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พศ. เซยไฮ!!

เรียนสมาชิก พศ.สาร
พศ. เริ่มจัดฝกอบรม สําหรับปงบประมาณ 2553 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2552 เริ่มดวยหลักสูตร
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. เพื่อกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการทํางานใหชัดเจน ทานใดสนใจตามมารูจักเราไดคะ……คลิกอาน
รายงาน (pdf)

การจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะหม อื อาชีพสาขาเคมี
การสํารวจความตองการฝกอบรม ปงบประมาณ 2553
การจัดทําแผนทีย่ ทุ ธศาสตร และ Road Map ของ พศ.
การดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการ ปงบประมาณ 2552
อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

ขาวฝกอบรม
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 การสอบเทียบเครื่องชั่ง 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 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร วันที่ 17-19 ก.พ.2553
♦ I001 การใช AAS ในการวิเคราะหทดสอบ วันที่ 23-26 ก.พ. 2553
♦ F002 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจาก Chemical Abstracts
เพื่อการวิจัยและพัฒนา วันที่ 25-26 ก.พ. 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460

ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แนวพระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ.เชียงใหมเชียงราย วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552

ขาววิทยาศาสตร
ประชุมใหญสภาวิชาชีพวิทย
หาขอบังคับ "ใบวิชาชีพ"
คนวิทยาศาสตร
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552 เมือ
่ วันที่
6 พ.ย.52 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบต
ั ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งเปนการประชุม
ใหญสามัญครั้งแรก มีสมาชิกสภา เขารวม
ประมาณ 200 คน นายนิรุจน อุทธา นายก
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนักวิชาการสาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข กลาววา เมื่อมี พ.ร.บ.สงเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว
ตองมีคณะกรรมการสภาฯ เพือ
่ ออกระเบียบ
ตางๆ
และสมาชิกสภาตองมารวมออก
ความเห็น ซึ่งการประชุมใหญครั้งนีเ้ ปนการ
หารือกับสมาชิก เพือ
่ ขอมติในการพิจารณา
ออกขอบังคับตางๆ ทั้งหมด 3 ฉบับ
อานรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID
=9520000133604
นวพร เลิศธาราทัต
nawaporn@dss.go.th

สาระนารู : การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ
เคราะหทดสอบ
หมายถึง
กระบวนการหรือกิจกรรมเฝาระวัง
การประกันคุณภาพ คุผลวิณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ที่ดําเนินการเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ผลการวิเคราะหทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการมีคุณภาพตามที่กําหนด โดยที่หองปฏิบัติ
การตองมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝาระวังความใชไดของการวิเคราะหทดสอบที่ดําเนินการ ตองมีการบันทึก
ขอมูลที่จําเปนไวในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบแนวโนมตางๆ ได และถาทําไดตองสามารถทบทวนผลตางๆไดดวยวิธี
ทางสถิติ วิธีในการดําเนินการเพื่อประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ มีดังตอไปนี้ *
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 ที่ความเขมขน
ตางๆตลอดชวงใชงาน
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สาระนารู : การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ (ตอ)
2. การตรวจติดตามความถูกตองของผลการวิเคราะหทดสอบ โดยการจัดทําแผนภูมิควบคุม (Control chart)
ซึ่งนอกจากจะเปนการตรวจสอบวาผลการวิเคราะหทดสอบนั้นอยูภายใตการควบคุมหรือไมแลว ยังทราบถึงการเปลี่ยน
แปลงหรือแนวโนมของการวิเคราะหทดสอบได
3. การตรวจสอบผลการควบคุมคุณภาพ และเก็บบันทึกขอมูลการควบคุมคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. การเขารวมในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ หรือเขารวมโปรแกรมทดสอบความ
ชํานาญ
5. การวิเคราะหหรือทดสอบซ้ําโดยวิธีเดิมหรือตางวิธี
6. การวิเคราะหหรือทดสอบซ้ําอีกโดยใชตัวอยางที่เก็บไว
หมายเหตุ* วิธีที่เลือกควรเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของงานที่รับผิดชอบ
ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา

กลาวถึง

มัลติมิเตอร(Multi-Meters) คือเครื่องมือวัด ที่ใชบิณฑบาตไมได และไมใชเครื่องมือ
พระ (ฮา..) แตเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งใชบงบอกคาการวัดทางดานไฟฟาที่เปน
พื้นฐานที่สุด ไดแก คาความตานทาน คาความตางศักยไฟฟา หรือคากระแสที่ไหลเวียนในวงจรที่ตองการวัด ในเครื่อง
บางรุนอาจมีฟงกชั่นพิเศษที่เพิ่มเติมเขาไปเพื่อใหเครื่องสามารถใชงานไดหลากหลายขึ้นและแพงขึ้น(ฮา...ยังฮาได
อีก) เชนฟงกชันการวัดคาอุณหภูมิ ฟงกชั่นการวัดคาเก็บประจุของตัวเก็บประจุ ซึ่งผูปฏิบัติงานคงทราบความรูพื้นฐาน
ของเครื่องมือชนิดนี้อยูแลว แตอยางไรก็ตามการใชเครื่องมือ
วัดคาได ใชวาจะสามารถรายงานคาไดอยางถูกตองและเปน
ที่ยอมรับ เชนบางกรณีที่คาการวัดในไลนการผลิตไมตรงกับ
คาที่ทีมคิวซีวัด? หรือกรณีคาที่คิวซีวัดไดผานสเปกแตลูกคา
สงงานกลับ?? อยางนี้เปนตน เหตุการณขางตนหากปลอยให
เกิดปญหาขึ้นยอมไมเปนเรื่องที่ดีแน แพะตัวแรกที่ตองโดน
ตรวจสอบ
คือกระบวนการในการวัดคา
หากเรามั่นใจวา
กระบวนการไมผิด แพะตัวถัดไปที่จะตองโดนตรวจสอบคือ
เครื่องมือที่คุณใชวัดคานั่นเอง
ดังนั้น
วันนี้ผมขอเสนอ
แนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการ
กลาวถึง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา” แบบพอ
สังเขป – เปนน้ํายอยนิดนึงนะครับ
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟาตามมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อใหมั่นใจวาคาการวัดจากเครื่องมือเหลานี้วัด
คาไดถูกตอง
จึงเปนงานสําคัญที่ตองชี้แจงในกรณีที่เกิด
ปญหา หรือเพื่อปองกันการเกิดปญหา เนื้อหาของหลักสูตร
เริ่มตั้งแตขอควรทําซึ่งแบงเปนเปนขอควรทําดานเทคนิค เชน การทําความเขาใจเครื่องมือวัดทางดานไฟฟา เพื่อ
พิจารณาหาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่สามารถเกิดขึ้นได
และสวนที่สองคือขอควรทําที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เครื่องมือ เปนตน โดยปูพื้นฐานมาตรฐานที่สําคัญเหลานี้เชน MIL-STD 45662A-ANSI Z540-1-1994, รวมไปถึง
ความเกี่ยวพันของการทําการสอบเทียบกับระบบมาตรฐาน ISO 9000 Series เดิมอีกดวย
สําหรับทานที่มีความสนใจในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา
ผมขอประชาสัมพันธขาวดีนิดนึงนะครับ
เนื่องจากปนี้เปนปแรกที่ทางสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
ไดเริ่มการจัดทํา/พัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวขึ้น เพื่อเปนการตอยอดจากหลักสูตรที่เกี่ยวของเดิมคือ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ดังนั้นสําหรับผูที่
สนใจทุกทาน สามารถรวมเขาสังเกตการณ และเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ไดโดยติดตอมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส
chanok@dss.go.th โดยตรงไดเลยครับ เมื่อมีกิจกรรมใดที่เปนประโยชนเราจะแจงใหทราบและสามารถเขารวม
สังเกตการณไดฟรีครับ นับวาเปนโอกาสดีจริงๆ
ชนก ทวมจร
chanok@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ
ถาม
ตอบ

การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ หมายถึงอะไร
การเฝาระวังผลการทดสอบการวัดใหมีคุณภาพตามที่กําหนด

ถาม
ตอบ

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

สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

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