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เรียนสมาชิก พศ.สาร 
  ใกล้จะส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะค่ะ ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนไปเช่นไร 
พศ.เราก็ไม่หยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ ดี ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ค่ะ เช่น พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ และรักษามาตรฐานของหลักสูตรเดิมท่ีผู้มารับการ
ฝึกอบรมแล้ว สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ตาม Road Map ท่ีได้น าเสนอไปแล้วใน พศ.สาร ฉบับท่ีแล้วค่ะ ขอให้ทุกท่านมี

ความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ท่ีก าลังจะมาถึงค่ะ 
 

ปัทมา  นพรัตน์ 

nopparat@dss.go.th   

พศ. เซย์ไฮ!! ปีที่ 2 ฉบับที่ 19  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ  (วศ.) 
ISO 9001 

QMS 07034/1131 
QMS 002 

ส านักพฒันาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัตกิาร(พศ.) 

Bureau of Laboratory Personnel Development 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
เดือน กุมภาพันธ์ 2553 

 Q004 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 8-9 ก.พ. 2553  

 B003 เทคนิคการเตรียมสารละลาย วันท่ี 11-12 ก.พ. 2553  
 Q007 การจัดท าเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025  

        วันที่ 15-16 ก.พ. 2553  
 T005 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร วันที่ 17-19 ก.พ.2553  

 I001 การใช้ AAS ในการวิเคราะห์ทดสอบ วันท่ี 23-26 ก.พ. 2553 
 F002 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก Chemical Abstracts  

        เพื่อการวิจัยและพัฒนา วันที่ 25-26 ก.พ. 2553  

รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training   
ติดต่อ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  

สวัสดีปีใหม่ 2553  
มอบสิง่ดปีรีดิ์เปรมเกษมสมัย  
กิจกา้วไกลสขุสวัสดิพ์พิัฒนผ์ล  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบนัดาลดล  
พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยนืนาน 

จากใจชาวพศ. 

ข่าวฝึกอบรม 

 พศ. สาร                                                            BLPD Newsletter 

ปลดทุกข์ของคุณผู้หญิงแบบพกพา 
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ของเยอรมัน 

สาวๆ หลายคนคงเคยทนทุกข์อยากเข้า

ห้องน้ าแต่ติดอยู่ในรถ บนเส้นทางการจราจร
ติดขัดไม่ขยับเขยื้อน ครั้นจะปลดทุกข์ในขวดก็

ไม่สะดวกเหมือนคุณผู้ชาย จะใส่กระป๋องก็ดู
ประเจิดประเจ้อ แต่ตอนนี้สาวๆจะได้ยิ้มร่าแล้ว 

เพราะบริษัทเยอรมัน Tinter ได้คิดประดิษฐ์ 

"เลดี้ส์ แบ๊ก" (Lady's Bag) ถุงปลดทุกข์รุ่น
พกพาส าหรับคุณผู้หญิง อ่านรายละเอียด

เพิ่มเติม http://www.oknation.net/blog/
yongchan/2009/09/03/entry-1  

 

อ าไพพรรณ ศักด์ิศิริ  

ampaiphun@dss.go.th 

ข่าววิทยาศาสตร์ 

   สวัสดีปีใหม่ค่ะ  สมาชิก พศ.สารทุกท่าน  ก่อนอ่ืน ขออนุญาตกล่าวอวยพรปีใหม่นะคะ  

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข สวัสดี ตลอดปี และตลอดไป หวังส่ิงใด
ท่ีเป็นธรรม ขอให้เป็นผลส าเร็จนะคะ  

    ปีใหม่นี้ ท่านจะไปฉลองปีใหม่ กับใคร ท่ีไหนคะ มีค าพูดสนุกๆ ในกลุ่ม
เพื่อนซี้ สูงวัย เมื่อเวลาจะชวนกันไปเฮฮา ปาร์ตี้ว่า ตอนนี้ วันนี้ ในกลุ่ม เพ่ือนซี ้
สว. เพื่อนกินหายาก เพื่อนตายหาง่ายแล้วล่ะ  ฟังสนุกๆ นะคะ  เรามาทบทวน
หาเพื่อนท่ีรู้ใจกันดีมั๊ยคะ มีผู้แนะน าไว้ว่า มิตรดี 6 คนท่ีเราต้องเก็บรักษา ถนอม

น้ าใจกันไว้ คือ 

@ BLPD  by Oratai  

เพื่อนท่ีรู้ใจและห่วงใยคุณ 

เพื่อนท่ีมี ลีลาชีวิตคล้ายกับคุณ 

เพื่อนท่ีมีกลเม็ด แยบคาย สมเป็นลูกพี่ 
เพื่อนท่ีคอยฉุด คอยช่วยเหลือ คอยตักเตือนในด้านการงาน 

เพื่อนท่ีมีลูกเล่น ร้อยแปด พันเก้า 
เพื่อนท่ีมากด้วยประสบการณ์ มีอายุแก่กว่าคุณ ซัก 10 ปี 

