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Quality and Standard of Health Products Testing Unit : Towards Standards 
ISO/IEC 17025 in Physical and Chemical Test for Ice and Drinking Water.

แวว ถนอมวงค, ทิพยมณฑา ฤกษใหญ, เย็นฤดี แมนมั่น และ อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ

บทนํา
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตสาขา
เภสัชศาสตร  การคนควาวิจัยหาองคความรู ใหมแลว 
คณะเภสัชศาสตรยังไดใหความสําคัญในการใหบริการ
วชิาการแกสงัคม ในปจจบัุนคณะเภสัชศาสตรมคีวามพรอม
ในระดับหน่ึงทั้งดานบุคลากร เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
รวมถึงหองปฏิบัติการที่เปนสัดสวน สามารถดําเนินการให
บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําด่ืม และน้ําแข็งได กอรปกับ
ไดรับความรวมมืออันดีจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผูประกอบ
การน้ําด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี คณะจึงไดจัดตั้งหนวย
บรกิารวชิาการทางวทิยาศาสตรท่ีมีการดาํเนนิงานอยางตอ
เนือ่ง ไดแก หนวยวเิคราะหคณุภาพนํา้ ทัง้ทางดานกายภาพ 
เคม ีและจลุชีววทิยา ใหแกผปูระกอบการนํา้ดืม่ หนวยงาน
ราชการ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ 
ในจงัหวดัอบุลราชธานแีละจังหวดัใกลเคยีง หองปฏบัิตกิาร
หนวยวิเคราะหคณุภาพนํา้ คณะเภสชัศาสตร ไดดาํเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริการและการวิเคราะหอยางตอเนื่อง 
และในป 2555 หองปฏิบติัการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005 ในขอบขายการทดสอบความเปน
กรด-ดาง ปริมาณความกระดางทัง้หมด และปรมิาณคลอไรด
ในนํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง ซ่ึงการรับรองดังกลาวไดสิ้นสุดใน
เดือนมกราคม 2558
 คณะเภสัชศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญใน
การคงไวและพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ISO/
IEC17025:2005 ใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงไดวางแผน

ดาํเนนิการปรบัปรงุหองปฏบิตักิารและเตรยีมพรอมสาํหรบั
การขอรับการประเมินความสามารถของหองปฏิบัตกิารตาม
มาตรฐาน ISO 17025 ตอไป โดยในป 2559 คณะ
เภสัชศาสตร ไดมีการยายหองปฏิบัติการ หนวยวิเคราะห
คณุภาพนํา้ ไปยงัอาคารศนูยเครือ่งมอืกลางและปฏบิตักิาร
เทคโนโลยีชีวภาพ และไดเปล่ียนแปลงชื่อหนวยวิเคราะห
คุณภาพน้ํา เปน “หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ” ขึ้น เพื่อรองรับการวิเคราะหทางเคมี 
และวิเคราะหทางจุลชีววิทยา โดยหองปฏิบัติการทดสอบ
ทางเคมี จะขยายขอบขายการรับรองการทดสอบคุณภาพ
นํ้าดื่มและน้ําแข็ง จาก 3 ขอบขาย เปน 5 ขอบขาย ไดแก 
ขอบขายการทดสอบความเปนกรด-ดาง, ปริมาณความ
กระดางท้ังหมด, ปริมาณคลอไรด, ปริมาณซัลเฟต และ
ปริมาณไนเตรทในนํ้าดื่มและน้ําแข็ง เพ่ือเพิ่มศักยภาพการ
บริการวิชาการ และสามารถรองรับความตองการของ
ผูประกอบการนํ้าด่ืม และหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและครอบคลมุมากขึน้ทัง้ในและตางประเทศ
ตอไป

