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สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทดสอบ

วารสาร วศ. ฉบับนี้ได้รับโอกาสพิเศษสัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรือ่ ง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ผลักดันให้มกี ารบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพือ่ เป็นการป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ ว่ มงานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบตั ภิ ยั
ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด�ำเนินงานบริหารจัดการ
เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มอบหมายให้ด�ำเนินการเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เห็นความส�ำคัญของความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้ผลักดันเรื่องนี้ให้ออกเป็น พ.ร.บ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แต่การบังคับใช้เป็นกฎหมายยังไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง อาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน
จึ ง เห็ น ว่ า กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารต้ อ งมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านให้ ชั ด เจน โดยให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารด� ำ เนิ น การ
จัดท�ำมาตรการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารก่อน เพือ่ เป็นต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
ดังนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงได้จัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือปฏิบัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการขึ้นมา
โดยมอบหมายนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบ น�ำรูปแบบของต่างประเทศมาเป็นต้นแบบในการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กอปรกับกระทรวงแรงงานได้ออกกฎหมายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 โดยก�ำหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ดังกล่าวในสถานประกอบการ และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
เพื่อให้เกิดการบริหารความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานและภัยพิบัติในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ทีผ่ า่ นมากรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารมาโดยตลอด จึงจัดตัง้ คณะท�ำงาน
ด้านอัคคีภัยและคณะท�ำงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตรายขึ้น ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว แต่ยัง
ไม่สามารถผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทุกหน่วยงานด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้ ด้วยปัญหาในเรื่อง
โครงสร้างเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ซึ่งตอนนี้การปรับปรุงอาคาร
ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการน�ำนโยบายด้านความปลอดภัยมาปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

• มีการมอบหมายการด�ำเนินงานอย่างไร
ในขณะนี้ได้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ในด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน มี ร ะบบความปลอดภั ย อย่ า งเป็ น
รูปธรรม และให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักถึงการป้องกัน
ความปลอดภัยในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

• แนวทางส่งเสริมบุคลากร
ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมบุคลากรนั้น ได้ให้นโยบายกับคณะกรรมการฯ เรื่องการส่งเสริมและจัดอบรม
ให้แก่บุคลากร อีกทั้งให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานในหน่วยงานขึ้น เพื่อดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเก็บ ความปลอดภัย
และการป้องกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบการป้องกันความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรูแ้ ละฝึกอบรม นอกจากนีย้ งั ให้หน่วยงานท�ำงานร่วมกับกรมบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ เตรียมการส�ำหรับ
การป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• โครงสร้างการด�ำเนินงาน
พ.ร.บ. ได้ก�ำหนดโครงสร้างการท�ำงานไว้อย่างชัดเจน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
โดยมี ผ มเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารความปลอดภั ย ในสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งาน ผมได้ ส นั บ สนุ น การท� ำ งานทุ ก ด้ า น
และยังสอบถามปัญหาจากคณะท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการลงไปดูแล
สถานประกอบการ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานอย่างมีความสุข ไม่เกิดความเครียด ได้แลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
อี ก เรื่ อ งที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ตั ว แทนกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ในยุ ท ธศาสตร์
ด้านการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ก�ำหนดความปลอดภัยด้านสารเคมีภายในประเทศ ผมเอง
ให้ความส�ำคัญโดยมอบหมายโครงการเคมี ให้ทำ� หน้าทีต่ ดิ ตามดูแลความปลอดภัยด้านสารเคมีภายในประเทศ จัดเก็บผลิตภัณฑ์
จากท้องตลาด เช่น เครื่องใช้ ของเล่น และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมาตรวจสอบสารอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สารเคมี
และการบริหารจัดการด้านเคมีในต่างประเทศ ซึง่ จัดโดยสถาบันบริหารจัดการสารเคมีของประเทศสวีเดนและได้รบั การสนับสนุน
ทุนอบรมให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกปี
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Special Guest

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของประเทศไทย
คอลัมน์ Special Guest ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีว
อนามั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ให้ สั ม ภาษณ์ ใ นเรื่ อ ง
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานและก�ำลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

• ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
เรื่องระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้น ได้เป็นแกนน�ำในการ
ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อยื่นให้คณะกรรมการหลายชุด โดยได้ท�ำการพิจารณาและท�ำประชาพิจารณ์ 2 ครั้ง
มีการเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรอน�ำเข้ามติ ครม. เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ต่อไป นี่คือเรื่อง พ.ร.บ. ความปลอดภัย
ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินการ นอกเหนือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีโครงการของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ที่ได้จัดท�ำโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งดิฉันเป็นคณะกรรมการก�ำกับนโยบายเรื่องความปลอดภัย
ในการท�ำงานห้องปฏิบัติการอยู่ แต่ วช. จะเน้นในเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย คือไม่ได้เน้นเรื่องของ
ห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป ในขณะที่ พ.ร.บ. ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทีไ่ ด้นำ� เสนอและเตรียมขอมติ ครม.
อยู่ขณะนี้ จะท�ำในทุกห้องปฏิบัติการที่เข้าเกณฑ์ คือ เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องมือ สารเคมี หรือสารอันตราย
ต่างๆ ด้วย นี่คือความแตกต่างของ 2 เรื่องที่กล่าวมา
ในประเทศไทยปัจจุบันมีความตื่นตัวเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงาน
ภาครัฐ การที่จะก�ำหนดเรื่อง การท�ำประชาพิจารณ์ หรือการประกาศว่าจะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนั้น
แกนน�ำที่จะยกร่างรวมทั้งหมดและน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด้านโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของ วช. จะเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องจะช่วย
กระตุน้ ให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน หันมาสนใจเรือ่ งความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาระบบเกณฑ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเกณฑ์ความปลอดภัย
ทีไ่ ด้มาตรฐานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ว่าเป็นอย่างไร ในปัจจุบนั นีโ้ ครงการยกระดับความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการวิจัยออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน และยังได้ขอเป็นมาตรฐาน มอก. 2677 ซึ่งหมายความว่าหากห้อง
ปฏิบตั กิ ารใดทีต่ อ้ งการท�ำงานในลักษณะของการวิเคราะห์ ทดสอบอุตสาหกรรมซึง่ จ�ำเป็นต้องมีกฎระเบียบ จะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เหล่านี้ ซึง่ สามารถน�ำข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์และการปฏิบตั เิ หล่านีไ้ ปยืน่ ขอ มอก. 2667 ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ก�ำหนดไว้ในประกาศที่ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้

• ปัญหาที่พบ และข้อแก้ ไข
เรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้ด�ำเนินการอยู่ เราท�ำเพื่อความปลอดภัยของคนท�ำงานเป็นหลัก พ.ร.บ. ฉบับนี้
อาจไม่มีความหมายต่อคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลย แต่ส�ำหรับคนท�ำงานแล้วส�ำคัญมาก ในการที่เราออก พ.ร.บ. ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วย
ควบคุมการท�ำงานในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย เราได้เล็งเห็นแล้วว่าความปลอดภัยของคนปฏิบัติการหรือคนท�ำงานเป็นสิ่งส�ำคัญ
ดังนั้นหากเราได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของ พ.ร.บ. ตัวนี้ จะพบว่าในสมัยก่อนเราไม่ได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของคนท�ำงาน
มากนัก หาก พ.ร.บ. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตัวนี้ประกาศใช้ ก็จะเป็นเหมือนค�ำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลให้ความสนใจในเรื่อง
ความปลอดภัยของคนท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท�ำงานในห้องปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีและสารอันตรายอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนนั้นถือว่าเป็นจุดที่เรามองถึงเรื่องประโยชน์และความส�ำคัญของ พ.ร.บ. ตัวนี้
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Special Guest
• ความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน
ณ ตอนนี้ ดิ ฉั น มองว่ า หลายๆ คนที่ ท� ำ งานและ
พยายามก่อให้เกิดการพัฒนาระบบความปลอดภัยขึ้นภายใน
ประเทศไทยมีอยู่มากมาย ซึ่งหากท�ำเพียงคนเดียวหรือหน่วย
งานเดียวก็จะประสบความส�ำเร็จไม่ได้ ฉะนั้นหลักการท�ำงาน
เรื่อง พ.ร.บ. ความปลอดภัยเหล่านี้เราจะท�ำงานในลักษณะ
ของเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความรู้กันตลอดเวลา
ดิฉันท�ำงานตรงนี้มากว่า 15 ปี ได้ผลักดันในเรื่องการจัดระบบการจัดการสารเคมี การจัดการของเสียอันตราย จัดระบบ
การท�ำงานอย่างปลอดภัย ในฐานะที่ท�ำงานอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พัฒนาระบบที่มีกฎระเบียบที่ผู้บริหาร
ได้ออกนโยบาย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนท�ำงานอย่างปลอดภัย จึงเริ่มจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาตั้งแต่ต้น ให้รู้ว่าความปลอดภัย
คืออะไร และนักศึกษาที่ต้องท�ำงานในห้องปฏิบัติการมีกฎระเบียบว่าจะต้องฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�ำงานในห้องปฏิบัติการ
และสอบเพื่อวัดความรู้ในสิ่งที่เราฝึกอบรม ว่านักศึกษาได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหน จากนั้นมหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตร
ความปลอดภัยให้นกั ศึกษาไปใช้เพือ่ ขออนุญาตเข้าท�ำงานในห้องปฏิบตั กิ าร โดยเกียรติบตั รสามารถใช้ได้ 2 ปี ซึง่ เราด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

