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“ความใชไ้ดข้องการวดั 
ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารเคม”ี  

ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงเคมี ควำมถูกต้องและ

ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิเครำะห์เป็นปัจจัยส ำคัญที่ 

ผู้วิเครำะห์ทุกคนต้องตระหนัก และให้ควำมส ำคัญเป็น

อย่ำงยิ่ง ควำมใช้ได้ของกำรวัด เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท ำให้เกิดของควำม

น่ำเชื่อถือของผลกำรวิเครำะห์  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 

 พศ. สาร                           BLPD Newsletter  

กรมวทิยาศาสตร์บริการ  (วศ.) 

ส านักพฒันาศกัยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัตกิาร(พศ.) 
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สวัสดีค่ะ ทุกๆ ท่าน ตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนกันอย่างเต็มตัวแล้วส าหรับเดือนมีนาคม 
2555 แต่ในบางวันอาจมีฝนฟ้าคะนองบ้าง อากาศแปรปรวนอย่างนี้ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะ 
และเป็นการเก็บพลังงานทั้งกายและใจไว้ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยในเดือนถัดไปค่ะ 
ส าหรับในเดือนมีนาคม 2555 นี้ พศ. มีหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจหลายหลักสูตร ทั้งด้านสอบเทียบ
เครื่องมือวัด การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงด้านจุลชีววิทยาที่มีหลักสูตร
พัฒนาใหม่หลายหลักสูตรด้วยกันค่ะ เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ที่  website ของเรา  
http://blpd.dss.go.th  ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข ร้อนเพียงกาย แต่ขอให้เย็นที่ใจนะคะ 

หลกัสตูรฝกึอบรม พฤษภาคม 2555 

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2555 

C007  การสอบเทียบเครื่องแกว้วัดปริมาตร   

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 25552   

C003  ความไม่แน่นอนของการวดัทางเคมี   

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 

Q005  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี  
           (Method validation)  

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555   

Q002  การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ   

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 

C004  การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์   

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555   

Q006  ความใช้ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี  
           (Validity of measurement) 

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 

M004  เทคนิคการวเิคราะหแ์บคทีเรียที่ก่อใหเ้กิดโรคในอาหาร   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 

C009  การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวดั   

สถานที่อบรม สถานที่อบรม  

อาคารสถานศึกษาเคมปีฏบิัติ  

กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมและสมคัรออนไลน์ไดท้ี่ รำยละเอียดเพิ่มเติมและสมคัรออนไลน์ไดท้ี่   

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 

ติดต่อสอบถำม ติดต่อสอบถำม : คุณจรวยพร อีเมล์อีเมล์ : blpd@dss.go.th 

โทรศัพท์โทรศัพท์ : 0 2201 7460 โทรสำรโทรสำร : 0 2201 7461 

 

พศ. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง  

“เขียนอย่างไรให้ได้ใจบรรณาธิการ” 
โดย คุณฉัตรชัย เครือเสนา และคุณจุฬาพิช มณีวงศ์ 

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์ ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

http://blpd.dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
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กลับมาอีกครั้ง ส ำหรับเทศกำลชุ่มฉ่ ำรับลมร้อน
วันสงกรำนต์ ปี 2555 มีข้อแนะน ำในกำรเล่นน  ำสงกรำนต์ให้มีควำมสุข 

สดชื่น ปลอดภัยและเล่นอย่ำงมีสติ ทั งนี สำมำรถเข้ำไปดู

รำยละเอียดข้อมูลได้ที่ h t t p : / / w w w . s a n o o k . c o m  และ  

http://superjeew.com สิ่งส ำคัญที่ต้องห้ำมและพึงระวัง ส ำหรับผู้หญิงสำว

และไม่สำวควรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม ไม่ควรนุ่งน้อยห่มน้อย แต่ไม่ควรใส่

ผ้ำยีนส์ เพรำะเมื่อเปียกน  ำจะท ำให้ร่ำงกำยต้องอ่อนล้ำที่ต้องแบกรับน  ำหนักเพิ่มขึ น

