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รูปเล่มเป็นรูปแบบอีเล็กโทรนิกส์ บร. สำร จะยังคง
เนื้อหำที่มีสำระทำงวิชำกำรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำเดิมที่
ผ่ำนมำ และในฉบับนี้ยังรวบรวมรำยชื่อบทควำมที่ได้
เผยแพร่ลง บร.สำร เพื่อให้ท่ำนคลิกเข้ำไปอ่ำนได้ ใน
โอกำสนี้ขอเชิญชวนท่ำนสมำชิกหำกท่ำนต้องกำรมี
ส่วนร่วมใน บร. สำร โดยกำรส่งบทควำมที่น่ำสนใจ
มำยังกองบรรณำธิกำรทำงเรำยินดีพิจำรณำ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสมำชิกทุกท่ำนและเป็นกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะได้นำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ
ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกท่ำน หำกท่ำนต้องกำรให้
มีกำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนใดโปรดแจ้งมำยัง
บรรณำธิกำร บร. สำร จักขอบคุณยิ่ง
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การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีวิทยา
ตอนที่ 2 : ข้อแนะนาสาหรับการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ: บุคลากร สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือ
และอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 เรียบเรียงโดย ดร.รวิวรรณ อาจสาอาง
บทความนี้เรียบเรียงมาจาก Standard Methods
for the Examination of Water & Waste Water, 21sted
ในหั ว ข้ อ 9020 QUALITY ASSURANCE/QUALITY
CONTROL ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพ/การควบคุม
คุ ณ ภาพการทดสอบทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบตัวอย่างน้้า ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 กล่าวถึงข้อแนะน้า
ส้าหรับการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทุกแห่งมี การปฏิบัติในการควบคุม
คุณภาพภายในอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติเป็นปกติส่วน
ใหญ่จะได้มาจากการใช้สามัญส้านึกและหลักการของการ
ทดลองที่ มี ก ารควบคุ ม อย่ า งดี โปรแกรมการควบคุ ม
คุณภาพจะน้ามาใช้ ปฏิบัติเ พื่อที่จ ะลดความผิ ดพลาดเชิ ง
ระบบและความผิดพลาดแบบสุ่ม รวมทั้งการสุ่มตัวอย่าง
และวิ ธี ท ดสอบ การจั ด การข้ อ มู ล และการรายงานผล
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ห้องปฏิบัติการที่ท้าการทดสอบทาง
จุลชีววิทยาต้องมีการน้าเอาระบบการควบคุมคุณภาพมาใช้
อย่างเข้มงวด ซึ่งรายการ ที่ส้าคัญ ๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติใน
การควบคุมคุณภาพอยู่ในตาราง 1 และห้องปฏิบัติการ
ควรจะน้าวิธีการปฏิบัติเหล่านี้และข้อแนะน้าดังกล่าวไปใช้
ในการจั ด ท้ า และปรั บ ปรุ ง โปรแกรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ภายใน แต่ ร ายละเอี ย ดและความเหมาะสมของการ
น้าไปใช้อาจแตกต่างกันในแต่ละห้องปฏิบัติการ

1. บุคลากร (Personnels)
การทดสอบทางจุลชีววิทยาควรจะปฏิบัติโดยนักจุล
ชีววิทยามืออาชีพหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับ การฝึกอบรม
มาทางด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นไปได้ หรืออย่าง
น้อยควรมีนักจุ ลชีววิทยามืออาชีพ หน้าที่ทดสอบ หรือให้
ค้าแนะน้า ฝึกอบรมและประเมินผลเจ้าหน้าที่ทดสอบใน
เรื่องขั้นตอนการด้าเนินงานของห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ควบคุ ม งานควรจะทบทวนในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เป็ น ระยะ ๆ
ได้แก่ การเก็บและการจัดการตัวอย่าง การเตรียมอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ และการเตรี ย มอุป กรณ์เ ครื่ องแก้ว การฆ่ า เชื้ อ
การทดสอบที่เป็นงานประจ้า การนับเชื้อ การจัดการข้อมูล
และเทคนิ ค ของการควบคุ ม คุ ณ ภาพเพื่ อ ที่ จ ะชี้ บ่ ง และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรให้ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะ
2. สิ่งอานวยความสะดวก (Facilities)
 การระบายอากาศ (ventilation)
ห้องปฏิบัติการที่มีแผนในการระบายอากาศที่ดีต้อง
รักษาสภาวะไม่ให้มีฝุ่นละออง กระแสลม และอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และถ้าเป็นไปได้ ห้องปฏิบัติการ
ควรจะมี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ ที่ จ ะลดการ
ปนเปื้ อ น เอื้ อ อ้ า นวยให้ ก ารท้ า งานของตู้ อ บเพาะเชื้ อ มี
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อุ ณ หภู มิ ค งที่ ม ากขึ้ น และลดปั ญ หาของความชื้ น จาก
อาหารเลี้ยงเชื้อและเครื่องมือ
 พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ (space utilization)
ควรออกแบบและการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ
เพื่อจั ดการการเข้าออกของเจ้ าหน้าที่และบุคคลภายนอก
ที่มาเยี่ยมชม โดยจัดให้มี การแยกพื้นที่การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ การฆ่าเชื้อเครื่องแก้ว
และเครื่องมือ การใช้ laminar flow hood ส้าหรับการเท
อาหารเลี้ยงเชื้อและเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ฆ่าเชื้อแล้ว การ
ถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ (transferring microbial cultures) หรือ
การท้ า งานกั บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคได้ ใน
ห้อ งปฏิบั ติก ารขนาดเล็ ก อาจจ้ าเป็น ต้อ งปฏิ บัติ กิจ กรรม
ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในห้องเดียวกันถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึง
ต้องการ
พื้ น ที่ ข องโต๊ ะ ปฏิ บั ติ ก าร (laboratory bench
areas)
ควรจัดให้มีความยาวอย่างน้อย 2 เมตรต่อผู้ทดสอบ
1 คน และมี พื้ น ที่ อื่ น ส้ า หรั บ กิ จ กรรมในการเตรี ย มการ
ทดสอบ ส้าหรับการปฏิบัติการที่ต้องยืนท้า โต๊ะควรมีความ
สูง 90-97 เซนติเมตร และลึก 70-76 เซนติเ มตร ส้าหรับ
งานที่ นั่ ง ท้ า เช่ น การใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ และการนั บ
เชื้อจุลินทรีย์บนจานเพาะเชื้อ โต๊ะควรสูง 75-80 เซนติเมตร
วัสดุของพื้นโต๊ะควรท้าด้วย stainless steel, epoxy plastic
หรือพื้นผิวอย่างอื่นที่เรียบ น้้าซึมเข้าไม่ได้ และทนต่อการกัด
กร่อน มีรอยต่อน้อยที่สุด มีการติดตั้งไฟที่ให้แสงทั่วถึงกัน
อย่างสม่้าเสมอ แสงไม่เข้าตา มีความเข้มของแสงประมาณ
1000 lux (100 ft-candles)

