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การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวณคาความไมแนนอนสำหรับกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ รายการ COD, pH"
วันที่ 7-8 มิถนุ ายน 2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ

การสัมมนาเรือ่ ง "การทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และขอกำหนด กฎระเบียบของสำนักฯ ครัง้ ที่ 1" วันที่ 12 - 13 มิถนุ ายน 2550
ณ หองประชุมหอง 619 ชัน้ 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

การสัมมนาเรื่อง "การทบทวนเอกสาร
ระบบคุณภาพ และขอกำหนด กฎระเบียบ
ของสำนักฯ ครัง้ ที่ 2" วันที่ 18-19 มิถนุ ายน
2550 ณ หองประชุมหอง 619 ชัน้ 6 อาคาร
หอสมุดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรม
วิทยาศาสตรบริการ

การอบรมหลักสูตร "การรับรองผูผลิต
วัสดุอา งอิง" วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2550 ณ
หองประชุมหอง 619 ชัน้ 6 อาคารหอสมุด
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กรมวิ ท ยา
ศาสตรบริการ
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ทานสมาชิกคงไดอานเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จาก บร.สาร ฉบับที่ 7 ซึง่ สำนัก
บริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ ารไดตอบคำถาม 20 ขอไปแลว
และขณะนี้ ยั ง มี คำถามหรื อ ข อ สงสั ย จากห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
ตองการขอการรับรองฯ หรือเขารวมกิจกรรมทดสอบความ
ชำนาญกับสำนักฯ ถามเขามาอีกมากมาย ดังนัน้ ใน บร.สาร
ฉบับนีท้ างสำนักฯ ไดรวบรวมคำถามและหาคำตอบใหทกุ ทาน
ไดเขาใจอยางถูกตอง กระจางและชัดเจนทีส่ ดุ จากผอู ำนวยการ
ของสำนั ก ฯ “คุ ณ เกษม พิ ฤ ทธิ์ บู ร ณะ” ภายใต ชื่ อ เรื่ อ ง
“ทุกคำถาม ...มีคำตอบเสมอ”
ภายใน บร.สาร ฉบับนี้ ทานจะไดทราบถึงเรื่องราว
เกีย่ วกับ “การพัฒนาศักยภาพดานการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการของประเทศ” “การเพิ่มขีดความสามารถใน
การวั ด ค า ความเป น กรด-เบส ในน้ำ” “การประยุ ก ต ใ ช
Microsoft access 2003 ออกแบบฐานขอมูลหองปฏิบตั กิ าร
ทดสอบภาคอุตสาหกรรมการผลิต” และเรือ่ ง “ของเลน…
ที่ไมใชเรื่องเลน” ซึ่งปจจุบันหลายหนวยงานภาครัฐ รวมทัง้
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดรว มมือกันเรงสงเสริมสนับสนุน
การสงออกของเลนเด็ก เพื่อใหอุตสาหกรรมประเภทนี้ออก
สสู ากลและมีสว นแบงในตลาดตางประเทศมากยิง่ ขึน้ สุดทาย
มีภาพกิจกรรมแสดงผลงานของสำนักฯ การพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบตั กิ าร การสงเสริมศักยภาพบุคลากร และผปู ระเมิน
ของสำนักฯ มาฝากดวย หวังวาทานสมาชิกคงไดรับสาระ
ประโยชนเหลานี้ แลวพบกันใหมฉบับหนา
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โดย...........เกษม พิฤทธิบ์ ูรณะ