อย่ำงมำกมำย และไม่จ ำเป็นต้องแต่งหน้ำหรือแต่งองค์ทรงเครื่องที่สวยงำมเลิศหรู 

เพรำะในที่สุดก็ต้องเปียกน  ำแน่ๆ ถ้ำจ ำเป็นต้องพกพำโทรศัพท์ ควรใส่ถุงพลำสติกและ

มัดให้แน่น และที่ส ำคัญให้งดเล่นแป้งและด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั งกำรขับขี่มอเตอร์ไซด์

เล่นน  ำ เพรำะก่อให้เกิดอันตรำยหลำยอย่ำงที่คำดไม่ถึง ขอให้สนุกสนำนที่อยู่บนพื นฐำน

ของควำมพอดีกันนะคะ    (ภำพจำก http://www.ethailand.com/th/news/5-8-5-124472.html) 

 

 

“ไม่ควรใส่ผ้ายีนส์ เมื่อ
เปียกน ้าจะท้าให้ร่างกาย
ต้องอ่อนล้าที่ต้องแบก 
รับน ้าหนักเพ่ิมขึ น 
อย่างมากมาย” 

    LIKE ดลยา  สุขปิติ dollaya@dss.go.th                   

http://www.sanook.com
http://superjeew.com
mailto:dollaya@dss.go.th
http://www.ethailand.com/th/news/5-8-5-124472.html
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  โดยส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร และ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์พัทยำ) ได้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรฝึกอบรม ซึ่งมีพิธีลงนำมเมื่อวันที่ 27 

กรกฎำคม 2554 ตลอด 1 ปีที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2555 นี   

ทั ง 2 หน่วยงำน ร่วมมือกันจัดกำรฝึกอบรมทำงวิทยำศำสตร์เพื่อเพิ่มควำมรู้ ศักยภำพแก่นักวิทยำศำสตร์และผู้ที่สนใจ 

จ ำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งจะจัดขึ นในเดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน นี  ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ จ.ชลบุรี  ได้แก่ 

หำกท่ำนใดมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำร่วมฝึกอบรม ดูรำยละเอียดและได้ที่ http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 

นพเก้า  เอกอุ่น noppakao@dss.go. th  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 1.ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร             วันที่ 3-4 พฤษภำคม 2555   

 2.ข้อก ำหนด ISO/IEC 17025   วันที่ 24-25 พฤษภำคม 2555 

 3. กำรจัดท ำเอกสำรในระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025       วันที่ 14-15 มิถุนำยน 2555           

 วันที่ 28-29 มิถุนำยน 2555           4.กำรควบคุมและกำรจัดกำรสำรเคมีอันตรำย                                      

  

การฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้การด าเนินงานความรว่มมือ การฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้การด าเนินงานความรว่มมือ   
การสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    LIKE 

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:noppakao@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=157:science-update&catid=42:blpd-newsletter-mar2012&Itemid=532


 

ดังกล่ำวต้องขออนุญำตกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำย

ชนิดท่ี 4 เฉพำะกรณีเพื่อใช้เป็นสำรมำตรฐำนใน

กำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร โดยส่งหนังสือขอ

อนุญำตต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พร้อมเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ข้อก ำหนดเฉพำะของ

วัตถุอันตรำย หลักฐำนกำรสั่งซื อจำก

ห้องปฏิบัติกำร ส่วนห้องปฏิบัติกำรที่

ต้องกำรใช้วัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 ก็

ต้องจัดท ำหนังสือขออนุญำตมีไว้

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย

ชนิดที่ 4 เฉพำะกรณีนี ด้วย

เช่นเดียวกัน ห้องปฏิบัติกำร  

    ท่ีต้องกำรใช้สำรท่ีเป็นวัตถุ

อันตรำยชนิดที่ 4 เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ

ควำมสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ สำมำรถ 

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์ของ 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
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ใน กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของ
วิธีทดสอบ (method validation) จะต้องมีกำรน ำสำร

