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ปที ่4 ฉบบัที ่42 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 

แนะนําหลกัสูตร 
“การทวนสอบผลการสอบเทยีบ

เครือ่งมอืวดั”  

          หองปฏิบัติการจะตองดําเนินการสอบเทียบ
เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการวัดใหเปนไป 
ตามเกณฑกําหนด อานตอ..       

 

คําถามจากผูเขาอบรม: หลกัสตูรความไมแนนอนของการวดั
ทางสอบเทยีบ 

ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ
คืออะไร และแหลงที่มาของความไมแนนอน
ของการวัดทางสอบเทียบมีอะไรบาง ?  
อานตอ.. 

 

BLPD Corner: สรางความสขุ ดวยการสรางสมดลุใหชีวติ 
                       สุขภาพกายดีทําใหเราสามารถทํางานและ

ใชชวีิตไดอยางที่ใจปรารถนา ไดนานๆ การ
กมหนากมตาทาํงานโดยไมแบงเวลาสําหรับ
การออกกําลังกาย การพักผอน จะทําให
ประสทิธิภาพการทาํงานลดลงเรื่อยๆ  
อานตอ.. 

 
 

 

Science Update: Google Clean 
 การออกมาประกาศ “clean” ครั้งที่ 3 ใน

ประวัตศิาสตรของ Google น้ันก็คือการออก
ประกาศยุติการพัฒนาผลิตภัณฑบริการ
ออนไลน  7  บริการ  ตามนโยบายบริษัทที่
ตองการจัดระเบียบผลิตภัณฑบริการออนไลน  
อานตอ.. 

 

BLPD Article: มารูจกั Chemical Hygiene Officer 
Chemical Hygiene Officer หรือ CHO 
หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ใหคําแนะนําเชิงเทคนิคในการพัฒนาและ
ประยุกตใชแผนการจัดการสารเคมี หรือ
แผนสุขศาสตรทางเคมี อานตอ.. 

สวสัดคีะ สมาชกิทกุๆทาน 
ปใหมแลวนะคะ หวังวาทานคงไดรับ ของขวญั คําอวยพรมากมาย  มีที่ถกูใจของทานบางหรือเปลาคะ  คณะผูจัดทาํ  

ขออํานวย อวยพร ใหทานผูอานและครอบครัว พบแตสิ่งดีงามตลอดปใหมคะ  
วันน้ีในงานวิเคราะหทดสอบปจจุบันมุงประเดน็ไปที่การประมาณคา  การหาคาความไมแนนอนของการวัด การตรวจสอบ

ความสมเหตสุมผลของการวดัคา  กรณีที่เปนงานสาขาจลุชีววิทยา มีตวัชวยคะ ขอแนะนําใหทานศกึษา ISO /TS 19036 และ  
ISO 16140 เพ่ือเปนแนวทางคะ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 

QMS 07034/1131 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 
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ปท่ี 4 ฉบับท่ี 42 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 

QMS 07034/1131 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : สรางความสุข ดวยการสรางสมดุลใหชีวิต 

เดือน มีนาคม 2555   

Q010  ความสอบกลับไดของการวัด 9 มีนาคม 2555 

M002  การใชและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
          เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย   

13-14 มีนาคม 2555 

Q001  สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ   20-21 มีนาคม 2555 

T008  การตรวจวิเคราะหหาคา BOD และ COD ในนํ้าเสีย   22-23 มีนาคม 2555 

C001  ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ   29-30 มีนาคม 2555 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมีปฏิบตัิ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติมและสมัครออนไลนไดที่ รายละเอียดเพิม่เติมและสมัครออนไลนไดที่   

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถาม ติดตอสอบถาม : คุณจรวยพร  
โทรศัพทโทรศัพท : 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร : 0 2201 7461 
อีเมลอีเมล : blpd@dss.go.th Science UpdateScience UpdateScience Update   