ตามทีส่ ำนักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร ไดรบั คำถามหรือขอสงสัยจากหองปฏิบตั กิ ารทีต่ อ งการขอการ
รับรองฯ การเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญมากมาย รวมทัง้ การจัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถหอง
ปฏิบตั กิ าร และคำถามอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานของสำนักฯ ดังนัน้ ทางกองบรรณาธิการ จึงไดสรุปออกมาเปน
ขอ ๆ พรอมทัง้ ขอคำตอบจากผอู ำนวยการสำนักฯ ดังนี้
1. ขอทราบนโยบายของสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการมีสว นชวยพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารของประเทศอยางไร
- สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจ
หลักไดแก การใหการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) การบริหารจัดการ
ทดสอบความชำนาญ การจัดทำทะเบียนดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการทั่วประเทศและการสงเสริมพัฒนาหอง
ปฏิบตั กิ าร และสืบเนือ่ งจากสำนักฯ ไดรบั การยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement,MRA) กับองคกรภาคพืน้
เอเซียแปซิฟก วาดวยการรับรองหองปฏิบตั กิ าร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และองคกร
ระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบตั กิ าร (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) แลว
จากภารกิจดังกลาว จะเปนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรของประเทศไทยให
ไดมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับในระดับสากล ผลการทดสอบสินคาทีส่ ง ออกไปยังตางประเทศ ไมตอ งมีการทดสอบซ้ำ
(Tested once, accepted everywhere) เพือ่ เปนการลดปญหาดานการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
สำนักฯ มีนโยบายใหการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบทุกสาขา ยกเวนผลิตภัณฑสขุ ภาพ สาธารณ
สุขและนิตวิ ทิ ยาศาสตร ซึง่ เปนขอบขายทีห่ นวยรับรองหองปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตรการแพทยดำเนินการใหการ
รับรอง และสำหรับการบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ สำนักฯ มีนโยบายใหบริการจัดการทดสอบความชำนาญหอง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบทุกในสาขา
2. หองปฏิบตั กิ ารควรเตรียมความพรอมอยางไร ในการขอรับบริการเกีย่ วกับ
2.1 การรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร
- หองปฏิบตั กิ ารทีป่ ระสงคจะขอการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025
: 2005) ควรเตรียมความพรอมดังนี้
ความเขาใจเกีย่ วกับขอกำหนดของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 และขอกำหนด กฎระเบียบ
และเงือ่ นไขการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบของสำนักฯ
จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ไดแก Quality Manual(QM), Quality Procedure(QP), Standard Operating
Procedure(SOP) และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ความรดู า นระบบคุณภาพและวิชาการ เชน การตรวจสอบความใชไดของวิธี (Method Validation) การ
คำนวณคาความไมแนนอนของการวัด (Estimation of Measurement Uncertainty) การตรวจติดตามภายใน (Internal
Audit) การควบคุมคุณภาพ(Quality Control) การสอบเทียบเครือ่ งมืออุปกรณวดั (Calibration) เปนตน
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2.2 การเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
- หองปฏิบตั กิ ารทีป่ ระสงคจะขอรับบริการดานการทดสอบความชำนาญ ควรเตรียมความพรอมดังนี้
ความเขาใจเกีย่ วกับวัตถุประสงคและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
ความเขาใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (protocol) ของหนวยงานผดู ำเนินงาน
วิธกี ารดำเนินงานดานการทดสอบ/สอบเทียบของหองปฏิบตั กิ ารตามวัตถุประสงคของหองปฏิบตั กิ าร เชน
การควบคุมคุณภาพแบบภายนอก (External Quality Control) เพื่อตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ (Method
Validation) ฯลฯ
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแกไข(Correction Action) และกระบวนการปองกัน(Preventive Action) กรณีทผี่ ลการ
ประเมินหองปฏิบตั กิ ารอยใู นเกณฑไมนา พอใจหรือเกณฑทนี่ า สงสัย
3. ความสำคัญและความจำเปนรวมถึงประโยชนทไี่ ดรบั หลังจากทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารไดรบั การรับรองความ
สามารถหองปฏิบตั กิ ารจากสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ ารแลว
- ดังไดกลาวแลวขางตน สำนักฯ ไดรบั การยอมรับรวมกับ APLAC และ ILAC แลว ดังนัน้ ผลการทดสอบสินคา
ของหองปฏิบตั กิ ารทีส่ ง ออกไปยังตางประเทศของหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองความสามารถจากสำนักฯ จะไมตอ งมี
การทดสอบซ้ำ
ในอีกประการหนึง่ เมือ่ สำนักฯ ไดรบั การยอมรับรวมกับ APLAC และ ILAC แลว มีผลทำใหสำนักฯไดลงนาม
บันทึกความเขาใจในการยอมรับรวมและใชผลการรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ ารวมกันระหวางสำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมวิทยาศาสตรบริการ ประโยชนของผปู ระกอบ
การผลิตและสินคาของไทยในสวนทีเ่ กีย่ วของกับสินคาเกษตรและอาหาร ซึง่ จะตองไดรบั เครือ่ งหมายรับรองคุณภาพจาก
มกอช. โดย มกอช.จะใหการยอมรับและนำผลการรับรองระบบงานหองปฏิบตั กิ ารจากสำนักฯ ไปใชเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ขึน้ ทะเบียนหองปฏิบตั กิ าร ทีจ่ ะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารตามหลักเกณฑและกฎระเบียบที่
เกีย่ งของ เพือ่ ใหกรมปศุสตั ว กรมวิชาการเกษตรและกรมประมงยอมรับผลการตรวจวิเคราะหและใชประกอบการพิจารณา
ออกใบรับรองเพือ่ การสงออกสินคาเกษตรและอาหาร (Health Certification) ตอไป
4. ผลพลอยไดอนื่ ๆ ทีม่ ตี อ หองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารจากสำนักบริหาร
และรับรองหองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรบริการ
- หองปฏิบตั กิ ารจะมีการพัฒนาทัง้ ดานระบบคุณภาพและดานวิชาการอยางเปนระบบ ทำใหบคุ ลากรทัง้ ภายใน
หองปฏิบตั กิ ารและทีเ่ กีย่ วของมีการพัฒนา มีสว นรวมในองคกรและมีการทำงานกันเปนทีม ซึง่ มีผลทำใหผมู าใชบริการของ
หองปฏิบตั กิ ารมีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพและความสามารถของหองปฏิบตั กิ าร
5. การทดสอบความชำนาญมีบทบาทกับอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางไรบาง
- การทดสอบความชำนาญมีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมตาง ๆ เกือบทุกอุตสาหกรรม เนือ่ งจากเปนขอมูล
สำคัญในการตัดสินคุณภาพสินคา และทำใหเกิดความเชือ่ มัน่ ตอคุณภาพของสินคา เชน อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมเคมี เปนตน
นอกจากนีก้ ารทดสอบความชำนาญในสาขาสิง่ แวดลอมเปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ สำหรับหองปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารวิเคราะห
น้ำเสีย ในโรงงานทีต่ อ งมีระบบบำบัดน้ำเสียกอนทีจ่ ะปลอยออกสสู งิ่ แวดลอม คุณภาพของน้ำหลังการบำบัดตองมีคณ
ุ ภาพ
ผานเกณฑกำหนดกอนทีจ่ ะปลอยออกสสู งิ่ แวดลอมได เพือ่ เพิม่ คุณภาพของชีวติ และสิง่ แวดลอม การวิเคราะหหาปริมาณ
COD และโลหะหนัก เชน ตะกัว่ แคดเมียม เปนตน ในน้ำเสียจึงเปนสิง่ จำเปนทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารทดสอบน้ำเสียจะตอง
ทดสอบเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกลาว
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การเขารวมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ จะมีประโยชนตอ หองปฏิบตั กิ ารดานการสรางความเชือ่ มัน่ ในผลการ
ทดสอบ ดังนัน้ การเขารวมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญของหองปฏิบตั กิ ารจึงเปนสิง่ จำเปนทีจ่ ะชวยใหหอ งปฏิบตั กิ าร
มีการบริหารจัดการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการประกันคุณภาพของการตรวจสอบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบตั กิ าร
6. ขอทราบระยะเวลาการดำเนินการดานการใหการรับรองหองปฏิบตั กิ ารและการทดสอบความชำนาญ
6.1 ระยะเวลาการดำเนินการดานการใหการรับรองหองปฏิบตั กิ าร
- ระยะเวลาตัง้ แตหอ งปฏิบตั กิ ารยืน่ ขอการรับรองจนกระทัง้ ไดรบั หนังสือรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร
ประมาณ 6-7 เดือน ทัง้ นีจ้ ะเร็วหรือชาขึน้ อยกู บั ระยะเวลาทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารดำเนินการแกไขขอบกพรอง
6.2 ระยะเวลาการดำเนินการดานการทดสอบความชำนาญ
- สำหรับกิจกรรมทดสอบความชำนาญหองปฏิบตั กิ ารทดสอบจะใชเวลาประมาณ 45 วันทำการ จึงสามารถ
ออกรายงานผลการทดสอบฉบับสมบูรณได โดยเริม่ นับตัง้ แตวนั ทีผ่ ดู ำเนินการไดจดั สงตัวอยางใหหอ งปฏิบตั กิ าร แตระยะ
เวลาดังกลาวอาจขยายออกไปทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั จำนวนหองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมกิจกรรม
7. สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีการดำเนินการจัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถหอง
ปฏิบตั กิ ารอยางไร
- สำนักฯไดดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ การจัดการและ
การปฏิบตั งิ าน โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรภายในประเทศ เปน Web Based
Application จากฐานขอมูลหองปฏิบัติการที่ Website : dss.go.th หรือสามารถเขาถึงโดยตรงไดที่ web site
http://index.dss.go.th ซึง่ จะทำใหทราบวาหองปฏิบตั กิ ารทดสอบของประเทศจำนวนหนึง่ ยังตองมีการพัฒนาและ
ปรับปรุง กลาวคือหองปฏิบตั กิ ารดังกลาวไมมรี ะบบการประกันคุณภาพ ไมมกี ารสอบเทียบเครือ่ งมืออุปกรณและบุคลากร
ยังไมไดรบั การอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับขอกำหนดของมาตรฐานหองปฏิบตั กิ าร เปนตน
8. ผปู ระสงคจะติดตอขอขอมูล เกีย่ วกับการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารและการเขารวมกิจกรรม
ทดสอบความชำนาญไดอยางไรและทีไ่ หน
- ทานทีป่ ระสงคจะติดตอขอขอมูล (เชน แผนการอบรมเกีย่ วกับระบบคุณภาพและวิชาการ เอกสารเกีย่ วกับ
การรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร และแผนการทดสอบความชำนาญของสำนักฯ ปงบประมาณ 2551) การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบตั กิ ารและการเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญไดที่
สำนักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 75/
7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02 2017027 โทรสาร 02 2017210 website dss.go.th
e-mail kasem@dss.go.th
หรือ ขอมูลการรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ าร โทร.02 2017132 02201 7325 02 2017125 โทร
สาร 02 2017126 e-mail cchan@dss.go.th
หรือ ขอมูลการทดสอบความชำนาญ โทร. 02 2017333 02 201 7332 โทรสาร 02 2017333 e-mail
raviwan@dss.go.th
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ทุกวันนี้จำนวนหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบในประเทศมีเปนจำนวนมาก
ทัง้ หองปฏิบตั กิ ารของภาครัฐและเอกชน ไดแกหอ งปฏิบตั กิ ารภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หองปฏิบตั กิ ารของสถาบันการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนและใหบริการภายนอกดวย
และหองปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล เปนตน แตจำนวนหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบตั กิ ารตาม ISO/IEC 17025 เมือ่ เทียบกับจำนวนหองปฏิบตั กิ าร
ทัง้ หมดก็ยงั มีจำนวนนอย อาจเนือ่ งมาจากหองปฏิบตั กิ ารยังไมไดตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเปนในการจัดทำระบบคุณภาพทัง้ ๆ ทีส่ นิ คาสงออกหลาย ๆ อยางจำเปนจะ
ตองมีรายงานผลจากหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การยอมรับ คือหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบตั กิ ารตาม ISO/IEC 17025 เพือ่ ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได
เราคงตองยอมรับวาในโลกปจจุบนั การดำเนินกิจกรรมตางๆ หลายๆ กรณี ตองอาศัย
ผลการวัดจากหองปฏิบตั กิ ารเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เชน การเฝาระวังกระบวน
การผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การยืนยันความเปนไปตามขอกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของสินคา การประเมินราคาสินคา การเฝาระวังความเปนอันตรายตอคนและสภาวะ
แวดลอม การจัดพิกดั ภาษี รวมถึงการแขงขันทางการคาในตลาดโลก เปนตน ผลการวัด
จากหองปฏิบัติการไดเขามามีบทบาทมากทั้งทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สุขภาพ
กฎระเบียบ กฎหมาย รวมทัง้ การกีดกันทางการคาดวยเหตุผลดานเทคนิค
หนวยรับรองหองปฏิบตั กิ ารของประเทศ จึงเปนตัวจักรสำคัญหนึง่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นยก
ระดับความรู ความสามารถดานคุณภาพหองปฏิบัติการ กระตุนใหหองปฏิบัตกิ ารได
ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ การเผยแพรความรดู า นวิชาการเพือ่ ใหได
ผลการวัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือทำใหเกิดความนาเชือ่ ถือของผลการวัด (reliable results) ลูกคา
เกิดความเชือ่ มัน่ ในผลการทดสอบ กลาวคือผลการวัดมีความแมน ความเทีย่ ง และคาความ
ไมแนนอนของการวัดที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคการใชงานของ
ลูกคา(fit for purpose) ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ ตอบคำถามหรือแกปญ
 หาดาน
ตางๆ ได รวมถึงสามารถนำผลการวัดจากหองปฏิบตั กิ ารหนึง่ ไปใชไดทกุ ทีใ่ นโลก (tested
once accepted everywhere) เพือ่ ใหผใู ชผลการวัดมีความมัน่ ใจและชวยใหการตัดสินใจผิด
พลาดนอยทีส่ ดุ
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ในสวนของหนวยรับรองฯ เองก็ตอ งมีการพัฒนากระบวนการรับรองความสามารถ
หองปฏิบตั กิ ารเพือ่ เนนความเปนมืออาชีพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา และ
ที่สำคัญที่สุดคือความถูกตองทางวิชาการ ถึงแมขณะนี้ประเทศไทยจะมีหนวยรับรอง
3 หนวยงานแลว คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร
การแพทย (วพ.) และกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ทีไ่ ดรบั การยอมรับรวม (Mutual
Recognition Arrangements, MRAs) จากองคการภูมภิ าคเอเซียแปซิฟก วาดวยการรับรอง
หองปฏิบตั กิ าร (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และองคการ
ระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบตั กิ าร (International Laboratory Accreditation
Cooperation, ILAC) แตกต็ อ งพัฒนากระบวนการทำงานอยเู สมอเพือ่ ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของหองปฏิบตั กิ ารทีม่ แี นวโนมจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จะเห็นไดวา กระบวนการ
รับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารคอนขางใชเวลานาน อยางเร็วทีส่ ดุ ประมาณ 6-7 เดือน
จึงจะไดรบั การรับรอง ซึง่ ปจจัยทีส่ ำคัญมาจากระยะเวลาทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารใชในการแกไข
ขอบกพรอง และทุกปกจ็ ะมีการตรวจติดตามการรับรอง จนกวาจะถึงกำหนดประเมินใหม
ในการตรวจประเมินหนวยรับรองของประเทศจะตองมีการประสานความรวมมือเพือ่ ให
การดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน (harmonize) ไมวา จะเปนเรือ่ งคาธรรมเนียมใน
การขอการรับรองทีจ่ ะตองมีความเหมาะสม เปนธรรมตอหองปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากหนวย
รับรองมิไดเปนองคการทีผ่ กู ขาด (monopoly) มีแนวทางการประเมินโดยเฉพาะดานวิชาการ
ทีส่ ำคัญเชนเรือ่ งความสอบกลับได (traceability) การตรวจสอบความใชไดของวิธี (method
validation) และคาความไมแนนอนของการวัด (uncertainty of measurement) เปนตน
ทีเ่ ปนแนวเดียวกันและสอดคลองกับสากล
นอกจากหนวยรับรองฯ จะสนองตอบตอหองปฏิบตั กิ ารทีย่ นื่ ขอการรับรองความ
สามารถหองปฏิบตั กิ ารซึง่ มีความสนใจหรือมีสว นไดสว นเสียหรือเกีย่ วของกับการรับรองโดย
ตรงแลว ผทู ใี่ ชผลจากหองปฏิบตั กิ ารหรือไววางใจในผลการบริหารดานการรับรองความ
สามารถหองปฏิบตั กิ าร ไดแก หนวยกำกับดูแลตามกฎหมาย (regulatory body) ก็จำเปน
จะตองประสานความรวมมือ ทำความเขาใจในการดำเนินงานเพือ่ มิใหเกิดความซ้ำซอนใน
การทำงาน ในการประชุมประจำปของ APLAC และ ILAC ตางก็เรงรัดและกระตนุ ใหทกุ
เขตเศรษฐกิจทีเ่ ปนสมาชิก ไดนำผลจากขอตกลงการยอมรับรวมไปใชใหเกิดประโยชน
อยางเต็มทีแ่ ละกวางขวาง โดยเฉพาะในหนวยงานทีท่ ำหนาทีก่ ำกับดูแลทีม่ อี ำนาจตาม
กฎหมาย เชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสตั ว หรือหนวยงานทีเ่ ปนจุดศูนยรวม (focal point)
เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนตน ซึง่ อาจจะมีขอ กำหนดหรือกฏเกณฑทนี่ อกเหนือจากขอกำหนดของ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และกฏเกณฑของการยอมรับรวม โดยการประสานความ
รวมมือ ทำความเขาใจ เพือ่ ประโยชนสงู สุดของผปู ระกอบการ ลดการทำงานซ้ำซอน
อำนวยความสะดวกและรวดเร็ว สงผลดีในการขยายตัวทางเศรษฐกิจดานการสงออก
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การเพิม่ ขีดความสามารถในการวัดคา
ความเปนกรด - เบส ในน้ำ

