สรุปผลการสัมมนากลุม่ ผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจาปี 2556
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยรั บ รองและห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รอง
ห้องปฏิบัติการ
2. เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การรั บ รองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
มีผู้ ส นใจเข้าร่ ว มการสั มมนาทั้ง สิ้ น 335 ราย ประกอบด้ ว ยผู้ บริห ารระดับ สู ง ผู้ จัด การวิชาการ ผู้ จั ดการ
คุ ณ ภาพที่เ กี่ ยวข้อ งในระบบคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทั้ ง ที่ ไ ด้ก ารรั บรองและห้ อ งปฏิบั ติ การที่ อ ยู่ร ะหว่ า ง
กระบวนการขอการรับรอง จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยได้รับเกียรติจากท่าน
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้
สรุปผลการสัมมนาได้ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดย
ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (อ้างอิงไฟล์ที่ใช้ในการ
นาเสนอ)
จากนโยบายการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ กาลังจะมีผลในระยะเวลาอันใกล้ ประเทศไทยได้มี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยการจัดโครงสร้างระบบการมาตรฐานที่เข้มแข็ง ซึ่ง มีองค์ประกอบใน 3
ส่วน ทีส่ าคัญ ได้แก่ การตรวจสอบและรับรอง การกาหนดมาตรฐาน และมาตรวิทยา
ภายใต้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ 2551 สานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
รับรองระบบงานซึ่งมีบทบาทสาคัญในเรื่องของการรับรองระบบการตรวจสอบและรับรอง ได้แก่ การรับรอง
หน่ ว ยรั บ รอง หน่ ว ยตรวจ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ/สอบเที ย บ ในสาขาต่ า งๆตามความต้ อ งการใน
ตลาดโลก และมีส าขาใหม่ ที่เ ริ่ มต้ น ดาเนิน การให้ ก ารรั บรอง เช่ น การรั บ รองบุค ลากร ซึ่ งเป็ นสาขาที่ มี
ความสาคัญซึ่งจะรองรับการถ่ายเทแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ในภาพรวมของระบบการตรวจและการรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการทดสอบในภาคการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมที่ส่งออก เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ในปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการตามข้อกาหนด
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ของความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้า นกฎระเบียบและการควบคุม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซียน (Agreement on ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory
Regime: AHEEERR) ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบควรปรับตัวเพื่อรองรับการ
ทดสอบให้ค รอบคลุมทุก รายการทดสอบของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบก็ควรมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการสอบเทียบเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทดสอบดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังควรขยาย
ผลสู่การรองรับ สำหรับภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆด้วย ทั้งนี้เพื่อ ให้ประเทศไทยมีค วามสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียนและก้าวสู่การเป็นผู้นาในด้านอุตสาหกรรมต่อไป
2. ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ
หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดย นางอุทุมพร แก้วน้าดี นักวิชาการมาตรฐาน
ชานาญการ (อ้างอิงไฟล์ที่ใช้ในการนาเสนอ)
สานักงานได้แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึง นโยบายการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญหรือการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการของสานักงาน ซึ่งมีเนื้อหาสอดรับกับ นโยบายขององค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Coorperation : ILAC) ที่
ประกาศ ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities (ILAC-P9:11/2010)
การเข้าร่วมการทดสอบความชานาญหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเป็ นเครื่องมือที่
สาคัญในการแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการทดสอบ และการสอบเทียบ (อาจรวมถึงกิจกรรมการตรวจ
ในบางกรณี) ของผู้รับใบรับรองและยังสามารถสะท้อนให้เห็นความสามารถของหน่วยรับรองในการดาเนินการ
ให้การรับรองกิจกรรมการทดสอบ สอบเทียบ และการตรวจอีกด้วย
สมอ. ได้กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความชานาญในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
ดังนี้คือ
1. ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ข้อ 5.1 ระบุให้ ผู้รับใบรับรองต้องจัดให้มีการเปรียบเที ยบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือเข้าร่วมการทดสอบความชานาญตามที่สมอ. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด
กาหนด
2. ประกาศส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์อุ ต สาหกรรม เรื่อ ง วิ ธี การตรวจสอบเพื่อ การรั บรอง
ห้อ งปฏิบัติก าร ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 ข้อ 4 ระบุใ ห้ผู้ รับใบรับรองเข้าร่ว มกิจกรรมการทดสอบความ
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ชานาญเพื่อแสดงความสามารถของการวัด อย่างน้อย 1 รายการ (ถ้ามี) ในสาขาที่ได้การรับรองอย่างน้อยทุก
3 ปี หรือตามที่สานักงานประกาศ
3. ประกาศ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ
หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ระบุรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
3.1. ความถี่ในการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญของผู้ยื่นขอ/ผู้รับใบรับรองดังนี้คือ
 ก่อนได้รับการรับรอง มีผลการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ หรือการเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างน้อย ๑ รายการ (ถ้ามี)
 หลังการได้รับการรับรอง มีการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ หรือการเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรองอย่างต่อเนื่อ ง โดยกาหนดเป็น
แผนการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
(PT Plan) และทบทวนความเหมาะสมของแผนการเข้าร่วม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และเครื่องมือ เป็นต้น
3.2. การดาเนินการของผู้รับใบรับรองและสานักงาน กรณีผลการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ
หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3. การดาเนินการใดๆ กรณีการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติได้
3. ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง เครื่องหมายการรับรองระบบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย
นางอุษา ภู่มงกุฎชัย นักวิชาการมาตรฐานชานาญการ (อ้างอิงไฟล์ที่ใช้ในการนาเสนอ)
กฎกระทรวงเรื่อง การกาหนดลักษณะ การทา การใช้ การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. 2556
และประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น สมอ.ได้อธิบายและยกตัวอย่างการ
จัดทาและแสดงเครื่องหมายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากสัญลักษณ์ที่
เป็นลักษณะเดียวกับเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย NAC ซึ่งมาจากชื่อย่อ
ภาษาโรมันของสานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน ในการแสดงเครื่องหมายนั้น
จะต้องกาหนดข้อความชี้บ่ง กมช.-สมอ.-มอก.17025 (NSC- TISI-TIS 17025) ไว้ในที่ใกล้เคียงกับ
เครื่องหมายการรับรอง และต้อ งระบุหมายเลขการรับรองด้ว ย ซึ่งผู้ เข้าร่ว มสัมมนามีค าถามเกี่ยวกับการ
ด าเนิ น การตามกฎกระทรวงเป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง ประเด็ น หลั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระยะเวลาที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
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เปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จ ตาแหน่งของการแสดงเครื่องหมายการรับรอง ข้อความชี้บ่ง และหมายเลขการ
รับรอง ข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายบนสิ่งพิมพ์และป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบ เป็นต้น ทาให้
สมอ. รับทราบข้อปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศเนื่องจากไม่มีข้อแนะนาที่ชัดเจน จึงจะรวบรวมปัญหาที่พบ
และนาไปจัดทาข้อแนะนาเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ
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