 ผนังห้องและพื้น (walls and floors)
ต้องมั่ น ใจว่าผนัง ห้องถูกครอบคลุม ด้วยวัส ดุที่มี ผิ ว
เรียบที่ง่ายต่อการท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้นห้องควร
มีผิวเรียบท้าด้วยคอนกรีต พลาสติกประเภทไวนิล (vinyl)
กระเบื้องยาง (asphalt tile) หรือพื้นที่ท้าด้วยวัสดุอื่น ๆ ที่
ล้างท้าความสะอาดได้ น้้าซึ ม เข้าไม่ไ ด้ และมี การ seal
รอยต่อทั้งหมด
การเฝ้ า ระวั ง พื้ น ที่ ก ารท างาน (work area
monitoring)
มีการรักษามาตรฐานของความสะอาดของพื้นที่การ
ปฏิบัติงานอย่างสูง จัดให้มีการเฝ้าระวังอากาศอย่างน้อย
เดือนละครั้งโดยใช้ air density plates จ้านวนของโคโลนี
บน air density plate test ไม่ควรเกิน 160 ต่อลูกบาศก์
เมตร ต่อ 15 นาที (15 โคโลนี/plate/15นาที)
วิธี plate หรือ swab method ใช้สัปดาห์ละครั้ง
หรือบ่อยกว่านั้นเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของพื้นผิวโต๊ะ
ปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าขอบเขตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นแบบ
เดียวกันส้าหรับ bacterial density ยังไม่ได้มีการก้าหนด
เกณฑ์ไว้ ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งสามารถใช้การทดสอบ
แบบนี้ในการจัดท้า base line และ take action ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส้าคัญ
 การรักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ
(laboratory cleanliness)
ท้าความสะอาดห้องปฏิบัติการอย่างสม่้าเสมอ และ
เช็ดโต๊ะปฎิบัติการ ชั้นวางของ พื้นห้อง และหน้าต่าง ถู
พื้นโดยใช้ผ้าเปียกโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ ไม่ใช้การกวาดหรือถู
พื้นโดยใช้ผ้าแห้ง เช็ดโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อก่อน
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และหลังการท้างาน ไม่ให้มีของเกะกะหรือรกรุงรังอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ
3. เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory Equipment and Instrumentation)
ทวนสอบเครื่ อ งมื อ แต่ ล ะชิ้ น ว่ า เป็ น ไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานในเรื่องของ precision และให้มีค่า bias
น้อยที่สุด มีการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอตามค้าแนะน้า
ของผู้ผลิ ตหรือมีการบ้ารุงรั กษาตามมาตรการการป้องกัน
โดยการจ้ า งเหมาบริ ก ารจากภายนอก ได้ แ ก่ autoclave
เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องมืออื่น ๆ และมีการ
บันทึกการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพดังกล่าว
4. วั สดุ ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory
Supplies)
 อุปกรณ์เครื่องแก้ว (glassware)
ก่ อ นใช้ ง านควรตรวจสอบเครื่ อ งแก้ ว ว่ า มี ส ภาพ
สมบูรณ์ไม่แตกหักหรือบิ่น ถ้าพบต้องทิ้งไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตรวจสอบขวด dilution ที่มีฝาจุกแบบเกลียวและ
flask ว่าไม่บิ่นที่ขอบขวดเพราะจะท้าให้เกิดการรั่วไหลของ
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ และเกิ ด การปนเปื้ อ นไปสู่ ผู้ ท ดสอบและ
สิ่ง แวดล้ อมได้ ท้าการตรวจสอบเครื่องแก้วหลั ง จากการ
ล้างถ้าพบว่ามีหยดน้้าเกาะอยู่เป็นเม็ด ๆ ควรล้างใหม่อีก
ครั้ง และท้าการทดสอบความสะอาดของเครื่องแก้วดังนี้
a) pH check
เนื่องจากสารที่ใช้ในการล้างจะถูกล้างให้หมดไปยาก
ควรท้ า การสุ่ ม ตรวจเครื่ อ งแก้ ว ที่ ล้ า งแล้ ว ในแต่ ล ะ batch
โดยท้าการทดสอบ pH โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแช่ไว้ในด่าง
หรือกรด การตรวจสอบการตกค้างของด่างหรือกรดหลัง
การความสะอาดของเครื่ อ งแก้ ว ท้ า ได้ โ ดยเติ ม 0.04%

