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รายชื่อผู้ร่วมประชุม:  

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

1.1. นางดุษฎี มั่นความด ี หัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ/รักษาการผู้อ านวยการ            

…………………………………………………… ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

1.2. นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง  นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

นายประทีบ  วงศ์บัณฑติ    รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะหส์มบตัิของวัสด ุ

3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ดร. สลิล ช้ันโรจน ์   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสาวจิราพร ศรีหุ่น   หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอตุสาหกรรม 

5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวพรทิพย ์บุญมหามงคล  นักวิทยาศาสตร ์

6. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร. สุนันทา วังกานต ์  รองผู้อ านวยการ 

7. ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางวชิราภรณ์ ปสิิตโร   หัวหน้างานเคมีวิเคราะห ์

8. ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ดร.สยาม  ภพลือชัย   รักษาการแทนผู้อ านวยการ 

9. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือศาลายา กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

9.1. นางรัตนา    เพ็ชรอุไร  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

9.2. ผศ. อทิตยา     ศิริภิญญานนท์   อาจารย ์

9.3. นายจรลั  นับเนืองทรัพย์  นักวิทยาศาสตร ์

9.4. นายศิริชัย     โฆษิตารตัน์    หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง      คณะวิทยาศาสตร ์

9.5. ดร.ระวิวรรณ   บัญชาธนากิจ นักวิทยาศาสตร ์

9.6. นางกัญญาภรณ์   จันละคร  นักวิทยาศาสตร ์
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10. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

10.1      นายณฏฐพล  วุฒิพันธุ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 

10.2      นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพฒัน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

10.3      นางสาววิชุตา จ าปาเงิน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

10.4      นางสาวกรุณา  ปานเคลือบ  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

10.5      นางสาว พูนภัทรา สายวานิชย์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

10.6      นายอดิศักดิ์  พรหมวิชา  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

10.7      นายปณิธาน  จินตนาเลิศ  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

เร่ิมประชุม: 09.00 น. 

  

สาระส าคัญการประชุม 

           สืบเนืองจากการประชุมเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย เมื่อวันที ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีความเห็นให้มีการ 

จัดกลุ่มย่อยของเครื่องข่ายเครื่องมือขึ้น ตามความสนใจของแตล่ะหน่วยงาน ซึ่งมีการแบ่งกลุม่ จ านวน 8 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มวิจัยเชิง

พาณิชย ์2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์  3. กลุ่มบรหิารจดัการความรู้การจัดหาครุภณัฑ์  4. กลุ่มฐานข้อมูล

ทางด้านความสามารถของห้องปฏบิัติการ  5. กลุ่มพัฒนาบคุลากร  6. กลุ่มซ่อมบารุง 7. กลุ่มส่งเสรมิกิจกรรมเครือข่าย    

8. ความปลอดภยัของห้องปฏิบัตกิาร       

        ซึ่งกลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์ มหีน่วยงานท่ีเป็นสมาชิก 9 หน่วยงาน ดังนี้  

1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

3. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

5. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

7. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

8. ศูนย์เครื่องมือศาลายา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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            ในครั้งนีก้ารประชุม จึงจัดประชุมขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือของกลุ่มพัฒนามาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห ์ ร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปในการประชุม ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค/์ความต้องการ ของแต่ละหน่วยงาน 

1.  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เสนอให้มีการจัดท าฐานข้อมลูร่วมกันเพื่อท า Interlaboratory Comparisons  

และด าเนินการขอรบัรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 ขอบข่ายการวิเคราะห์ VOCs. 

2. มหาวิทยาลยัมหิดล เสนอ เรื่องการอัพเดตสถานะการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการและแผนการด าเนนิงานในอนาคต 

3. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เสนอ เรือ่งต้องการที่ปรึกษาการจัดท าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025  และตัวแทนของศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอกลับไปประชุมกับผู้บริหาร เพื่อหาขอ้สรุปอีกครั้งและ

ก าหนดทิศทางการท างานต่อไป  

4. มหาวิทยาลยับูรพา เสนอ Partner ในการทดสอบมลพิษในน้ าทะเล 

5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีเสนอให้ทาง สวทช. เป็นศูนย์การจัดท า PT Provider เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือกัน 

6. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เสนอต้องการ Partner ในการทดสอบยาฆ่าแมลงในน้ า และต้องการขอการรับรองระบบคุณภาพ 

ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายดังกล่าว 

7. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เสนอการทดสอบยาง ต้องการ Partner ในการทดสอบ และต้องการขอการรับรองระบบ

คุณภาพ ISO/IEC 17025 

สรุปการประชุม: 

มติประชุมมีความเห็นให้แตล่ะหนว่ยงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการรวมกลุม่เครือข่าย เพื่อหาข้อสรุป/ข้อตกลงร่วมกัน 

โดยทางสวทช. จะส่งอีเมลล์ ให้กบัผู้ร่วมประชุม โดยแนบเอกสารรายงานการประชุมครั้งนี้ และให้สมาชิกตอบกลับถึงวัตถุประสงค์/

