิตกิารสามารถ

น�าข้อมูลไปประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 : 2005 ส�าหรบัห้องปฏบิตักิารทีผ่ลการประเมนิ

สมรรถนะเป็นท่ีน่าสงสัยหรือไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ห้องปฏิบัติการ 

จะต้องท�าการหาสาเหตุ ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อมิให้เกิด

ข้อบกพร่องขึ้นอีก ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนา

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ

 การด�าเนินการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

ด้านวสัดสุมัผสัอาหารของอาเซยีนจ�านวน 3 กจิกรรม ประกอบด้วย 

รายการ Bisphenol A ในทูน่าในน�้ามันในช่วง 0.02 - 0.1 ppm 

รายการ Cd และ Pb ในพลาสตกิ และรายการ Cd และ Pb ที่ 

ปลดปล่อยจากภาชนะเซรามกิ มคีวามก้าวหน้าดงัแสดงในตาราง

การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการด้าน

วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

พจมาน ท่าจีน * , วรรณา ต.แสงจันทร์ **, 

สุจินต์ พราวพันธุ์ *** ,  บังอร บุญชู ****

* นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ

** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

*** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการเคมี

**** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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ตัวอย่าง
รายการ
ทดสอบ

ช่วงเวลา การด�าเนินงาน

ทูน่าในน�้ามัน * Bisphenol A ตุลาคม 2556 ถึง 
เมษายน 2557

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ในฐานะห้องปฏบิตักิารอ้างองิของอาเซยีน ด้านวสัดสุมัผสัอาหาร 
ร่วมกบัสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิด�าเนนิงานจดักจิกรรมทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วม คือ สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ 
อินโดนเีซยี มาเลเซยี เวยีดนาม และไทย เพ่ือเป็นการแสดงศกัยภาพของห้องปฏบิตักิาร
ที่เข้าร่วม

พลาสติก Cd และ Pb 
ในพลาสติก

พฤศจิกายน 
2557

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน ด้านวัสดุสัมผัส
อาหาร อยู่ระหว่าง  - การจัดเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่มีองค์ประกอบโลหะหนกั 
Cd และ Pb เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมการทดสอบความช�านาญ - รบัสมคัรห้องปฏิบัติการ
ในประเทศ และห้องปฏิบัติการในอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

ภาชนะพลาสติก Cd และ Pb 
ที่ปลดปล่อย
จากภาชนะ 
เซรามิก

มีนาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน ด้านวัสดุสัมผัส
อาหาร อยู่ระหว่าง  - การจัดเตรียมตัวอย่างภาชนะเซรามิก มีองค์ประกอบโลหะหนัก 
Cd และ Pb เพื่อด�าเนินกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ  - รับสมัครห้องปฏิบัติการ
ในประเทศ และห้องปฏิบัติการในอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 นอกจากนี้ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญ ยังจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมี สาขาอาหาร 
สาขาสอบเทียบและฟิสิกส์ หากห้องปฏิบัติการใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ สามารถสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0 2201 7331-3 โทรสาร 0 2201 7507  e-mail : clpt@dss.go.th

โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�านาญ ดังนี้

* รายการ Bisphenol A ในทูน่าในน�้ามันด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ห้องปฏิบัติการได้รับเอกสารการรับสมัคร หรือ download ใบสมัครจาก www.dss.go.th

ห้องปฏิบัติการยื่นเอกสารการรับสมัคร

ศูนย์ฯ จัดส่งใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียม (กรณีเสียค่าใช้จ่าย) และใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ก่อนเริ่มกิจกรรมประมาณ 1 เดือน)

ศูนย์ฯ จัดส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง/ทดสอบตัวอย่าง/ส่งเอกสารและผลการทดสอบกับมายัง ศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ รวบรวม/ประเมินผล/จัดท�าและจัดส่ง interim report ให้ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน interim report

ศูนย์ฯ จัดส่ง final report

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องและสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่ โทร 0 2201 7331−3




