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บทคัดย่อ
ISO/IEC 17025:2017 ข้อกาหนดทั่ว ไปว่าด้วยความสามารถห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลแสดงถึง ผลทดสอบ
ถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ส านั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหารได้ ก ารรั บ รองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 จากหน่ว ยรับรองภายนอกอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการประกาศใช้ ISO/IEC 17025:2017 จาเป็นต้องรักษา
ความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานฉบับเดิมร่วมกับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานฉบับ
ใหม่และนาไปใช้งาน จึงทาการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับ
ระบบคุณภาพของหน่วยงาน การวางแผนงาน การปรับเปลี่ยนระบบ การนาระบบไปใช้งาน การทวนสอบระบบ การ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผล ผลการศึกษาพบความแตกต่างสาคัญ คือข้อกาหนด 4.1, 4.2, 5.3, 7.1, 7.8, 7.9, 8.5 และ 8.9
ผลการปรับเปลี่ยนได้มาตรฐานขั้นตอนการดาเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับใหม่ การทวนสอบระบบพบข้อบกพร่อง
ด้านระบบบริหาร จานวน 6 ข้อ แก้ไขปรับปรุงได้เกิดประสิทธิผล ความสาเร็จคือได้ระบบใหม่และนาข้อกาหนดตาม
มาตรฐานประยุกต์ใช้ดาเนินการครอบคลุมทุกส่วนงาน ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมขอรับรองและ
ขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เดือนธันวาคม 2562 ขอบข่ายการรับรองเดิม 394 รายการ เป็น
664 รายการทดสอบ เพิ่มจากเดิม 270 รายการ รองรับความต้องการของผู้รับบริการและสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานที่
นาผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์
คาสาคัญ: ISO/IEC 17025: 2017,การรับรอง, ห้องปฏิบัติการ
บทนา
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจ
วิเคราะห์อาหารของกระทรวงสาธารณสุข (1) ทาหน้าที่วิเคราะห์วิจัยคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื่อนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการควบคุมกากับดูแลให้อาหารมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายของประเทศ สิ่งสาคัญ
สาหรับห้ องปฏิบั ติการตรวจวิเคราะห์อาหารของประเทศ คือต้องสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานผู้ นาผลการตรวจ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม กากับ ดูแลให้อาหารมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกาหนดและกฎหมาย สคอ. ได้รับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005(2) จนกระทั่ ง มี ก ารประกาศใช้
มาตรฐานสากลเวอร์ชั่นใหม่คือ ISO/IEC 17025:2017(3) สคอ.มีความมุ่งมั่นที่จะนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินการทดสอบอาหาร จึงได้ดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพตาม
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานภาพการได้รับการรับรอง และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่าย
การรับรองรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์
อาหารตามมาตรฐานสากลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ
1. การศึกษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่างระหว่างข้ อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับ ระบบคุณภาพของ
หน่วยงาน
ศึกษาข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เปรียบเทียบกับระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2005 ของสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)ให้ครอบคลุมทุกข้อกาหนด
2. การวางแผนงาน
มีการวางแผนการบริหารงานอย่างต่อเนื่องคือในช่วง พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2562 กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
เพื่อให้สคอ.ธารงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
ขอบข่ายการรับรองรายการใหม่ กาหนดกิจกรรมที่สาคัญ และกรอบระยะเวลาการทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ เข้า
ร่วมทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทบทวนการ
บริหาร กาหนดผู้ รับผิดชอบดาเนิ นการคือผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการคุณภาพเป็น
ผู้ติดตามการดาเนินการ
3. การปรับเปลี่ยนระบบ
3.1 ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ คุ ณ ภาพและมาตรฐานขั้ น ตอนการด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนด ISO/IEC
17025:2017 และอนุมัติใช้งานเอกสาร
3.2 พัฒนาเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบการควบคุมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเอกสารในระบบคุณภาพ
4. การนาระบบใหม่ไปใช้งาน
เริ่มต้นการใช้งานระบบที่ปรับเปลี่ยนใหม่
5. การทวนสอบระบบ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อทวนสอบระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2017

6. การแก้ไขปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพ

ผล
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบข้อแตกต่างสาคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อแตกต่างสาคัญระหว่างข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 กับเอกสารขั้นตอนการเนินการที่
ต้องปรับปรุงตามข้อกาหนด
ข้อกาหนด 17025: 2017

4.1 ความเป็นกลาง
4.2 การรักษาความลับ
5. ข้อกาหนดด้านโครงสร้าง
6. ข้อกาหนดด้านทรัพยากร
6.1 ทั่วไป
6.2 บุคลากร
6.3 สิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม
6.4 เครื่องมือ
6.5 การตรวจสอบย้อนกลับทาง
มาตรวิทยา
6.6 ผลิตภัณฑ์และบริการที่
จัดหาจากภายนอก
7. ข้อกาหนดกระบวนการ
7.1 การทบทวนคาขอ ข้อเสนอ
และสัญญา
7.2 การเลือก การทวนสอบและ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
7.3 การสุ่มชักตัวอย่าง
7.4 การจัดการตัวอย่างทดสอบ