ความต้องการแตล่ะหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้าก าหนดทิศทางและวัตถประสงค์ของกลุม่ร่วมกันตอ่ไป ก าหนดส่งวัตถุประสงค์/

ความต้องการภายใน 4 มีนาคม 2559  
 

ประชุมคร้ังถัดไป :  28 เมษายน 2559 

 

ผู้จัดท าสรุป :  นางสาววิชุตา จ าปาเงิน เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม :  นายณฏฐพล  วุฒิพันธุ ์ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ศูนย์บริการวเิคราะห์ทดสอบ สวทช. 
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ภาคผนวก 1 

 
การบรรยายเร่ือง การเร่ิมต้นจัดท าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 

ดุษฎ ีมั่นความด ี 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

 ในโลกยุคที่มีการแข่งขันสูงการด าเนินธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลที่ทันสมัย เช่ือถือได้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิต การส่งออก การน าเข้าสินค้า การเลือกซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อก าหนด การประเมิน
ราคาสินค้า การเฝ้าระวังความเป็นอันตรายต่อคน และสภาวะแวดล้อม การจัดพิกัดภาษี รวมถึงการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก 
ท าให้ผลการวัดทางห้อง ปฏิบัติการที่มีหลักฐานความน่าเช่ือถือมีบทบาทส าคัญในการลดปัญหาการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผล
ด้านเทคนิค ดังนั้น ห้องปฏิบัติการต้องตระหนักถึงความส าคัญของผลการวัด  
 ถึงแม้ว่ามาตรฐานISO/IEC17025:2005 ซึ่งเป็นข้อก าหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ แต่ถ้าห้องปฏิบัติการใดมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ก็จะสร้างความ
น่าเช่ือถือในผลการทดสอบในระดับสากล ส าหรับห้องปฏิบัติการที่มีความตระหนักและตั้งใจจัดท าและด าเนินการตามระบบ
คุณภาพของมาตรฐานนี้อาจมีปัญหาในการเริ่มต้นทั้งเรื่องการวางแผนการท างาน การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ เป็น
ต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการในเบื้องต้นห้องปฏิบัติการควรปฏิบัติดังนี้  
 1.ประกาศนโยบายคุณภาพตามข้อก าหนด ISO/IEC17025: 2005 ข้อ 4.2.2 โดยผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ  
 2.แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งส าคัญ  รวมถึงอาจแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อจัดท าระบบฯโดยผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ  
 3.ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง (Job description, JD)  
 4.ก าหนดความต้องการอบรมและจัดท าแผนการอบรมบุคลากร รวมทั้งด าเนินการอบรมเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
ต่างๆ  ได้แก่ ข้อก าหนด  ISO/IEC17025: 2005 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน  (Internal audit) การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของวิธี(Method validation) การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพการทดสอบ(Quality assurance and 
Quality control, QA/QC), การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Estimation of measurement uncertainty) และ
หลักสูตรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่นการสอบเทียบเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับขอบข่ายงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ  ตัวอย่างเช่น 
การใช้และการสอบเทียบเครื่องช่ัง การสอบเทียบเครื่องแก้ว การสอบเทียบตู้อบ เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือพิ เศษ  ได้แก่ Atomic absorption spectrometer, Emission spectrometer, Ultraviolet-visible 
spectrophotometer, Gas chromatography, Liquid chromatography เป็นต้น  
 5.จัดท าและประกาศใช้เอกสารในระบบคุณภาพ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality manual, QM) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Quality procedure, QP) วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction, WI หรือ Standard operating procedure, SOP) วิธีทดสอบ 
(Test method) เอกสารสนับสนุนเช่น แบบบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอบรมให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเข้าใจตรงกัน  
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 6. จัดท าประวัติเครื่องมือ แผนการสอบเทียบ/ทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน (ถ้าจ าเป็น) การบ ารุงรักษา 
เครื่องมือท่ีจ าเป็น  
 7.จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง ที่จ าเป็น  
 8. สอบเทียบเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องช่ัง เครื่องแก้ว เตาอบ เทอร์โมมิเตอร์ ฯลฯ  
 9.จัดท าข้อมูล method validation, uncertainty ส าหรับวิธีทดสอบในขอบข่ายท่ีจะขอการรับรอง  
 10. มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรที่ท าการทดสอบ ลงนามในรายงานผลการทดสอบ ผู้มีสิทธ์ิใช้เครื่องมือ  
 11. ควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) ในแต่ละการทดสอบอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 12.ด าเนินการตามระบบคุณภาพท่ีก าหนด  
 13.เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ตามที่ก าหนด  
 14.ตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนบริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติที่แนะน าข้างต้นอาจด าเนินการควบคู่กันหรือสลับขั้นตอนได้ตามความเหมาะสม  สิ่งส าคัญที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จคือความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในการมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
และได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยรับรอง (Accreditation body)ที่ได้รับการยอมรับร่วม(Mutual 
Recognition Arrangements, MRAs) ในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, 
APLAC และในระดับสากลกับองค์กร International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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