bromthymol blue (BTB) หรือ indicator ส้าหรับทดสอบ
pH ตัวอื่น แล้วสังเกตการเปลี่ยนสี BTB จะให้สีน้าเงิน
เขียว (ในสภาพที่เป็นกลาง)
การเตรียมสารละลาย 0.04% bromthymol blue
indicator ให้เติม 16 ml ของ 0.01 N NaOH ลงใน 0.1 g
BTB และ dilute เป็น 250 ml โดย reagent water
b. Test for inhibitory residues on glassware and
plasticware
น้้ายาหรือสารที่ใช้ เคลือบฟิล์ม (wetting agents)
หรื อ detergent
ที่ ใ ช้ ใ นการล้ า งเครื่ อ งแก้ ว อาจมี
ส่วนประกอบเป็น bacteriostatic หรือ สารยับยั้งซึ่งต้องการ
การล้ า ง 6-12 ครั้ ง เพื่ อ ก้ า จั ด สิ่ ง ที่ ต กค้ า งและให้ แ น่ ใ จว่ า
ปราศจาก bacteriostatic action ให้ท้าการทดสอบแบบนี้
ทุ ก ปี แ ละก่ อ นใช้ detergent ที่ ซื้ อ มาใหม่ ถ้ า มี ก ารใช้
อุปกรณ์พลาสติกและที่ล้างมาก่อน (prewashed) หรือมีการ
ฆ่าเชื้อมาแล้ว (presterilization) ให้ทดสอบสารตกค้าง
ก่อนน้ามาใช้
 อุปกรณ์และภาชนะบรรจุในการเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์และภาชนะที่ท้าด้วยแก้วชนิด
borosilicate, stainless steel, aluminium หรือวัตถุที่ทน
ต่ อ การกั ด กร่ อ น ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ท้ า ด้ ว ย
ทองแดง (copper)
 Dilution water bottles
ใช้ ข วดที่ ท้ า ด้ ว ยแก้ ว ชนิ ด borosilicate ที่ ไ ม่ ท้ า
ปฏิกิริยา หรือพลาสติกที่มีจุกแบบเกลียวที่มี inert liners
ท้าความสะอาดก่อนใช้งาน ขวดพลาสติกฆ่าเชื้อแล้วที่มี
dilution water บรรจุอยู่ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งมีขายในเชิง
พาณิชย์และเป็นที่ยอมรับส้าหรับใช้งาน ก่อนน้า มาใช้แต่
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ละ lot ต้องท้าการตรวจสอบ pH และปริม าตร และ
ตรวจสอบว่ามีการตกตะกอนหรือไม่ ถ้ามีต้องทิ้งไป ถ้า
จ้าเป็นต้องท้าความสะอาดขวดอีกครั้งควรใช้กรดในการท้า
ความสะอาด และเตรียม dilution water ใหม่ ถ้ายังมีการ
ตกตะกอนอีก ควรจัดหาขวดจากผู้ขายรายใหม่
 Reagent-grade water quality
คุณภาพของน้้าที่ท้าจากระบบการท้าน้้าให้บริสุทธิ์ใน
ระบบหนึ่ ง จะมี ค วามแตกต่ า งกัน ของระบบที่ ใ ช้ และการ
บ้ารุง รักษา เกณฑ์แนะน้าส้ าหรับคุณภาพของน้้าที่เป็น
reagent grade อยู่ในตาราง 2 ถ้าเกณฑ์ในตารางไม่
สามารถท้าได้ ต้องมี การสื บสวนหาสาเหตุและแก้ไ ขหรือ
เปลี่ยนแหล่งที่ได้น้ามาใหม่
 Use test for evaluation of reagent water,
media, and membranes
เมื่ อ ได้ รั บ lot
ใหม่ ข องอาหารเลี้ ย งเชื้ อ หรื อ
membrane filters หรือ reagent grade water ที่มาจาก
แหล่งใหม่ ต้องน้ามาทดสอบเปรียบเทียบกับ lot ที่ก้าลังใช้
งานอยู่ (current lot in use against the new lot)
a) ขั้นตอน
ใช้ single batch ของ control water (redistilled or
distilled water polished by deionization) glassware,
membrane filters, หรือวัสดุอื่นๆ การใช้ single batch
หรือ batch เดียวกันเพื่อเป็นการควบคุมตัวแปรตัวอื่น ๆ
ยกเว้นปัจจัยเดียวที่ต้องการศึกษา ท้าการ pour plate
หรือ spread plate หรือ membrane filter plate กับ
reference lot และ test lot ท้าการทดสอบครั้งเดียวกับ
ตัวอย่างน้้าที่แตกต่างกันอย่างน้อยที่สุด 5 ตัวอย่าง โดย
เป็นตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับ target organism ถ้าต้องการ

เพิ่ม sensitivity ของการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
reference และ test lots สามารถเพิ่มจ้านวนครั้งของการ
ทดสอบและเพิ่มจ้านวนตัวอย่าง
ถ้าต้องการเพิ่มการตรวจสอบ reagent water ให้ท้า
กา รท ดส อ บห าแ บ คที เรี ย เชิ ง ป ริ มา ณ quantitative
bacterial tests โดยการทดสอบคู่ขนานไปพร้อมกันกับการ
ทดสอบน้้าที่มีคุณภาพดี (high-quality water) โดยเตรียม
dilution/rinse water และ อาหารเลี้ยงเชื้อด้วยน้้าจากแหล่ง
ใหม่ (new source of reagent water) และน้้าที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน (control water) ให้ทดสอบน้้าที่ใช้ทุกรูปแบบคือ
dilution, rinse, media preparation เป็นต้น)
b) Counting and calculations:
หลังจากการอบเพาะเชื้อ ให้เปรียบเทียบโคโลนีของ
แบคทีเรียจากทั้งสอง lot ให้เปรียบเทียบ ขนาดและรูปร่าง
ลักษณะ ถ้าลักษณะโคโลนีบน test lot plates เป็น
atypical หรือ พบว่า เล็กกว่าโคโลนีบน reference lot
plates อย่างเห็นได้ชัด ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นผล
ของการถูกยับยั้ง หรือปัญหาอื่น ๆ โดยไม่ ค้านึง ถึงความ
แตกต่างของจ้านวนจุลินทรีย์ที่นับได้
นับโคโลนีบน plates ทั้งหมด ค้านวณผลการนับแต่
ละ plate ต่อ 1 ml หรือ ต่อ 100 ml เปลี่ยนตัวเลข
(transform)
ให้เป็น logarithms
และใส่ค่า logtransformed results ส้าหรับ two lots ลงใน columns เป็น
คู่ ๆ ขนานกัน
Calculate the difference, d , between the two
transforms results for each sample, including the + or
- sign, the mean, d and the standard deviation Sd
of these differences.
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ค้านวณ Student’s t จากสูตรข้างล่าง โดย n คือ จ้านวน
ตัวอย่างทั้งหมด
t=