ข้อแตกต่างสาคัญ
สาเหตุ
ที่ไม่ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 4.1.4 และ 4.1.5

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 4.2.2-4.2.4

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 5.3

คู่มือ/เอกสารขั้นตอน
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วน
การรักษาความเป็นกลางและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การรักษาความลับและสิทธิของลูกค้า
คู่มือคุณภาพ

ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน



แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 7.1.3
ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

การทบทวนคาขอข้อตกลงการ
ให้บริการ
ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่มีกิจกรรมการ
ดาเนินการ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ตารางที่ 1ข้อแตกต่างสาคัญระหว่างข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 กับเอกสารขั้นตอนการดาเนินการที่
ต้องปรับปรุงตามข้อกาหนด(ต่อ)
ข้อกาหนด 17025: 2017

7.5. บันทึกทางวิชาการ
7.6 การประเมินความไม่แน่นอน
ของการวัด
7.7 การสร้างความมั่นใจในความ
ใช้ได้ของผล
7.8 การรายงานผล
7.9 การร้องเรียน
7.10 การควบคุมงานที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนด
7.11 การควบคุมและจัดการ
ข้อมูล
8. ข้อกาหนดของระบบบริหาร
จัดการ
8.2 เอกสารระบบการจัดการ

ข้อแตกต่าง
สาคัญทีไ่ ม่
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ


ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ

ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
8.3 การควบคุมเอกสารระบบการ
ไม่พบความ
จัดการ
แตกต่างสาคัญ
8.4 การควบคุมบันทึก
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ

8.5 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงและโอกาส
8.6 การปรับปรุง
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
8.7 การปฏิบัติการแก้ไข
ไม่พบความ
แตกต่างสาคัญ
8.8 การตรวจติดตามคุณภาพ
ไม่พบความ
ภายใน
แตกต่างสาคัญ

8.9 การทบทวนการบริหาร

สาเหตุ

คู่มือ/เอกสารขั้นตอน
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 7.8.6
แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 7.9.3
ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
และการแก้ไขรายงาน
การจัดการข้อร้องเรียน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 8.5.1 – 8.5.3
ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

คู่มือคุณภาพ

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่แตกต่างกับข้อกาหนด

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

แตกต่างกับข้อกาหนด
ข้อที่ 8.9.2

การทบทวนการบริหาร

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

ไม่ต้องปรับเปลีย่ นขั้นตอน

2. ผลการวางแผนการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพของส านั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร (สคอ) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 2562
2.1 มีการวางแผนการบริหารงานคุณภาพ กาหนดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องในแต่ละปี
กาหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 กิจกรรมที่สาคัญที่ดาเนินการต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา
กิจกรรม
1.ทบทวน/ปรับปรุงเอกสาร
2.เข้าร่วมทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ
3.ฝึกอบรมบุคลากร
4.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
5.ทบทวนการบริหาร
6.ต่ออายุและขยายการรับรองระบบ
7.ส่งเอกสารเฝ้าระวังรักษาระบบคุณภาพ
(Self Declaration)

ผู้รับผิดชอบ
QM







TM







หัวหน้าฝ่าย







ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
1 2 3 4

   
  
 



ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1 2 3 4

   
  
 


ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
1 2 3 4
 
   
   




ผลจากการดาเนินการตามแผนและติดตามให้มีการดาเนินการตามแผน จนกระทั่ง สคอ.ได้รับการต่ออายุการ
รั บ รองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขการรั บ รองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากหน่วยรับรองสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้ไว้วันที่ 5 เมษายน
2561 หมดอายุวันที่ 4 เมษายน 2563 หมายเลขทะเบียนใบรับรองเลขที่ 4043/50 รายการและวิธีทดสอบที่ สคอ.ได้รับ
การต่ออายุ การรับรองความสามารถในการทดสอบจานวน รวมทั้งสิ้น 394 รายการทดสอบ (4) ผลการดาเนินเฝ้าระวัง
รักษาระบบบริหารคุณภาพและส่งเอกสารการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
(Self-Declaration) โดยการส่งหลักฐานการดาเนินการต่าง ๆ ประกอบคารับรองตามมาตรฐานสากล (5) ได้รับการยืนยัน
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สคอ.รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ไว้อย่างต่อเนื่อง
2.2 มีการวางแผนบริหารงานคุณภาพประจาปี กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดคือบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ผลการปรับเปลี่ยนระบบ
3.1 จากข้อแตกต่างสาคัญและสาเหตุที่พบการดาเนินการด้านระบบบริหารที่แตกต่างข้อกาหนดของมาตรฐาน
นามาปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ มีผลดังนี้
คู่มือคุณภาพได้รับการปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มเติมรายละเอียดการดาเนินการครบถ้วนตามข้อกาหนดข้อที่ 5.3
และ 8.5 เอกสารมาตรฐานขั้นตอนการได้รับการปรับปรุงรายละเอียดการดาเนินการให้ครบถ้วนตามข้อกาหนด จานวน
6 ฉบับดังนี้ การดาเนินการด้านความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (4.1) การดาเนินการรักษาความลับและ
สิทธิของลูกค้า (4.2) การทบทวนคาขอ ข้อตกลงการให้บริการ (7.1) การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และการแก้ไข
รายงาน (7.8) การจัดการข้อร้องเรียน (7.9) การทบทวนการบริหาร (8.9) นอกจากนี้ได้ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานขั้นตอน
การดาเนินงานให้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นปัจจุบัน จานวน 11 ฉบับ ได้รับการอนุมัติใช้งาน

