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บทคัดย่อ  
ISO/IEC 17025:2017 ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลแสดงถึงผลทดสอบ
ถูกต้องเชื่อถือได้ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 จากหน่วยรับรองภายนอกอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการประกาศใช้ ISO/IEC 17025:2017 จ าเป็นต้องรักษา
ความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานฉบับเดิมร่วมกับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานฉบับ
ใหม่และน าไปใช้งาน จึงท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับ
ระบบคุณภาพของหน่วยงาน การวางแผนงาน การปรับเปลี่ยนระบบ การน าระบบไปใช้งาน การทวนสอบระบบ การ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิผล ผลการศึกษาพบความแตกต่างส าคัญคือข้อก าหนด 4.1, 4.2, 5.3, 7.1, 7.8, 7.9, 8.5 และ 8.9  
ผลการปรับเปลี่ยนได้มาตรฐานขั้นตอนการด าเนินการที่สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับใหม่  การทวนสอบระบบพบข้อบกพร่อง
ด้านระบบบริหาร จ านวน 6 ข้อ แก้ไขปรับปรุงได้เกิดประสิทธิผล ความส าเร็จคือได้ระบบใหม่และน าข้อก าหนดตาม
มาตรฐานประยุกต์ใช้ด าเนินการครอบคลุมทุกส่วนงาน  ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมขอรับรองและ
ขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เดือนธันวาคม 2562 ขอบข่ายการรับรองเดิม 394 รายการ เป็น 
664 รายการทดสอบ เพ่ิมจากเดิม 270 รายการ รองรับความต้องการของผู้รับบริการและสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานที่
น าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์  
ค าส าคัญ: ISO/IEC 17025: 2017,การรับรอง, ห้องปฏิบัติการ 
 

บทน า 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจ
วิเคราะห์อาหารของกระทรวงสาธารณสุข(1) ท าหน้าที่วิเคราะห์วิจัยคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการควบคุมก ากับดูแลให้อาหารมีคุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายของประเทศ สิ่งส าคัญ
ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของประเทศ คือต้องสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานผู้น าผลการตรวจ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลให้อาหารมีคุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมาย สคอ. ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005(2) จนกระทั่งมีการประกาศใช้
มาตรฐานสากลเวอร์ชั่นใหม่คือ ISO/IEC 17025:2017(3)  สคอ.มีความมุ่งม่ันที่จะน าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการทดสอบอาหาร จึงได้ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพตาม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาสถานภาพการได้รับการรับรอง และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือต่ออายุและขยายขอบข่าย
การรับรองรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์
อาหารตามมาตรฐานสากลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  



วิธีด าเนินการ 
1. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับระบบคุณภาพของ
หน่วยงาน  

ศึกษาข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เปรียบเทียบกับระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2005 ของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)ให้ครอบคลุมทุกข้อก าหนด  

 
2. การวางแผนงาน  

มีการวางแผนการบริหารงานอย่างต่อเนื่องคือในช่วง พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2562 ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
เพ่ือให้สคอ.ธ ารงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมขีดความสามารถในการขยาย
ขอบข่ายการรับรองรายการใหม่ ก าหนดกิจกรรมที่ส าคัญและกรอบระยะเวลาการทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ เข้า
ร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทบทวนการ
บริหาร ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการคือผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการคุณภาพเป็น
ผู้ติดตามการด าเนินการ  
 
3. การปรับเปลี่ยนระบบ 
 3.1 ปรับปรุงคู่มือคุณภาพและมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2017 และอนุมัติใช้งานเอกสาร  
              3.2 พัฒนาเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบการควบคุมเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเอกสารในระบบคุณภาพ 

4. การน าระบบใหมไ่ปใช้งาน 

             เริ่มต้นการใช้งานระบบที่ปรับเปลี่ยนใหม่ 

 
5. การทวนสอบระบบ 
              ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือทวนสอบระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 
  
 
6. การแก้ไขปรับปรุง 
 แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ครบถ้วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของระบบบริหาร

คุณภาพ 
 
 
 
 
 



ผล 
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบข้อแตกต่างส าคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1  ข้อแตกต่างส าคัญระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 กับเอกสารขั้นตอนการเนินการที ่

ต้องปรับปรุงตามข้อก าหนด 
 

 ข้อก าหนด 17025: 2017 ข้อแตกต่างส าคญั 
ที่ไม่ครบถ้วนตาม

ข้อก าหนด 

สาเหต ุ
 

คู่มือ/เอกสารขั้นตอน 
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วน 

4.1 ความเป็นกลาง   แตกต่างกับข้อก าหนด 
ข้อที ่4.1.4 และ 4.1.5 

การรักษาความเป็นกลางและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.2 การรักษาความลบั  แตกต่างกับข้อก าหนด  
ข้อที่ 4.2.2-4.2.4 