วัตถุประสงคของการพัฒนา
 1.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ
หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหสามารถรองรับความตองการของหนวยงานตาง ๆ และ
ผปูระกอบการท้ังในประเทศและประเทศในภูมภิาคอาเซียน
 2. เพ่ือพฒันาหองปฏิบตักิารทางกายภาพและ
เคมี ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ใหไดรับการ
รับรองการทดสอบคุณภาพนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง 5 ขอบขาย 
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ไดแกการทดสอบความเปนกรด-ดาง ปรมิาณความกระดาง
ทั้งหมด ปริมาณคลอไรด ปริมาณซัลเฟต และปริมาณ
ไนเตรทในนํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง

ขั้นตอนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานสู
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
 1. แผนการดําเนินงาน

 2. ผลการดําเนนิงานของหนวยทดสอบคณุภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑสขุภาพ เพือ่เขาสูมาตรฐานISO/
IEC17025
  ประกอบดวย 2 ดานคือดานบริหาร และ
ดานวิชาการ

 2.2.1  ผลการดําเนินงานดานบริหาร
   จากแผนการดําเนินงาน หนวยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนนิงานในการจัดทาํระบบมาตรฐานหอง
ปฏิบัติการ ตามคําส่ัง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560)

ม.ค.-
ก.พ. 
2559

มี.ค- 
เม.ย. 
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2559

ก.ย.-
 ต.ค. 
2559

พ.ย.-
 ธ.ค. 
2559

ม.ค.-
ก.พ. 
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มี.ค.- 
เม.ย. 
2560
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ก.ค.- 
ส.ค. 
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ก.ย.-
ต.ค. 
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พ.ย.- 
ธ.ค. 
2560

1)  ปรบัปรุงหองปฏิบตักิารใหมคีวามพรอม และเปน
สัดสวนในการปฏิบัติงาน

2)  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

3)  จัดฝกอบรมบุคลากรตามแผนการฝกอบรม

4) ฝายบริหาร ดาํเนนิการจัดทําเอกสารตามโครงสราง
เอกสารตามขอกําหนดดานบริหาร 

5)  ฝายวชิาการ เลอืกรายการทดสอบ จดัทาํเอกสาร
วธีิทดสอบ ขัน้ตอนการดําเนินงาน และวิธปีฏิบตัิ
งานที่เกี่ยวของ พรอมแบบฟอรมบันทึกผล

6)  จัดหาอุปกรณ สารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ

7)  สอบเทียบเคร่ืองมือ และประเมินผลการสอบ
เทียบเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ

8)  ตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ

9)  สมัครและเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

10)  ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

11)  ประชมุทบทวนการบรหิารงานของหองปฏบิตักิาร

12)  ดําเนินงานทดสอบตามขอกําหนด และเฝาระวัง
ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ

13) ยื่นขอการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวทิยาศาสตร
บริการ
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อุบลราชธานี ที่ 77/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 
2559เปนที่เรียบรอย
   ไดดาํเนินการจัดอบรมบุคลากร ในหวัขอ
ที่เกี่ยวของ ไดแก หัวขอพื้นฐานความรูความเขาใจในขอ
กาํหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025และหัวขอการตรวจ
ตดิตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
หนวยงานฝกอบรมภายนอก เพื่อใหบุคลากรทางดาน
บริหารไดมีความรูความเขาใจในการจัดทําระบบคุณภาพ 
และสามารถนํามาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง (อบรม วันที่ 
26-27 สิงหาคม 2559) ทั้งนี้ ดานบริหารยังไดดําเนินการ
จดัเตรยีมเอกสารตามโครงสรางเอกสารของขอกําหนดดาน
บรหิาร ไดแก คมูอืคณุภาพ เอกสารข้ันตอนการดําเนินงาน 
พรอมจัดทําแบบฟอรมบันทึกในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่ง
บคุลากรทางดานบริหารไดดาํเนินการจัดทาํ และแกไข เปน
ระยะเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานวิชาการ
 2.2.2 ดานวิชาการ
   จากแผนการดําเนินงาน หนวยทดสอบ
คณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑสขุภาพ ไดทาํการปรบัปรงุ 
หองปฏิบตักิาร โดยแยกหองทดสอบทางดานกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยาออกเปนสัดสวน และจัดใหมีหองควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ  เพื่อควบคุมใหสภาวะ
แวดลอมเหมาะสมตอการทดสอบและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
   คณะกรรมการดําเนินงานและผูบริหารได
มีมติเลือกรายการทดสอบและขอบขายท่ีจะขอการรับรอง
ทางดานกายภาพและเคมีทั้งสิ้นเพิ่มจาก 3 ขอบขายเปน 5 
ขอบขาย ไดแก การวิเคราะหหาคาความเปนกรด-ดาง, 
ปริมาณความกระดางทั้งหมด, ปริมาณคลอไรด, ปริมาณ
ซัลเฟต และปริมาณไนเตรท ในน้ําดื่มและน้ําแข็ง และได
ทําการศึกษาวิธีทดสอบ และจัดทําเอกสารวิธีทดสอบ, ขั้น
ตอนการดําเนนิงาน และวธิกีารปฏิบตังิานตางๆ พรอมแบบ
ฟอรมบนัทกึผล ซึง่เจาหนาทีว่เิคราะหไดดาํเนนิการนาํแบบ
ฟอรมไปทดลองใชในงานทดสอบ หากไมสอดคลองกับการ
ดําเนินงาน จะทําการแกไขใหเสร็จภายในระยะเวลาตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไว

   นอกจากน้ีหนวยทดสอบฯ ไดดําเนินการ
ในการเตรียมความพรอมดานอุปกรณและสารเคมี โดยได
ทําการจัดซื้อสารเคมี วัสดุ และครุภัณฑที่เกี่ยวของเพื่อ
รองรับการบริการ และทําการสอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ือง
แกวกับหนวยงานภายนอก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
เปนที่เรียบรอย ทั้งนี้อยูระหวางการประเมินผลการสอบ
เทียบเครื่องมือ และเครื่องแกวที่ใชในการทดสอบ หากพบ
วาผลการสอบเทียบไมผาน ทางหนวยทดสอบฯ จะดําเนิน
การปรับปรุง และสงสอบเทียบใหมทันที 
   สําหรับการฝกอบรมบุคลากรทางดาน
วิชาการ หนวยทดสอบฯ ไดดาํเนินการฝกอบท้ังภายใน และ
ภายนอก ในหัวขอที่เกี่ยวของ ไดแก หัวขอพื้นฐานความรู
ความเขาใจในขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, 
หวัขอการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025, หัวขอการควบคุมเครื่องมือและการประเมิน
ผลการสอบเทียบ, หัวขอการประมาณคาความไมแนนอน
ของการทดสอบทางเคมี, หัวขอการตรวจพิสูจนความถูก
ตองของวิธีทดสอบทางเคมี และหัวขอการควบคุมคุณภาพ
ผลการทดสอบทางเคมี ซึ่งเปนการอบรมจากภายนอกโดย
วิทยากรจากสถาบันอาหาร เพื่อใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจ และแนวทางในการจัดทําระบบคุณภาพ โดยได
ดาํเนนิการอบรมเสร็จสิน้ไปเมือ่วนัที ่18 พฤศจิกายน 2559
   ทั้งนี้หนวยทดสอบฯ ยังไดทําการอบรม
ภายใน สําหรับการปฏิบัติงานในการทดสอบ ไดแก ฝก
ปฏิบตัใินการใชงานเครือ่งมอืพืน้ฐานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ, ฝก
ปฏิบัติการไตเตรท, การเตรียมสารละลาย และการใชงาน
เคร่ืองแกว โดยหัวหนางาน เพือ่ใหสามารถใชงานเคร่ืองมือ 
เครื่องแกว และปฏิบัติงานทดสอบไดอยางถูกตอง ซึ่งการ
อบรมภายในอยูระหวางดําเนินการ และจัดอบรมใหเสร็จ
ส้ินภายในเดือน ธันวาคม 2559 ซ่ึงหากไดดําเนินการฝก
อบรมภายในเรียบรอย ก็จะทําการแตงตั้งผูมีสิทธิ์ใชงาน
เครื่องมือ และมอบหมายงานตางๆเชน มอบหมายงาน
ผวูเิคราะหทดสอบ, มอบหมายงานตรวจสอบความใชไดของ
วิธีทดสอบ ในลําดับตอไป
   นอกจากนัน้ผูปฏบิตังิานตองทาํการตรวจ
สอบความใชไดของวิธีทดสอบรวมกับผูจัดการวิชาการใน
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แตละขอบขาย (อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร) ทําการ
เปรียบเทียบฝมือภายในของผูปฏิบัติงานรวมกับผูจัดการ
วชิาการซ่ึงในแผนการดําเนินงานระบุชวงเวลาท่ีดาํเนินงาน 
คือ ธันวาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ 2560 ทางหนวยทด
สอบฯ จะดําเนินงานตามแผนตอไป
   สําหรับการควบคุมคุณภาพผลการ
ทดสอบโดยเขารวมทดสอบความชาํนาญกับหนวยงานกลาง
ที่จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ 
ทางหนวยทดสอบฯ ไดดําเนินการสมัครเขารวมกิจกรรม
ทดสอบความชํานาญกับกรมวิทยาศาสตรบริการ และกรม
วิทยาศาสตรการแพทยเปนท่ีเรียบรอยแลว และจะดําเนิน
กิจกรรมทดสอบความชํานาญในวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 
2559 สําหรับขอบขายรายการทดสอบหาคาความเปนก
รด-ดาง, ปริมาณความกระดางทัง้หมด และปรมิาณคลอไรด 
สําหรับขอบขายรายการทดสอบหาคาปริมาณซัลเฟต และ
ปริมาณไนเตรท จะเขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ
ในเดือน พฤษภาคม 2559 ตอไป
   สาํหรบัขัน้ตอนการตรวจตดิตามคุณภาพ
ภายใน และ การประชุมทบทวนการบริหารงานของหอง
ปฏิบัติการ หนวยทดสอบฯจะดําเนินงานหลังจากที่ดําเนิน
กจิกรรมเขารวมทดสอบความชาํนาญเสรจ็สิน้ ภายในเดอืน 
มิถุนายน 2560 และจะทําการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสํานัก
บรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร 
ภายในเดือน กันยายน 2560 ในลําดับตอไป ท้ังนี้ระหวาง
รอรับการตรวจประเมิน หนวยทดสอบฯ จะดําเนินงาน
ทดสอบ และเฝาระวังระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