รัชดา เหมปฐวี

การวัดคาความเปนกรด-เบส เปนรายการทดสอบทีม่ บี ทบาท
สำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑหลายประเภท เชน ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด เครือ่ งสำอาง ผลิตภัณฑยา เปนตน นอกจากนีย้ งั มีบทบาท
ตอการควบคุมคุณภาพดานสิง่ แวดลอม ซึง่ มีการกำหนดคามาตรฐานเกณฑ
ควบคุมรายการคาความเปนกรด-เบสของน้ำจากแหลงตาง ๆ ไวอยางชัดเจน
กระบวนการวัดคาความเปนกรด-เบสนัน้ มีขนั้ ตอนการดำเนิน
งานทีง่ า ยเมือ่ เปรียบเทียบกับรายการทดสอบอืน่ ๆ แตผลการทดสอบทีไ่ ดนนั้
จะใกลคาจริงหรือมีความถูกตองแมนยำเพียงใดขึ้นกับทักษะหรือขีดความ
สามารถของหองปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ และการมีระบบควบคุมคุณภาพทีด่ ขี องหอง
ปฏิบตั กิ าร จะสงผลตอความนาเชือ่ ถือในผลการทดสอบ จึงทำใหมหี อ งปฏิบตั ิ
การจำนวนมากทีป่ ระสงคจะตรวจสอบสมรรถนะหองปฏิบตั ิการของตนเอง
โดยการเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตรบริการ ซึง่
ดำเนินการโดยกลุมบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ สำนักบริหารและ
รับรองหองปฏิบตั กิ าร ทีไ่ ดเริม่ ดำเนินการมาตัง้ แตป 2547 จนถึงปจจุบนั โดยมีนโยบายในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมทดสอบ
ความชำนาญ รายการคาความเปนกรด-เบสในน้ำ เพือ่ สนับสนุนวัตถุประสงคของกลมุ หองปฏิบตั กิ ารลูกคาดานสิง่ แวดลอมและ
ดานอุตสาหกรรมทัว่ ไป จึงทำใหมหี อ งปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมกิจกรรมจำนวนมาก จากผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
รายการคาความเปนกรด-เบสในน้ำ ในชวงระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมาสามารถสรุปผลไดดงั แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงผลสรุปการประเมินสมรรถนะหองปฏิบตั กิ าร รายการทดสอบคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ

Z-score
|Z| ≤ 2
(ผลเปนทีน่ า พอใจ)
2 <|Z|> 3
(ผลเปนที่นาสงสัย)
|Z| ≥ 3
(ผลไมเปนทีน่ า พอใจ)

ป 2548
ป 2549
ป 2550
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
หองปฏิบตั กิ าร
หองปฏิบตั กิ าร
หองปฏิบตั กิ าร
82.4
83.5
85.7
121
86
84
8

8.2

8

7.8

13

8.8

6

6.1

9

8.7

13

8.8

จากตารางสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญทัง้ 3 ป จะเห็นไดวา สมรรถนะของหองปฏิบตั ิการสวนใหญอยูใน
เกณฑผลเปนทีน่ า พอใจ โดยมีคา Z- score นอยกวาหรือเทากับ 2 โดยคิดเปนรอยละมากกวา 80
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สำหรับรูปแบบทางสถิตทิ ใี่ ชในการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบตั กิ ารนัน้ คณะผดู ำเนินการปฏิบตั ิตาม ISO
13528 :2005 และ ISO/IEC Guide 43-1:1997 โดยใชคา กำหนดจากกลมุ หองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมกิจกรรม และ
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลระหวางคากำหนดจากกลุมหองปฏิบัติการ กับคาผลทดสอบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ป พ.ศ.2549 และ ป พ.ศ.2550 คาทดสอบจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในป พ.ศ.2549 รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 2 -3
ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ ของกลุมหอง
ปฏิบัติการกับสถาบันมาตรฯ 2549

ป 2549
กลมุ หองปฏิบตั กิ าร
สถาบันมาตรฯ

คาความเปนกรด - เบส
Sample A Sample B Sample C
9.117
8.920
4.011
±0.142
±0.134
±0.033
9.176
8.939
4.003
±0.006
±0.006
±0.006

ตารางที่ 3 : แสดงการเปรี ย บเที ย บค า ความเป น กรด-เบส ของกลุ ม ห อ ง
ปฏิบัติการกับสถาบันมาตรฯ 2550

ป 2550
กลมุ หองปฏิบตั กิ าร
สถาบันมาตรฯ

คาความเปนกรด - เบส
Sample A Sample B Sample C
4.885
9.174
9.179
±0.050
±0.078
±0.078
4.846
9.186
9.186
±0.005
±0.005
±0.005

จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นวาคากำหนดจากกลมุ หองปฏิบตั กิ ารมีคา ใกลเคียงกับผลทดสอบของ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติซงึ่ ทำใหเกิดความมัน่ ใจในรูปแบบทางสถิตทิ ใี่ ชในการประเมินสมรรถนะของหอง
ปฏิบตั กิ าร นอกจากนีผ้ ดู ำเนินกิจกรรมไดกำหนดใหหอ งปฏิบตั กิ ารรายงานคาความไมแนนอนของการวัด
(ถาสามารถรายงานคาได) ซึง่ รายละเอียดเกีย่ วกับจำนวนหองปฏิบตั กิ ารทีร่ ายงานคาความไมแนนอนของ
การวัดคาความเปนกรด-เบส ในน้ำดังแสดงตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : แสดงจำนวนหองปฏิบัติการที่รายงานคาความไมแนนอน ของการ
วัดคาความเปนกรด-เบส ในน้ำ