การรักษาความลับและสิทธิของลูกค้า 

5. ข้อก าหนดด้านโครงสร้าง  แตกต่างกับข้อก าหนด 
ข้อที่ 5.3   

คู่มือคุณภาพ 

6. ข้อก าหนดด้านทรัพยากร    
6.1 ทั่วไป ไม่พบความ

แตกต่างส าคญั 
ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

6.2 บุคลากร ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

6.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

6.4 เครื่องมือ ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

6.5 การตรวจสอบย้อนกลับทาง 
มาตรวิทยา 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

6.6 ผลิตภณัฑ์และบริการที่
จัดหาจากภายนอก 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7. ข้อก าหนดกระบวนการ    
7.1 การทบทวนค าขอ ข้อเสนอ 
    และสัญญา 

 แตกต่างกับข้อก าหนด 
ข้อที่ 7.1.3 

การทบทวนค าขอข้อตกลงการ 
ให้บริการ 

7.2 การเลือก การทวนสอบและ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7.3 การสุ่มชักตัวอย่าง  ไม่มีกิจกรรมการ
ด าเนินการ 

- - 

7.4 การจัดการตัวอยา่งทดสอบ
  

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 



ตารางที่ 1ข้อแตกต่างส าคัญระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 กับเอกสารขั้นตอนการด าเนินการที่ 
ต้องปรับปรุงตามข้อก าหนด(ต่อ) 
 ข้อก าหนด 17025: 2017 ข้อแตกต่าง

ส าคัญทีไ่ม่
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

สาเหต ุ
 

คู่มือ/เอกสารขั้นตอน 
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วน 

7.5. บันทึกทางวิชาการ  ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7.6 การประเมินความไม่แน่นอน
ของการวัด 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7.7 การสร้างความมั่นใจในความ
ใช้ได้ของผล 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7.8 การรายงานผล  แตกต่างกับข้อก าหนด   
ข้อที่ 7.8.6 

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
และการแกไ้ขรายงาน 

7.9 การร้องเรียน  แตกต่างกับข้อก าหนด 
ข้อที ่ 7.9.3   

การจัดการข้อร้องเรียน 

7.10 การควบคุมงานท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนด 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

7.11 การควบคุมและจดัการ
ข้อมูล 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8. ข้อก าหนดของระบบบริหาร
จัดการ 

   

8.2 เอกสารระบบการจดัการ ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.3 การควบคุมเอกสารระบบการ
จัดการ 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.4 การควบคุมบันทึก ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.5 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงและโอกาส 

 แตกต่างกับข้อก าหนด   
ข้อที่ 8.5.1 – 8.5.3 

คู่มือคุณภาพ 
 

8.6 การปรับปรุง   ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.7 การปฏิบัติการแกไ้ข ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.8 การตรวจตดิตามคุณภาพ
ภายใน 

ไม่พบความ
แตกต่างส าคญั 

ไม่แตกต่างกับข้อก าหนด   ไม่ต้องปรับเปลีย่นขั้นตอน 

8.9 การทบทวนการบริหาร   แตกต่างกับข้อก าหนด 
ข้อที่ 8.9.2   

การทบทวนการบริหาร 



2. ผลการวางแผนการบริหารงานคุณภาพของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ) อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 2562  

2.1 มีการวางแผนการบริหารงานคุณภาพ ก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในแต่ละปี   
ก าหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 กิจกรรมที่ส าคัญที่ด าเนินการต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา  
 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
QM TM หัวหน้าฝา่ย 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ทบทวน/ปรับปรุงเอกสาร                
2.เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบัติการ                
3.ฝึกอบรมบุคลากร                
4.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน                
5.ทบทวนการบริหาร                
6.ต่ออายุและขยายการรับรองระบบ                 
7.ส่งเอกสารเฝ้าระวังรักษาระบบคุณภาพ  
  (Self  Declaration) 

               

  

   ผลจากการด าเนินการตามแผนและติดตามให้มีการด าเนินการตามแผน จนกระทั่ง สคอ.ได้รับการต่ออายุการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และข้อก าหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากหน่วยรับรองส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้ไว้วันที่ 5 เมษายน 
2561 หมดอายุวันที่ 4 เมษายน 2563 หมายเลขทะเบียนใบรับรองเลขที่ 4043/50 รายการและวิธีทดสอบที่ สคอ.ได้รับ
การต่ออายุการรับรองความสามารถในการทดสอบจ านวน รวมทั้งสิ้น 394 รายการทดสอบ(4) ผลการด าเนินเฝ้าระวัง
รักษาระบบบริหารคุณภาพและส่งเอกสารการตรวจประเมินเพ่ือการเฝ้าระวังรักษาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
(Self-Declaration) โดยการส่งหลักฐานการด าเนินการต่าง ๆ ประกอบค ารับรองตามมาตรฐานสากล (5)  ได้รับการยืนยัน
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สคอ.รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ไว้อย่างต่อเนื่อง 
   2.2  มีการวางแผนบริหารงานคุณภาพประจ าปี ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดคือบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ผลการปรับเปลี่ยนระบบ 