3.2 ผลพัฒนาเอกสารระบบบริหารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
คู่มือคุณภาพ จานวน 1 ฉบับ และเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการดาเนินการที่ผ่านการปรับ ใหม่ จานวน 6
ฉบับ และเอกสารขั้นตอนการดาเนินงานที่ปรับปรุงการอ้างอิงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน จานวน 11 ฉบับ ได้รับการสแกน
เอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และนาเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สคอ.
4. ผลการนาระบบใหม่ไปใช้งาน
ประกาศใช้คู่มือคุณภาพ จานวน 1 ฉบับ เอกสารมาตรฐานขั้นตอนการดาเนินการที่ปรับปรุงใหม่ จานวน 6 ฉบับ
โดยกาหนดให้เอกสารในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารฉบับควบคุมการใช้งานปัจจุบัน
5. ผลการทวนสอบระบบ
ผลการทวนสอบระบบโดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 พบ
ข้อบกพร่อง 14 ข้อ เป็นด้านระบบบริหาร 6 ข้อ ด้านวิชาการ 8 ข้อ คือ ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อ 5
โครงสร้าง ข้อ 6.2 บุคลากร ข้อ 6.4 เครื่องมือ ข้อ 7.2 วิธีทดสอบ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ข้อ 7.5 บันทึกทาง
วิชาการ ข้อ 7.6 การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด ข้อ 8.2 เอกสารระบบการจัดการ ข้อ 8.3. การควบคุมเอกสาร
แก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
6. การแก้ไขปรับปรุง
ผู้รับการตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องให้ผู้ตรวจติดตามพิจารณา
ปิดการแก้ไขได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด ทาให้ระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
วิจารณ์
การดาเนินการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพครั้งนี้ ปัจจัยสาคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคือ
นโยบายของผู้บริหารของสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มุ่งมั่นนาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 มาใช้
ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยอีก 4 ประการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนระบบได้สาเร็จ ปัจจัยแรกคือที่
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 และใช้ แ นวทางกฎ การตั ด สิ น ผลการทดสอบใน การรายงานความสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก าหนดของ
กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ มาประยุ กต์ ใช้ ในการด าเนิ นการ ปั จจั ยที่ สองคื อมี แผนพั ฒนาบุ คลากรให้ ได้ รั บการอบรม
หลักสู ตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รั บผิดชอบให้ มีความสามารถปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพได้ ปัจจัยที่สามคือ
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับและทุกส่วนของสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มี
จานวนประมาณ 200 คน ปฏิบัติตามระบบที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นเตือนและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความตื่นตัว รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การสื่อสารในที่ประชุม การ
ให้คาแนะน า จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ การปรึกษาหารือ และการสื่ อสารทาง Line application ปัจจัยสุ ดท้ายคือการนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ สนับสนุนการดาเนินการให้ผู้ ใช้ งานค้นหาเอกสารฉบับปัจจุบันได้สะดวกทาให้สื่อสารการใช้
งานเอกสารได้ ในวงกว้ างแทนการแจกจ่ ายเอกสารแบบเดิม จึ งควรให้ ความส าคั ญต่ อการนาระบบข้ อมู ลสารสนเทศมา
พัฒนาการดาเนินงานให้ทันสมัย เช่นการค้นหารายการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่มีเป็นจานวนมากได้โดยสะดวกรวดเร็ว
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

สรุป
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ดาเนินการธารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและพัฒนา
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ถึง 2562 โดยศึก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ กาหนดของมาตรฐานกั บระบบคุ ณภาพของ
หน่วยงาน วางแผนงานโดยมีการกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด ดาเนินการใช้งานระบบ ทวนสอบระบบโดยการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการขอต่ออายุและ
ขยายขอบข่ ายการรั บรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ได้ ในเดื อนธั นวาคม 2562 จ านวน 664 รายการ
ทดสอบ เพิ่มขึ้นจากเดิม 270 รายการ เป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคุณภาพที่เข้มแข็ง
เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 26 ตอนที่ 98 ก (ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552).
2. ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
3. ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
4. การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025. สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ[สืบค้น 23 ม.ค. 2563],
เข้าถึงได้ที่ URL:http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/DBQA/ifc_qa/userfiles/4043_50_TH(3).pdf
5. เอกสารประกอบการรับรองตามมาตรฐานสากล.สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ [สืบค้น 23 ม.ค. 2563],
เข้าถึงได้ที่ URL:http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/171