• แนวโน้มการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในอนาคต
คนท�ำงานในห้องปฏิบัติการไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองท�ำงานกับสิ่งที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนา
ระบบเหล่านี้คือเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยในการท�ำงาน เช่น หากเราต้องท�ำงานในห้องปฏิบัติการนี้จะมีการประเมินว่า
คนนี้เสี่ยงภัยอันตรายกับสารที่ท�ำงานชนิดไหน อย่างไร ในการประเมินความเสี่ยงภัยเมื่อทราบว่าคนนี้ท�ำงานกับสารตัวนี้แล้วเสี่ยงภัย
เสี่ยงอันตราย จะต้องจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าคุณจะปลอดภัยหรือไม่
อย่างไร ก็คอื ต้องประเมินความเสีย่ ง ซึง่ ต้องสามารถประเมินได้ดว้ ยตัวเองหรือมีหวั หน้างานเป็นผูป้ ระเมินให้ โดยในอนาคตความส�ำคัญ
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงภัยจะมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น

• ระบบความปลอดภัยของประเทศไทยกับต่างประเทศ
ประเทศไทยท�ำระบบมาตรฐานได้ไม่แพ้ประเทศใดในโลก เพียงแต่เรายังขาดในเรื่องการบังคับใช้มากกว่า ซึ่งเมื่อใดที่ระบบ
ไม่ถกู ประกาศใช้หรือเคร่งครัดในการน�ำออกมาใช้งานก็จะท�ำให้ระบบความปลอดภัยเหล่านีห้ ย่อนยาน ศักยภาพเราไม่ได้ดอ้ ยกว่าคนอืน่
เพียงแต่คนอื่นมีการบังคับและประกาศใช้อย่างจริงจัง แต่ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องน�ำระบบเหล่านี้มาใช้ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยกับคนที่ท�ำงานในห้องปฏิบัติการทุกคน
ในส่วนของดิฉันได้ท�ำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเป็นกรรมการร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ชุดนี้ ขณะนี้มองว่า
พนักงานทุกคนของกรมวิทยาศาสตร์บริการนัน้ เข้าใจอย่างทีด่ ฉิ นั เข้าใจ คือ 1. ความปลอดภัยในการท�ำงานห้องปฏิบตั กิ ารเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
2. เรื่องระบบเรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งคนที่ท�ำงานในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เราเล็งเห็นความส�ำคัญตรงนี้จึงช่วยกันผลักดัน
เพือ่ ให้รา่ ง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ เกิดการน�ำไปบังคับใช้ได้จริง เป็นส่วนทีด่ ฉิ ันกับกรมวิทยาศาสตร์บริการเห็นพ้องต้องกันและท�ำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

• ฝากถึงบุคลากรในห้องปฏิบัติการ

ฝากถึงทุกคนที่ท�ำงานในห้องปฏิบัติการให้มองความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญอันดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�ำงาน
ได้อย่างมั่นใจ สบายใจ ไม่มีความเสี่ยง นอกเหนือจากนั้นดิฉันเชื่อว่าในการที่เราค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเองจะส่งผลถึง
ความปลอดภัยของชุมชนรอบข้างที่เราท�ำงานอยู่ด้วย ดิฉันเชื่อว่าการที่เรารับรู้และเข้าใจว่าเราท�ำงานกับสารอันตรายหรือสารเคมี
ที่มีความเสี่ยงสูงแบบไหน อย่างไร จะสามารถช่วยให้เราท�ำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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นีระนารถ แจ้งทอง
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ โครงการเคมี
วันดี ลือสายวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการเคมี

แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                     
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น
ผู้แทนรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) กอปรกับ
นโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จัดท�ำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางป้องกันอันตรายและสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็นหน่วยงานราชการต้องจัดให้มีมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในหน่วยงานด้วย โดยที่
มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ผลักดัน
ให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานภายนอกและมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วศ. ตามค�ำสั่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการที่ 83/2558 โดยคณะท�ำงานฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. รวบรวมและจัดท�ำแนวทางปฏิบัติด้าน
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ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 2. คัดเลือกห้องปฏิบัติการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย  3. ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารของวศ. ตามความเหมาะสมและน�ำเสนอ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย      

การจั ด ท� ำ แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นความปลอดภั ย ห้ อ ง
ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ สอบเที ย บ วิ จั ย
และพัฒนา รวมถึงห้องปฏิบัติการส�ำหรับการจัดฝึกอบรม
และผู้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลเกิด
ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งการด�ำเนินการของคณะ
ท�ำงานฯ เริ่มจากการน�ำคู่มือความปลอดภัย 3 เล่ม (คู่มือการ
จัดการสารเคมีและการก�ำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติ
การ คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพภายในห้อง
ปฏิบัติการ และคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับห้อง
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ปฏิบตั กิ าร) ทีค่ ณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้าน
สารเคมี แ ละของเสี ย อั น ตรายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ
อนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นชี ว ภาพ
และกายภาพในห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการจัดท�ำ
ฐานข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ จั ด ท� ำ ไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2556 มาพิจารณาเพื่อจัดท�ำให้เป็นเล่มเดียวกัน
โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ระบบการจัดการสารเคมีและ
ของเสียอันตราย การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนตัว การจัดการลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ
การป้ อ งกั น และการแก้ ไขอุ บั ติ ภั ย ต่ า งๆ การสร้ า งความ
ตระหนักโดยการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการและการสื่อสารในองค์กร รวมถึงการจัดท�ำ
ข้อมูลและเอกสารความปลอดภัย

บทความพิเศษ

หลังจากการพิจารณาคูม่ อื ความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว
คณะท� ำ งานฯ ได้ ป ระชุ ม หารื อ เรื่ อ งองค์ ป ระกอบความ
ปลอดภั ย ทั้ ง หมด และสรุ ป ว่ า การด� ำ เนิ น การด้ า นความ
ปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
จะเน้นองค์ประกอบความปลอดภัย 7 เรือ่ ง ได้แก่ การบริหาร
จัดการความปลอดภัย การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย
ลั ก ษณะทางกายภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องมือ การป้องกันและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน การให้
ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
และการจั ด การข้ อ มูล และเอกสาร รวมทั้ง มีการปรับ เพิ่ม
เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้รังสี การบริหาร
ความเสี่ ย ง และการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิบัติเพื่อทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เอกสารแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย
ในห้องปฏิบัติการ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมระบบการจั ด การ

ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี
ของส�ำนัก งานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม จากนั้ น
คณะท�ำงานฯ ได้ศึกษา ทบทวน ปรับแก้ และเพิ่มเติมข้อมูล
ทั้ง 7 เรื่อง จนสามารถรวบรวมจัดตีพิมพ์เป็นเล่มโดยใช้ชื่อ
“คู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ด ้ า นความปลอดภั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกรม
วิทยาศาสตร์บริการ” และคณะท�ำงานฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรม
เรื่อง “การเสริมสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
วศ.” ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์
บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของ วศ. โดยการ
อบรมครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือห้องปฏิบัติการในการตอบ
แบบประเมิ น การจั ด อบรมและแบบฟอร์ ม การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ เพื่ อ การทบทวน
การจัดการด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการจ�ำนวน
20 ห้องปฏิบัติก าร สามารถน�ำมาใช้เพื่อวางแผนในการ
ด�ำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ในเรื่องต่างๆ ต่อไป          
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สรรสาระ
กฤษฎา สุทธิพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