d
sd

n

c) Interpretation การแปลผล
ใช้ critical t value จาก Student’s t table ส้าหรับ
การเปรียบเทียบ กับค่าที่ค้านวณได้ (calculated value) ที่
0.05 significance level ซึ่งคือค่า 2.78 ส้าหรับ 5 ตัวอย่าง
(degrees of freedom คือ 4) ถ้าค่า t ที่ค้านวณได้ไม่เกินค่า
2.78 สรุปได้ว่าการน้า lot ใหม่มาใช้ไม่เกิดความแตกต่าง
กับ lot เก่าที่ใช้อยู่ แต่ถ้า t ที่ค้านวณได้มากกว่า 2.78
แสดงว่า lot ใหม่ให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญและ test lot
ไม่เป็นที่ยอมรับ
ถ้าพบโคโลนีใน test lot เป็น atypical colonies
หรือขนาดของโคโลนีเ ล็ กกว่าอย่างมองเห็นได้ชั ด หรือค่า
Student’s t มากกว่า 2.78 ต้องทบทวนสภาวะของการ
ทดสอบ ท้าการทดสอบซ้้า และ/หรือ reject the test lot
และหา lot ใหม่มาทดแทน
 Reagents
เนื่องจาก reagents เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบทาง
จุลชีววิทยา จึงต้องมั่นใจในคุณ ภาพของ reagent ต้องใช้
สารเคมีจาก American Chemical Society (ACS) หรือที่มี
คุณภาพใกล้ เ คียง เนื่ องจาก impurities จะยับ ยั้ง การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ หรือให้อาหารจุลินทรีย์มากขึ้น
หรือ fail ที่จะท้าให้เกิดปฏิกิริยาที่ต้องการได้ บันทึกวันที่
ได้รับสารเคมีและ reagent เมื่อได้รับมาแล้วและเมื่อเริ่มใช้
งานครั้ ง แรก การปรั บ ปริ ม าตรของ reagent ให้ ใ ช้
volumetric flasks แล้วย้ายไปเก็บรักษาใน good-quality

inert plastic หรือ borosilicate glass bottles ซึ่งมีจุกปิด
(stoppers or caps) ท้าด้วย borosilicate, polyethylene
หรือจุกปิดที่ท้าด้วย plastic ชนิดอื่น ปิดฉลาก reagents
ที่เตรียมแล้วโดยระบุชื่ อ reagent ความเข้ม ข้น วันที่ที่
เตรียม ชื่อผู้เตรียม
 Dyes and stains
ในการทดสอบทางจุลชีววิทยา สารอินทรีย์ (organic
chemicals) ถูกใช้เป็น selective agents เช่น brilliant
green และถูกใช้เป็น indicators เช่น phenol red และใช้
เป็นสีย้อม เช่น gram stain ผู้ผลิตที่ผลิตสีย้อมจะผลิตสี
ย้อมที่แตกต่างกันแต่ละ lot โดยต่างกันที่ percent dye,
dye complex, insolubles, and inert materials เนื่องจาก
dyes ที่ใช้ในการทดสอบทางจุ ลชี ววิทยาจะต้องมีความ
เข้ ม ข้ น อย่ า งเหมาะสมและมี ค วามคงตั ว (stability)
เพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาที่ถูกต้อง ให้ใช้สีที่ได้รับการ certified
โดย Biological Stan Commission ให้ตรวจสอบสีย้อม
แบคทีเรียก่อนใช้งาน โดยใช้อย่างน้อย one positive และ
one negative control culture แล้วท้าการบันทึกผลการ
ทดสอบ
 Membrane filters and pads:
คุณภาพและ performance ของ membrane filters
จะแตกต่างกันระหว่างผู้ผลิต type, brand, และ lot ผล
ของความแตกต่างจะมาจากความแตกต่างในวิธีการผลิต
วัสดุที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพของ MF ต้องตรวจสอบแต่
ละ lot ของ MF ก่อนใช้งานทุกครั้งและระหว่างการทดสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่า MF มีลักษณะกลมและดัดงอได้ (round and
pliable) และมี gridlines ที่ไม่บิดเบี้ยว หลังจากฆ่าเชื้อใน
autoclave หลังจากการอบเพาะเชื้อ จะปรากฏโคโลนีขึ้น
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อย่ า งชั ดเจน และมี สี ชั ดเจน มี รูป ร่ า งลั ก ษณะโคโลนี ต รง
ตามที่ระบุไว้ในวิธีทดสอบ โคโลนีต้องมีการกระจายอย่าง
สม่้าเสมอบนแผ่น MF

ส้ า หรั บ ตอนต่ อ ไปจะได้ ก ล่ า วถึ ง การเตรี ย มอาหาร
เลี้ยงเชื้อและการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้ อ รวมทั้ง
การควบคุมคุณภาพของการทดสอบ

ตาราง 1: Key Quality Control Practice
Item
Bench surface

Action
Monitor for contamination

Frequency
Weekly

Air in workplace

Monitor bacterial density

Monthly

Thermometers

Check accuracy

Semiannually

Balances and weights

Check accuracy

Monthly

Balances

Service and recalibrate

Annually

pH meter

Standardize

Each use

Check against another meter

Monthly

Media-dispensing apparatus Check volume accuracy

Each use

Hot-air oven

Check performance

Monthly

Autoclave

Check performance

Monthly

Refrigerator

Check temperature

Daily

Freezer

Check temperature

Daily

Defrost

Annually

Membrane filtration
equipment

Check for leaks and surface scratches

Each use

UV lamps

Test with UV meter

Quarterly

Biohazard hood

Monitor air and UV lamps

Monthly

Inspect for airflow

Quarterly

Incubator

Check temperature

Twice daily

Microscope

Clean optics and stage

Each use
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Item

Action
Inspect for cleanliness, chips , and
etching

Frequency
Each use

Check pH

Each batch

Conduct inhibitory residue test

Annually

Dilution water bottles

Check pH and volume

Each use

Media

Check pH and appearance

Each use

Plate counts

Perform duplicate analyses

Weekly

Repeat counts

Monthly

Glassware

ตาราง 2: Quality of Reagent Water Used in Microbiological testing
Test
Chemical test :
Conductivity

Monitoring Frequency

Limit

Continuously or with each use >0.5 megohms resistance or
<2 µmhos/cm at 25 °C

pH

With each use

5.5-7.5

Total organic carbon

Monthly

<1.0 mg/L

Heavy metals, single
(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn)