ปท่ีผานมาเราเจอ เหตุการณตางๆกันมามากมายทั้งทีท่ําใหเรายิ้ม...อยางมีความสุขและ
บางครั้งก็ทําใหเราทุกขใจ  แตเราก็ผานมาไดดวยดี จากน้ีไปเรากําลังจะเขาสูป
ใหม เพ่ือเตรียมพรอมรับสิ่งใหมๆทีจ่ะเกิดข้ึน ทั้งเปนการเพิ่มความสุขใหกับ
ตัวเองและคนรอบขาง เรามาดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และเพ่ิมพลงัจิตใจ 
ดวยการสรางสมดุลใหชีวติ ซื่งผูเขียนไดอานมาจากนิตยสาร ซีเครต็(Secret) 
เห็นวามีประโยชนและทําไดไมยากเลยนํามาเลาสูกันฟงคะ  

 

1. การสรางสมดุลใหรางกาย 

  

2. การสรางสมดุลใหรางกาย  

 สํารวจปริมาณและคุณภาพของอาหารที่เรารับประทานโดยสังเกต
ไดจากลักษณะภายนอก แหลงผลติ เครือ่งหมายรับรองของ
หนวยงานที่เก่ียวของ ขอมูลตางๆบนฉลากโภชนา วันหมดอายุ เปนตน 
เพ่ือวางแผนการกินที่มีคุณภาพของตัวเอง 

 กินชาๆ ลิ้มรสอาหารใหเต็มที่ วิธีน้ีจะชวยไมใหกินอาหารมากเกินไป 

 แบงแยกเวลางานกับเวลาพัก หาเวลาพักผอนหรือทํากิจกรรมอ่ืนนอกจาก
งานบาง เพราะสมองคนเราตองการพักผอนอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือชารจ
พลังและผลิตความคิดสรางสรรคดีๆ 

 ที่สาํคัญตองหาเวลาออกกําลังกายใหไดสัปดาหละ 3 วัน 
 

 สุขภาพกายดีทาํใหเราสามารถทํางานและใชชีวิตไดอยางทีใ่จปรารถนา ไดนานๆ การกม
หนากมตาทํางานโดยไมแบงเวลาสาํหรับการออกกําลังกาย การพักผอน  ไมใสใจเรื่องอาหาร  หรือ
พักผอน นอยเกินไป จะทําใหประสทิธิภาพการทาํงานลดลงเรื่อยๆ  
 

อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 

“Google Clean” 
 

การออกมาประกาศ “clean” ครั้งที่ 3 
ในประวัติศาสตรของ Google น้ันก็คือการ
ออกประกาศยุติการพัฒนาผลิตภัณฑบริการ
ออนไลน  7  บริการ  ตามนโนบายบริษัทที่
ตองการจัดระเบียบผลิตภัณฑบริการออนไลน
ที่มีอยูเปนจํานวนมากใหมีสภาพคลองตัวมาก
ข้ึน  โดยบรกิารที่จะยตุิการพัฒนาน้ันจะเปน
บริการที่ไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก  
ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะไดใหความสําคัญกับบริการใน
อนาคตไดอยางเต็มที่  ซึ่งบริการที่ประกาศ
หยุดการพัฒนาอยูในขอบขายดังน้ี   
                      อานรายละเอียดตอหนาที ่5 

กรมวทิยาศาสตรบริการ  
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  

"การฟนฟูและปองกันหองปฏิบัตกิารใน
วิกฤตอุทกภัยเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการใหบริการ”  
วันที่ 23-24 มกราคม 2555 

mailto:blpd@dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd55.pdf
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BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : มารูจัก Chemical Hygiene Officer  

Chemical Hygiene Officer หรือ CHO หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนําเชิง
เทคนิคในการพัฒนาและประยุกตใชแผนการจัดการสารเคมีหรือแผนสุขศาสตรทางเคมี (Chemical Hygiene Plan) ตามขอกําหนด
ตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานหองปฏิบัติการ OSHA (Occupational Safety and Health Administration Labora-
tory Standard) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ซึ่งบุคลากรดังกลาวจะตองไดรับการฝกอบรมและมีประสบการณในการ
ทํางานดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนอยางดี  

