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กรมวทิยาศาสตรบริการ  (วศ.) 

พศ. สาร                              BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
  พศ. เร่ิมจัดฝกอบรม สําหรับปงบประมาณ 2553 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2552 เร่ิมดวยหลักสูตร  ดานควบคุณภาพ 3 หลักสูตร มีผูสมัครเต็มแลว  
1 หลักสูตร อีก 2 หลักสูตร เกือบเต็มแลวคะ ทานที่สนใจ ตองรีบๆ สมัครนะคะ 
หากสมัครไมทันรอบนี้ ยังมีเปดอบรมอีก 2 รอบ เขาไปดูรายละเอียดในแผน
ฝกอบรม 2553 ไดคะ 
  เดือนตุลาคมวางเวนจากการจัดฝกอบรม เราไดเตรียมความพรอมดาน
ตางๆ รวมถึงสรุปผลงาน กิจกรรมการอบรม/สัมมนาที่ผานมา สํารวจความ
ตองการฝกอบรม จัดทํา Road Map ของ พศ. เพ่ือกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการทํางานใหชัดเจน ทานใดสนใจตามมารูจักเราไดคะ……คลิกอาน
รายงาน (pdf) 
 

การจดัการฝกอบรมหลกัสตูรนักวเิคราะหมอือาชพีสาขาเคม ี
การสาํรวจความตองการฝกอบรม ปงบประมาณ 2553 

การจดัทําแผนทียุ่ทธศาสตร และ Road Map ของ พศ. 
การดาํเนินงานความรวมมือทางวชิาการ ปงบประมาณ 2552 
 

อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 18 :   พฤศจิกายน  2552 

สาระนารู : การประกันคณุภาพผลวิเคราะหทดสอบ 

ขาวฝกอบรม ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทย 
หาขอบังคับ "ใบวชิาชีพ"  

คนวทิยาศาสตร  
 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประชุมใหญสามญั ประจําป 2552 เม่ือวันท่ี 
6 พ.ย.52 ณ อาคารสถานศึกษาเคมปีฏบิติั  
กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งเปนการประชมุ
ใหญสามัญคร้ังแรก มีสมาชิกสภา เขารวม
ประมาณ 200 คน  นายนิรุจน อุทธา นายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
และนกัวิชาการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข กลาววา เม่ือมี พ.ร.บ.สงเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว
ตองมีคณะกรรมการสภาฯ เพ่ือออกระเบียบ
ตางๆ และสมาชิกสภาตองมารวมออก
ความเหน็ ซึ่งการประชุมใหญคร้ังนีเ้ปนการ
หารือกบัสมาชิก เพ่ือขอมติในการพิจารณา
ออกขอบังคบัตางๆ ท้ังหมด 3 ฉบับ  
อานรายละเอยีดเพ่ิมเติม  
http://www.manager.co.th/Science/
V i e w N e w s . a s p x ? N e w s I D 
=9520000133604 

นวพร  เลิศธาราทัต  
nawaporn@dss.go.th 

ขาววทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

การประกันคุณภาพ ผลวิเคราะหทดสอบ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมเฝาระวัง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ท่ีดําเนินการเพื่อใหเกิดความ

เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ผลการวิเคราะหทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการมีคุณภาพตามที่กําหนด โดยท่ีหองปฏิบัติ 
การตองมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝาระวังความใชไดของการวิเคราะหทดสอบที่ดําเนินการ  ตองมีการบันทึก
ขอมูลท่ีจําเปนไวในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบแนวโนมตางๆ ได และถาทําไดตองสามารถทบทวนผลตางๆไดดวยวิธี
ทางสถิติ  วิธีในการดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ มีดังตอไปน้ี * 

 1. การควบคุมคุณภาพภายใน 
-  การวิเคราะหวัสดุอางอิงรับรอง (CRMs) 
-  การวิเคราะห QC check standard 
-  การวิเคราะหซ้ําในตัวอยางเดียวกัน (Duplicate analysis pair) 
-  การวิเคราะหรีเอเจนตแบลงค หรือแบลงคของวิธีทดสอบ (Blank analysis) 
-  การวิเคราะห check หรือ Control sample  
-  การวิเคราะห spiked sample หรือการหา % Recovery ท่ีความเขมขน 