อันตรายที่เกิดจากการใช้

เครื่องทดสอบเชิงกลของวัสดุก่อสร้าง
การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุก่อสร้าง มีความส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การน�ำสมบัตขิ องวัสดุกอ่ สร้างแต่ละชนิด ไปใช้คำ� นวณออกแบบเพือ่ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง การทดสอบมีหลายรายการ
ทดสอบ เช่น ความต้านแรงดึง ความต้านแรงอัด ความต้านแรงดัด ความทนความดัน ความทนการขัดสี และความทน
ต่อการกระแทก การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุก่อสร้างในเชิงกลบางรายการทดสอบ จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบเป็นแหล่ง
ให้ก�ำเนิดแรง เพื่อท�ำให้ชิ้นตัวอย่างทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ดังนั้นผู้ใช้เครื่องทดสอบต้องมีความเข้าใจ
หลักการท�ำงานเบื้องต้นของเครื่องทดสอบ อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องทดสอบ และต้องรู้แนวทางในการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เครื่องทดสอบและบุคคลใกล้เคียง
ตัวอย่างอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องทดสอบ
วัสดุก่อสร้างในเชิงกลแต่ละชนิด ที่จะกล่าวถึง มีรายละเอียด
ดังนี้
1. เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing
Machine) เป็ น เครื่ องทดสอบที่ส ามารถใช้ท ดสอบสมบัติ
ของวัสดุก่อสร้างได้หลายรายการ เช่น ความต้านแรงดึง
ความต้านแรงอัด และความต้านแรงดัด เครื่องทดสอบชนิดนี้
จะให้ก�ำเนิดแรงโดยการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่ง ในการใช้
เครือ่ งทดสอบอเนกประสงค์สำ� หรับทดสอบรายการความต้าน
แรงดึ ง ผู ้ ท ดสอบมี ข ้ อ ควรระวั ง ในขั้ น ตอนการจั บ ยึ ด ชิ้ น
ตัวอย่างทดสอบด้านบนและด้านล่างเป็นพิเศษ เพราะหาก
ปากจับชิน้ ตัวอย่างทดสอบเป็นแบบอัตโนมัตแิ ล้ว ปากจับอาจ
เคลื่อนที่หนีบมือผู้ทดสอบได้ และระหว่างทดสอบผู้ทดสอบ
ต้องระวังเศษชิ้นตัวอย่างทดสอบกระเด็นเข้าตา เนื่องจากชิ้น
ตัวอย่างทดสอบบางชนิดสามารถรับแรงได้สูง เมื่อหักอาจ
กระเด็นด้วยความเร็วสูงตามไปด้วย ในการใช้เครื่องทดสอบ
อเนกประสงค์ส�ำหรับทดสอบรายการความต้านแรงอัด หาก
ชิ้นตัวอย่างทดสอบมีความแข็งแต่เปราะ และรับแรงอัดได้สูง
ผู้ทดสอบต้องระวังเศษชิ้นตัวอย่างทดสอบแตกกระเด็นใน
ระหว่างการทดสอบด้วยเช่นกัน   
2. เครือ่ งทดสอบความทนความดัน (Pressure Testing
Machine) เป็นเครื่องทดสอบที่ให้ก�ำเนิดแรงดันโดยใช้ถังแก๊ส
ที่มีความดันสูง เช่น ถังแก๊สไนโตรเจน ต่อเข้ากับอุปกรณ์
ควบคุ ม แรงดั น โดยสามารถเพิ่ ม และลดความดั น ให้ กั บ
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ภาพที่ 1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์

ภาพที่ 2 เครื่องทดสอบความทนความดัน

สรรสาระ
ชิ้นตัวอย่างทดสอบ ข้อควรระวังในการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
ที่ทนความดัน ผู้ทดสอบต้องตรวจดูจุดต่อต�ำแหน่งต่างๆ
ให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดการ
รั่ ว ซึ ม หรื อ หลุ ด ในระหว่ า งการทดสอบ เพราะหากจุ ด ต่ อ
ต�ำแหน่งใดเกิดการรั่วซึมหรือหลุดในระหว่างการทดสอบ
อาจเกิ ด การกระเด็ น หรื อ แรงดั น รั่ ว ไหลท� ำ อั น ตรายต่ อ
ผูท้ ดสอบ หรือบุคคลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงได้ ในการทดสอบความทน
ความดันระเบิด (Burst Pressure) ซึ่งต้องให้แรงดันแก่ชิ้น
ตัวอย่างทดสอบจนแตก ผู้ทดสอบต้องระวังอันตรายจาก
การกระเด็นของเศษชิ้นตัวอย่างทดสอบ และแรงดันที่พุ่ง
กระจายออกมาจากชิ้นตัวอย่างทดสอบด้วย    
3. เครื่ อ งทดสอบการขยายตั ว โดยออโตเคลฟ
(Autoclave Expansion Testing Machine) เป็นเครื่องทดสอบ
ที่ใช้ความร้อนในการต้มน�้ำให้เดือดกลายเป็นไอน�้ำและกัก
ความดั น ของไอน�้ ำ ไว้ ภ ายในถั ง เก็ บ ความดั น ไม่ ใ ห้ รั่ ว ไหล
ส�ำหรับการทดสอบการขยายตัวโดยออโตเคลฟของปูนซีเมนต์
ตามมาตรฐาน ASTM C151/C151M-15 ก�ำหนดให้เก็บชิ้น
ตัวอย่างทดสอบไว้ภายในถังเก็บความดันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ที่ความดัน 295 psi อุณหภูมิ 216 ๐C ก่อนน�ำชิ้นตัวอย่าง
ทดสอบออกมาวัดความยาว ดังนั้นผู้ทดสอบต้องปิดฝาถัง
เก็บความดันให้แน่นสนิทไม่ให้เกิดการรั่วไหลของความดัน  
นอกจากนี้ก่อนเปิดฝาถังเก็บความดันน�ำชิ้นตัวอย่างทดสอบ
ออกมาวัดความยาวเมือ่ ระยะเวลาครบ 3 ชัว่ โมง ต้องให้แน่ใจ
ว่าอุณหภูมิของน�้ำภายในถังเก็บความดันต�่ำกว่าจุดเดือด
และความดันต้องเป็นศูนย์ มิฉะนั้นน�้ำภายในถังเก็บความดัน
จะเกิดการพุ่งกระจายออกมาภายนอกซึ่งเป็นอันตรายอย่าง
มากต่อผู้ทดสอบและบุคคลใกล้เคียง  
4. เครื่องทดสอบความทนการขัดสี (Abrasion Resistance Testing Machine) เครือ่ งทดสอบความทนการขัดสีตาม
มาตรฐาน ASTM C944/C944M-12 เป็นเครื่องทดสอบที่ใช้
แท่งน�้ำหนักกดทับลงบนแกนหมุนโดยปลายแกนหมุนจะมี
ลักษณะเป็นซี่เหล็กแหลมๆ จ�ำนวนมาก เพื่อหมุนขัดผิวของ
ชิ้นตัวอย่างทดสอบให้เกิดการสึก ดังนั้นก่อนน�ำชิ้นตัวอย่าง

ทดสอบเข้าและออกจากเครื่องทดสอบต้องให้แน่ใจว่ามีการ
ยกและยึดแกนหมุนของเครือ่ งทดสอบอย่างแข็งแรงไม่เกิดการ
ร่วงหล่นระหว่างน�ำชิน้ ตัวอย่างทดสอบเข้าและออกจากเครือ่ ง
ทดสอบ มิฉะนั้นซี่เหล็กแหลมๆ ของปลายแกนหมุนจะร่วง
หล่นทับมือเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ก่อนการเดินเครื่อง
ทดสอบจะต้องจับยึดชิน้ ตัวอย่างทดสอบกับฐานให้แน่น เพือ่
ไม่ให้ชิ้นตัวอย่างทดสอบกระเด็นเนื่องจากแรงเหวี่ยงของ
เครื่องทดสอบระหว่างการทดสอบ  

ภาพที่ 3 เครื่องทดสอบการ
ขยายตัวโดยออโตเคลฟ

ภาพที่ 4 เครื่องทดสอบ
ความทนการขัดสี

การทดสอบสมบั ติ ข องวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งโดยใช้ เ ครื่ อ ง
ทดสอบในเชิงกล เมื่อผู้ใช้เครื่องทดสอบมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการท�ำงานเบือ้ งต้นของเครือ่ งทดสอบ อันตรายทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจากการใช้เครื่องทดสอบแล้ว จะต้องจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้น เช่น ถุงมือ แว่นตา
นิรภัย หน้ากากปิดจมูก และรองเท้านิรภัย เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องทดสอบ สถานที่
ท�ำงานหรือสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งทดสอบต้องมีความเหมาะสม
มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ระหว่างพื้นที่อันตรายที่ห้าม
บุคคลเข้าไปในระหว่างการทดสอบ และพื้นที่ปลอดภัยที่
ให้ ผู ้ ใช้ เ ครื่ อ งทดสอบ หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งท� ำ งานระหว่ า ง
การทดสอบ เพือ่ ท�ำให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C151/C151M-15, Standard test method for autoclave expansion
of hydraulic cement. West Conshohocken PA : ASTM International, 2015.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ASTM C944/C944M-12, Standard test method for abrasion resistance of concrete or mortar surfaces by the rotating-cutter
method. West Conshohocken PA : ASTM International, 2015.    
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สรรสาระ
ภูวดี ตู้จินดา
ก่อพงศ์ หงษ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

สารเรืองแสงในผลิตภัณฑ์กระดาษ :