Annually

<0.05 mg/L

Heavy metals, total

Annually

<0.10 mg/L

Ammonia/organic nitrogen

Monthly

<0.10 mg/L

Total chlorine residual

Monthly or with each use

<0.01 mg/L

Bacteriological tests:
Heterotrophic plate count

Monthly

< 1000 CFC/mL
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การประเมินเพื่อการยอมรับร่วม
เรียบเรียงโดย รติกร อลงกรณ์โชติกุล
ดารัตน์ พัฒนะกุลกาจร

การประเมิ น เพื่ อ การยอมรั บ ร่ ว ม (peer
evaluation) มีการนามาใช้หลายปีแล้ว ในการตัดสิน
ว่าใครจะได้รับให้เข้าร่วมในกลุ่มเฉพาะด้วยความเท่า
เทียมกันหรือยอมรับร่วมกัน ตัวอย่างเช่ น การรับ
สมาชิ ก ใหม่ ข องสถาบั น วิ ช าชี พ ตั ด สิ น โดยการให้
สมาชิกประเมินผู้สมัครตามกระบวนการและเกณฑ์
กาหนดที่ร่วมกันจัดทาไว้ การรับรองระบบงานและ
การตรวจสอบและรับรองก็ใช้ การประเมิน เพื่อ การ
ยอมรับร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน
การประเมินเพื่อการยอมรับร่วม แบบพหุภาคี
ในระดับสากล (Multilateral Mutual Recognition
Agreement : MRA) ทั้งในระดับภูมิภาคจากองค์กร
ระดับภูมิภาค ได้แก่ Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation, APLAC และองค์กร
ระดับสากล ได้แก่ International Laboratory
Accreditation Cooperation, ILAC ของหน่วยรับรอง
ระบบงาน มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC
17040 : 2005 General requirements for peer
assessment of conformity assessment bodies and
accreditation bodies ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยการ
ประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของหน่วยตรวจสอบและ
รับรอง และหน่วยรับรองระบบงาน ซึ่งมาตรฐานนี้
เป็นข้อกาหนดสาหรับกระบวนการประเมินเพื่อ การ
ยอมรับร่วมที่ดาเนินการโดยกลุ่มข้อตกลง
(Agreement group) ที่เป็นหน่วยตรวจสอบและรับ

รองและหน่วยรับรองระบบงาน โดยระบุโครงสร้างและ
ปฏิบัติการของกลุ่มข้อตกลงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับขั้นตอนการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมเท่านั้น
โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดรูปแบบองค์กรและการ
บริหารงานของกลุ่มข้อตกลง และไม่ได้กาหนดว่า
กลุ่มข้อตกลงจะใช้การประเมินเพื่อการยอมรับร่วมใน
การตัดสินรับสมาชิกของกลุ่มอย่างไร
มาตรฐาน ISO/IEC 17040 สามารถใช้ได้กับ
การประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของหน่วยตรวจสอบ
และรับรอง(conformity assessment bodies) ที่ดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้
(1) การทดสอบ (testing)
(2) การรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification)
(3) การตรวจ (inspection)
(4) การรับรองระบบการจัดการ (management
system certification) หรือ การจดทะเบียน (registration)
(5) การรับรองบุคลากร(personnel certification)
การประเมิ นสามารถรวมกิ จ กรรมมากกว่ า
หนึ่งประเภทอยู่ในขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการ
ยอมรับร่วมครั้งเดียวกันได้ จึงเหมาะสมกับหน่วยงาน
ผู้ ถู ก ประเมิ น ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมการตรวจสอบและ
รับรองหลายประเภทในองค์กรเดียวกัน มาตรฐานนี้
ยังใช้ได้กับการตรวจประเมินเพื่อการยอมรับร่วมกัน
ระหว่างหน่วยรับรองระบบงาน
ในการประเมิน
ความสามารถของหน่วยงานที่ เท่ าเทียมกัน เพื่ อ
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พิจ ารณาศักยภาพในการใช้เ ป็นหน่วยงานรับเหมา
ช่วงได้ โดยเป้าหมายของกลุ่มข้อตกลงและการนา
ผลของการดาเนินการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมไป
ใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้
(1) ความสอดคล้องกันของหน่วยงาน ตาม
เกณฑ์กาหนด
(2) ความเท่าเทียมกันของผลดาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน
(3) การยอมรับผลจากหน่วยงานหนึ่ง โดย
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมการตรวจสอบและ
รับรอง
โดยข้อกาหนดที่สาคัญตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17040 ประกอบด้วย
- ข้อกาหนดด้านโครงสร้าง ให้มีการกาหนดบุคคล
หรือกรรมการบริหาร
เพื่อจัดการกระบวนการ
ประเมินเพื่อการยอมรับร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้ อ ก าหนดด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข้ อ ก าหนด
ความสามารถของบุคลากร การกาหนดภาษาที่
ใช้ และข้อตกลงในการใช้ล่าม
- การจั ด ท าเอกสารและข้ อ มู ล
การก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ากลุ่ม การยอมรับ
ร่วมขอบข่ายของการประเมินเพื่อการยอมรับร่วม
- ข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ประเมินเพื่อการยอมรับร่วม ประกอบด้วยการ
สมัครเข้ารับการประเมิน
การทบทวนและการ
ยอมรับการสมัคร การเตรียมการตามขั้นตอนการ
ประเมิน การแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน การทบทวน
เอกสาร การประเมิน ณ สถานที่จริง การ
วิเคราะห์สิ่งที่พบ รายงานการประเมินเพื่อการ
ยอมรับร่วม การทบทวนรายงานเพื่อการยอมรับ

