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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร                              BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทาน  วันน้ีเราพบกันในโอกาสดี  คณะผูจัดทํา 

พศ.สาร ขอเชิญชวนทุกทาน รวมกันแสดงความจงรักภักดี ตอองคสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พรอมกันน้ี ขอใหรวมกันแสดงความรัก สมัคร
สมานสามัคคี ถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทานดวย  และแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูกตเวทีตอ คุณแม เน่ืองในวันมหามงคล วันแมแหงชาติ   

เดือนน้ีเรามีการฝกอบรมหลักสูตรการเก็บรักษาเช้ิอจุลินทรีย ท่ีเหมาะ
สําหรับ ผูท่ีตองใชเช้ือจุลินทรียในงานของทานโดยเฉพาะ ความรูท่ีจะใหใน
เดือนน้ีคือ ทําอยางไร จะรักษาจุลินทรียใหคงคุณสมบัติไวไดนาน วิทยากรใน
หลักสูตรน้ี เปนผูเช่ียวชาญดานการเก็บรักษาจุลินทรีย คือ อาจารยวันเชิญ 
โพธาเจริญ ท่ีปรึกษาของศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติ  

สุดทายน้ี คณะผูจัดทํา พศ.สาร หวังวา ขณะที่ทานไดรับ พศ.สาร 
ฉบับน้ี โรคระบาด ท่ีดังไปทั่วประเทศคือไขหวัด 2009  คงทุเลา แลว ขอย้ําขอ
เตือนใจ เพ่ือสุขภาพที่ดีของทาน “ กินของรอน ใชชอนกลาง” อยาอยูในหมู
ผูคนแออัด  สําหรับผูท่ีรูตัววาปวย ขอความกรุณาอยูบาน อยาออกไปแพรเช้ือ 
จะขอบพระ คุณเปนอยางสูง   
 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 15 :   สิงหาคม  2552 

สาระนารู : พรบ. สงเสรมิวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (ตอน 1) 

ขาวฝกอบรม 

มหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2552 
 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ เชิญรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ียิ่งใหญทีสุดใน
ประเทศ เพ่ือฉลองครบรอบ 30 ป 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ณ หองจัดแสดง 2-8 อิมแพค เมือง
ทองธานี รวมทั้งกิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตรท่ัวทุกภูมิภาคไดแลววันน้ี 
รายละเอียดเพ่ิมเติม http://www. 
nsm.or.th/nst2009/index.html 

  ชนก  ทวมจร  
chanok@dss.go.th 

ขาววทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

พรบ.  สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2551 สาเหตุเน่ืองจากความเจริญกาวหนาทาง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก แตกฎหมายที่เก่ียวของกับการสงเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีใชบังคับอยูยังไมครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม  จึงสมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือทําหนาที่
สงเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน ยังเกิดประโยชนแกสังคมอีกดวย 
พรบ. น้ี แบงออกเปน 9 หมวด และบทเฉพาะกาล ดังน้ี 

หมวด 1 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมวด 2 สมาชิก 
หมวด 3 คณะกรรมการ 
หมวด 4 การดําเนินการของคณะกรรมการ 
หมวด 5 การกําหนดขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมวด 6 การสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมวด 7 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
หมวด 8 การกํากับดูแล 
หมวด 9 บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียอางอิง  วันที่ 25-26 ส.ค. 2552   
♦ เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสิทธิบัตรเพ่ือการตอยอดเทคโนโลยี  
   วันที่ 27-28 ส.ค. 2552   
♦ สัมมนา งานฝกอบรมชวยบมเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร 
   วันที่ 25 ก.ย. 2552  ** ฟรี ** 

     รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
     ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
   บร. จัดอบรมหลักสูตร 

♦ การยกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสงออกสินคาไทย  
   วันที่ 24-25 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา  
♦ สัมมนา Harmonized Lead Asseeeors   
   วันที่ 27-28 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ติดตอ: คุณวนิดา ชุลิกาวิทย (wanda@dss.go.th) Tel: 02 201 7191   

คณะทํางานสํารวจความตองการ
ฝกอบรม ปงบประมาณ 2553 
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อทดสอบไขหวัดใหญ 2009  
จากสํานักงานกองทนุสนับสนุน  