ปทดี่ ำเนินการ จำนวนหองปฏิบตั กิ าร จำนวนหองปฏิบตั กิ ารที่
ทัง้ หมด
รายงานคาความไมแนนอน
98
11
2548
103
14
2549
148
26
2550
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จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา หองปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถรายงานคาความไมแนนอนไดมจี ำนวนนอย
จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใหความรคู วามเขาใจแกหอ งปฏิบตั กิ ารทดสอบเพือ่ ใหสามารถคำนวณหา
คาความไมแนนอนของการวัดได เนือ่ งจากเปนขอกำหนดหนึง่ ในการยืน่ ขอการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทีจ่ ะตองสามารถรายงานคาความไมแนนอนในการวัด และเปนตัวบงบอก
ถึงระดับขีดความสามารถของกระบวนการวัดโดยหองปฏิบตั กิ ารทดสอบนัน้ ๆ จากการศึกษาวิเคราะหปจ จัย
ทีม่ ผี ลกระทบตอการวัดคาความเปนกรด-เบส สามารถจำแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานเครือ่ งมือ - วัสดุอปุ กรณ
2. ดานบุคลากรปฏิบตั งิ าน
3. ดานการควบคุมสภาวะแวดลอม
ดานเครือ่ งมือ-วัสดุอปุ กรณ
พีเอชมิเตอร (pH-meter) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชวดั คาความเปนกรด-เบส ซึง่ ประกอบดวย เครือ่ งพีเอชมิเตอร
และอิเล็กโทรด ซึง่ สิง่ ทีต่ อ งพิจารณาเพือ่ ใหผลการวัดคาความเปนกรด-เบส มีความถูกตองแมนยำ มีองค
ประกอบดังตอไปนี้
- ความละเอียดในการอานคาของพีเอชมิเตอรจะตองสอดคลองกับวิธที ดสอบ หรือเปนไปตามวัตถุ
ประสงคของระบบคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร และมีคา input impedance สูง ไดรบั การสอบเทียบตามระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม และมีผลการสอบเทียบอยใู นเกณฑทกี่ ำหนด
- การเลือกใชชนิดของอิเล็กโทรด ใหเหมาะสมกับประเภทของตัวอยางทีต่ อ งการวัด เชน ควรใชอเิ ล
คโทรดทีท่ ำดวย antimony สำหรับวัดตัวอยางทีม่ กี รดไฮโดรฟลูออริก ซึง่ มีสมบัตใิ นการกัดกรอนแกว
- การดูแลรักษาอิเล็กโทรด จะตองปฏิบตั ติ ามคมู อื ของอิเล็กโทรด เชน อิเล็กโทรดรวม (combined
electrode) จะตองหมัน่ ตรวจสอบสารละลายอิเล็กโทรไลตทใี่ ชเติม (filling solution) วาเสือ่ มสภาพหรือไม
อยใู นระดับทีเ่ หมาะสม ไมแหง หรือ ตกผลึกเกลือ และจะตองทำความสะอาดอิเล็กโทรดทันทีหลังการวัด
สารละลาย โดยใชน้ำกลัน่ หรือน้ำดีไอออไนซ หรือสารละลายทีเ่ หมาะสมในกรณีทใี่ ชวดั สารละลายตัวอยาง
ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เชน มีปริมาณโปรตีนสูง ซึง่ จะทำใหเกิดการอุดตันทีเ่ มมเบรน ใหลา งอิเล็กโทรดดวย 5%
pepsin ใน 0.1 M HCl จมุ แชทงิ้ ไวประมาณ 20 นาที และลางดวยน้ำกลัน่ หลังเลิกใชงานควรเก็บรักษา
อิเล็กโทรดในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (pH ประมาณ 4) ไมควรเก็บไวในน้ำกลัน่ เพราะจะทำให
อิเล็กโทรไลตออิ อนไหลออกจากเมมเบรนทีห่ มุ อยทู ปี่ ลายอิเล็กโทรด ทำใหเสือ่ มสภาพเร็วขึน้
- การตรวจสอบสภาพของอิเล็กโทรดกอนใชงาน โดยการปรับตัง้ คาดวยสารละลายบัพเฟอรมาตรฐาน
7 และ 4 ซึง่ สำหรับสารละลายบัฟเฟอรทมี่ คี า pH เทากับ 7 ควรจะตองมีคา ความตางศักยเทากับ 0 mV
และสำหรับสารละลายบัฟเฟอรทมี่ คี า pH เทากับ 4 ควรมีคา ความตางศักยเทากับ 178 mV กรณีทใี่ หคา
ตางจากนีจ้ ะตองปรับสภาพอิเล็กโทรดกอนการใชงาน สวนคาความชัน (slop) ของการปรับตัง้ คา ดวยสาร
ละลายบัพเฟอรมาตรฐานนัน้ จะตองอยใู นเกณฑทกี่ ำหนดของวิธที ดสอบหรือระบบคุณภาพของหองปฏิบตั กิ าร
- กรณีทเี่ ครือ่ งวัดมีระบบชดเชยอุณหภูมิ ( temperature compensation)ไดอตั โนมัติ โดยใช ATC probe
จะตองมีการตรวจเช็คสภาพของ ATC probe ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
- การเลือกใชสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานใหเหมาะสมกับงาน เนื่องจากสารละลายบัฟเฟอร
มาตรฐานทีม่ คี า ความถูกตองสูงหรือคาความไมแนนอนต่ำ จะมีราคาแพงมาก ซึง่ เกณฑกำหนดของการ
ทดสอบบางประเภทไมจำเปนตองใชเพือ่ เปนการประหยัดคาใชจา ย
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- การเลือกใชภาชนะบรรจุสารละลายจะตองเหมาะสม สารละลายทีม่ สี ภาพเปนเบสสูงไมควรใชภาชนะแกวเนือ่ งจากจะเกิด
การกัดกรอนทีผ่ นังภาชนะ ความสะอาดของภาชนะทีใ่ ชบรรจุสารละลาย จะตองระมัดระวังการปนเปอ นของสารทีม่ ผี ลตอคา
ความเปนกรด-ดาง เชน สารใชทำความสะอาดภาชนะ ซึง่ จะทำใหคา ทีว่ ดั ไดนนั้ ผิดพลาด
ดานบุคลากรปฏิบตั งิ าน
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านจะตองมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน มีความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับเทคนิคการวัดคาความเปนกรด-ดาง
การเลือกชนิดและชวงคาความเปนกรด-เบส ของสารละลายบัพเฟอรมาตรฐานทีเ่ หมาะสม การเตรียมตัวอยาง และจะตองปฏิบตั ิ
ตามคมู อื ระบบการควบคุมคุณภาพอยางเครงครัดเพือ่ ใหผลการทดสอบมีความถูกตองแมนยำเปนทีน่ า เชือ่ ถือ
ดานการควบคุมสภาวะแวดลอม
ปจจัยทางดานสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอการวัดคาความปนกรด-เบส ไดแก
- การควบคุมอุณหภูมขิ ณะวัดจะตองคงทีห่ รืออยใู นเกณฑทกี่ ำหนด อุณหภูมขิ องสารละลายบัฟเฟอรและสารละลายตัวอยาง
ควรมีคา ใกลเคียงกัน เพือ่ ลดผลกระทบจากอุณหภูมติ อ คาทีว่ ดั ได
- การปนเปอ นจากสภาวะแวดลอมขางเคียง เชน ควรหลีกเลีย่ งการเตรียมสารละลายกรดในบริเวณใกลเคียงกับการเตรียม
ตัวอยางสำหรับวัดคาความเปนกรด-เบส เปนตน
หองปฏิบตั กิ ารทีม่ รี ะบบการควบคุมคุณภาพทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ จะทำใหผลการทดสอบของหองปฏิบตั กิ ารมีความถูกตอง
นาเชือ่ ถือ และเปนทีย่ อมรับ ทำใหลดการสูญเสียคาใชจา ยและเวลาในการวิเคราะหซ้ำ ซึง่ การเขารวมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ
เปนวิธกี ารควบคุมคุณภาพจากภาพนอก (external quality control) ทีท่ ำใหหอ งปฏิบตั กิ ารสามารถตรวจสอบสมรรถนะของตนเอง
และเกิดการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบตั กิ ารของประเทศใหเปนทีย่ อมรับของนานาประเทศ
เอกสารอางอิง
1. ASTM E70-97 " Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions With the Glass Electrode"
2. T.Kawasaki, "Standard of pH and Verification for pH Meter" Japan Machinery and Metal Inspection Institute.
3. กรมวิทยาศาสตรบริการ รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่ แวดลอม : รายการ pH-value in water
(PTEN-W03-0501)
4. กรมวิทยาศาสตรบริการ รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่ แวดลอม : รายการ pH-value in water
(PTEN-W03-0601)
5. กรมวิทยาศาสตรบริการ รายงานผลการทดสอบความชำนาญสาขาสิง่ แวดลอม : รายการ pH-value in water
(PTEN-W03-0701)
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ประยุกตใช Microsoft access 2003 ออกแบบฐานขอมูล
หองปฏิบตั กิ ารทดสอบภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เกษร ตันนุกจิ และ *คณะ

กลมุ ทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบตั กิ ารไดจดั ทำฐานขอมูลหองปฏิบตั กิ ารทดสอบภาคอุตสาหกรรมการผลิต
จากแบบสอบถามหองปฏิบตั กิ ารจำนวน 95 ชุด 380 หนา ดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Microsoft access 2003 ประกอบ
ดวยขอมูลหองปฏิบตั กิ ารสาขาชีววิทยาจำนวน 2 หองปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีชวี ภาพ 1 หองปฏิบตั กิ าร เคมี 74 หองปฏิบตั กิ าร
จุลชีววิทยา 17 หองปฏิบตั กิ าร ฟสกิ ส 33 หองปฏิบตั กิ าร รังสี 2 หองปฏิบตั กิ าร และอืน่ ๆ 27 หองปฏิบตั กิ าร เปนหอง
ปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาจำนวน 28 หองปฏิบตั กิ าร ควบคุมการผลิต 42 หองปฏิบตั กิ าร ใหคำปรึกษาทางวิชาการ 13 หอง
ปฏิบตั กิ าร บริการวิเคราะหทดสอบภายในองคกร 62 หองปฏิบตั กิ าร บริการวิเคราะหทดสอบภายนอกองคกร 47 หองปฏิบตั ิ
การ และอืน่ ๆ อีก 4 หองปฏิบตั กิ าร
โครงสรางฐานขอมูล ประกอบดวย ตารางจำนวน 10 ตาราง คือ tblLabInformation tblEduInformation tblTechnicalInformation
tblTechnicalDetail tblProductType tblPhysico tblHeavyMetal tblVolatile tblDye และ tblOther และฟอรมจำนวน 8 ฟอรม คือ
frmLabInformation frmLabTechnical frmDetail frmSubLabInformation qryQuality frmSearch frmMenu และ frmWelcome
เพือ่ กำจัดความซ้ำซอนของขอมูลไดกำหนดคียห ลัก (Primary key: PK) และคียน อก (Foreign key: FK) ของแตละตาราง
เพือ่ สรางความสัมพันธของตารางขอมูล ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของตารางขอมูล
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การกำหนดรายละเอียดโครงสรางฐานขอมูลในแตละตาราง ดังตอไปนี้
Field Name

Data Type
Description
tblLabInformation

LabID (PK)
CompName
DepartName
Number
Road
Sub_District
District
Province
Postal_Code
TelNumber
FaxNumber
E-mail
Website

Number
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Field Name

Data Type
Description
tblEduInformation

LabID (FK)
EducationID (PK)
Vocation
HighVocation
Bachelor
Master
Doctorate
Other
Total

Field Name

Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

รหัสหองปฏิบัติการ
รหัสการศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริ ญ ญาตรี
ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก
อื่ น ๆ
รวมทัง้ หมด