ร่วมการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมอย่างต่อเนื่อง
และการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
- การรักษาความลับ
- การกาหนดนโยบายและขั้นตอนการร้องเรียน
- ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อควรคานึงด้าน
การเงิน เทคนิคการตรวจประเมิน รายงานการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐาน ISO/IEC 17040 เป็นมาตรฐานที่
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินเพื่อการ
ยอมรับร่วม ในส่วนของข้อตกลงที่ใช้ในการประเมิน
การตัดสินเพื่อการยอมรับร่วม ได้แสดงความสัมพันธ์
ให้เห็นได้ชัดเจนตามแผนภาพด้านล่าง เช่น การ
ประเมินเพื่อการยอมรับร่วมจาก ILAC หรือการ
ประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของหน่วยรับรองระบบ
งานระหว่างประเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011
การยอมรับร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025 หรือ การยอมรับร่วมของหน่วยรับรองผลิต
ภัณฑ์ตาม ISO/IEC 17065 สาหรับการประเมินเพื่อ
การยอมรับร่วมระหว่างหน่วยรับรองระบบงานภาย
ในประเทศไทย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ณ ปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการ โดยมี คณะกรรมการ
การมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดแนวทางการดาเนิน
การประเมินเพื่อการยอมรับร่วมระหว่างหน่วยรับรอง
ระบบงานเพื่อการทวนสอบระบบงานของหน่วย
รับรองว่ายังคงเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
ISO/IEC 17011
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International Accreditation Forum (IAF)
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
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ISO/IEC 17011

Laboratory

Recognition & acceptance

National AB - Country B
ISO/IEC 17011

Laboratory
ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025

CB
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17065

Recognition & acceptance

CB
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17065

Recognition & acceptance
Company A
Test report
for CB

ISO
9001/Product

Recognition & acceptance

Company B
Test report
for CB

ISO
9001/Product

สาหรับการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมระหว่างหน่วยรับรองระบบงานภายในประเทศไทย เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ณ ปัจจุบันได้เริ่มดาเนินการ โดยมี
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) มีหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมระหว่างหน่วยรับรองระบบงาน
เพื่อการทวนสอบระบบงานของหน่วยรับรอง ว่ายังคงเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยมี
การกาหนดให้มีการทวนสอบกิจกรรมการรับรองระบบงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดแผนการทวนสอบ การ
คัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ทวนสอบที่มีความสามารถและเป็นอิสระในการทวนสอบ การดาเนินการทวนสอบตาม
แผนที่กาหนด การแก้ไขและป้องกันต่อข้อบกพร่อง และการรายงานผลการทวนสอบ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานรับรองระบบงานอย่างต่อเนื่องและสามารถคงไว้ซึ่งการ
ยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรอง
เอกสารอ้างอิง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : เรื่องข้อกาหนดว่าด้วยการประเมินเพื่อการยอมรับร่วมของหน่วยตรวจสอบและ
รับรองและหน่วยรับรองระบบงาน. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 : กรุงเทพมหานคร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. แนวทางการทางานร่วมกันระหว่างระบบงานรับรองใน
ประเทศไทย. โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. 2554,
กันยายน,6-7 : สมุทรสงคราม โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา.
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สร้างความมัน่ ใจในการสร้างสูตรคานวณด้วย โปรแกรม Excel (ตอนที่ 2)
พรพรรณ ปานทิพย์อาพร
สืบเนื่องจากบทความในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงการนาโปรแกรม MS Excel มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสูตร
คานวณและแนะนาวิธีการเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของค่าที่คานวณได้จากสูตรที่สร้างขึ้น โดยการกาหนด
คุณสมบัติของเซลล์ให้สามารถแก้ไขได้และการป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกแก้ไข ถ้าสูตรที่สร้างขึ้นและข้อมูลของผล
ที่ได้จากการคานวณเป็นข้อมูลสาคัญที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เราจะต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสูตรคานวณที่สร้างขึ้นและจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงสูตรคานวณโดยเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์
เท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มการป้องกันขึ้นอีกหนึ่งระดับโดยการป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขแผ่นงาน
(sheet) และการตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ที่สร้างสูตรคานวณ โดยมีขั้นตอนตามลาดับดังต่อไปนี้
1. คลิกเมาส์ด้านขวาที่แผ่น sheet 1 ที่เราได้สร้างสูตรการคานวณ %Nitrogen จะปรากฏเมนู Insert ,
Delete, Rename… ขึ้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า sheet 1 สามารถถูกลบได้

2. ป้องกันแผ่น sheet ไม่ให้แก้ไขได้โดยเลือก Tools/ Protecttion / Protect Workbook…
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3. กาหนดรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม OK และยืนยันรหัสอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม OK อีกครั้ง

4. จะเห็นได้ว่าเมื่อคลิกเมาส์ด้านขวาที่แผ่น sheet 1 จะไม่สามารถ Insert , Delete, Rename…
แผ่น sheet 1 ได้อีกต่อไป ถ้าต้องการให้แผ่น sheet1 กลับมาถูกแก้ไขได้อีกครั้ง ให้เลือก Tools/ Protecttion /
Unprotect Workbook… จากนั้นใส่รหัสผ่านตามที่ได้กาหนดไว้

5. ตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ที่สร้างสูตรคานวณ Tools / Option…
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6. คลิก Tab Security

7. กาหนดรหัสผ่านในส่วนของ Password to open จากนั้นคลิกปุ่ม OK
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จากขั้นตอนดังที่กล่าวมาข้างต้นห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของไฟล์ที่ได้จัดทาขึ้นโดยการป้องกันแผ่นงานที่สร้างสูตรการคานวณไม่ให้ถูกทาลายและ
กาหนดสิทธิ์ของผู้ที่สามารถเข้ามาใช้งานได้ จะเห็นได้ว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับหนึ่งที่
สามารถทาได้โดยไม่ยาก สามารถป้องกันความลับของข้อมูลได้ดีขึ้น ลดโอกาสที่ข้อมูลจะถูกทาลาย และสามารถ
ป้องกันการกระทาทุจริตต่อข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี

เอกสารอ้างอิง
1. ภาวิน สุวานิชวงส์. ทิปเด็ด Excel 2003. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัท เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด, 2547
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15

รายชื่อบทความที่เผยแพร่ใน บร.สาร
ลำดับ

เรื่อง

ผู้แต่ง

ฉบับที่ 1 : มิถุนำยน - กันยำยน 2547  คลิกอ่าน 
1

กำรรับรองระบบงำน ACCREDITATION

-

2

บทบำทภำรกิจใหม่ในด้ำนกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

-

3

กำรทดสอบควำมชำนำญ (Proficiency testing) ตอนที่ 1 ประเภทของกำรทดสอบควำมชำนำญ

4

ฐำนข้อมูลทะเบียนและดัชนีควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร

รัชดำ เหมปฐวี และ คณะ
-

ฉบับที่ 2 : ตุลำคม 2547 - มกรำคม 2548  คลิกอ่าน 
5

ห่วงโซ่ของกำรจัดกำรตัวอย่ำง (Chain-of-Custody)