มิตรดีอย่างดีต้องดูแลนะ และอยากจะบอกธรรม ข้อหนึ่งคือ มิตรท่ีดีท่ีสุดของคุณ มิตรท่ีคุณต้องการ ทุกเวลา คือ สติ  
วันนี้ สวัสดีค่ะ มีมิตรท่ีดีอยู่กับคุณแล้วหรือยัง 

 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 
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ในสภาวะ การแข่งขันทางการค้า ผลการวัดจากห้องปฏิบัติการเป็นส่ิงจ าเป็น

อย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจท้ังในกระบวนการผลิต
และการค้า ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องรายงานผลการวัดท่ีมีความน่าเชื่อถือและยอมรับ 

ในระดับสากล อีกท้ังต้องสามารถเปรียบเทียบผลกับหน่วยงานอื่นได้ ท่ีส าคัญต้องมีความ
สอบกลับได้ของการวัด หลักสูตรฝึกอบรมความสอบกลับได้ของการวัดมีเนื้อหาประกอบ 

ด้วย ข้อก าหนดเก่ียวกับการสอบกลับได้ของการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  หน่วย 
SI การพิจารณาหลักฐานท่ีแสดงการสอบกลับได้ของการวัด และการแปลผลใบรับรองของ

วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรองรับด้วย 

 
เบญจพร  บริสุทธิ์                                                                                       

benchaporn@dss.go.th  

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค าแนะน าหรือค าถามท่ี blpd@dss.go.th โทรศัพท์ 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 

หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณากดท่ีนี่    ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/ 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ  (วศ.) 
ISO 9001 

QMS 07034/1131 
QMS 002 

ส านักพฒันาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัตกิาร(พศ.) 

Bureau of Laboratory Personnel Development 

ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 หมวด 6  ได้ก าหนด 

ให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าศึกษาอบรม ได้รับทุนการศึกษา การค้นคว้าทดลอง การ
วิเคราะห์และวิจัย และอ่ืนๆ โดยสภาวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมการเข้าศึกษา สถานท่ีจัดการศึกษาอบรม  

หลักสูตร ค่าใช้จ่าย และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ในขณะเดียวกัน ใน
หมวด 7 ได้ก าหนดให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดย

ใช้กลไกการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ส่งผลให้ผู้ท่ีไม่มีใบอนุญาต หรือถูกพักใช้
ใบอนุญาต หากประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามท่ีก าหนด จะมีโทษตาม

กฎหมาย แต่ยกเว้นเฉพาะการด าเนินงานในส่วนที่เป็นงานราชการในฐานะเป็นข้าราชการ หรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จึงเป็นความจ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ต้องเรียนรู้

และสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในขณะท่ีส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งให้ 
บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายาวนาน และได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ

ด้านการบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการด าเนินงานส่งเสริมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต่อไป                        
                                                                                                                                 

 อนุสิทธิ์  สุขม่วง 
                                                                                                                              anusit@dss.go.th 

แนะน าหลักสูตรฝึกอบรม : ความสอบกลับได้ของการวัด  

ตอบค าถามวิทยาศาสตร์ : ความสอบกลับได้ของการวัด  นพเกา้  เอกอุ่น 
noppakao@dss.go.th 

ถามถามถาม ความสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยาคืออะไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้างท่ียืนยันการสอบกลับได้ 

ตอบตอบตอบ การสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา คือ สมบัติของผลการวัดท่ีสัมพันธ์กับส่ิงอ้างอิงโดยการเปรียบเทียบกันอย่างไม่ขาดช่วง 

ของสายโซ่การสอบเทียบและจะต้องจัดท าเป็นเอกสารรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบทุกครั้งด้วย 
ดังนั้นการสอบกลับได้จึงเป็นการส่งต่อหน่วยวัด SI จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงผู้ใช้งาน ความสอบกลับได้ของการวัดจึงต้อง

ได้รับการถ่ายทอดผ่านห้องปฏิบัติการสอบเทียบหลายระดับจนกว่าจะถึงผู้ใช้งาน 
ส่วนส่ิงท่ีแสดงการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยานั้นประกอบด้วย การสอบเทียบอย่างต่อเนื่องเป็นสายโซ่ไปยังมาตรฐาน 

การวัดระหว่างประเทศหรือมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ท่ีสามารถสอบกลับได้ไปยังหน่วยวัด SI รวมถึงเอกสารแสดงค่า
ความไม่แน่นอนของการวัด เอกสารวิธีด าเนินการวัด ช่วงของการสอบเทียบ  

 

ถามถามถาม ในกรณีท่ีการวัดน้ันไม่สามารถสอบกลับไปถึงหน่วยวัด SI ได้ จะท าอย่างไร 
ตอบตอบตอบ  เมื่อการวัดนั้นไม่สามารถสอบกลับไปถึงหน่วยวัด SI หรือไม่สมเหตุสมผล ทางห้องปฏิบัติการ ลูกคา้ และผู้ท่ีเก่ียวข้องต้อง 

ตกลงกันท่ีจะใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) จากผู้ส่งมอบท่ีมีความสามารถหรือการใช้วิธี
บ่งชี้เฉพาะ และ/หรือ การใช้มาตรฐานท่ีตกลงยอมรับร่วมกันของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 

 
 

สาระน่ารู้ : พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (ตอน 3) 
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