อันตรายที่ซ่อนอยู่ในความขาว

สารเรืองแสง หรือ Optical Brightening Agents (OBA) คือ สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เพิ่มความขาวสว่างในการผลิต
กระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษส�ำหรับสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงกระดาษอนามัยและภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากกระดาษ
ด้วยสารเรืองแสงเป็นสารเคมีทลี่ ะลายในน�ำ้ ได้ มีอนุพนั ธ์ของ Stilbene ซึง่ รูปร่างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิง
หากได้รับสาร Stilbene ในปริมาณมาก จะสะสมในร่างกาย และอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรือท�ำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศได้
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้กรวยน�้ำดื่มถึงปีละ 3,000 ล้านใบ หรือเท่ากับวันละ
10 ล้านใบ ซึง่ หมายถึงมีผใู้ ช้กรวยน�ำ้ ประมาณวันละ 5 ล้านคน กรวยน�ำ้ ดืม่ ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่
หลายในปัจจุบันจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้ผลิตจากกระดาษส�ำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food
Grade) จึงอาจมีสารเรืองแสงเจือปนอยู่ เมื่อผู้บริโภคใช้กรวยน�้ำเหล่านี้บรรจุน�้ำดื่ม เป็นไปได้
ที่จะมีสารเรืองแสงละลายปนอยู่ในน�้ำ และเข้าสู่ร่างกายเมื่อผู้บริโภคดื่มน�้ำนั้นเข้าไป
ผลิตภัณฑ์กระดาษที่สัมผัสกับผิวหนังของผู้ใช้อีกอย่างหนึ่งคือกระดาษอนามัย
ซึง่ เนือ้ กระดาษอนามัยรีไซเคิลมักมีสว่ นผสมของสารเรืองแสงอยูด่ ว้ ย เมือ่ ใช้กระดาษอนามัย
ที่มีสารเรืองแสงเช็ดท�ำความสะอาดผิว จะหลงเหลือสารตกค้างอยู่บนผิวหนังอาจท�ำให้
บางคนเกิดอาการแพ้ และจากการศึกษาพบว่าเมื่อสารเรืองแสงได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
(UV) จากแสงแดด (ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร) อาจเหนี่ยวน�ำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
ที่ผิวหนัง ท�ำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ ดังนั้นเมื่อจะเลือกใช้กระดาษอนามัยเพื่อท�ำความ
สะอาดผิวหนัง ควรเลือกที่ไม่มีสารเรืองแสง (fluorescence agent free)
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัย
และกรวยกระดาษ

สรรสาระ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิดสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเรืองแสงด้วยเครื่องตรวจวัดสารเรืองแสง
กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใช้เครื่องตรวจวัดสารเรืองแสง DESAGA
UV-STRAHLOER 700 STRAHLUNGSMAXIMUM BE1 366 nm. ซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดไฟเป็นแสง UV ในการตรวจสอบ
หากตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระดาษมีสารเรืองแสง จะสะท้อนแสงออกมา ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2 การตรวจสอบสารเรืองแสงตกค้างในกระดาษอนามัยด้วยเครื่องตรวจวัดสารเรืองแสง DESAGA UV-STRAHLOER 700 STRAHLUNGSMAXIMUM BE1 366 nm. ซ้าย-กระดาษอนามัยที่ไม่มีสารเรืองแสง ขวา-กระดาษอนามัยที่มีสารเรืองแสง

ถึงแม้ในหลายประเทศ เช่น เยอรมนีและญี่ปุ่น มีการ
ก�ำหนดให้บรรจุภัณฑ์กระดาษส�ำหรับอาหารต้องผ่านการ
ทดสอบว่าไม่มสี ารเรืองแสง แต่ประเทศไทยยังไม่มกี ฎระเบียบ
เรื่องนี้ อย่างไรก็ตามสารเรืองแสงเป็นสารพิษที่ควรหลีกเลี่ยง
โดยเฉพาะหากต้องสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่ม หากมีข้อ
สงสั ย สามารถส่ ง ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าทดสอบได้ ที่ ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ ส�ำหรับประชาชนทั่วไปสามารถตรวจวัด
เบื้องต้นได้ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีแสง UV เป็นแหล่งก�ำเนิด
แสง เช่น เครือ่ งตรวจธนบัตร เนือ่ งจากมีแหล่งก�ำเนิดแสงเป็น
แสง UV เช่นกัน

ภาพที่ 3 การตรวจสอบสารเรืองแสงตกค้างในกรวยกระดาษด้วย
เครื่องตรวจวัดสารเรืองแสง DESAGA UV-STRAHLOER 700
STRAHLUNGSMAXIMUM BE1 366 nm. ซ้าย-กรวยกระดาษที่ไม่มี
สารเรืองแสง ขวา-กรวยกระดาษที่มีสารเรืองแสง

เอกสารอ้างอิง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับกระดาษชำ�ระ : วิธีตรวจจับว่ากระดาษชำ�ระยี่ห้อไหน เป็นกระดาษรีไซเคิล [ออนไลน์]. Center clean Co., Ltd, 2016
[อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2559]. เข้าถึงจาก : http://www.cenclean.com/news_events/detail.php?id=81
สารเรืองแสงจากกรวยน้ำ� อันตรายที่เราไม่รู้ [ออนไลน์]. Masswell Chemical Group Co., Ltd, 2013 [อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2559]. เข้าถึง
จาก: http://www.masswellgroup.com/knowledge/สารเรืองแสงจากกรวยน้ำ�ดื่ม.html
เอสซีจี เปเปอร์ ชูนวัตกรรม “กรวยน้ำ�ไร้สารเรืองแสง” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย. ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 30 มกราคม 2558, 15:55
[อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2559]. เข้าถึงจาก : http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011928
FALK, Hans L., and E. BINGHAM.  Interaction of fluorescent whitening agents and ultraviolet radiation. AMBIO. 1973, 2 (1/2), 22-25.
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สรรสาระ
วันดี ลือสายวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการเคมี
วีระ สวนไธสง
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ โครงการเคมี
อังค์วรา พูลเกษม
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการเคมี

ความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการทดสอบ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบไม่วา่ จะเป็นห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ควบคุมคุณภาพสินค้าในสถานประกอบการ หรือห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ให้บริการทดสอบเพื่อรายงานผลการทดสอบให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการน�ำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ต้องด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อแสดงถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อย่างไรก็ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่มีความส�ำคัญยิ่ง ห้องปฏิบัติการส�ำหรับการศึกษา วิจัย หรือทดสอบจึงต้องมีระบบความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วย หน่วยงานใดที่ผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมองข้ามเรื่อง
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ หรือยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง นับว่าเป็นสถานที่
ท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูง เพราะการท�ำงานกับสารเคมีอันตรายเปรียบเสมือนภัยเงียบใกล้ตัว แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เคยเกิดก็ตาม
แต่สารเคมีอันตรายที่ใช้มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานในสถานที่นั้น รวมทั้งมีผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างแน่นอน

วน
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ัด ก า

ร

ฏ ิบัติ

ล การป

ลักษณะ
ทางกายภาพ
ของหองปฏิบัติการ
อุปกรณและเครื่องมือ

การจัดการอุปกรณ
การเตรียมความ
พรอมและตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

ม ิน ผ

การจัดการ
เอกสาร

ความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ

การจัดการ
ของเสียจาก
หองปฏิบัติการ

ระเ

การสำรวจ
และ
ร

การใหความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ

การจำแนก
การเก็บรักษา และ
การขนยายสารเคมี

การ
จดั

ยี่ ง
ามเส
รคว
กา

การบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ
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การท

ค�ำว่า “ความปลอดภัย” หมายถึงภาวะซึ่งความเสี่ยง
ของอั น ตรายต่ อ บุ ค คลหรื อ ความเสี ย หายถู ก จ� ำ กั ด ให้ อ ยู ่
ในระดับที่ยอมรับได้ (AS/NZS 4801) โดยการท�ำให้เกิด
ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบต้ อ งพิ จ ารณา
องค์ประกอบความปลอดภัย 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2) ลักษณะ
ทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
3) การจ� ำ แนก การเก็ บ รั ก ษา และการขนย้ า ยสารเคมี
4) การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 5) การจัดการ
อุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
6) การให้ ค วามรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในห้ อ ง
ปฏิบัติการ และ 7) การจัดการเอกสาร โดยความส�ำคัญ
ขององค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 เรื่องสามารถสรุป
อย่างย่อ ได้ดังนี้
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การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่อง
เกี่ ย วกั บ การจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โดยการจั ด การของเสี ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะต้ อ งมี ก าร
ด� ำ เนิ น การอย่ า งเหมาะสม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท� ำ ระบบบั น ทึ ก
ของเสี ย การจ� ำ แนกของเสี ย ตามประเภทและความเป็ น
อันตราย และพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ การจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการบ�ำบัด/ก�ำจัด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน
ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนถึงเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
นับว่ามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยและ
จะท�ำให้สามารถน�ำระบบไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมได้
โดยหน่วยงานก�ำหนดโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ
ด้ า นความปลอดภั ย ตามระดั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ
ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ ก�ำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน
และให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ลั ก ษณะทางกายภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น
โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร
ลั ก ษณะทางกายภาพหมายถึ ง ลั ก ษณะเชิ ง สถาปั ต ยกรรม
และวิศวกรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่การใช้งานที่ต้องมีการแยกส่วน
ที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการออกจากพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน และ
ต้องมีการจัดการอุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับระบบ
สัญจร ระบบไฟและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค
และระบบฉุกเฉิน รวมถึงการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติ
การด้วย ซึ่งลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอาจเป็น
ปัญหาใหญ่ในการพัฒนาระบบความปลอดภัยส�ำหรับห้อง
ปฏิบัติการที่มีการใช้งานมานานแล้ว
การจ�ำแนก การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมี
เป็นเรื่องที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การสารเคมี ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โดยกระบวนการจั ด การเรื่ อ งนี้ เ ริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ซื้ อ
การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล สารเคมี อ ย่ า งเป็ น ระบบ การขนส่ ง
การเคลื่ อ นย้ า ย การจ� ำ แนกสารเคมี ต ามประเภทและ
ความเป็นอันตราย และพิจารณาถึงความเข้ากันไม่ได้ของ
สารเคมี การจัดเก็บอย่างเหมาะสม และการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

การจัดการอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น เป็ น การท� ำ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย
ในเชิงการป้องกันและสามารถบริหารจัดการเบื้องต้นกรณี
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หน่วยงานต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ต่างๆ และเวชภัณฑ์เพื่อรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องท�ำแผนการด�ำเนินงาน แผนป้องกันและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่ดีและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงาน
ที่ต้องการพัฒนาระบบความปลอดภัย เพราะการให้ความรู้
ในเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
ท�ำให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัย
และสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในหน่วยงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุก คนปฏิบัติงานอย่ างมี
ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การจั ด การเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบความ
ปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจว่ า
หน่ ว ยงานมี ก ารจัดท� ำ  การแจกจ่ายเอกสารที่เป็นปั จจุบัน
การใช้งาน การทบทวนและการควบคุมเอกสารอย่างเหมาะสม
การจัดการเอกสารอย่างมีระบบท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่อง  
จากองค์ ป ระกอบความปลอดภั ย ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้
เรื่องลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ การจัดการ
สารเคมี และการจัดการของเสีย และการจัดการอุปกรณ์
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นเรื่อง
ทีต่ อ้ งศึกษาในรายละเอียดเพิม่ เติมอีกมากเพราะต้องค�ำนึงถึง
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ลั ก ษณะโครงสร้ า งเชิ ง สถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรมของ
หน่วยงานและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ นอกจากองค์ประกอบ
ความปลอดภัยทั้ง 7 เรื่องนี้แล้ว การท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ในระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบขององค์กร
ต้องมีการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล การจัดการความเสี่ยง
ที่ประกอบด้วยการบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติ และการทบทวนการจัดการด้วย เห็นได้ว่าการท�ำ
ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทุกภาคส่วนในหน่วยงาน ทีจ่ ะต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในเรื่ อ งความปลอดภั ย และร่ ว มมื อ กั น ท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ต่อไป ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
หลายแห่งมีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การมากขึ้น จึงมีการจัดท�ำมาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรมวิทยาศาสตร์บริการนับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี
ห้องปฏิบัติการจ�ำนวนมากเพื่อให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท�ำ
เอกสาร คู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ด ้ า นความปลอดภั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่าง
เป็นรูปธรรม และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้รับ
ความรู ้ ความเข้ า ใจ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน ท�ำให้
หน่วยงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
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อันตรายที่อาจเกิดจากการทำ�งานในห้องปฏิบัติการอาหาร
การทดสอบทางด้านอาหารเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีคุณค่าของสารอาหารให้ตรงกับความต้องการ เช่น แร่ธาตุและวิตามิน ฉลากโภชนาการ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่บ่งบอก
ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารหรือสารเคมีทใี่ ช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ซึง่ ต้องใช้ในปริมาณ
ที่กฎหมายก�ำหนดจึงจะปลอดภัย หรือโลหะหนัก และสารพิษจากจุลินทรีย์ ที่อาจมาจากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต
การทดสอบด้านอาหารมีทั้งเทคนิคทางด้านเคมี และทางด้านจุลชีววิทยา ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การทดสอบและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบัติงาน

การทดสอบโดยใช้เทคนิคทางด้านเคมี
ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่างอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสารเคมี
และอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบหาปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน
ทัง้ หมดในอาหารโดยวิธเี จลดาห์ลแบบย่อยด้วยหลุมและกลัน่
ด้วยไอน�้ำ  (Kjeldahl methods: block digestion/steam
distillation method) ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส กับสารเคมี
โดยมี ทั้ ง กรดแก่ แ ละด่ า งแก่ ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ใ นการกั ด กร่ อ นและ
ท�ำลายเนื้อเยื่อเมื่อสัมผัสหรืออาจได้รับอันตรายจากการสูด
ดม ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านควรสวมเสือ้ คลุมปฏิบตั กิ ารตลอดเวลา
ที่ ท� ำ งาน เพื่ อ ป้ อ งกั น ของเหลวที่ มี ฤ ทธิ์ กั ด กร่ อ นหรื อ
ระคายเคือง สวมแว่นตานิรภัยป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
คือกรดและด่าง สวมถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมีสัมผัส
กับมือโดยตรง สวมหน้ากากกรองป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ควรเลือกใช้หน้ากากกรองชนิดที่มีตัวกรอง (Filter) และควร
เทสารเคมีในตูด้ ดู ควันเพือ่ ป้องกันอันตรายจากไอของสารเคมี
หรือสารระเหยที่อาจจะท�ำให้ระคายเคืองต่อระบบหายใจ

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือการหาปริมาณไขมันในอาหาร
โดยวิธี Acid hydrolysis ในตัวอย่างพืช ผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ จากวิธีปฏิบัติงานมีการใช้สารเคมีที่เป็นกรดแก่
ซึง่ ไอของกรดจะท�ำให้ระคายเคืองต่อระบบหายใจและดวงตา
ส่วนสารละลายไดเอทิลอีเทอร์และปิโตรเลียมอีเทอร์ซึ่งเป็น
สารระเหยไวไฟ และลุกติดไฟเมื่อถูกเปลวไฟ อาจก่อให้เกิด
เปอร์ออกไซด์ซึ่งระเบิดได้ ขั้นตอนการสกัดควรระมัดระวัง
อย่างมาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรท�ำในตู้ดูดควัน เพื่อป้องกัน
อันตรายจากไอของสารนีท้ อี่ าจจะท�ำให้ระคายเคืองต่อระบบ
หายใจและดวงตา และควรห่างจากเปลวไฟเพื่อป้องกันการ
ลุกติดไฟ และใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุม
ปฏิบัติการ แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหย
และถุงมือไวนิล เป็นต้น
การทดสอบตัวอย่างอาหารบางการทดสอบอาจมีการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ตัวอย่าง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทดสอบทางด้าน
อาหาร ดังนี้
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เครื่อง High performance liquid chromatograph
(HPLC) ใช้ในการทดสอบหาชนิดของน�้ำตาลในอาหารและ
เครือ่ ง Gas chromatograph (GC) ใช้ในการทดสอบกรดไขมัน
ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์
อาหาร มีการใช้สารเคมี เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นด่าง
แก่ทมี่ ฤี ทธิท์ ำ� ลายเนือ้ เยือ่ สารละลายโบรอนไตรฟลูออไรด์จะ
ท�ำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน�้ำและเป็นพิษมากเมื่อสูดดม
สารละลายคลอโรฟอร์มเป็นสารพิษมีอนั ตรายต่อตับและเป็น
สารก่อมะเร็ง สารละลายโทลูอนี เป็นสารระเหยทีล่ กุ ติดไฟง่าย
สารละลายเฮกเซนมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจท�ำให้เกิด
อันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางหากได้รบั เป็นระยะเวลา
นาน และอาจเสียชีวิตได้ถ้ากลืนเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติงานควรท�ำใน
ตูด้ ดู ควัน สวมเสือ้ คลุมปฏิบตั กิ าร หน้ากากป้องกันไอสารเคมี
ชนิดที่มีตัวกรอง และสวมถุงมือไนไตรล์ทุกครั้งที่ต้องสัมผัส
กับสารเหล่านี้

การทดสอบโดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา

การทดสอบทางจุลชีววิทยาโดยทั่วไปเป็นการทดสอบ
จุลินทรีย์ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งชนิดของ
จุลินทรีย์แต่ละกลุ่มมีระดับความเสี่ยงและอันตรายต่อความ
ปลอดภัย สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
เช่น แบคทีเรียกลุม่ โคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิด อี. โคไล แซล
โมเนลลา หลักการทดสอบท�ำได้โดยเพิ่มจ�ำนวนเชื้อจุลินทรีย์
ที่ต้องการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม และเปรียบ
เที ย บการเจริ ญ หรื อ ลั ก ษณะโคโลนี หรื อ ชี ว เคมี กั บ เชื้ อ
จุลินทรีย์อ้างอิงที่ทราบสายพันธุ์

อันตรายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผู้ปฏิบัติงานมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั อันตรายจากการใช้เชือ้ จุลนิ ทรียอ์ า้ งอิงที่
ห้องปฏิบตั กิ ารใช้งานเป็นประจ�ำในการควบคุมคุณภาพผลการ
ทดสอบ หรือจากการเพิ่มจ�ำนวนขึ้นของเชื้อจุลินทรีย์เมื่อ
ทดสอบตัวอย่าง โดยจุลินทรีย์เหล่านั้นจะปนเปื้อนไปกับ
เสื้อผ้า มือ พื้นที่ปฏิบัติงาน อากาศภายในห้องปฏิบัติการ
หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้น�ำเชื้อจุลินทรีย์ไปปนเปื้อนยังบริเวณ
อืน่ ๆ หรือออกสูส่ งิ่ แวดล้อม ห้องปฏิบตั กิ ารจึงต้องมีวธิ ปี ฏิบตั ิ
เพื่ อ ความปลอดภั ย จากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ โดยเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ในกลุม่ ทีม่ รี ะดับความเสีย่ งและอันตรายสูงต้องปฏิบตั งิ านด้วย
ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย โดยท�ำงานภายใต้
บรรยากาศที่ปลอดเชื้อ หรือภายในตู้เขี่ยเชื้อ (Safety cabinets) พื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติงานต้องสะอาดและแห้ง มีการควบคุม
การเข้าออกห้องปฏิบัติการ การติดสัญลักษณ์ Biohazard
การใช้คมู่ อื ความปลอดภัยทางชีวภาพ บุคลากรต้องได้รบั การ
ฝึกอบรมเทคนิคปลอดเชื้อ มีการใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
และติดฉลากชัดเจน การปฏิบตั งิ านต้องรวดเร็วและท�ำในพืน้ ที่
เดียวกันจนเสร็จงาน การท�ำงานกับเชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษ
ต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้จุลินทรีย์
อ้างอิงที่ใช้และตัวอย่างที่ทดสอบแล้ว ต้องน�ำมาฆ่าเชื้อด้วย
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 30 นาที ก่อนทิ้งทุกครั้ง
จะเห็นได้ว่าการทดสอบของห้องปฏิบัติการทางด้าน
อาหารของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ นอกจากจะมุง่ เน้นในเรือ่ งของการให้บริการลูกค้าด้วย
ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นย�ำแล้ว ยังตระหนั ก
ถึงความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้งานวิเคราะห์
ทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
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ความสำ � คั ญ ของการทดสอบ

ความกระด้างในน้ำ�เพื่อการบริโภค
น�้ำกระด้าง คือ น�้ำที่มีหินปูนละลายปนเปื้อนอยู่ในน�้ำ  ท�ำให้น�้ำมีสมบัติเป็นด่าง (มีค่า pH มากกว่า 7) ซึ่งอาจพบได้
ในบางพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะพืน้ ทีท่ มี่ หี นิ ปูนเจือปนอยูใ่ นดิน โดยน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นดินได้ละลายเอาหินปูนนัน้ มาปนเปือ้ น ท�ำให้เปลีย่ นสภาพ
เป็นน�้ำกระด้าง
ในชีวติ ประจ�ำวันผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตม้ น�ำ้ เพือ่ ใช้บริโภค การต้มน�ำ้ นอกจากจะสามารถฆ่าเชือ้ โรคได้แล้ว ยังท�ำให้สามารถ
ก�ำจัดความกระด้างของน�้ำที่เป็นความกระด้างแบบชั่วคราว* ได้ การต้มน�้ำกระด้างจึงช่วยแยกของแข็งที่ไม่ละลายน�ำ 
้ ซึ่งมีทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มักสังเกตได้จากภาชนะที่ต้มจะพบของแข็งขนาดเล็กที่มีน�้ำหนักเบาลอยปนกับน�้ำและของแข็งที่มี
ขนาดใหญ่น�้ำหนักมากตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะ ของแข็งดังกล่าวเรียกว่า “ตะกรัน”
หากบริโภคน�้ำที่มีความกระด้างมากเกินไปจะท�ำให้เกิดโรคนิ่วได้ ดังนั้นจึงมีการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำบริโภค
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 257-2549 เรื่อง น�้ำบริโภค หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61
พ.ศ. 2524 เรื่อง น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ค่าความกระด้างทั้งหมดโดยค�ำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน
100 มิลลิกรัมต่อน�้ำบริโภค 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร หรือ 1 ลิตร
จากเกณฑ์กำ� หนดคุณลักษณะทางเคมีของน�ำ้ บริโภคถือว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังนั้นการทดสอบของห้องปฏิบัติการจึงมีความส�ำคัญมากต่อการตรวจสอบคุณภาพของน�้ำ  ซึ่งศูนย์
บริหารทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของน�้ำ จึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในประเทศ
ด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารมีระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ ซึ่งกิจกรรม
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการบ่งชีค้ วามสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการเรื่องความกระด้างของน�้ำ  : Total hardness (as CaCO3) in water ให้กับ
ห้องปฏิบตั กิ ารและได้ขยายการให้บริการกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารแก่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ต่างประเทศอีกด้วย โดยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีจ�ำนวนมากกว่า 200 ห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วยห้องปฏิบตั กิ ารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ
การศึกษาข้อมูลทางสถิติของการจัดกิจกรรมฯ ที่ผ่านมาท�ำให้สามารถก�ำหนดเกณฑ์ของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกิจกรรมได้ และจากการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการที่ผ่านมา ท�ำให้ทราบว่าห้องปฏิบัติการมีการพัฒนา
รายการ Total hardness (as CaCO3) in water เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 2-5 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตาราง
____________________________________________

* ความกระด้างแบบชั่วคราว เกิดจาก อิออนประจุบวกจากสารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียม (หรืออิออนประจุบวก +2, +3 อื่นๆ) ที่รวมตัวกับอิออนลบ
ได้แก่ คาร์บอเนต (CO32-) เช่น CaCO3, MgCO3 หรือที่รวมตัวกับไบคาร์บอเนต (HCO3- เช่น Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
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ตาราง : ค ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%CV) และสมรรถนะห้องปฏิบัติการของรายการ Total hardness (as CaCO3) in water
ช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2559

ปีงบประมาณ ตัวอย่าง
2557
2558
2559

A
B
A
B
A
B

ช่วงการทดสอบ
mg/L

%CV

จำ�นวนห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วม

จำ�นวนห้องปฏิบัติการที่มี
ผลเป็นที่น่าพอใจ (ร้อยละ)

148.7
343.7
65.11
226.6
177.8
296.3

4%
3%
5%
3%
4%
3%

215
215
227
227
242
239

166 (77.2%)
172 (80.0%)
181 (79.7%)
187 (82.4%)
209 (86.0%)
203 (83.9%)

หมายเหตุ %CV เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายและจากข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา

จากตารางท�ำให้ทราบว่ายังมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้ผลเป็นทีน่ า่ สงสัยและได้ผลไม่เป็นทีน่ า่ พอใจอยูป่ ระมาณร้อยละ 10-25
ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ควรพัฒนาการทดสอบโดยด�ำเนินการแก้ไขและตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมคุณภาพภายในห้อง
ปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดสอบ เช่น เครือ่ งชัง่ และเครือ่ งแก้วปริมาตร Volumetric flask, Pipette burette ความถูกต้อง
ของความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการไทเทรต การอ่านจุดยุติในการไทเทรต ความผิดพลาดของการค�ำนวณ
หน่วยของผลทดสอบ และการถ่ายโอนข้อมูล
ห้องปฏิบัติการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dss.go.th
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมฯ โทร. 0 2201 7331-3 หรือทางอีเมล ได้ที่
clpt@dss.go.th
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ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