ดุษฎี มั่นควำมดี

6

กำรทดสอบควำมชำนำญ (Proficiency testing) ตอนที่ 2 กำรเลือกใช้สถิติและรูปแบบแสดงผลกำรประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติกำร

7

ระบบฐำนข้อมูล (Database System) ตอนที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐำนข้อมูล

รัชดำ เหมปฐวี และ* คณะ
ธวัชชัย สุขสำย

ฉบับที่ 3 : กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2548  คลิกอ่าน 
8

หน่วยรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรตำมข้อกำหนด ISO/IEC 17011:2004

9

กำรทดสอบควำมชำนำญ กำรจัดเตรียมตัวอย่ำงสำหรับกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญห้องปฏิบัติกำร

10

ระบบฐำนข้อมูล ตอนที่ 2 สถำปัตยกรรมฐำนข้อมูล

สำยพิณ สืบสันติกุล
รัชดำ เหมปฐวี และ คณะ
ธวัชชัย สุขสำย

ฉบับที่ 4 : มิถุนำยน - กันยำยน 2548  คลิกอ่าน 
11

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรห้องปฏิบัติกำรทดสอบสิ่งแวดล้อม

12

กำรดำเนินกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญกำรแจกจ่ำยตัวอย่ำง กำรรำยงำนผล และกำรรักษำควำมลับ

13

ระบบฐำนข้อมูล ตอนที่ 3 ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์

สำยพิณ สืบสันติกุล
รัชดำ เหมปฐวี
และ รวิวรรณ อำจสำอำง
ธวัชชัย สุขสำย

ฉบับที่ 5-6 : ตุลำคม 2548 - พฤษภำคม 2549  คลิกอ่าน 
14

บทบำทของหน่วยรับรองระบบงำน กรมวิทยำศำสตร์บริกำรต่อกำรส่งสินค้ำออก

เกษม พิฤทธิ์บูรณะ

15

ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระหว่ำงไทย-สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน

สำยพิณ สืบสันติกุล

16

ข้อมูลสำคัญของกำรพิจำรณำคุณภำพของผลกำรวิเครำะห์

17

ทำเนียบห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบของประเทศ พ.ศ. 2549

ดร.พจมำน ท่ำจีน
เกสร ตันนุกิจ

ฉบับที่ 7 : มิถุนำยน - กันยำยน 2549  คลิกอ่าน 
18

จำกห้องปฏิบัติกำรเพื่อขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2005

สุดำ นันทวิทยำ

19

กิจกรรมกำรทดสอบควำมชำนำญประจำปีงบประมำณ 2549

รวิวรรรณ อำจสำอำง

20

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ Geographic Information System

พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร

ฉบับที่ 8 : ตุลำคม 2549 - มกรำคม 2550  คลิกอ่าน 
21

ภำรกิจหลักของสำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

22

บรรจุภัณฑ์พลำสติกที่สลำยตัวได้โดยธรรมชำติ

23

Designing Web Navigation

24

เกร็ดควำมรูเ้ รื่อง Reach ระเบียบว่ำด้วยสำรเคมีของสหภำพยุโรป

ดำรงพล คำแหงวงศ์
พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร
และ ปณิธี นำมประเสริฐ
วนิดำ ชุลิกำวิทย์

ฉบับที่ 9 : กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2550  คลิกอ่าน 
25

แนวทำงกำรประมำณค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวัด

26

Microsoft Access กับ Database ห้องปฏิบัติกำร

27

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ ตอนที่ 1 Health Risk Assessments

ดร.พจมำน ท่ำจีน
พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร
และ สรัลรัตน์ อุ่นจิตร
นำงภัทรภร ธนะภำวริศ
และ นำยอนนท์ ป้อมประสิทธิ์

16 วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน - กันยายน 2554

ลำดับ

เรื่อง

ผู้แต่ง

ฉบับที่ 10 : มิถุนำยน - กันยำยน 2550  คลิกอ่าน 
28

ทุกคำถำม มีคำตอบเสมอ

เกษม พิฤทธิ์บูรณะ

29

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวัดค่ำควำมเป็นกรด-เบส ในน้ำ

30

ประยุกต์ใช้ Microsoft access 2003 ออกแบบฐำนข้อมูลห้องปฏิบัติกำรทดสอบภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต

31

ของเล่น ที่ไม่ใช่เรื่องเล่น

รัชดำ เหมปฐวี
เกษร ตันนุกิจ และ คณะ
วนิดำ ชุลิกำวิทย์

ฉบับที่ 11-12 : ตุลำคม 2550 - พฤษภำคม 2551  คลิกอ่าน 
32

วันรับรองระบบงำนสำกล

วนิดำ ชุลิกำวิทย์

33

ข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรบำรุงรักษำ สอบเทียบ ทวนสอบ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงจุลชีววิทยำ

34

กำรตรวจสอบควำมเที่ยงและควำมถูกต้องของกระบวนกำรวัดโดยห้องปฏิบัติกำรเดียว Check of precision and trueness of a
measurement process by one laboratory)

35

ระบบมำตรฐำนบริหำรควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศ

ดร.รวิวรรณ อำจสำอำง
อุมำพร สุขม่วง
และจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร

ฉบับที่ 13 : ตุลำคม 2551- มกรำคม 2552  คลิกอ่าน 
ภัทรภร ธนะภำวริศ
และ อนนท์ ป้อมประสิทธิ์

36

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ ตอนที่ 2 (Health Risk Assessments)

37

ผลกำรทดสอบควำมชำนำญที่ไม่เป็นที่น่ำพอใจ มีปัญหำมำจำกอะไรได้บ้ำง

ดร.รวิวรรณ อำจสำอำง

38

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับเครื่องครัวสเตนเลส

วรรณภำ ตันยืนยงค์
และ วันดี ลือสำยวงศ์

39

บทบำทของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรเป็น เครือข่ำยมำตรวิทยำเคมี