บทบาทและหนาที่ของ CHO ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ OSHA มีอยู 6 ขอ คือ 

1. ทํางานรวมกับฝายบริหารและลูกจางในการพัฒนาและดําเนินการดานนโยบายการจัดการสารเคมีและกฎระเบียบอยาง
เหมาะสม 

2. กํากับ/ดูแล การนําเขา การใชและการทิ้งของสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
3. ดูแลระบบการตรวจติดตามทั้งจากภายในและภายนอก 
4. ใหความชวยเหลือหัวหนาหองปฏิบัติการ/โครงการในการจัดเตรียมการปองกันและ

การใชทรัพยากรอยางเพียงพอ เหมาะสม 
5. แสวงหาความรู รับทราบขอมูลเรื่องขอกําหนดทางกฎหมายเก่ียวกับสารเคมีที่มีการ

ควบคุม ที่ทันสมัยอยูเสมอ 
6. แสวงหาวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมีในหนวยงาน/องคกรของตน 

 

ในป 1997 สหรัฐอเมริกาเริ่มตนการรับรองความสามารถของ CHO โดยผูที่จะเปน 
CHO จะตองมีคุณสมบัติโดยสังเขปดังตอไปน้ี 

1. มีวุฒิการศึกษาดานวิทยาศาสตร เชน เคมี ฟสิกส ชีววิทยา อาชีวอนามัย สิง่แวดลอม 
สุขภาพและความปลอดภัย และมีประสบการณทํางานดานความปลอดภัยของสารเคมี  
ตอสุขภาพ 

2. ผานการฝกอบรมเรื่อง มาตรฐานหองปฏิบัติการ กฎหมายหองปฏิบัติการ หนาที่ของ  
CHO ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมดานความปลอดภยัในองคกร จัดทําและ 
พัฒนาแผนการจัดการสารเคมีหรือแผนสุขศาสตรทางเคมี ความเสี่ยงและความเปน 
อันตรายในหองปฏิบัติการ และจัดหาทรัพยากรตางๆ ในการจดัการตามแผน 

3. ผานการสอบขอสอบมาตรฐานสําหรับการรับรองความสามารถของ CHO 
 

ขอสอบมาตรฐานสําหรบัการรบัรองความสามารถของ CHO จะมีคําถามที่เกี่ยวของ 
กับหัวขอดังตอไปน้ี  

1. ทฤษฎี หลักการและการประยกุตใชแนวทางที่เก่ียวของกับความปลอดภยัทางเคมแีละ 
อาชีวอนามัย 

2. มาตรฐานหองปฏิบัติการ ขอกําหนดกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
3. คูมือปฏิบัติงาน การประเมินความเปนอันตราย แนวปฏิบัติที่ปลอดภยัและถูกสุขอนามัย  

ข้ันตอนการปฏบัิติสําหรับการเกิดอันตราย ข้ันตอนการปฏิบัตสิําหรับการทํางานกับ 
สารกอมะเร็งบางชนิด สารที่เปนพิษตอระบบสบืพันธ สารที่เปนพิษสูงมากและสารที ่
ไมรูความเปนพิษ  

4. มาตรการควบคมุรวมถึงเครื่องปองกันทางเดนิหายใจ ระบบระบายอากาศ การตรวจวดั 
การรับสัมผสัสารเคมี  

5. การฝกอบรมและการใหขอมูลแกลูกจาง  
6. การตรวจรางกายและการรับคําปรึกษาทางการแพทย 
7. การดําเนินการฉุกเฉินรวมถึงแผนเมื่อเกิดไฟฟาดับ การหกรัว่ไหลของสารเคมี และอ่ืนๆ  
8. การจัดทําบันทกึ การตรวจตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมินความปลอดภัยดวยตนเอง 
9. การสืบคนขอมูลความปลอดภยัในหองปฏิบัตกิาร 
 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การรับรองความสามารถของ CHO กําหนดข้ึนเพ่ือใหกระทรวงแรงงานมั่นใจวา ระบบความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษาน้ัน มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การดําเนินงานและปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรฐานหองปฏิบัติการ OSHA ของสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ยัง
เปนการรับรองความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดวย  