               ตางๆตลอดชวงใชงาน 
  

สํานักพฒันาศักยภาพนกัวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
เดือน มกราคม 2553 
♦ B002 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 11-12 ม.ค. 2553  
♦ Q003 การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ  

        วันที่ 14-15 ม.ค. 2553  
♦ C003 ความไมแนนอนของการวัด (ทางเคมี) วันที่ 21-22 ม.ค. 2553  
♦ C005 การสอบเทียบเครื่องช่ัง วันที่ 28-29 ม.ค. 2553  
เดือน กุมภาพันธ 2553 
♦ Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 8-9 ก.พ. 2553  
♦ B003 เทคนิคการเตรียมสารละลาย วันที่ 11-12 ก.พ. 2553  
♦ Q007 การจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025  

        วันที่ 15-16 ก.พ. 2553  
♦ T005 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร วันที่ 17-19 ก.พ.2553  
♦ I001 การใช AAS ในการวิเคราะหทดสอบ วันที่ 23-26 ก.พ. 2553 
♦ F002 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจาก Chemical Abstracts  

        เพ่ือการวิจัยและพัฒนา วันท่ี 25-26 ก.พ. 2553  
รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  

ศึกษาดูงาน เร่ือง โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แนวพระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ.เชียงใหม-

เชียงราย วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552 

http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd_53.pdf
http://blpd.dss.go.th/tisg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25&Itemid=31
http://blpd.dss.go.th/tisg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=204&Itemid=31
http://blpd.dss.go.th/tisg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=31
http://blpd.dss.go.th/tisg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=203&Itemid=31
mailto:umaporn@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
mailto:blpd@dss.go.th
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000133604
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กรมวทิยาศาสตรบริการ (วศ.) 

กลาวถงึ  มัลติมิเตอร(Multi-Meters) คือเครื่องมือวัด ท่ีใชบิณฑบาตไมได และไมใชเคร่ืองมือ
พระ (ฮา..) แตเปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงซึ่งใชบงบอกคาการวัดทางดานไฟฟาที่เปน

พ้ืนฐานที่สุด ไดแก คาความตานทาน คาความตางศักยไฟฟา หรือคากระแสที่ไหลเวียนในวงจรที่ตองการวัด ในเครื่อง
บางรุนอาจมีฟงกช่ันพิเศษท่ีเพ่ิมเติมเขาไปเพื่อใหเคร่ืองสามารถใชงานไดหลากหลายขึ้นและแพงขึ้น(ฮา...ยังฮาได
อีก) เชนฟงกชันการวัดคาอุณหภูมิ ฟงกช่ันการวัดคาเก็บประจุของตัวเก็บประจุ ซึ่งผูปฏิบัติงานคงทราบความรูพ้ืนฐาน
ของเครื่องมือชนิดน้ีอยูแลว แตอยางไรก็ตามการใชเคร่ืองมือ
วัดคาได ใชวาจะสามารถรายงานคาไดอยางถูกตองและเปน
ท่ียอมรับ เชนบางกรณีท่ีคาการวัดในไลนการผลิตไมตรงกับ
คาที่ทีมคิวซีวัด? หรือกรณีคาที่คิวซีวัดไดผานสเปกแตลูกคา
สงงานกลับ?? อยางน้ีเปนตน เหตุการณขางตนหากปลอยให
เกิดปญหาขึ้นยอมไมเปนเรื่องท่ีดีแน แพะตัวแรกที่ตองโดน
ตรวจสอบ คือกระบวนการในการวัดคา หากเรามั่นใจวา
กระบวนการไมผิด แพะตัวถัดไปที่จะตองโดนตรวจสอบคือ
เคร่ืองมือท่ีคุณใชวัดคาน่ันเอง ดังน้ัน วันน้ีผมขอเสนอ
แนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการ
กลาวถึง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา” แบบพอ
สังเขป – เปนนํ้ายอยนิดนึงนะครับ 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟาตามมาตรฐาน
ระดับสากล เพ่ือใหมั่นใจวาคาการวัดจากเครื่องมือเหลาน้ีวัด
คาไดถูกตอง จึงเปนงานสําคัญท่ีตองช้ีแจงในกรณีท่ีเกิด
ปญหา หรือเพ่ือปองกันการเกิดปญหา เน้ือหาของหลักสูตร
เร่ิมตั้งแตขอควรทําซึ่งแบงเปนเปนขอควรทําดานเทคนิค เชน การทําความเขาใจเครื่องมือวัดทางดานไฟฟา เพ่ือ
พิจารณาหาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่สามารถเกิดขึ้นได และสวนที่สองคือขอควรทําที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
เคร่ืองมือ เปนตน โดยปูพ้ืนฐานมาตรฐานที่สําคัญเหลาน้ีเชน MIL-STD 45662A-ANSI Z540-1-1994, รวมไปถึง
ความเกี่ยวพันของการทําการสอบเทียบกับระบบมาตรฐาน ISO 9000 Series เดิมอีกดวย 

