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ในส ่ วนของการตรวจสอบและรับรอง  
(Conformity Assessment) ซึ่งหมายถึง  
การด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อ 

แสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบ มีสมบัติตามที่มาตรฐาน
ระบุหรือไม่ โดยรูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ 
การทดสอบ (testing) การรบัรอง (certification) และการตรวจ  
(inspection) 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เก่ียวข้องกับ NQI 
ในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ เรื่องของการทดสอบ (Testing) 
วศ. โดยศนูย์บรหิารทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร (Center  
for laboratory Proficiency Testing) หรือ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing  
Provider, PTP) ซึง่เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏบิตักิาร (Laboratory Proficiency testing) ส�าหรบัการ 
ตรวจสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัวอย่างเดียวกัน
หรือเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เป็นวิธีการหน่ึงในการ
ประกันคณุภาพห้องปฏบิติัการ ซึง่การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ เป็นการแสดงถึงความสามารถใน
การทดสอบของห้องปฏบิตักิารนัน้ๆ ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่และ
ยอมรับ และเป็นข้อก�าหนดหนึ่งในการขอรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 

NQI กบัระบบการตรวจสอบรบัรองด้านการทดสอบ  
(Testing) และการทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)

General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories อย่างไรก็ตามผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารต้องแสดงถงึความสามารถ
ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืเช่นกนั จงึต้องได้รบัการรบัรองแสดงถงึความ
สามารถดังกล่าวตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 
Conformity assessment-General requirements for 
proficiency testing เพื่อให้การบริการทดสอบความช�านาญ
เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ มีคุณภาพและความโปร่งใส  
ห้องปฏิบตักิารทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสามารถน�าผลไปแสดงถงึความ
สามารถของการด�าเนนิการของห้องปฏบัิตกิารในการขอรบัรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ได้อย่างมั่นใจ อนึ่ง 
ศูนย์บริหารทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการของ วศ.อว. 
ได้รับการรับรองระบบงานการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ จากหน่วยรับรองระบบงาน  

ชุติมา วิไลพันธ์*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้

โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ (Quality Infrastructure: QI) ของประเทศมคีวามจ�าเป็นต่อการเสรมิสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา
สินค้าและบรกิารสู่การมคีณุภาพ มมีาตรฐาน และมคีวามปลอดภัย ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องบรหิาร
จัดการให้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศมีการท�างานอย่างเป็นระบบ เกื้อกูลและส่งเสริม 
ซ่ึงกนัและกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนืในเวทโีลก รวมทัง้ 
คุม้ครองผูบ้รโิภคในประเทศ น�ามาซ่ึงรายได้และคณุภาพชวิีตทีด่ขีองคนไทย โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ 
เป็นระบบทีป่ระกอบขึน้จากองค์กร ทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมนีโยบาย กฎหมายและกรอบการ 
ก�ากบัดแูล และแนวปฏิบตัร่ิวมกนั โดยพึง่พากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา การก�าหนดมาตรฐาน  
การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการก�ากับดูแลตลาด
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(Accreditation Body: AB) ของประเทศไต้หวัน หรือ Taiwan 
Accreditation Foundation: TAF 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมีประโยชน์หลายด้าน เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยผู้มีอ�านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายส�าคัญอันหนึ่งของการตรวจสอบและ
รับรองคือ ผลการตรวจสอบและรับรองเป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วนในทุกประเทศ ช่วยส่งเสริมและตอบสนองการความ
ต้องการในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งผลการทดสอบที่เชื่อถือ
ได้ของห้องปฏบิตักิารทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบั
ระหว่างประเทศ ท�าให้เกดิความมัน่ใจในคณุภาพหรอืมาตรฐาน
สินค้าน้ัน จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(accredited) โดยองค์กรรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความสามารถ (competent accreditation body) และ
ใช้การตรวจสอบและรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานที่ได้รับ ดังที่กล่าวมาแล้ว

ห้องปฏบิตักิารทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมทดสอบความช�านาญ
กับ วศ. อว. เพื่อประเมินความสามารถและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในศักยภาพการด�าเนินของห้องปฏิบัติการตนเอง 
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตามโปรแกรมประจ�าปี ใน 4 สาขา 
คือ สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และ
สอบเทียบ 

นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality 
Infrastructure : QI ) ได้รบัการยอมรับว่าเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน 
ที่จ�าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเริ่มมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นใน
การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นองค์กรเพื่อการ 
พัฒนาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติจึงมีโครงการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนี้ในประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
เป ็นล�าดับ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563-2570 
ได้ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม 
โดยมีกรอบ “สร้างคน สร้างความรู ้สร้างวตักรรรม” ในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) 4 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนาก�าลังคน
และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
ตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม 3) การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและการ 
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล�้า 
โดยในแพลตฟอร์มท่ี 3 มีโปรแกรมย่อยท่ี 12 คือ โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพและบริการ โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้
สมบูรณ์และมีเอกภาพ และสามารถรองรับความจ�าเป็นในการ
สร้างนวตักรรมและอตุสาหกรรมในอนาคตทัง้ในเชงิปริมาณและ
คณุภาพ วศ. อว. จงึมบีทบาทส�าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นระบบ 
NQI ของประเทศได้เป็นอย่างดี
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