รูปภาพ

รูปที่ 1  อบรมบุคลากร เรือ่งความรูความเขาใจในขอกาํหนด
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

รูปที่ 2  อบรมบคุลากร เรือ่งการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

รูปที่ 3 จัดเตรียมเอกสารตามโครงสรางเอกสาร
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รูปที่ 4 การจัดการสารเคมี

รูปที่ 5 การเตรียมอุปกรณและสารเคมีตรวจสอบความ
ใชไดของวิธี

รูปที่ 6 อบรมวิธีทดสอบ และเปรียบเทียบฝมือภายใน
สําหรับเจาหนาที่วิเคราะห

รูปที่ 6หองปฏิบัติการทดสอบดานกายภาพและเคมี

สรุป
 หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีความมุงม่ันที่จะพัฒนางานทดสอบดานกายภาพและเคมี
สําหรับทดสอบนํ้าแข็ง และนํ้าดื่มเพื่อใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ทั้งน้ีหนวยทด
สอบฯ ไดดาํเนนิการในเรือ่งของการปรบัปรงุหองปฏบิตักิาร 
ใหเปนสดัสวน พรอมตัง้แตงคณะกรรมการดาํเนนิการ ไดมี
การจัดอบรมบุคลากรในเร่ืองท่ีเก่ียวของเพ่ือนาํความรูทีไ่ด
มาปฏบิติังานไดอยางถูกตองตามขอกําหนด ทัง้น้ีการดาํเนินงาน
ดานบริหาร ไดมีการจัดทําเอกสารคูมือคุณภาพ ขั้นตอน
การดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดและมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการดําเนินงานทางดาน
วชิาการ สาํหรบัการดาํเนนิงานดานวชิาการ คณะกรรมการ
ดําเนินงานไดมีการเลือกรายการทดสอบ จัดทําเอกสารวิธี
ทดสอบ ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
พรอมกับไดทําการจัดหาอุปกรณ สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑ 
และทําการสงเครื่องมือสอบเทียบจากหนวยงานภายนอก
เปนที่เรียบรอยแลว
  นอกจากน้ันการดําเนินงานในข้ันตอนการตรวจ
สอบความใชไดของวิธีทดสอบ, การเขารวมกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญระหวางหองปฏิบตักิาร, การตรวจตดิตามคุณ
ภายใน และการประชุมทบทวนการบริหารของหองปฏิบัตกิาร 
จะดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานตอไป 
เพือ่ใหสามารถย่ืนขอการรับรองหองปฏิบตักิารตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- เพิม่ขดีความสามารถของหองปฏบิตักิารใหเปน

ที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
- เพ่ิมโอกาสของผปูระกอบการนํา้ดืม่ นํา้แขง็ใน

การเขาถึงบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ เพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรม นํ้าดื่ม และน้ําแข็ง

- สงเสรมิคณุภาพมาตรฐานการบริการของหอง
ปฏิบัติการ

- สงเสริมภาพลักษณของคณะเภสัชศาสตรใน
การใหบริการวิชาการ และบทบาทดานงาน
คุมครองผูบริโภค

- ทําใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพ และความนา
เชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากหอง
ปฏิบัติการ

- ลดการกีดกันทางการคา อันเน่ืองมาจากการ
ทดสอบ และลดการตรวจซํ้าจากประเทศคูคา

- เปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับสินคา ที่มี
คุณภาพ 

เปาหมายทีต่ัง้ไวเม่ือหนวยทดสอบฯ ไดมาตรฐานแลว
- จาํนวนลกูคาทีส่งตวัอยางวเิคราะหคณุภาพนํา้

ดื่มและนํ้าแข็งกับหนวยทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลติภณัฑสขุภาพเพิม่ขึน้จากจาํนวน
เฉลี่ย 200 ตัวอยางตอป เปน 300 ตัวอยาง
ตอป

- ทาํการขยายขอบขายเพ่ิมเตมิเพ่ือขอการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทางดานจุล
ชวีวิทยาเพ่ือใหการบริการลูกคาครอบคลุมการ
ทดสอบทั้งทางดานกายภาพ เคมี และจุล
ชวีวทิยาสาํหรบัตรวจวิเคราะหคณุภาพนํา้แขง็ 
และนํ้าด่ืม

กิตติกรรมประกาศ
 การจัดทําระบบคณุภาพมาตรฐานหองปฏบิตักิาร
หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 
เพือ่เตรียมขอการรับรองมาตรฐานหองปฏิบตักิาร ในคร้ังนี้ 
เปนไปดวยความเรยีบรอย ทัง้นีต้องขอขอบพระคณุคณบดี 
คณะเภสัชศาสตร ทีไ่ดใหความอนุเคราะหและอํานวยความ
สะดวกทุกขั้นตอน ขอขอบพระคุณโครงการจัดตั้งอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนงบประมาณการจัด
ทาํระบบคณุภาพ ขอขอบพระคณุ อาจารยทรงพร จงึม่ันคง, 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง, ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริและขอ
ขอบคุณเจาหนาที่ภายในหนวยทดสอบที่สนับสนุนชวย
เหลือดานตาง ๆ เสมอมา ทายน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินงานหนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
สขุภาพ ทีมี่ความมุงมัน่ในการพฒันาหนวยฯ เพือ่ใหไดการ
รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการตอไป
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