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ประโยชน์ท่ีห้องปฏิบัติการได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
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ตามข้อก�ำหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการที่จะยื่นขอการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 จ�ำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และเมื่อได้การรับรอง
แล้วต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการที่ก�ำลังเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการ
รับรองหรือทีไ่ ด้การรับรองแล้ว จึงต่างสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งบางแห่งอาจจะเข้า
ร่วมกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญเพียงเพื่อให้ได้การ
ยอมรับตามข้อก�ำหนดกฎระเบียบของหน่วยรับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยอาจมองข้ามประโยชน์
พืน้ ฐานทีจ่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารออกแบบมาอย่างดี รวมทัง้ ยัง
มีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการนี้อีกด้วย ตามดังแผนภาพ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานเฉพาะ
สาขาวิชาชีพ

ห้องปฏิบัติการ

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

หน่วยงานด้านมาตรฐาน

ลูกค้าโดยตรง
(ผู้ใช้ผลการทดสอบ)
ลูกค้าโดยอ้อม
(เช่น หน่วยก�ำกับดูแล)

รติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

หน่วยรับรอง (AB)

ประโยชน์พื้น ฐานที่ได้รับจากการเข้าร่ว มกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การยืนยันสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

มีโอกาสเปรียบเทียบข้อมูลกับห้องปฏิบัติการอื่น ยืนยันว่าผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการเป็นที่น่าพอใจ หรือการเตือนว่าจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึน้ ภายในห้องปฏิบตั กิ าร มีความเอนเอียง หรือมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกัน

การระบุปัญหาของการวัดหรือการทดสอบ

ใช้เป็นเครื่องมือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยง ถ้ามีผล
ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ข้อมูลนัน้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหรือเกณฑ์แสดงความสามารถได้
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการได้สืบหาแหล่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือ
สิ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ไม่น่าพอใจ หากไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถตรวจพบแหล่งข้อผิดพลาด และจะไม่สามารถ
ด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ห ้องปฏิบัติการส่งรายงานผลที่
ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ น�ำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของ
ห้องปฏิบัติการ หรือน�ำไปสู่คดีความทางกฎหมาย หรือกระทบต่อจากลูกค้าหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น หน่วยก�ำกับดูแล
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สรรสาระ

การเปรียบเทียบวิธีการหรือขั้นตอนการทดสอบ

เหมาะสมหรือค่าอ้างอิงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
เพื่ อ การตรวจสอบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการวั ด หรื อ ความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่
การทดสอบทีไ่ ม่ปกติหรือเป็นวิธใี หม่ ในบางกรณีโปรแกรม ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ
อาจจะให้ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบกันของวิธีของห้อง
ปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดส�ำหรับกิจกรรมใหม่หรือผิดปกติ ซึง่ ข้อมูล การก�ำหนดความถูกต้องและความเที่ยงของวิธี
การออกแบบโปรแกรมการทดสอบความช� ำ นาญ
เหล่านีม้ ปี ระโยชน์อย่างมากและช่วยในการเลือกวิธที ดสอบ
ห้องปฏิบัติการในบางโปรแกรมจะเป็นประโยชน์ในการ
ที่เหมาะสมในอนาคต
ตรวจสอบความเที่ยงหรือความถูกต้องเชิงเปรียบเทียบของ
วิธีทดสอบที่ใช้ในโปรแกรม
การปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
เมื่ อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ผ ลการเข้ า ร่ ว มโปรแกรม
การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการไม่เป็นที่น่าพอใจ การยอมรับจากหน่วยก�ำกับดูแลและหน่วยรับรอง
จึงเป็นโอกาสส�ำหรับผู้บริหารห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบ ระบบงานห้องปฏิบัติการ
สมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการเข้าร่วมการ
การทดสอบเพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคต อาจรวมถึง
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การน�ำวิธีที่ ทดสอบความช�ำนาญ หรือการแก้ไขปัญหาการทดสอบอย่าง
ปรับมาใช้หรือเป็นวิธีใหม่ เพิ่มการควบคุมคุณภาพภายใน มีประสิทธิภาพหลังการประเมินสมรรถนะไม่ผ่าน จะท�ำให้
ของข้อมูล ปรับปรุงเครือ่ งมือ การสอบเทียบหรือการเปลีย่ น หน่วยก�ำกับดูแลและหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
มีความเชื่อมั่นในการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
ทดแทน และอื่นๆ
รับรองแล้ว
อย่างไรก็ตามประโยชน์ทมี่ ตี อ่ ห้องปฏิบตั กิ าร เจ้าหน้าที่
การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
หลายๆ โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญมีวตั ถุประสงค์ ห้องปฏิบัติการ และผู้บริหารจะมีค่าสูงสุดถ้าตระหนักว่า
เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทดสอบ การแปลผล โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ข้อมูล การก�ำหนดค่าความไม่แน่นอนของการวัด และอื่นๆ ในการรักษาความเชื่อมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดจากผลของภาพรวมทั้งหมดในโปรแกรมหรือมาจาก โดยไม่คำ� นึงว่าห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลนั้น บางโปรแกรม เพื่อจุดประสงค์ให้ได้การรับรองความสามารถหรือไม่
หากท่านก�ำลังมองหาหน่วยงานที่เป็นผู้จัดกิจกรรม
ก็มีบทบาทเชิงศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศที่ได้การ
และผู้จัดโปรแกรม
รับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 สามารถ
การสร้างความมัน่ ใจแก่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร และผูใ้ ช้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://labthai.dss.go.th
หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ของ ILAC ซึง่ เชือ่ มไปยังหน่วยรับรอง
บริการจากภายนอกห้องปฏิบัติการ
มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพผลการทดสอบ ระบบงานห้องปฏิบัติการที่ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรม
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและในงานที่มีความส�ำคัญ การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่ได้รับการ
อย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ยอมรับร่วม ILAC – MRA หรือหากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะ
ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
ISO/IEC 17025 หรือผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ
การผลิตวัสดุอ้างอิง
ในบางโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17043 สามารถติดต่อได้ที่
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ถ้าวัสดุ/ตัวอย่างมีความเสถียรและเพียงพอ ผู้จัดโปรแกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา
อาจน�ำตัวอย่างที่เหลือมาเป็นประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยใช้เป็นตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในของการทดสอบ
โทร. 0 2201 7325
ในรูปของวัสดุอ้างอิง ค่าอ้างอิงของวัสดุที่ก�ำหนดอย่าง
เอกสารอ้างอิง
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