การเลือกใช้ภาชนะพลาสติก
สำ�หรับเตาไมโครเวฟ
การประกอบอาหารหรืออุน่ อาหารโดยใช้เตาไมโครเวฟเป็นวิธที งี่ า่ ย รวดเร็ว และช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้งาน
ดังนั้นเตาไมโครเวฟจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งภาชนะที่น�ำมาใช้ต้องทนกับคลื่นไมโครเวฟได้ ไม่ดูดกลืน
และไม่สะท้อนคลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากการดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟจะท�ำให้อาหารร้อนช้า ต้องใช้เวลาในการอุ่นอาหารเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน และการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟจะส่งผลให้แมกนิตรอนซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดคลื่นไมโครเวฟเสื่อม
เร็ว ท�ำให้อายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟสั้นลง โดยทั่วไปภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาไมโครเวฟได้จะมีสัญลักษณ์อยู่ที่
ตัวภาชนะทีบ่ ง่ ชีว้ า่ สามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย ภาชนะบรรจุอาหารผลิตจากวัสดุหลายประเภท เช่น พลาสติก
แก้ว กระดาษ เซรามิก และโลหะ ซึ่งภาชนะบรรจุอาหารแต่ละประเภทมีข้อจ�ำกัดในการใช้งานกับเตาไมโครเวฟแตกต่างกัน
ปัจจุบนั ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก ดังภาพที่ 1
ได้รับความนิยมในการน�ำมาใช้กับเตาไมโครเวฟ เนื่องจาก
ใช้งานสะดวกและมีราคาถูก ทั้งนี้กระบวนการผลิตภาชนะ
พลาสติ ก ในปั จ จุ บั น มี ก ารเติ ม สารเติ ม แต่ ง (Additives)
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความคงทนให้กับพลาสติก เมื่อน�ำภาชนะ
พลาสติ ก เหล่ า นี้ ม าประกอบอาหารหรื อ อุ ่ น อาหารในเตา
ไมโครเวฟจะท�ำให้สารเติมแต่งเหล่านี้แพร่กระจายออกมา
ปนเปื ้ อ นสู ่ อ าหารและก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ร่ า งกายได้
พลาสติกแต่ละชนิดมีความทนการใช้งานกับเตาไมโครเวฟได้
แตกต่างกัน เช่น พลาสติกประเภท High density polyethy
lene (HDPE) เหมาะส�ำหรับใช้ปรุงอาหารที่มีปริมาณน�้ำสูงได้
แต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับอาหารที่มีปริมาณไขมันหรือน�้ำตาลสูง
เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีจุดเดือดสูงเกินกว่า 100 องศา
เซลเซียส ดังนัน้ กลุม่ ภาชนะพลาสติกทีเ่ ข้าเตาไมโครเวฟได้ควร
ต้องท�ำจากพลาสติกทีท่ นความร้อนได้สงู เช่น Polypropylene
(PP) และ Polyethylene terephthalate (PET) ทุกวันนี้
ยังมีผู้บริโภคที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง น�ำภาชนะพลาสติก
บางประเภททีไ่ ม่เหมาะสมมาใช้กบั เตาไมโครเวฟ เช่น การน�ำ
ภาชนะพลาสติกประเภท Polyethylene (PE) มาอุ่นอาหาร
เหลวด้วยไมโครเวฟ การน�ำกล่องพลาสติกบรรจุอาหารแช่แข็ง
ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวมาใช้ซ�้ำ การอุ่นหรือปรุงอาหารด้วยเตา
ไมโครเวฟ ผูบ้ ริโภคควรมีความเข้าใจในการเลือกใช้ภาชนะให้

ภาพที่ 1 ภาพแสดงภาชนะพลาสติกที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

เหมาะสม เพราะภาชนะแต่ละประเภทมีขอ้ จ�ำกัดในการใช้กบั
เตาไมโครเวฟที่ต่างกัน ส�ำหรับภาชนะพลาสติก ควรเลือกใช้
ภาชนะที่มีสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟ (Microwave Safe) หรือ
ไมโครเวฟเอเบิล (Microwavable)  ดังภาพที่ 2
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภค ส� ำ นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีก ารก� ำ หนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับภาชนะ
พลาสติกบรรจุอาหารส�ำหรับเตาไมโครเวฟ โดยแบ่งออกเป็น
มอก. 2493 เล่ม 1-2554 ส�ำหรับการอุน่ แบบใช้ซำ 
�้ และ มอก.
2493 เล่ม 2-2556 ส�ำหรับการอุ่นครั้งเดียว ซึ่งพิจารณา
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางเคมี เช่น สีที่ใช้พิมพ์
สีที่ผสมในเนื้อพลาสติก ปริมาณสารที่ละลายออกมาจาก
ภาชนะ โลหะในเนื้อพลาสติก ความคงทนของตัวภาชนะ
ได้ แ ก่ ความทนความร้ อ นของภาชนะและความทนแรง
กระแทก ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้ภาชนะที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
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ภาชนะเมลามีนเป็นภาชนะพลาสติกชนิดหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากส�ำหรับบรรจุอาหารและใช้งานบนโต๊ะ
อาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เข้ า ใจว่ า ภาชนะเมลามี น สามารถน� ำ เข้ า เตาไมโครเวฟได้
ซึ่ ง เป็ น การเลื อ กใช้ ภ าชนะบรรจุ อ าหารที่ ไ ม่ เ หมาะสม
เนื่องจากเมลามีนมีชื่อเต็มว่า “เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์”
เป็นพลาสติกชนิดที่มีส่วนประกอบของสารเมลามีนและสาร
ฟอร์มาลีน เมื่อภาชนะได้รับความร้อนจะท�ำให้สารเมลามีน
และสารฟอร์มาลีนละลายลงสู่อาหาร เมื่อรับประทานสาร
ฟอร์มาลีนเข้าไปจะเกิดการสะสมท�ำให้เป็นมะเร็งในระบบ
ทางเดินอาหาร มะเร็งในท่อปัสสาวะและไต ท�ำให้ไตวาย
นอกจากนีส้ ารฟอร์มาลีนทีร่ ะเหยออกมาเมือ่ สูดดมจะเกิดการ
สะสมในร่างกาย เกิดเป็นมะเร็งในระบบทางเดินหายใจได้
ส�ำหรับสารเมลามีนนั้นจะมีความเป็นพิษสูงเมื่อท�ำปฏิกิริยา
กับกรดไซยานูริก (Cyanuric) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเมลามีน
เกิดเป็นเมลามีนไซยานูเรท (Melamine cyanurate) มีลกั ษณะ
เป็นผลึกสีเหลือง ไม่ละลายน�้ำ  และตกตะกอนในไต ท�ำให้
ไตวายและเสียชีวิตได้

ภาพที่ 2 สัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟ หรือ ไมโครเวฟเอเบิล
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ภาพที่ 3 แสดงการใช้งานฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

ฟิลม์ ยืดพลาสติกก็เป็นพลาสติกอีกชนิดหนึง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
นิยมน�ำมาใช้กับเตาไมโครเวฟ ซึ่งการใช้ฟิล์มยืดพลาสติกกับ
เตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นหรือปรุงอาหารที่ถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสโดยตรงระหว่างอาหารกับฟิลม์ โดยให้ฟลิ ม์ อยูเ่ หนือ
อาหารไม่นอ้ ยกว่า 1 นิว้ ดังภาพที่ 3 และเลือกใช้เฉพาะฟิลม์
ที่มีสัญลักษณ์ก�ำกับว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น
เนื่องจากในกระบวนการผลิตฟิล์มยืดมีการเติมสารเติมแต่ง
หลายชนิด เช่น สารเกาะติด (Cling agent) เพื่อให้มีความ
สามารถในการเกาะติดกัน สารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)
เพื่ อ ให้ ฟ ิ ล ์ ม มี ก ารยื ด หยุ ่ น ต่ อ การใช้ ง าน ซึ่ ง สารดั ง กล่ า ว
สามารถละลายได้ดีในไขมันและน�้ำมันที่ร้อน และที่ต้องระวัง
คือสารพลาสติไซเซอร์กลุ่มพทาเลต (Phthalate) ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและปลอดภัย จึงให้บริการทดสอบภาชนะพลาสติก
บรรจุอาหารส�ำหรับเตาไมโครเวฟ ตาม มอก. 2493 เล่ม
1-2554 ส�ำหรับการอุ่นแบบใช้ซ�้ำ  และ มอก. 2493 เล่ม
2-2556 ส�ำหรับ การอุ่นครั้งเดียว ผู้สนใจสามารถติ ด ต่ อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ภาชนะพลาสติกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย. กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
ชลันดา มีมุข. เตาอบไมโครเวฟ น่ากลัวจริงหรือ? [ออนไลน์]. วิชาการดอทคอม, 19 พฤษภาคม 2558 [อ้างถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559].
เข้าถึงจาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/502286
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก. 2493 เล่ม 1-2554, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำ�หรับไมโครเวฟ
เล่ม 1 สำ�หรับการอุ่น. กรุงเทพฯ : สมอ., 2554.
______. มอก. 2493 เล่ม 2-2556, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำ�หรับไมโครเวฟ เล่ม 2 สำ�หรับการอุ่นครั้งเดียว.
กรุงเทพฯ : สมอ., 2557.
KANAGATHARA, N., M. THIRUNAVUKKARASU, P. SHENBAGARAJAN. Biological effect of melamine and its derivative contaminated food
products. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 2011, 3(4), 518-523.  
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATION REGION. Food and Environmental Hygiene Department. Microwave
cooking and food safety, Risk assessment studies report No. 19. Queensway, Hong Kong : FEHD, 2005.
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พรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

e-Book กับการบริการสารสนเทศของห้องสมุด
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ถูกน�ำไปใช้อย่างกว้างขวาง อินเทอร์เน็ตเปรียบ
เสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ทมี่ เี รือ่ งราวต่างๆ มากมายให้เราค้นหา ผูค้ นต่างมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร แบ่งปันข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ หรือค้นคว้าหาข้อมูล ปัจจุบนั มีรปู แบบสารสนเทศ
ชนิดหนึง่ เป็นทีน่ ยิ ม มีการใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการค้นคว้าข้อมูลแบบออนไลน์ นัน่ คือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกันในชื่อ e-Book หรือ Electronic Book