มำตรฐำนมำใช้ในกระบวนกำร ทั งนี อำจน ำมำใช้ใน

กระบวนวิเครำะห์ทดสอบ และ/หรือกำรควบคุมคุณภำพ 

(Quality control) ซึ่งห้องปฏิบัติกำรอำจมีกำรน ำสำรที่

เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม มำ

ใช้เป็นสำรมำตรฐำนในกำรวิเครำะห์ วิจัย 

หรือตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของวิธี ซึ่ง

มีอยู่รวมทั งสิ น 51 รำยกำร สำรที่อยู่ใน

บัญชีรำยชื่อดังกล่ำว เช่น Polybromi-

nated Biphenyls (PBBs), Ethylene 

Dibromide  ณ ปัจจุบัน ได้มี (ร่ำง) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง 

หลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำ หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 เพื่อใช้เป็นสำร

มำตรฐำนในกำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ที่กรม

โรงงำนอุตสำหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. .... ก ำหนดให้

บริษัทจัดจ ำหน่ำยสำรเคมีที่น ำเข้ำสำรเคมีที่อยู่ในบัญชี 

  

การใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการการใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ  

ปวีณา เครือนิล paweena@dss.go. th  
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    LIKE 

mailto:paweena@dss.go.th
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   ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารทางเคมี ควำมถูกต้อง

และควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิเครำะห์เป็นปัจจัยส ำคัญท่ี  

ผู้วิเครำะห์ ทุกคนต้องตระหนัก และให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 

ควำมใช้ได้ของกำรวัด เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ท ำให้เกิดของควำม

น่ำเชื่อถือ ของผลกำรวิเครำะห์  เพื่อเป็น  

  กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกร   

       ท่ีปฏิบัติงำน  

  ให้มีควำมมั่นใจ  

   และสำมำรถปฏิบัติ   

         งำนได้อย่ำงมี 

      ประสิทธิภำพ  

 

 

 ส ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร ได้จัด

อบรมหลักสูตรควำมใช้ได้ของกำรวัดส ำหรับห้องปฏิบัติกำรเคมี 

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมใช้ได้

ของกำรวัด  องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดควำมใช้ได้ของกำรวัดและควำม

สอบกลับได้ของกำรวัด กำรตรวจสอบควำม

สมเหตุสมผลของวิธีและขั นตอนในกำรด ำเนินกำร 

กำรค ำนวณค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวัด และ

กำรประกันคุณภำพผลกำรวัด  นอกจำกเรียน

ภำคทฤษฏีแล้วผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมยังได้ฝึก

ปฏิบัติ จำกกรณีศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  

 ส ำหรับปีงบประมำณ 2555 ทำงส ำนักฯ 

ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว ในวันท่ี  

21-25 พฤษภำคม 2555 ณ ส ำนักพัฒนำ

ศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 

อารีย์  คชฤทธิ์  aree@dss.go. th  

                                                            ความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมีความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมีความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี    
              แนะน าหลักสูตรแนะน าหลักสูตร   

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Reliability_(statistics) 

 

    LIKE 

http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:aree@dss.go.th
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                                                            ความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมีความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมีความใช้ ได้ของการวัดส าหรับห้องปฏิบัติการเคมี    
              แนะน าหลักสูตรแนะน าหลักสูตร   

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี ปัทมา นพรัตน์   
nopparat@dss.go. th  

    เปิดประตูสู่อำเซียน          เปิดประตูสู่อำเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)   

1.1.  เมื่อใดที่ห้องปฏิบัติการต้องท าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิีเมื่อใดที่ห้องปฏิบัติการต้องท าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวธิี   
     เมื่อห้องปฏิบัติกำรใช้วิธีที่พัฒนำขึ นมำใหม่ หรือเมื่อห้องปฏิบัติกำรใช้วิธีที่มีกำรปรับเปลี่ยนจำก 
วิธีมำตรฐำน 

2.2.  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธมีีขั้นตอนท่ีส าคัญที่ต้องปฏบิัติอย่างไรบ้างการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธมีีขั้นตอนท่ีส าคัญที่ต้องปฏบิัติอย่างไรบ้าง   

     กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของวิธี มีขั นตอนที่ส ำคัญ 4 ขั นตอน คือ  