Data Type
Description
tblTechnicalInformation

LabID (PK)
Vocation

Number
Number

HighVocation

Number

Bachelor

Number

Master

Number

Doctorate

Number

14

รหัสหองปฏิบัติการ
ชื่อองคกร
ชื่อหนวยงาน
เลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรสาร
อีเมลผูติดตอ
เว็บไซต

รหัสหองปฏิบตั ิการ
จำนวนเจาหนาที่
วุฒปิ วช.
จำนวนเจาหนาที่
วุฒิปวส.
จำนวนเจาหนาที่
ปริ ญ ญาตรี
จำนวนเจาหนาที่
วุฒิปริญญาโท
จำนวนเจาหนาที่
วุฒิปริญญาเอก
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Field Name
Data Type
Description
tblTechnicalInformation (ตอ)
Other

Number

Research
Development
QualityControl

Yes/No

Consult

Yes/No

InternalService

Yes/No

ExternalService

Yes/No

Other1
Biology
BioTech
Chemistry
Medical
Microbiology
Physics
Radiation
AnimalExperimental
Other2
MedicalProduct
Food&Drink
Cosmetic
DomesticChemical
Narcotic
pesticide
Other3
BoilingPoint
MeltingPoint
SpecificGravity
VaporDensity
Viscosity
Solubility

Text
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Text
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Text
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No

MolecularWeight
FlashPoint

Yes/No
Yes/No

Yes/No

จำนวนเจาหนาที่
วุฒิอื่นๆ
วิจัยพัฒนา
ควบคุมคุณภาพ
การผลิต
ใหคำปรึกษาทาง
วิชาการ
บริการวิเคราะห
ทดสอบภายใน
องคกร
บริการวิเคราะห
ทดสอบภายนอก
องคกร
อื่ น ๆ
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี
ทางการแพทย
จุลชีววิทยา
ฟสิกส
รังสี
สัตวทดลอง
อื่ น ๆ
เวชภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง
เคมีภัณฑในบานเรือน
สารเสพติด
สารฆาแมลง
อื่ น ๆ
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
ความถวงจำเพาะ
ความหนาแนนไอ
ความหนืด
ความสามารถการ
ละลาย
น้ำหนักโมเลกุล
จุดวาบไฟ
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Field Name
Data Type
Description
tblTechnicalInformation (ตอ)
Ignition
pH
BurstingUnit
SurfaceTension
Color
Odour
Other4
LD50

LC50

Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Text
Yes/No

Yes/No

Toxicity
InVivoTest

Yes/No
Yes/No

InVtroTest

Yes/No

Other5
EnvironmentalToxic

Text
Yes/No

Biodegradation

Yes/No

DissolveOrganic
Carbon
PotentialToxic
AccuBody
Eco-fate

Yes/No

Yes/No

Other6
RegisterChemical

Text
Yes/No

RegisterProduct

Yes/No

PermissionImport
PermissionExport
Permission
Production
PermissionOccupy
PermissionSell

Yes/No

Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
ครอง
Yes/No

จุดติดไฟ
ความเปนกรด-ดาง
ขีดจำกัดการระเบิด
แรงตึงผิว
สี
กลิ่น
อื่ น ๆ
ปริมาณสารที่ทำให
สัตวทดลองตาย
รอยละ 50
ปริมาณความเขมขน
สารที่ทำใหสัตว
ทดลองตายรอยละ50
ความเปนพิษ
ทดลองในรางกาย
เชนในสัตว
ทดลองนอกรางกาย
เชนในหลอดทดลอง
อื่ น ๆ
ความเปนพิษตอ
สิง่ แวดลอม
การยอยสลาย
ทางชีวภาพ
สารอินทรียคารบอนที่
ละลายได
ศักยภาพการสะสม
สารพิษในสิ่งมีชีวิต
การยอยสลายตาม
ธรรมชาติ
อื่ น ๆ
เพื่อขึ้นทะเบียนสาร
เคมี
เพื่อขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ
เพื่อขออนุญาตนำเขา
เพื่อขออนุญาตสงออก
เพื่อขออนุญาตผลิต

Field Name
Data Type
Description
tblTechnicalInformation (ตอ)
Tax
ExportChemical

Yes/No
Yes/No

ExportProduct

Yes/No

Other7
ISO/IEC 17025

Text
Yes/No

OECD/GLP

Yes/No

Other8
NoQualitySystem
TISI

Text
Yes/No
Yes/No

DSS

Yes/No

DMSC

Yes/No

Other9
Duplicate
Recovery
ControlSample

Text
Yes/No
Yes/No
Yes/No

Other10
PTDomesticInternal

Text
Yes/No

PTInterInternal

Yes/No

PTDomestic
External
PTInterExternal

Yes/No

NoPT

Yes/No

Yes/No

เพื่อการเสียภาษี
เพื่อการสงออกสาร
เคมี
เพื่อการสงออก
ผลิตภัณฑ
อื่ น ๆ
ระบบคุณภาพที่ใชใน
หองปฏิบัติการคือ
ISO/IEC17025
ระบบคุณภาพที่ใชใน
หองปฏิบัติการ
คือOECD/GLP
อื่ น ๆ
ไมมีระบบคุณภาพ
สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
กรมวิทยาศาสตร
บริ ก าร
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
อื่ น ๆ
การทำซ้ำ
การทำ recovery
การใชตัวอยาง control
sample
อื่ น ๆ
PTกับเครือขายในกลุม
บริษัทเดียวกันใน
ประเทศ
PTกับเครือขายในกลุม
บริษัทเดียวกันตาง
ประเทศ
PTกับหนวยงานภาย
นอกในประเทศ
PTกับหนวยงานภาย
นอกตางประเทศ
ไมมี PT

เพื่อขออนุญาตครอบ
เพื่อขออนุญาต
จำหนาย
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Field Name

Data Type
Description
tblTechnicalDetail

Id (PK)
AutoNumber
LabId (FK)
Number
ProductTypeId (FK) Number
HeavyMetalId (FK)
VoOrgCarbonId (FK)
Physical&ChemId
(FK)
DyeId (FK)
OtherId (FK)

Field Name

Number
Number
Number

ลำดับที่
รหัสหองปฏิบัติการ
รหัสประเภท
ผลิตภัณฑ
รหัสกลุมโลหะหนัก
รหัสกลุมVOC
รหัสกลุมเคมีฟสิกส

Number
Number

รหัสกลุมสียอม
รหัสกลุมอื่นๆ

Data Type
tblProducttype

Description

ProductTypeId (PK)

Number

ProductTypeName

Text

Field Name

Data Type
tblPhysico

ProductTypeName
Physico&ChemId
(PK)
Phy&ChemName

Text
Number

ชื่อผลิตภัณฑ
รหัสกลุมเคมี-ฟสิกส

Text

รายการทดสอบกลุม
เคมี-ฟสิกส
รายการอื่นๆ

Other

Text

Field Name

Data Type
tblHeavyMetal

HeavyMetalId (PK)
HeavyMetalName

Number
Text

Field Name

Data Type
tblVolatile

VoOrgCarbonId (PK)
VoOrgCarbonName

Field Name
DyeId (PK)
DyeName

16

Number
Text

Data Type
tblDye
Number
Text

Field Name
OtherId (PK)
OtherName

Data Type
tblOther
Number
Text

Description
รหัสกลุมอื่นๆ
รายการทดสอบอื่นๆ

ตัวอยางการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ
1. ขอมูลรายละเอียดหองปฏิบตั กิ าร
2. ขอมูลระบบคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร
3. ขอมูลรายการทีท่ ดสอบได
4. ออกจากฐานขอมูล

