
การพัฒนาห้องปฏิบัติการกรมประมง 
สู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 : การพัฒนาและตรวจสอบสิน ค้าประมง             
ให้มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน     
ถือเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องตามภารกิจหลักตามกฎหมาย    
ของกรมประมง ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนก ากับดูแลสินค้าประมง      
ให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค

กรมประมง  เป็ นหน่ วย ง านหลัก ท่ีมี บทบาทหน้ า ท่ี            
ในการควบ คุม  ก ากั บ ดู แล สัตว์ น  า และผ ลิตภัณฑ์ สั ตว์ น  า          
ตลอดสายการผลิต โดยมีการจัดตั งห้องปฏิบัติการทั งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
รวมทั งส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง       
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

การด าเนินการในส่วนของห้องปฏิบัติการกรมประมง        
ทั ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความครอบคลุมทุกส่วน           
ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งเลี ยง แหล่งจับ ส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ 
รวมทั งมีห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการควบคุม ตรวจสอบสารตกค้าง 
เชื อก่อโรคในสัตว์น  า ไวรัส สารปนเปื้อน พันธุกรรมสัตว์น  า 
จุลินทรีย์ คุณภาพอาหารสัตว์น  า และคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมประมงมีมากกว่า   
50 ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการด าเนินการด้านความปลอดภัย
อาหารและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ
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ตั งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ซึ่งปฏิบัติการ
ควบคุมตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกรมประมง ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO/IEC guide 25 จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2546 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 และได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการในปีพ.ศ. 2548 โดยหน่วยรับรอง
แห่งชาติ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงถือเป็นจุดแรกในการสร้างเสริมศักยภาพและ
ความน่าเช่ือถือของห้องปฏิบัติการภาครัฐแก่หน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ในระดับสากล และได้มีการ พัฒนา
ต่อยอดการปฏิบัติงานสู่ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมงเพื่อให้มีการน าระบบควบคุมตรวจสอบไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน สร้างการยอมรับและเช่ือมั่นในระบบควบคุมตรวจสอบของกรมประมง รวมทั งสร้างระบบควบคุมเฝ้า
ระวังสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าท่ีเข้มแข็ง โดยตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันห้องปฏิบัติการกรมประมง
ในด้านต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มเติมเป็นล าดับ
เส้นทางสู่ความส าเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ผู้บริหารหน่วยงาน ถือว่ าเ ป็นปัจจัยหนึ่ ง ท่ีส า คัญในการผลักดันให้ระบบมาตรฐานเกิดขึ น รวมทั ง

การสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินการ และความร่วมมือของบุคลากรของห้องปฏิบั ติการและ

ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องท างานด้วยความเพียรพยายาม มุ่งมั่น มีความรู้ทั งด้านวิชาการเกี่ยวกับเทคนิค และด้านระบบบริหาร
จัดการ ศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการเอกสารระบบคุณภาพ และด้านเทคนิคเพิ่มเติมอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ

การด าเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ใช้หลักการ “PDCA” หรือเรียกว่า Deming Cycle คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีขั นตอนด าเนินการ ดังนี 

1. การวางแผน (Plan; P)

ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ ขั นตอน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการก าหนด
แผนขึ นกับนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาในแนวทางเดียวกันทั งองค์กร 

ซึ่งผู้ขับเคล่ือนแผน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการคุณภาพและทีมวิชาการห้องปฏิบัติการ
2. การปฏิบัติตามแผน (Do, D)

ก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานตาม Standard Operating Procedure (SOP) ซึ่งต้องประกอบด้วย

การบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ รวมทั งการวางแผนบริหารจัดการ 
การตรวจติดตาม การพัฒนาบุคลากร การสอบเทียบเครื่องมือ การเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และ

การจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ เป็นต้น
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check, C)

โดยผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ น

ในการปฏิบัติงาน
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4. การปรับปรุง (Act, A)

เป็นกิจกรรมท่ีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไข

แบบเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งการปรับปรุงอาจน าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานวิธีการท างานท่ีแตกต่างจากเดิม 

การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

1. ศึกษาและอบรมข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารองค์กรให้ความเห็นชอบในการจัดท าระบบคุณภาพและให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

3. แต่งตั งคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ อันประกอบด้วย ผู้จัดการคุณภาพ 
ผู้จัดการวิชาการ เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร เจ้าหน้าท่ีจัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น

4. ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่นการจัดท าคู่มือคุณภาพ ขั นตอนด าเนินงาน 

วิธีทดสอบ วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ เช่นแบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ทั งนี  จะต้องมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น รวมทั งซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

สอบเทียบ ทดสอบความช านาญ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ การประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการวิเคราะห์ เป็นต้น

6. ต ร ว จติด ต าม คุณภ าพ ภ าย ใน  ( Intenal audit) เ พื ่อ ใ ห้มั ่น ใ จ ว ่า ด า เ น ิน ก า ร ต า ม ร ะ บ บ

ท่ีก าหนดไว้และสอดคล้องตามมาตรฐาน โดยจะต้องมีการแต่งตั งเจ้าหน้าท่ีตรวจติดตาม คุณภ าพ ภ าย ใน
และด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนด

7. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามฯ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
8. ทบทวนการบริหารงานห้องปฏิบัติการ พร้อมก าหนดแนวทางการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ

ของห้องปฏิบัติการ การประเมินและส่ือสารความเส่ียง

ประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
1. องค์กรมีการท างานท่ีเป็นทีม 

2. มีระบบ มีขั นตอนในการท างานท่ีชัดเจนไม่ว่าจะด้านบริหาร ฝ่ายทดสอบ ฝ่ายผลิต 
3. ภาพลักษณ์องค์กรมีความน่าเช่ือถือ มีความมั่นใจต่อผลการทดสอบ

4. เอื อประโยชน์ต่อการเจรจาทางการค้ากับประเทศผู้น าเข้าต่าง ๆ ในการยอมรับร่วมในผลการทดสอบและ  

ระบบการรับรอง 
5. ลดการทดสอบท่ีซ  าซ้อน และสร้างระบบการท างานท่ีสอบกลับได้

6. เพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบของหน่วยงาน 
7. ผลการทดสอบเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
8. องค์กรและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการส่งออกสินค้า  
สัตว์น  า (Competent Authority) ของไทย
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แนวทางในการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการในปจัจุบันและอนาคต

กรมประมงมี มุ่ ง มั่ น ในการควบคุม  ตร วจสอบ และก ากับ ดูแลสัตว์ น  าและผลิตภัณฑ์ สัตว์ น  า

ด้วยความเป็นมืออาชีพ ด้วยความรู้ทักษะความช านาญ เป็นผู้น าด้านการวิจัยเฉพาะทาง ให้บริการทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล และให้บริการทดสอบท่ีครอบคลุมมากขึ นตามมาตรฐานหรือมาตรการของประเทศคู่ค้า 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดข้อโต้แย้ง

ทางการค้า และได้รับการยอมรับในระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าในระดับสากล
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