 

อานรายละเอียดตอหนาที ่6 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 

QMS 07034/1131 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 



4 

 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : สรางความสุข ดวยการสรางสมดุลใหชีวิต (ตอ) 
  

2. การสรางสมดุลใหหวัใจ  

 ตลอดปที่ผานมาเรามีความสมัพันธกับคนรอบขางมากมาย จนมาถึงปลายป เราลองทบทวน สิ่งตางๆที่ผานมา และสราง
สมดลุใหหัวใจโดยวิธีงายๆเชน 

 ฝกดูใจตัวเอง ดวยการหาเวลาหลับตาน่ิงๆวนัละ 5-10 นาท ีการทําแบบน้ี
บอยๆจะพบวาเม่ือมีสิ่งใดมากระทบจะทาํใหสามารถควบคุมอารมณตัวเองได
มากข้ึน 

 แบงเวลาทาํกิจกรรมที่มีคุณคากับตนเองและผูอ่ืนบาง เชน หาคอรสเรยีน
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาจดุดอยในการทํางาน ทํางานอดิเรกทีย่ากทํา หรืออาจ
ทํางานอาสาเพือ่สังคม 

การสรางสมดุลใหกับหัวใจจะชวยทาํใหความสัมพันธกับคนรอบขางเปนไปอยาง
เหมาะสม  และทําใหเกิดสังคมที่มีความสุขตอไป 

 

3. การสรางสมดลุใหจิตใจ  

เม่ือเรามีรางกายทีแ่ข็งแรงแลวทีส่ําคญัเราจะตองมีจิตใจที่มีพลังดวย ทําไดงายๆ
ดังน้ี 

 แยกแยะความแตกตางระหวางระหวางโลกออนไลนกับโลกแหงความเปนจริง 
การทุมเทเวลาใหกับโลกออนไลนมากเกินไปจนลืมโลกภายนอกอาจทําให
สูญเสยีความสมัพันธกับคนรอบขางโดยไมรูตวั 

 มีสติ รูตามอารมณ และปลอยวาง เริ่มจากการสรางสาํนึกความรูตัวใหเกิดข้ึน
มากทีสุ่ดเมื่อจติใจสงบมากขึน้ ทําใหเกิดความคิดที่รอบคอบ และแนวทางใน
การแกปญหาตางๆ ที่มีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 ฝกหาขอดีของทุกสิ่งทุกอยาง เพ่ือสะสมพลังทางบวก 

 ทําความดีเล็กๆนอยๆ ในทุกๆวนั ความเมตตาจะทาํใหจิตใจออนโยน หนัก
แนน และเปนอิสระ  

รูอยางน้ีแลวอยาลืมดูแลรางกายใหแข็งแรง ฝกจิตใจใหเขมแข็งกันทั่วหนานะคะ 
จะไดทํางานกันอยางมีความสขุ สุขภาพแข็งแรง ตลอดป 2555  

 

 อางอิง : นิตยสาร ซีเครต็ (Secret) ฉบับที่ 68, 26 เมษายน 2554  

 

อารีย  คชฤทธ์ิ 

aree@dss.go.th 
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แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร :::   การทวนสอบผลการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

 การจดัการ หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในดานเครือ่งมือทดสอบและสอบเทยีบ ระบุ
วาหองปฏิบัติการ จะตองดําเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชสนับสนุน 