สําหรับทานที่มีความสนใจในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา ผมขอประชาสัมพันธขาวดีนิดนึงนะครับ 
เน่ืองจากปน้ีเปนปแรกที่ทางสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ไดเร่ิมการจัดทํา/พัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวขึ้น เพ่ือเปนการตอยอดจากหลักสูตรท่ีเก่ียวของเดิมคือ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ดังน้ันสําหรับผูท่ี
สนใจทุกทาน สามารถรวมเขาสังเกตการณ และเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ไดโดยติดตอมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
chanok@dss.go.th โดยตรงไดเลยครับ เมื่อมีกิจกรรมใดที่เปนประโยชนเราจะแจงใหทราบและสามารถเขารวม
สังเกตการณไดฟรีครับ นับวาเปนโอกาสดีจริงๆ 

  ชนก  ทวมจร             
chanok@dss.go.th  

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนกัวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ หมายถึงอะไร 
ตอบตอบตอบ    การเฝาระวังผลการทดสอบการวัดใหมีคุณภาพตามที่กําหนด 
 
ถามถามถาม การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบเก่ียวของกับอะไรบาง 
ตอบตอบตอบ    สิ่งท่ีเก่ียวของกับ  การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ ไดแก 

1. ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ( GLP, GMP, ISO/IEC 17025) 
2. การควบคุมคุณภาพภายใน 
3. การควบคุมคุณภาพภายนอก 
4. การใชแผนภูมิควบคุม 
5. การประเมินผลทางสถิติ 

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

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : การประกันคณุภาพผลวิเคราะหทดสอบ   สมบัติ  คงวิทยา              
sombat@dss.go.th  

สาระนารู : การประกันคณุภาพผลวิเคราะหทดสอบ (ตอ) 

 2. การตรวจติดตามความถูกตองของผลการวิเคราะหทดสอบ โดยการจัดทําแผนภูมิควบคุม (Control chart) 
ซึ่งนอกจากจะเปนการตรวจสอบวาผลการวิเคราะหทดสอบนั้นอยูภายใตการควบคุมหรือไมแลว ยังทราบถึงการเปลี่ยน 
แปลงหรือแนวโนมของการวิเคราะหทดสอบได 

 3. การตรวจสอบผลการควบคุมคุณภาพ และเก็บบันทึกขอมูลการควบคุมคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 4. การเขารวมในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ หรือเขารวมโปรแกรมทดสอบความ

ชํานาญ 
 5. การวิเคราะหหรือทดสอบซ้ําโดยวิธีเดิมหรือตางวิธี 
 6. การวิเคราะหหรือทดสอบซ้ําอีกโดยใชตัวอยางที่เก็บไว 
หมายเหตุ*   วิธีท่ีเลือกควรเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของงานที่รับผิดชอบ 

 

ปวิน  งามเลิศ  
pawin@dss.go.th 

mailto:pawin@dss.go.th
mailto:chanok@dss.go.th
mailto:chanok@dss.go.th
sombat@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71