การสรางเสริมสุขภาพ 

mailto:oratai@dss.go.th
mailto:chanok@dss.go.th
http://www.nsm.or.th/nst2009/index.html
http://blpd.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/flucheck.swf
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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา จําเปนตองมีการดูแลและเก็บรักษาจุลินทรียเพ่ือเปนเช้ืออางอิงเพ่ือ
ใชในการควบคุมคุณภาพของวิธีทดสอบ ซึ่งจุลินทรียเหลาน้ีตองมีความบริสุทธิ์ มีชีวิตและมีคุณสมบัติตาง ๆ ครบถวน 
ซึ่งถาหากมีการเก็บรักษาเช้ือไมดีอาจทําใหจุลินทรียมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป ปนเปอน หรือตายได วิธีการเก็บรักษา
จุลินทรียน้ันมีหลายวิธี ผูเก็บรักษาตองเลือกวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะสําหรับจุลินทรียแตละชนิดซึ่งมี
หลากหลาย 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการไดตระหนักเห็นความสําคัญ ดังกลาวขางตน จึงไดจัดหลักสูตร “การเก็บรักษาเช้ือ 
จุลินทรียอางอิง” ขึ้นสําหรับผูท่ีทําหนาที่ในดูแลรักษาเช้ือจุลินทรีย   ทานผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูอยาง
เต็มเพียบทั้งในภาคทฤษฏีและยังไดฝกเทคนิคการเก็บเช้ือจุลินทรียจริงอีกดวยในภาคปฏิบัติ งานน้ีรับรองคุมคาสุดๆ  
ทานที่สนใจรีบสมัครดวน หลักสูตรน้ีจะเปดอบรม 25 -26 สิงหาคม 2552  น้ี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี  
http :// blpd.dss.go.th 

  จารวี สุขประเสริฐ 
                                                                                                   jaravee@dss.go.th  

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียอางอิง 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียโดยทั่วไปมีหลักการอยางไร  และมีก่ีวิธี ? 
   

ตอบตอบตอบ    หลักการสําคัญในการเก็บรักษาจุลินทรีย คือ การหยุดหรือลดอัตราการเจริญของจุลินทรียโดยการควบคุม
หรือกําจัดปจจัยสําคัญของการเจริญ เชน ออกซิเจน นํ้า อุณหภูมิ และสารอาหาร เปนตน ซึ่งการควบคุมหรือ
กําจัดปจจัยตางๆ เหลาน้ีตองใชเทคนิควิธีท่ีจําเพาะและเกิดผลกระทบตอชีวิตและลักษณะจุลินทรียนอยท่ีสุด  
ซึ่งวิธีการหลัก ๆ ท่ีใชในการเก็บรักษาจุลินทรียท่ัว ๆ ไปมี 4 วิธีคือ 

 (1) การเปลี่ยนอาหาร (sub culturing) 
 (2) การลดอัตราการเจริญ (Reduce  metabolic  rate) 
 (3) การทําใหเซลลอยูในสภาพแหง (Drying) 
 (4) การทําใหเซลลอยูในสภาพแข็งตัว (Freezing)  

สาระสําคัญของ พรบ. โดยสังเขป ดังน้ี 
1. กําหนดกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกเปน 4 กลุม

วิชา เพ่ือใหไดรับการสงเสริม  ตามมาตรา 5 ไดแก 

2. กําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม ซึ่งสาขาวิชาชีพน้ี หากปลอยใหผูท่ีไมมีความรู
ดําเนินการ จะมีความเสี่ยงสูงในการทําใหเกิดความเสียหาย หรือ อุบัติภัยรายแรง ไดกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม ในมาตรา 3 ไดแก 

 
 
 
 
 

 
 

3.   ไมใชบังคับแกผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีกฎหมายวิชาชีพอ่ืนอยูแลว เชน วิศวกร 
แพทย เภสัชกร ฯลฯ ซึ่งยกเวนการบังคับใชในมาตรา 4 

 

ในตอนตอไป จะไดกลาวถึง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่  ท่ีมาของรายได องคประกอบของสมาชิกของสภาวิชา 
ชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อนุสิทธิ์  สุขมวง 
anusit@dss.go.th 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียอางอิง 

สาระนารู : พรบ. สงเสรมิวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (ตอ) 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

♦ กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
♦ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
♦ กลุมวิชาวิทยาศาสตรเกษตร 
♦ กลุมวิชาสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

♦ สาขานิวเคลียร 
♦ สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและ
การควบคุมมลพิษ 

♦ สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย 
♦ สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค 

จารวี สุขประเสริฐ             
jaravee@dss.go.th  
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