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 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัตการ (Laboratory Accreditation) หมำยถึง กำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรจำกหน่วย
รบัรองระบบงำนให้แก่หน่วยตรวจสอบและรบัรอง เพือ่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิกำรตำมระบบมำตรฐำนของหน่วยตรวจสอบ 
และรับรอง เช่น หน่วยรบัรองทีใ่ห้กำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 (General requirements  
for the competence of testing and calibration laboratories) ปัจจบัุนนีก้ำรรบัรองระบบงำนมคีวำมส�ำคญัมำกขึน้เรือ่ย ๆ  เน่ืองจำก 
เงื่อนไข ข้อก�ำหนด และกฎหมำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ต่ำงก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนสินค้ำน�ำเข้ำและส่งออก ท�ำให้เกิดกำร
เข้มงวดในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ ผลกำรทดสอบที่มีควำมถูกต้องจึงน�ำมำใช้ในกำรควบคุม และกำรประกันคุณภำพของสินค้ำ 
ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อตกลงของลูกค้ำ เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของสินค้ำส่งออกและกำรเฝ้ำระวังสินค้ำ 
น�ำเข้ำที่ไม่มีคุณภำพ ดังน้ันผลกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบต้องมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็น 
เป้ำหมำยส�ำคัญของกำรทดสอบ และสำมำรถน�ำผลกำรทดสอบไปใช้ได้ทุกที่ในโลก (Tested once accepted everywhere) 
นอกจำกนี้กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043 (General requirements 
for proficiency testing) ของผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบ ควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร และระบบกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน  
ISO 17034 (General requirements for the competence of reference material producers) ของผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ก็มีส่วน 
ในกำรช่วยสนบัสนนุด้วยเช่นกนั หน่วยรบัรองระบบงำนห้องปฏบิตักิำรจงึต้องเข้ำมำมบีทบำทในกำรส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้หน่วยตรวจสอบ 
และรบัรองภำยในประเทศให้มคีวำมตระหนกัและสร้ำงน่ำเชือ่ถอืในกำรด�ำเนนิงำนตำมระบบมำตรฐำนเพือ่ให้ผลกำรทดสอบเป็นทีย่อมรบั
และน่ำเชื่อถือในระดับสำกล

 ดัชนีชี้วัดคุณภำพซ่ึงได้จำกกำรทดสอบ เช่น ปริมำณโลหะหนัก ชนิดและปริมำณของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน�้ำด่ืม  
ยำฆ่ำแมลง ยำปฏิชีวนะตกค้ำงในผลิตผลทำงกำรเกษตร ปริมำณควำมชื้น ไขมัน สำรอำหำรและแร่ธำตุต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย
ในผลิตภัณฑ์นม เพื่อบ่งช้ีถึงควำมปลอดภัยของอำหำรและผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมต้องมีกำรตรวจสอบและ
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ควบคุมคุณภำพ เช่นปริมำณของไขมันและน�้ำมัน ปริมำณของสำรอินทรีย์  ค่ำบีโอดี ค่ำซีโอดี ค่ำกำรละลำยของก๊ำซออกซิเจนใน 
น�้ำเสีย และน�้ำผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัด ระดับควำมดังของเสียง ปริมำณก๊ำซพิษในอำกำศ เพื่อกำรเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สิง่เหล่ำนีห้ำกไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนทัง้ส้ิน อย่ำงไรกต็ำมผลกำรทดสอบ
ทีแ่ตกต่ำงกนัอำจเกดิจำกกำรใช้วิธทีดสอบทีแ่ตกต่ำงกนัเป็นสำเหตุของกำรเกดิควำมขดัแย้งระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำยผลติภัณฑ์ ดงันัน้เรำ
สำมำรถทีจ่ะลดควำมขดัแย้งน้ีได้โดยเลอืกใช้วิธทีดสอบมำตรฐำนทัง้ในระดับชำต ิระดบัภมูภิำค และระหว่ำงประเทศ และก�ำหนดเกณฑ์
กำรยอมรบัซึง่เหน็พ้องกนัทัง้สองฝ่ำย องค์กรกำรค้ำต่ำงๆ จงึมข้ีอตกลงร่วมกนัทีจ่ะยอมรบัวธิทีดสอบระหว่ำงประเทศซ่ึงข้อตกลงกำรค้ำ
โลกในปัจจุบันถือเป็นโอกำสและเป็นอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (Technical Barriers to Trade, TBT) ได้เช่นเดียวกัน

 ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร ท�ำหน้ำที่ให้กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำร     ให้แก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ภำยในประเทศและในภูมิภำคอำเซียน (ASEAN member states, AMSs)   ในขอบข่ำยของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏบิตักิำร และผูผ้ลติ วสัดอุ้ำงองิ ส�ำนกัฯ เป็นหน่วยรบัรองระบบงำนที่ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC  
17011 (General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies) และได้รบักำรยอมรบั 
ร่วมกับองค์กรภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกว่ำด้วยกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA) และกำรยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรรับรองห้องปฏิบัติ
กำร (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ปัจจุบันส�ำนักฯ  
มีหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถ แล้วจ�ำนวน 134 หน่วยงำน แบ่งเป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบจ�ำนวน 120 
หน่วยงำน ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรจ�ำนวน 13 หน่วยงำน และผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงจ�ำนวน 1 หน่วยงำน 
 
 ส�ำนกัฯ มขีัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนในกำรแต่งตัง้ทมีผู้ประเมนิ ด�ำเนนิกำรสรรหำผูป้ระเมนิ   ตำมคณุสมบตัทิีก่�ำหนดไว้คือ ต้องมี
วฒุกิำรศกึษำขัน้ต�ำ่ปรญิญำตรทีีม่พีืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และผ่ำนกำรฝึกอบรม มปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำน และประสบกำรณ์กำรตรวจ 
ประเมิน อย่ำงน้อยตำมเกณฑ์ก�ำหนดของส�ำนกัฯ ผูป้ระเมนิต้องมคีวำมรูแ้ละทกัษะด้ำนต่ำง ๆ  อำท ิกำรประยกุต์ใช้ข้อก�ำหนดให้เข้ำกบั
แต่ละเหตกุำรณ์ ทีส่�ำคญัคอืต้องมคีวำมรู้ด้ำนวชิำกำรทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัตใินระบบงำนห้องปฏบัิตกิำรเฉพำะด้ำนตำมขอบข่ำย
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ตรวจประเมนิ เปิดเผยและเป็นกลำง มกีำรรกัษำควำมลับและหลกีเล่ียงกจิกรรมทีม่ผีลต่อส่วนได้ส่วนเสยี (conflict 
of interest) กับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผู้ประเมินมีทักษะในกำรวิเครำะห์และมีควำมแม่นย�ำด้วยหลักฐำนที่มีอย่ำงยุติธรรม  
โดยปรำศจำกควำมกดดัน และปรำศจำกกำรน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง สำมำรถตรวจประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแม้สถำนกำรณ์บีบคั้น 
 
 ส�ำนักฯ มีกำรจัดอบรม harmonized assessor เพื่อปรับปรุงข้อมูลทำงวิชำกำรให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีกำร 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นระยะๆ ระหว่ำงผู้ประเมิน คณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อกำรตรวจประเมิน 
ที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ทั้งนี้ ส�ำนักฯ มีผู้ประเมินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีคุณสมบัติ
สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบของพระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำนี้ถือเป็นกำรด�ำเนินกำร 
ตำมรอยในหลวงรัชกำลท่ี 9 ดังพระบรมรำโชวำท เนื่องในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เมื่อวันที ่
18 กันยำยน 2504 ที่กล่ำวว่ำ
 “การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย  

ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์” 
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