รหัสประเภท
ผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ

Description

ภาพที่ 2 ตัวอยางขอมูลรายละเอียดหองปฏิบตั กิ าร

Description
รหัสกลุมโลหะหนัก
รายการทดสอบกลุม
โลหะหนัก

Description
รหัสกลุมVOC
รายกาทดสอบกลุมVOC

Description
ภาพที่ 3 ตัวอยางขอมูลระบบคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร
รหัสกลุมสียอม
รายการทดสอบสียอม
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ตัวอยางการเขียนโปรแกรมดวยภาษา VBA สำหรับการเปดฟอรม
" frmLabTechnical " แสดงบนหนาจอ
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub cmdClose_Click()
DoCmd.Quit acQuitSaveNone
End Sub
Private Sub cmdOpenLab_Click()
DoCmd.OpenForm "frmLabTechnical"
End Sub
ภาพที่ 4 ตัวอยางขอมูลรายการทีท่ ดสอบได
Private Sub Command2_Click()
End Sub
การใชงาน Macro
Private Sub cmdView_Click()
ในการสืบคนรายการทดสอบ Test Capability ไดใชคำสัง่
DoCmd.OpenForm "frmqryQuality", acFormDS, , ,
จาก Macro ดังแสดงในภาพที่ 5
acFormReadOnly, acDialog
End Sub
Private Sub Command3_Click()
DoCmd.OpenForm "frmSearch"
End Sub
Private Sub Command3_LostFocus()
End Sub
ประโยชนของการจัดทำฐานขอมูลจากแบบสอบถาม
1. สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดอยางคมุ คา
2. การทำงานเปนระบบมากขึน้
3. ลดปริมาณงานทีต่ อ งใชกระดาษ
4. ประหยัดพื้นที่และอุปกรณสำนักงานที่ใชสำหรับจัด
เก็บเอกสารตนฉบับ
5. เพิม่ ประสิทธิภาพงานเพราะ สะดวกรวดเร็วในการเปด
ภาพที่ 5 ตัวอยางคำสัง่ เรียกดูขอ มูลตาม Query เดิมนัน้ อีกครัง้ ใชขอ มูลทีต่ อ งการ
และเปดฟอรมในแบบ Datasheet

*คณะ:- พรพรรณ ปานทิพยอำพร, สรัลรัตน อนุ จิตร,
ปณิธี นามประเสริฐ
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ของเลน...ที่ไมใชเรื่องเลน