1. ตั งเกณฑ์ก ำหนดที่ต้องกำร (specification of the requirements ) 

2. จัดท ำคุณลักษณะเฉพำะที่แสดงคุณสมบัติของวิธี  (determination of the performance   
characteristics of the method) 

3. ตรวจสอบว่ำเกณฑ์ก ำหนดต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุผลได้โดยใช้วิธีดังกล่ำว (check of fulfillment of 
requirements by using the method) 

4. สรุปผลว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน (statement of the validation of the method) 

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสำหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ 

1.  ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน หรือ ASEAN POLITICAL AND SECURITY  COMMUNITY (APSC)  

2.  ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน หรือ ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) 

3.  ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)  

 เพื่อให้อำเซียนบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นประชำคมทำงเศรษฐกิจภำยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มีแผนกำร

ด ำเนินงำนเพื่อจัดตั งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ (AEC Blueprint) ซึ่งมีองค์ประกอบส ำคัญดังนี  

I. กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว จะน ำไปสู่กำรใช้กฎระเบียบ : กำรค้ำในประเทศสมำชิกทั งหมดเป็นอย่ำง

เดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั งในด้ำนมำตรฐำน คุณภำพ รำคำ อัตรำภำษี รวมถึง

กฎระเบียบในกำรซื อขำย กำรขจัดมำตรกำรและข้อกีดกันต่ำงๆ รวมถึงกำรมีมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง

กำรค้ำ เงื่อนไขกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลสัญชำติอำเซียนประเภทบริกำรและกำรลงทุนที่เสรี                     มีต่อในหน้า 8 

    LIKE 

    LIKE 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)  (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)  (ต่อจากหน้า ต่อจากหน้า 7)7)  

II. กำรสร้ำงอำเซียนให้เป็นภูมิภำคที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region) 

ในเวทีกำรค้ำโลก ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน โทรคมนำคม กำรเงินกำรธนำคำร กำรจัดระบบกำรค้ำให้มี

กำรแข่งขันที่เป็นธรรม และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นต้น  

III. กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงสมำชิกอำเซียน โดยพัฒนำ S M E s  และเสริมสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆ เช่น โครงกำรริเริ่มเพื่อกำรรวมกลุ่มของอำเซียน (Initiative for 

ASEAN Integration: IAI) ในกำรลดช่องว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมำชิก 

IV. กำรเชื่อมโยงของอำเซียนเข้ำกับเศรษฐกิจโลก ด้วยกำรเน้นและปรับประสำนนโยบำยเศรษฐกิจอำเซียนกับประเทศ

นอกภูมิภำค ให้มีท่ำทีร่วมกัน โดยกำรจัดท ำเขตกำรค้ำเสรีอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำต่ำงๆเพื่อให้เครือข่ำยกำร

ผลิต/จ ำหน่ำยภำยในอำเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอ่ืนของโลก 

  ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้เร่งรัดกำรรวมกลุ่มใน 12 สำขำที่ส ำคัญก่อน คือ 1) ยำนยนต์  2) ไม้   

3) ยำง  4) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  5) เกษตร 6) ผลิตภัณฑ์ประมง  7) อิเล็กทรอนิกส์  8) เทคโนโลยีสำรสนเทศ  9) สุขภำพ  

10) กำรท่องเที่ยว  11) กำรบิน  12) โลจิสติกส์  

ที่มา :  http://www.aseanthailand.org/h2_4.html  
 http://www.ksmecare.com/FileUpload/Editor/DocumentUpload/WebContent/AEC_SMEs_TH_202.pdf 

ที่ปรึกษา 

 นางจินตนา  ลีกิจวัฒนะ 

 นายอนุสิทธิ์  สุขม่วง 

บรรณาธิการ  

 นางอุมาพร  สุขม่วง  

กองบรรณาธิการ 

 นางสาวอรทัย  ลีลาพจนาพร 

 นางสาวปัทมา  นพรัตน์ 

 นางชุติมา  วิไลพันธ์ 

http://blpd.dss.go.th 

ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Phone: 0 2201 7425 

Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 

อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ 

75/7 ถนนพระรำมที่ 6  

แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 
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