มำณพ สิทธิเดช

40

เก็บตกมำเล่ำใหม่

วนิดำ ชุลิกำวิทย์
ฉบับที่ 14 : กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2552  คลิกอ่าน 

41

กำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรม กำรทดสอบควำมชำนำญห้องปฏิบัติกำร

สุดำ นันทวิทยำ

42

บทบำทของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในด้ำนมำตรวิทยำเคมี ต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ

รัชดำ เหมปฐวี

43

ข้อแนะนำในกำรจัดกำรสถำนที่และสภำวะแวดล้อม สำหรับห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนจุลชีววิทยำ

ศันสนีย์ ชีระพันธ์

44

กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ในกำรทดสอบแบบเอฟ และ ที

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

45

แนวทำงกำรเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ทำงสถิติ

ขนิษฐำ อัศวชัยณรงค์
ฉบับที่ 15 : มิถุนำยน – กันยำยน 2552  คลิกอ่าน 

46

มุมมองของอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

ปฐม แหยมเกตุ

47

สำรจำกผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร

48

ก่อน...จะขอกำรรับรอง

49

บทบำทด้ำนกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญระหว่ำงประเทศของ วศ.

ศรีสุดำ หร่มระฤก

50

กำรสุ่มตัวอย่ำงสำหรับกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญห้องปฏิบัติกำร

สุกัลยำ พลเดช

51

ข้อมูล : สร้ำงควำมมั่นใจในกำรเก็บและใช้

ดรุณี วัชรำเรืองวิทย์
รติกร อลงกรณ์โชติกุล
และศันสนีย์ ชีระพันธ์

พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร
ฉบับที่ 16-17 : ตุลำคม 2552 – พฤษภำคม 2553  คลิกอ่าน 

52

วิทยำศำสตร์ไทย... เดินหน้ำ อย่ำงไร?!?

53

ควำมแตกต่ำงของกำรหำควำมไม่แน่นอนของกำรทดสอบทำงเคมีและจุลชีววิทยำ

54

ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในห้องปฏิบัติกำรเคมี

55

กำรกระจำยตัวของห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยที่เข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำมชำนำญสำขำจุลชีววิทยำของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

56

กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงแบบจับคู่

ปฐม แหยมเกตุ
รวิวรรณ อำจสำอำง
บุษยำ รัตนสุภำ
และ อมรรัตน์ สุนทรพงศ์
รวิวรรณ อำจสำอำง
และพรพรรณ ปำนทิพย์อำพร
จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน - กันยายน 2554

17

ลำดับ

เรื่อง

ผู้แต่ง

ฉบับที่ 18 : มิถุนำยน – กันยำยน 2553  คลิกอ่าน 
57

กำรทำ ISO/IEC 17025 ง่ำยนิดเดียว

พำยับ นำมประเสริฐ
และอมร พงษ์มะลิวัลย์

58

เทคนิคกำรใช้เครื่องแก้ววัดปริมำตร

บุษยำ รัตนสุภำ

59

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Risk Assessments)

ภัทรภร ธนะภำวริศ
อนนท์ ป้อมประสิทธิ์
และธวัชชัย แซ่ด่ำน

60

กว่ำจะมำเป็นผู้ประเมินห้องปฏิบัติกำร

ดรุณี วัชรำเรืองวิทย์

61

บทบำทของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรในกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์คุณภำพอ้อยและน้ำตำลทรำยให้ได้มำตรฐำนสำกล

62

สัมมนำวิชำกำรสัญจร “Lab ไทยก้ำวไกล คุณภำพสินค้ำไทยก้ำวหน้ำ พัฒนำสู่สำกล”

รัชดำ เหมปฐวี
วนิดำ ชุลิกำวิทย์
และขนิษฐำ อัศวชัยณรงค์

ฉบับที่ 19 : ตุลำคม 2553 – มกรำคม 2554  คลิกอ่าน 
63

กำรทดสอบค่ำสุดต่ำงโดยใช้ Grubbs’ test

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

64

ก้ำวใหม่ที่ท้ำทำยของ บร.

65

สรุปประเด็นคำถำมยอดนิยมในด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำร

ภัทรภร ธนะภำวริศ
-

ฉบับที่ 20 : กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2554  คลิกอ่าน 
66

กำรประกันคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงจุลชีววิทยำ ตอนที่ 1 : คำแนะนำทั่วไป บุคลกำรที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของ
โปรแกรมประกันคุณภำพ

67

ภัยไกลตัวที่ไม่ธรรมดำ

68

สร้ำงควำมมั่นใจในกำรสร้ำงสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Excel (ตอนที่ 1)

รวิวรรณ อำจสำอำง
สวรรยำ เชื้อพันธ์
พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร

ฉบับที่ 21 : มิถุนำยน - กันยำยน 2554
69

สร้ำงควำมมั่นใจในกำรสร้ำงสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Excel (ตอนที่ 2)

70

กำรประกันคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงจุลชีววิทยำ ตอนที่ 2 : ข้อแนะนำสำหรับกำรควบคุมภำยในห้องปฏิบัติกำร : บุคลำกร สิ่ง
อำนวยควำมสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร

71

กำรประเมินเพื่อกำรยอมรับร่วม
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รำยชื่อบทควำมที่เผยแพร่ ใน บร.สำร

พรพรรณ ปำนทิพย์อำพร
รวิวรรณ อำจสำอำง
รติกร อลงกรณ์โชติกุล
ดำรัตน์ พัฒนะกุลกำจร

18 วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน - กันยายน 2554

พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตาม ISO/IEC 17025 : 2005 ให้แก่
ศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด
(มหาชน )
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 16 มิถุนายน 2554

วันรับรองระบบงานโลก

“World Accreditation Day”
ภายใต้หัวข้อ

“Supporting the Work Regulators”
วันที่ 9 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน - กันยายน 2554

19

สัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2
“การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการ ด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบ”
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา
หาดใหญ่ จ.สงขลา

20 วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มิถุนายน - กันยายน 2554

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“ISO/IEC 17025 : 2005”
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“ Assessor Training Course”
วันที่ 15-20 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ จ. ระยอง
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วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)
BUREAU OF LABORATORY ACCREDITATION (BLA)
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