วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

วศ. กับเส้นทางสูก
่ ารเป็นห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร
ของอาเซียน
ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Reference
Laboratory, AFRL) ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน-คณะท�ำงานอาหารแปรรูป (ASEAN
Consultative Committee for Standards and Quality-Prepared
Foodstuff Products Working Group, ACCSQ-PFPWG) โดยมีคณะ
กรรมการห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Testing
Laboratory Committee, AFTLC) ท�ำหน้าที่พิจารณาเพื่อเสนอจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL ในสาขาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
การค้าในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ AFRL มีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารภายใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกและในระดับสากล ลดการทดสอบซ�้ำ สนับสนุนนโยบายการ
เปิดการค้าเสรี (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ของผูน้ ำ� ประเทศสมาชิก
อาเซียนทีต่ อ้ งการเปลีย่ นการค้าของภูมภิ าคอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว (Single
market) ภายในปี 2558
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สรรสาระ
การประชุม 5th AFTLC และ 19th ACCSQ-PFPWG

ปัจจุบนั คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG ให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการ AFRL แล้วทั้งสิ้น 10 สาขาได้แก่ สาขา
Food Additive ประเทศอินโดนีเซีย สาขา Genetically
Modified Organism ประเทศมาเลเซีย สาขา Environmental Contaminants สาขา Marine Biotoxins and
Scombrotoxins สาขา Mycotoxins และ สาขา Pesticide
Residues ประเทศสิงคโปร์ สาขา Veterinary Drug
Residues สาขา Heavy Metals and Trace Elements
และสาขา Food Contact Materials ประเทศไทย และ
สาขา Microbiology ประเทศเวียดนาม
วศ. กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
AFRL for FCM
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การปนเปื ้ อ นในอาหารเกิ ด ได้ จ ากหลายสาเหตุ
รวมถึงการเคลือ่ นย้ายของสารอันตรายบางชนิดจากภาชนะ
หรือวัสดุที่ใช้สัมผัสกับอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ที่ประชุม
ACCSQ-PFPWG ครัง้ ที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม
2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จึงมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัส
อาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for
Food Contact Materials, AFRL for FCM) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2557 โดยบรรจุไว้ใน AEC scorecard รวมถึงให้
ประเทศไทยท�ำการส�ำรวจมาตรฐานและกฎระเบียบด้าน
วัสดุสัมผัสอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง วศ.
เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการน�ำร่องที่ด�ำเนินการจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ AFRL สาขาใหม่ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการ AFTLC
ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม AFTLC ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะผู ้ เชี่ ย วชาญจาก 3 ประเทศ

ได้แก่ Ms. Joanne Chan Sheot Harn ประเทศสิงคโปร์
Ms. Zalilah Nasir ประเทศมาเลเซีย และ Ms. Le Thi
Hong Hao ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางมาตรวจเยี่ยม
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการของ วศ. ในการเป็น AFRL
for FCM ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ซึ่งภายหลัง
การตรวจเยี่ยม Ms. Joanne Chan Sheot Harn หัวหน้า
คณะผู้ประเมินได้รายงานผลการตรวจเยี่ยมต่อที่ประชุม
AFTLC ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2557
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยห้องปฏิบัติการของ วศ.
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนดความสามารถด้านเทคนิค
ของห้องปฏิบัติการ AFRL ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเสนอ
ให้ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for FCM และที่ประชุม
ACCSQ – PFPWG ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน
2557 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้มีมติรับรองให้ วศ.
เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for FCM มีวาระการท�ำงาน 5 ปี
ในขอบข่ายของวัสดุสมั ผัสอาหาร 5 ประเภท ได้แก่ พลาสติก
เซรามิก แก้ว โลหะและโลหะอัลลอยด์ และสารเคลือบ
และวานิช ภายหลังได้รับการรับรองเพิ่มเติมในขอบข่าย
วัสดุสมั ผัสอาหารประเภทซิลโิ คน โดยมติทปี่ ระชุม ACCSQ PFPWG ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ขัน
ั ก
ิ าร AFRL
้ ตอนการจัดตัง
้ ห้องปฏิบต