การวัดใหเปนไปตามเกณฑกําหนด ซึ่งหองปฏิบัติการจะตองเลือกใชบริการสอบเทียบกับหนวยงานที่เหมาะสม ใบรบัรองการสอบ
เทียบที่ออกโดยหองปฏิบัติการเหลาน้ีจะ ตองรายงานผลการวัด และคาความไมแนนอนของการวัด รวมทั้งในสวนของมาตรฐาน
อางอิง และวัสดุอางอิง เพ่ือใหสามารถแสดงความสอบกลบัไดเชิงมาตรวิทยา การฝก อบรมหลักสูตร “ การทวนสอบผลการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด ” ของสํานักจะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการที่สําคัญในการสอบเทียบ สามารถใชขอมูลจากใบรับรอง
สอบเทียบไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

หลักสตูรประกอบดวยหวัขอตางๆ ดังน้ี 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการสอบเทียบและการทวนสอบตามมาตรฐาน  

      ISO/IEC 17025 
 หลักการสอบเทียบ 

 มาตรฐานของการวัด 
 ความสอบกลับได 
 วิธีสอบเทยีบเครื่องมือ 
 การรายงานผลการสอบเทยีบ 

 การแปลผลรายงานสอบเทียบ และการนําไปใช 
 การทวนสอบ 

 ขอกําหนดของการวัด 
 วิธีทวนสอบเครือ่งมือ 
 บันทึกการทวนสอบ 

 
แลวพบกันนะครับ 

 
ชนก  ทวมจร 

chanok@dss.go.th 

Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : Google Clean (ตอ) 
 

1. Google Wave - ระบบการทาํงานรวมกันจากระยะไกลแบบเรียลไทม ซึ่งไดรวมระบบอีเมลและการสงขอความสนทนา
ไวดวยกัน 

2. Google Bookmarks List - บริการแบงปนรายการเว็บไซตทีช่ื่นชอบ 
3. Google Friends Connect – บริการฟรชีุดคําสั่งแกผูดูแลเว็บไซตทําใหสามารถเพ่ิมคณุสมบัตดิานสังคมออนไลน ให

เว็บไซตตัวเอง 
4. Google Gears - บริการที่ชวยใหเว็บเบราเซอรสามารถทาํงานไดแมจะไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
5. Google Search Timeline – กราฟแสดงประวัติผลการคนหาซ่ึงชวยใหผูใชดึงขอมูลมาใชไดงายข้ึน 
6. Knol - โครงการลักษณะเดียวกับ Wikipedia จุดประสงคหลกัคือการพัฒนาเน้ือหาออนไลน 
7. Renewable Energy Cheaper than Coal – โครงการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย 
ซึ่ง 3 ใน 7 บริการที่ Google ประกาศหยดุการพัฒนาในขณะน้ีคือ Google Wave, Knol และ Google Gears  น้ัน Google 

ไดชี้แจงวาการปดบริการดังกลาวจะไมสงผลกระทบใดๆ  เน่ืองจาก Googleจะผูกคุณสมบัตดิังกลาวลงในผลิตภัณฑตัวอ่ืนแทน 
ทั้งน้ีนักวิเคราะหใหความเห็นวาบริการที่  Google  จะหันไปใหความสาํคัญน้ันคือ  บริการเครือขายสังคมออนไลน "Google 

Plus" เพ่ือแขงขันกับ “Facebook”  เน่ืองจาก Google Plus มีจํานวนผูใชงาน 10 ลานคน  ในชวง 16 วันแรกของการเปดใหบริการ
และขยายเปน 40 ลานคนในชวง 100 วันแรก ทําให Google Plus เปนเครือขายสังคมออนไลนที่เติบโตเรว็ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร 

 
ที่มา :  ผูจัดการออนไลน 

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
laddawan@dss.go.th 
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คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : หลักสูตรความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ ปวิน  งามเลิศ
pawin@dss.go.th 

ถามถามถาม      ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบคืออะไร และแหลงที่มาของความไมแนนอนของการวัดทางสอบ
เทียบมีอะไรบาง ? 