3.1 จากข้อแตกต่างส าคัญและสาเหตุที่พบการด าเนินการด้านระบบบริหารที่แตกต่างข้อก าหนดของมาตรฐาน 
น ามาปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ มีผลดังนี้ 

     คู่มือคุณภาพได้รับการปรับปรุงใหม่โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดการด าเนินการครบถ้วนตามข้อก าหนดข้อที่ 5.3 
และ  8.5 เอกสารมาตรฐานขั้นตอนการได้รับการปรับปรุงรายละเอียดการด าเนินการให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด จ านวน 
6 ฉบับดังนี้ การด าเนินการด้านความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (4.1) การด าเนินการรักษาความลับและ
สิทธิของลูกค้า (4.2) การทบทวนค าขอ ข้อตกลงการให้บริการ (7.1) การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และการแก้ไข
รายงาน (7.8) การจัดการข้อร้องเรียน (7.9) การทบทวนการบริหาร (8.9) นอกจากนี้ได้ปรับปรุงเอกสารมาตรฐานขั้นตอน
การด าเนินงานให้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 11 ฉบับ ได้รับการอนุมัติใช้งาน 

 



            3.2 ผลพัฒนาเอกสารระบบบริหารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี ้
                  คู่มือคุณภาพ จ านวน 1 ฉบับ และเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินการที่ผ่านการปรับใหม่ จ านวน 6 
ฉบับ และเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ปรับปรุงการอ้างอิงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน จ านวน 11 ฉบับ ได้รับการสแกน
เอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และน าเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สคอ. 
 

4. ผลการน าระบบใหม่ไปใช้งาน 
   ประกาศใช้คู่มือคุณภาพ จ านวน 1 ฉบับ เอกสารมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินการที่ปรับปรุงใหม่ จ านวน 6 ฉบับ 
โดยก าหนดให้เอกสารในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารฉบับควบคุมการใช้งานปัจจุบัน 
 

5. ผลการทวนสอบระบบ  
            ผลการทวนสอบระบบโดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อก าหนดมาตรฐาน 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
ปิดการแก้ไขได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  ท าให้ระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 
วิจารณ์ 

 การด าเนินการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพครั้งนี้ ปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคือ
นโยบายของผู้บริหารของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มุ่งมั่นน าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 มาใช้
ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยอีก 4 ประการที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนระบบได้ส าเร็จ ปัจจัยแรกคือที่
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 และใช้ แนวทา งกฎการตั ดสิ นผลการทดสอบใน การรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการ ปัจจัยที่สองคือมีแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรม     
หลักสูตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบให้มีความสามารถปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพได้  ปัจจัยที่สามคือ       
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับและทุกส่วนของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มี
จ านวนประมาณ 200 คน ปฏิบัติตามระบบที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือ
กระตุ้นเตือนและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความตื่นตัว รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การสื่อสารในที่ประชุม การ    
ให้ค าแนะน า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การปรึกษาหารือ และการสื่อสารทาง Line application ปัจจัยสุดท้ายคือการน า   
ระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินการให้ผู้ใช้งานค้นหาเอกสารฉบับปัจจุบันได้สะดวกท าให้สื่อสารการใช้      
งานเอกสารได้ในวงกว้างแทนการแจกจ่ายเอกสารแบบเดิม จึงควรให้ความส าคัญต่อการน าระบบข้อมูลสารสนเทศมา
พัฒนาการด าเนินงานให้ทันสมัย เช่นการค้นหารายการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่มีเป็นจ านวนมากได้โดยสะดวกรวดเร็ว    
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ 

 
 



สรุป 
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ด าเนินการธ ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและพัฒนา

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ถึง 2562 โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อก าหนดของมาตรฐานกับระบบคุณภาพของ

หน่วยงาน วางแผนงานโดยมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด ด าเนินการใช้งานระบบ ทวนสอบระบบโดยการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการขอต่ออายุและ

ขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ได้ในเดือนธันวาคม 2562 จ านวน 664 รายการ          

ทดสอบ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 270 รายการ เป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคุณภาพที่เข้มแข็ง 
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