คณะกรรมการ AFTLC ได้ก�ำหนดขั้นตอนการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการสาขาใหม่ (Key Steps for Establishment
of New AFRLs) โดยระบุไว้ในเอกสาร “Guideline for
ASEAN Food Reference Laboratories” ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1) คณะกรรมการ AFTLC พิ จ ารณาข้ อ เสนอจาก
ประเทศสมาชิกเพือ่ ขอจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ าร AFRL สาขาใหม่
และมีมติเห็นชอบว่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ AFRL สาขา
ใหม่นั้นมีความจ�ำเป็น เหมาะสมส�ำหรับภูมิภาคอาเซียน

การตรวจเยี่ยม (On-site Visit) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่ อเป็นห้องปฏิบัติ
การ AFRL

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
AFTLC จะด�ำเนินการตรวจเยีย่ มห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเป็น
AFRL โดยพิจารณาตามข้อก�ำหนดความสามารถด้านเทคนิค
ของห้องปฏิบัติการ AFRL (Technical Competence of
ASEAN Food Reference Laboratories) ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองความสามารถ
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
2) มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญใน
ระดับสากลในสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นที่น่าพอใจ
3) ห้องปฏิบัติการจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เพียงพอส�ำหรับการจัดฝึกอบรม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบในสาขาที่เชี่ยวชาญ
4) ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดหรือประสานงานเพื่อให้
มีกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Test) ตาม
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043 หรือ ISO/TS 22117 หรือ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2) เลขาธิการอาเซียนประกาศรับสมัครห้องปฏิบัติการ
ของประเทศสมาชิกที่สนใจโดยจะต้องยื่นใบสมัครให้คณะ
กรรมการ AFTLC พิจารณาผ่านเลขาธิการอาเซียนภายใน
6 เดือนหลังการประกาศ
3) เลขาธิการอาเซียนตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้คณะกรรมการ AFTLC พิจารณา
คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่สมัครเป็น AFRL สาขาใหม่
ทั้งนี้อาจมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง
4) คณะกรรมการ AFTLC จั ด ตั้ ง คณะผู ้ เชี่ ย วชาญ
(Panel of Experts) ในสาขานัน้ ๆ เพือ่ ด�ำเนินการตรวจเยีย่ ม
(On-site Visit) ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเป็น AFRL สาขาใหม่
โดยภายหลั ง การตรวจเยี่ ย มคณะผู ้ เชี่ ย วชาญต้ อ งจั ด ท� ำ
รายงานผลการตรวจเยีย่ มและรายงานต่อทีป่ ระชุม AFTLC
5) คณะกรรมการ AFTLC พิจารณาผลการตรวจเยี่ยม
ของคณะผู้เชี่ยวชาญและท�ำการตัดสินว่าห้องปฏิบัติการใด
เหมาะสมที่จะเป็น AFRL สาขาใหม่ ก่อนมีมติเสนอชื่อห้อง
ปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น AFRL สาขาใหม่ให้
คณะกรรมการ ACCSQ-PFPWG รับรองอย่างเป็นทางการ
ในล�ำดับต่อไป

อบรมการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

จัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
5) เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นวั ส ดุ อ ้ า งอิ ง (Reference
materials, RMs) และวั ส ดุ อ ้ า งอิ ง รั บ รอง (Certified
Reference Materials, CRMs) ในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ภารกิจการเป็นห้องปฏิบัติการ AFRL

ที่ผ่านมา วศ. ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการ AFRL for
FCM ได้ดำ� เนินงานเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติ (National
Food Reference Laboratory, NFRL) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ตามภารกิจการ
เป็นห้องปฏิบัติการ AFRL ได้แก่
1) แนะน�ำวิธีการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ NFRL
ที่อยู่ในเครือข่าย
2) จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ/เปรียบเทียบผล
ทดสอบระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารประเทศกลุม่ สมาชิกอาเซียน
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ
3) จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาที่เชี่ยวชาญ
4) เป็นแหล่งข้อมูลด้านการทดสอบและวิธีวิเคราะห์
5) เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง
6) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ใช้ตัดสินในกรณีที่เกิด
ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากผลการทดสอบและเกิดการโต้แย้ง
ทางการค้าของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เอกสารอ้างอิง

ASEAN FOOD TESTING LABORATORY COMMITTEE. Guideline for ASEAN Food Reference Laboratories.
Manual for ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC). 3rd ed. 2019. pp. 8-32.

25