โดย...วนิดา ชุลกิ าวิทย

ปจจุบนั นีข้ องเลนเด็กจัดเปนสินคาทีน่ า จับตามองของผปู ระกอบการของไทยเปนอยางยิง่ เพราะสามารถทำราย
ไดเปนจำนวนมาก เนือ่ งจากเด็กแตละคนตองการเลนของเลนเพือ่ ตอบสนองจินตนาการของพวกเขาซึง่ จะนำไปสคู วาม
คิดสรางสรรคได เด็กเกือบรอยทัง้ รอยมีความสุข สนุกสนาน เมือ่ ไดเลนของเลนทีม่ สี สี นั สดใส มีรปู แบบหลากหลาย
ชวนมอง ชวนสัมผัส และสรางความเพลิดเพลินใหแกตนเอง
ของเลนแบงเปนหลายประเภทไดแก ประเภทไม ประเภทพลาสติก ฯลฯ แตละประเภทยังแยกยอยออกได
อีกหลายอยาง ไดแกของเลนมีเสียง ไมมเี สียง ของเลนเลียนแบบอาวุธ ของเลนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวและเครือ่ งเลนสนาม
เปนตน สวนขนาดมีตงั้ แตขนาดเล็กไมกเี่ ซนติเมตรไปจนถึงขนาดใหญเปนเมตร ดังนัน้ ผปู กครองควรมีวธิ เี ลือกของ
เลนใหปลอดภัย และควรมองหาเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐาน ตรา "มอก." บนบรรจุภณ
ั ฑหรือบนของเลนเสียกอน
เพือ่ เปนหลักประกันวาของเลนชิน้ นีม้ คี วามปลอดภัยไดมาตรฐาน นอกจากนีถ้ งึ แมจะมีคำแนะนำหรือคำเตือนอยางเครง
ครัด แตผเู ลนสวนใหญเปนเด็ก มักขาดความระมัดระวังเลนดวยความรเู ทาไมถงึ การณ ทำใหเกิดอันตรายตอตนเอง
หรือเพือ่ น ๆ จนบางรายถึงขัน้ เสียชีวติ ก็เปนได ดังนัน้ ผผู ลิตควรใหความสำคัญในประเด็นเหลานีอ้ ยางมาก จากสถิติ
พบวาเด็กเล็กสวนมากทีอ่ ายุต่ำกวา 3 ป จะเกิดอันตรายจากการเลนของเลนมากกวาเด็กโต ปญหาทีพ่ บหรือภัยที่
เห็นไดชดั เจน คือ การทีเ่ ด็กนำของเลนเขาในปาก และอาจเกิดอุดตันในหลอดลมจนทำใหหายใจไมออก สมองขาด
ออกซิเจน ในกรณีทชี่ ว ยไมทนั บางรายอาจเสียชีวติ ได นอกจากนีย้ งั มีภยั ทีม่ องเห็นไมชดั เจน คอย ๆ สะสมอยใู นราง
กาย นัน่ คือ "ภัยจากสารปนเปอ นในของเลน" สารปนเปอ นทีเ่ ปนปญหานัน้ สวนใหญอยใู น"สี" ทีผ่ สมหรือทาทับบนของ
เลน ถาเลนนานหรือบอย ๆ สารเหลานีอ้ าจลอกติดตามอวัยวะของผเู ลน และเกิดการสะสมในรางกายทีละนอย เมือ่
มีปริมาณมากถึงขัน้ เกินกวาเกณฑกำหนด ยอมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายได สารปนเปอ นในของเลนทีค่ วรระวังมี 8
ชนิด ดังนี้
- ตะกัว่ สงผลโดยตรงตอสมอง ทำใหเซลลสมองเสียหาย มีพฒ
ั นาการชา และสงผลกระทบตอเม็ดเลือดแดง
ทำใหเปนโรคซีด
- โครเมียม เมือ่ รางกายไดรบั ในปริมาณมากจะทำใหเปนแผลทีผ่ วิ หนังและเยือ่ บุผวิ ไตอักเสบ รวมทัง้ เปนสาร
กอมะเร็งตอระบบทางเดินหายใจ
- ปรอท ทำใหผวิ หนังแดงและลอก มีผลตอสมองทำใหระดับความรสู กึ
ตัวและพฤติกรรมเปลีย่ นแปลง
- แคดเมียม ทำใหอวัยวะในรางกาย เชน กระเพาะ ลำไส ปอด ฯลฯ เกิด
การอักเสบ ไตทำงานผิดปกติและเปนสารกอมะเร็งปอดดวย
- สารหนู ถารางกายรับเขาไปมาก ๆ จะทำใหตวั เหลือง ตับอักเสบ เสน
ประสาทชาเปนอัมพาต
- พลวง มีผลตอระบบทางเดินหายใจ อาจทำใหเกิดอาการปอดอักเสบ และ
ยังเปนสารกอมะเร็งในปอดดวย
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- แบเรียม สงผลใหกลามเนือ้ ออนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ อาจมีผลตอสมองและไตได
- ซิลเิ นียม มักพบสะสมอยใู นฟน เสนผมและเล็บ แตผลของการสะสมเรือ้ รังยังเห็นไมชดั เจน
ของเลนเด็กจัดเปนสินคาสงออกอันดับตนๆ ของประเทศไทย รองจากยางพารา ถึงแมของเลนจัดเปนสินคา
สงออกอันดับตน แตกลับมีสว นแบงดานการตลาดในตางประเทศประมาณรอยละ 5 เทานัน้ ซึง่ นับวานอยมากเมือ่
เปรียบเทียบกับประเทศจีน เพราะของเลนทัว่ โลกปจจุบนั สงมาจากประเทศจีนประมาณรอยละ 80 แตสนิ คาของเลน
จากประเทศจีนอีกเชนกัน ทีถ่ กู เรียกคืนจากทองตลาดเปนจำนวนมากแทบทุกวัน เนือ่ งจากคุณภาพไมไดมาตรฐาน
มีสารปนเปอ นในของเลน ไดแก ตะกัว่ เกินเกณฑกำหนด กอใหเกิดปญหาแกประเทศนำเขา หากเขาไปดูเว็บไซตเกีย่ ว
กับของเลนในตางประเทศ จะพบวาการเรียกคืนของเลนเปนเรือ่ งปกติมาก และยังถือวาการเรียกคืนของเลนเปนการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบของผผู ลิตอีกดวย แตในทางกลับกันกลายเปนการสรางปญหาตอภาวะการสงออกของหลาย
ประเทศ เนือ่ งจากประเทศคคู า ตองเพิม่ มาตรการตรวจสอบคุณภาพสินคาของเลนเด็กใหมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผปู ระกอบการ
ของไทยตองตระหนักเสมอวาในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย
รวมทัง้ ญีป่ นุ และเกาหลี มีระบบคมุ ครองผบู ริโภคทีด่ ี ประเทศเหลานัน้ มีการสมุ ตรวจของเลนนำเขาทุกรนุ ไมวา เปน
ประเภทเดียวกันหรือไมกต็ าม เมือ่ พบวาไมไดมาตรฐานจะหามนำเขา หรือเรียกเก็บคืนทันที พรอมทัง้ ประกาศให
ชาวโลกไดรบั รอู กี ดวย ดังนัน้ ผปู ระกอบการของไทยควรหันมาใหความสำคัญตออุตสาหกรรมประเภทนีใ้ หมากยิง่ ขึน้
เพราะ"ของเลน...ไมใชเรือ่ งเลน" แตคนไทยมีขอ ไดเปรียบเนือ่ งจากมีความสามารถหลายดาน โดยเฉพาะดานการออก
แบบอีกทัง้ มีฝม อื และมีความประณีตสูง ถาใหความสำคัญตอการปรับปรุงรูปแบบของสินคาใหไดมาตรฐานตรงความตอง
การของตลาด รวมทัง้ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมคี วามหลากหลาย มีความทันสมัย แปลกใหม ใหแตกตางจากคู
แขงอยเู สมอ และผลิตภัณฑเหลานีค้ วรชวยเสริมความรู ทักษะและเสริมพัฒนาการของเด็กใหมากขึน้ สวนการออก
แบบผลิตภัณฑควรออกแบบอยางตอเนือ่ ง เชน ผลิตออกมาเปนชุดหรือเพือ่ การสะสม หรือใชเปนของขวัญในหนาเทศกาล
ตางๆ อีกทัง้ บรรจุภณ
ั ฑควรออกแบบใหมรี ปู แบบทีโ่ ดดเดน สะดุดตา ดึงดูดใจผบู ริโภคควรนำเทคโนโลยีใหม ๆ ทีท่ นั
สมัยเขามาใชในกระบวนการผลิต และพยายามสรางแบนดหรือเครือ่ งหมายการคาของไทยใหเปนทีร่ จู กั ในตางประเทศ
ตลอดจนมีการเขารวมงานแสดงสินคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศเพือ่ ประชาสัมพันธเผยแพรของเลนไทยใหเปนทีร่ จู กั
มากขึน้ พยายามศึกษาขอมูลขอกำหนดดานมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศคคู า เพือ่ สามารถผลิตสินคาใหได
ตามมาตรฐานทีก่ ำหนด นอกจากนัน้ ผปู ระกอบการยังตองใหความสำคัญตอคุณภาพของสินคารวมทัง้ ควบคุมใหได
มาตรฐานอยางตอเนือ่ ง ศึกษากฎระเบียบของประเทศคคู า ใหเขาใจอยางถูกตองและปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัด ยิง่ ไป
กวานัน้ การจะประสบความสำเร็จในการนำพาอุตสาหกรรมประเภทนีส้ กู ารคาในระดับสากลยังตองไดอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชนดวย แตทุกวันนี้หนวยงานภาครัฐของไทยหลายแหง ไดแก กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ มิไดนงิ่ นอนใจ กำลังเรงสงเสริมสนับสนุนทัง้
ดานการเจรจาตอรองทางการคา การใหความรูทั้งดาน
วิชาการ กฎระเบียบเทคนิค รวมทัง้ ดานการคาการสงออก
แกผปู ระกอบการ และปลายเดือนสิงหาคม 2550 ทีผ่ า นมานี้
ทางสำนักงานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัคร
ราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ยังไดรว มกันจัดสัมมนาขึน้ เพือ่
ใหความรูดานวิชาการตาง ๆ ดานมาตรฐาน กฎระเบียบ
เทคนิคและการประเมินความสอดคลองของประเทศสหรัฐ
อเมริกาซึง่ เปนหนึง่ ในประเทศคคู า เพือ่ กระตนุ ผปู ระกอบการ
ใหเรงผลิตสินคาของเลนสำหรับการสงออกใหมคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
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การสงของเลนไปจำหนายยังตางประเทศ นอกจากตองคำนึงถึงสิง่ ตาง ๆ มากมายดังกลาวขางตนแลว ผผู ลิต
ยังตองศึกษาขอกำหนดเฉพาะของประเทศคคู า ใหดี และคุณภาพสินคาตองไดมาตรฐาน โดยตองผานการทดสอบ
คุณภาพสินคาจากหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาของเลนนัน้ มีคณ
ุ ภาพเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานเปนทีย่ อมรับของประเทศคคู า กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร
นับเปนหนวยงานหนึง่ ทีม่ สี ว นรวมในการพัฒนาคุณภาพสินคาของเลนเด็กใหไดมาตรฐานสากล โดยเรงเดินหนาใหการ
รับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบของเลน ขณะนีม้ หี อ งปฏิบตั กิ ารดังกลาวไดยนื่ ขอการรับรองหลายราย และ
กำลังอยรู ะหวางกระบวนการดำเนินงานเพือ่ ใหการรับรอง เมือ่ หองปฏิบตั กิ ารไดรบั การรับรองแลว ยอมเปนหนวยทดสอบ
หนึง่ ทีจ่ ะใหการสนับสนุนผผู ลิตในการผลิตของเลนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยตอเด็กไทย รวมทัง้ การสงออกไปขาย
ยังตางประเทศ เปนการชวยฟน ฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอกี ทางหนึง่ เพราะหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรอง
ความสามรถตาม ISO/IEC 17025 ยอมสรางความนาเชือ่ ถือในความแมน
ยำของผลการทดสอบ เปนการลดความสิน้ เปลืองทัง้ เวลาและคาใชจา ย
ในการตรวจสอบซ้ำ ชวยลดอุปสรรคการกีดกันทางการคาดวยเหตุผลทาง
เทคนิค กอใหเกิดประโยชนแกผปู ระกอบการ ในการเพิม่ ศักยภาพดานการ
แขงขันของอุตสาหกรรมของเลนเด็กของไทยในตลาดตางประเทศอีกดวย
สำหรับหองปฏิบตั กิ ารทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ถาประสงคขอการ
รับรองความสามารถฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถขอราย
ละเอียดได โดยติดตอทีห่ มายเลขโทรศัพท 0 2201 7132 โทรสาร
0 2201 7201 หรือทางเว็บไซตกรมวิทยาศาสตรบริการ http://
www.dss.go.th
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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การ
คำนวณคาความไมแนนอนสำหรับกิจกรรมการ
ทดสอบความชำนาญ รายการ สวนประกอบ
หลักของอาหารสัตว" วันที1่ 9 - 20 กรกฎาคม
2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง "การแลกเปลีย่ นและระดมความคิดเห็นในการประเมิน" วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือวัด"
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร "กาวออก
ไป...เอาใจลู ก ค า กั น เถอะ" วั น ที่ 16 -17
สิงหาคม 2550 ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคาร
สถานศึกษาเคมีปฏิบตั กิ รมวิทยาศาสตรบริการ
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การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร " Assessor Training Course" วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 1 กันยายน
2550 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช

อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร"Accreditation of PT Provider" วันที่ 5 - 6 กันยายน 2550
ณ หอง 310 ชัน้ 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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