 

ตอบตอบตอบ   กอนอื่นขออธิบายความหมายของการวัด และ ความไมแนนอนของการวัด 
การวัด หมายถึง กระบวนการที่ทําใหไดคุณสมบัติบางอยางของส่ิงที่ถูกวัด โดยอาศัยเครื่องมือในการวัด เชน 

การหานํ้าหนักของวัตถุ ๆ หน่ึง เครื่องมือในการวัด ไดแก เครื่องช่ัง ผลของการวัดแบงเปน 2 สวน คือ ตัวเลขบอก
ปริมาณ และ หนวยของการวัด 

ความไมแนนอนของการวัด หมายถึง พารามิเตอรที่ใชบงบอกลักษณะการกระจายของคาปริมาณของส่ิงที่ถูก
วัด โดยขึ้นอยูกับพื้นฐานของขอมูลที่ใช  

ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ คือส่ิงที่บอกไดถึงคุณภาพของผลการสอบเทียบ วามีความนาเช่ือถือ
ไดดีเพียงใด โดยในการรายงานผลการวัดทางสอบเทียบน้ัน จะตองรายงานผลการวัด/สอบเทียบพรอมกับแสดงคา
ความไมแนนอนของการสอบเทียบเสมอ  เพื่อเปรียบเทียบคาที่ไดจากการวัดกับขอกําหนดจําเพาะหรือมาตรฐาน หรือ
เกณฑยอมรับสําหรับส่ิงที่ถูกวัด  

 

ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบน้ันมีที่มาจาก 3 แหลงหลัก คือ มาตรฐานการวัด  ส่ิงที่ถูกวัด และ
วิธีการวัด (หรือวิธีการสอบเทียบที่ใช) ซึ่งอธิบายคราวๆ ไดดังน้ี 

 มาตรฐานการวัด ไดจากรายงานผลการวัด/สอบเทียบ (ใบรับรองการสอบเทียบ)   ซึ่งจะแสดงคาความไม
แนนอน คาความละเอียดที่อานได (resolution)  และผลกระทบจากส่ิงที่มีอิทธิพลตอมาตรฐานการวัด/
สอบเทียบ 

 ส่ิงที่ถูกวัด เกิดจากการวัดซ้ํา คาความละเอียดที่อานได  และผลกระทบจากส่ิงที่มีอิทธิพลตอส่ิงที่ถูกวัด 
 วิธีการวัด หรือวิธีการสอบเทียบ เปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดความไมแนนอน  เน่ืองจากการวัดจะเปนการ
บอกถึงคุณสมบัติส่ิงที่ถูกวัดโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการวัดน้ันๆ 

 

นอกจากน้ันยังมีแหลงที่มาอื่นๆ ของความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ ไดแก ผูปฏิบัติงาน (จากการอาน
คา) จํานวนครั้งของการวัด (การกระจายของขอมูล) สภาวะแวดลอม เครื่องมือวัด (ขอกําหนดจําเพาะของผูผลิต ความ
ละเอียด)  

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางชุติมา  วิไลพันธ 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

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

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : มารูจัก Chemical Hygiene Officer (ตอ) 
สําหรับประเทศไทยนั้น ขณะน้ียังไมมีมาตรฐานหองปฏิบัติการดานความปลอดภัย รวมทั้งการระบุบทบาทและหนาที่ของ 

CHO โดยเฉพาะ แตถึงอยางไร ณ ปจจุบัน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรางขอบังคับวาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ
สารเคมีอันตรายไดมีความรู ความเขาใจและความรับผิดชอบในการใชและการจัดการสารเคมีอันตราย เปนการสงเสริมและควบคุม
การประกอบวิชาชีพดาน ว และ ท และเปนประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมของประชาคม 
เม่ือขอบังคับดังกลาวมีการบังคับใชจริงอาจเปนสวนชวยใหเกิดความปลอดภัยในการใชสารเคมีในประเทศไทยมากข้ึนทั้งในภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ก็เปนได 
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