ความเป็นมาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ดิจิทัลไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยตัวหนังสือ รูปภาพ
ไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอ ที่สามารถแสดงบนหน้าจออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเปิดอ่านได้ทงั้ ในระบบออนไลน์และออฟไลน์
เสมือนกับการอ่านหนังสือที่เป็นรูปเล่ม หรืออีกนัยหนึ่งคือ
หนังสือที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือบน
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้นนั่ เอง โดยผูอ้ า่ นสามารถ
พกพาหนังสือจ�ำนวนมากติดตัวไปได้ทุกที่ ทุกเวลา เปิดอ่าน
ได้ตามต้องการ และยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อความต่างๆ
ภายในหนังสือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
แรกเริ่ม e-Book ถูกพัฒนามาจากการพิมพ์หนังสือใน
ส่วนของการท�ำพรีเพรส (Prepress) ซึง่ ก็คอื ขัน้ ตอนแรกในการ
เตรียมเอกสารก่อนการพิมพ์ เช่น สแกนรูป จัดหน้าไฟล์
ท�ำฟิล์ม และท�ำเพลท โดยจะสร้างออกมาเป็นไฟล์แบบ PDF
(Portable Document Format) ซึ่ง PDF เป็นรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรกๆ แต่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ด้วย
ความทีไ่ ฟล์แบบ PDF มีลกั ษณะเสมือนหนังสือจริงๆ จึงเป็น
ที่มาของ e-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบั ห้องสมุด ดร.ตัว้ ลพานุกรม
ส� ำ นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�ำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมาใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่

Kindle อุปกรณ์อ่านหนังสือในยุคแรก
ที่มา : http://academic.eb.com/EBchecked/media/142453/Kindle

ปี พ.ศ. 2538 ได้จัดท�ำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ซึ่งเริ่มเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อตอบสนอง
ต่อผู้ใช้ห้องสมุดที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเข้ามาใช้
ห้ อ งสมุ ด ด้ ว ยตนเองมาเป็ น การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นทาง
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น และเริ่ ม ต้ น การให้ บ ริ ก าร
เอกสารดิจิทัลในปี พ.ศ. 2547 โดยการพัฒนาคลังข้อมูล
ทรั พ ยากรสารสนเทศด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในรูปแบบดิจิทัล (http://siweb.dss.go.th/dss_doc) ปัจจุบัน
มีจ�ำนวนเอกสารมากกว่า 2,500 รายการ ซึ่งสามารถอ่าน
เอกสารฉบับเต็มได้ ปัจจุบันการให้บริการในระบบห้องสมุด
e-Book ได้ถกู พัฒนาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทีช่ อื่ ว่า DSS
Science eBook ให้เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของผูใ้ ช้บริการในยุค
ดิจิทัล
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ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ http://ebook.dss.go.th และแอปพลิเคชัน DSS Science eBook บนสมาร์ทโฟน

DSS Science eBook Application เป็นแอปพลิเคชัน
ส� ำ หรั บ อ่ า นหนั ง สื อ ออนไลน์ รวบรวมหนั ง สื อ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่าน
หนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่
ทุกเวลา สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ http://ebook.
dss.go.th ท� ำ การลงทะเบี ย นและรอการตอบกลั บ จาก
เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 1 วันท�ำการ ผู้ใช้ก็สามารถน�ำ  Username
และ Password ที่ลงทะเบียนไว้เข้าใช้งานและอ่านหนังสือ
ได้ทันทีผ่าน DSS Science eBook Application บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว
ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ทหี่ น้าเว็บไซต์
http://ebook.dss.go.th หรือใช้ค�ำค้น DSS Science eBook
บน Play Store ส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ App
Store ส�ำหรับ iOS เมือ่ ดาวน์โหลดเรียบร้อย จะพบ icon App
แสดงอยู่ที่หน้าจอ จากนั้นคลิกที่ icon แล้วกรอก Username
และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้   

เมือ่ เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน หน้าจอจะแสดงลักษณะ
เป็นชัน้ หนังสือว่าง ผูใ้ ช้สามารถเข้าเมนูเพือ่ ยืมหนังสือได้ทนั ที
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บริการจะแบ่งออกเป็น 4
หมวดใหญ่ คือ นิตยสารทั่วไป หนังสือแนะน�ำ  สิ่งพิมพ์ที่
หน่วยงานผลิต และหนังสือทั่วไป เลือกหมวดหมู่หนังสือที่
สนใจ จากนั้นเลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน เมื่อกดยืมหนังสือ
และยืนยันการยืมเป็นที่เรียบร้อย หนังสือจะถูกน�ำมาวางบน
ชั้นหนังสือของท่าน และกดที่หนังสือเพื่อเปิดอ่าน
e-Book ทีไ่ ด้รบั สามารถพลิกหรือสไลด์เพือ่ เปิดอ่านได้
เหมือนหนังสือจริง มีฟงั ก์ชนั ช่วยในการอ่าน เช่น Bookmarks
การบันทึกเสียง และการจดบันทึก การยืมหนังสือมีจ�ำกัด
จ�ำนวนเล่มและก�ำหนดระยะเวลาการยืมไว้ หากถึงก�ำหนด
หนังสือจะถูกเรียกคืนอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามา
ด�ำเนินการที่ห้องสมุด
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถส่งอีเมลสอบถาม
ได้ ที่ info@dss.go.th หรื อ โทรศั พ ท์ ส อบถามเพิ่ ม เติ ม ที่
หมายเลข 0 2201 7285

เอกสารอ้างอิง
ATTWELL, Arthur. E-book [online]. Encyclopædia Britannica, Inc, 2014 [viewed 29 February 2016].
Available from : http://academic.eb.com/EBchecked/topic/1235205/e-book.

22 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรรสาระ
ภัทรภร ธนะภาวริศ
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื อ กใช้

วัสดุอุ า้ งอิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
วัสดุอ้างอิง (Reference Material, RM) และวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material, CRM)
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในกระบวนการวัดของห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการวัด และการจัดท�ำ
ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการจึงจ�ำเป็นต้องใช้
วั ส ดุ อ ้ า งอิ ง เพื่ อ สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลของวิ ธี ประกั น คุ ณ ภาพของผลการทดสอบ
และใช้เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ อบรมและประเมินความสามารถบุคลากร
เนื่องด้วยวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรองมีหลาย
ประเภท หลายชั้นคุณภาพ และผู้ผลิตหลากหลายทั้งหน่วย
งานมาตรวิทยาของประเทศ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการ
รับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�ำให้ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ทราบหลักเกณฑ์การ
เลือกใช้วสั ดุอา้ งอิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน และในการตรวจ
ประเมินให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารของส�ำนัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มักพบปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุอ้างอิงไม่เหมาะสมไม่น่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่
ยอมรั บ ของหน่ ว ยรั บ รองระบบงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เช่ น
ประเภทมวลเนื้อสารไม่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ทดสอบหรือ
สอบเทียบชัน้ คุณภาพไม่เหมาะสม และความบริสทุ ธิไ์ ม่เหมาะ
กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ความเข้มข้นไม่ครอบคลุมช่วงการ
ใช้งาน ไม่ระบุหรือค่าความไม่แน่นอนของการวัดไม่ชัดเจน
หรือมากกว่าเกณฑ์การยอมรับของวิธที ดสอบหรือสอบเทียบ
และที่ส�ำคัญมากคือความสอบกลับได้ของการวัดไม่สามารถ
สอบกลับได้ถึงหน่วย SI หรือวัสดุอ้างอิงรับรอง เพื่อให้
สามารถเลือกใช้วัสดุอ้างอิงหรือวัสดุอ้างอิงรับรองได้อย่าง
เหมาะสมกับการใช้งาน จึงควรทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุอา้ งอิงและวัสดุอา้ งอิงรับรองเช่น ประเภท ชัน้ คุณภาพ
และการเลือกใช้ต้องพิจารณารายละเอียดอะไรบ้าง

ประเภทของวัสดุอ้างอิง (Type of Reference Materials)
วัสดุอา้ งอิงทีใ่ ช้ในการวัดอาจเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ
ทางเคมี จุลชีววิทยา คลินิก ทางฟิสิกส์ คุณสมบัติวิศวกรรม
และอื่ น ๆ เช่ น รส กลิ่ น ซึ่ ง อาจบอกได้ โ ดยการชี้ บ ่ ง
คุณลักษณะเฉพาะ (Identity) เช่น โครงสร้างทางเคมี ชนิดของ
เส้นใย เป็นต้น โดยทั่วไปวัสดุอ้างอิงสามารถแบ่งออกเป็น 5
ประเภท ดังนี้
1. สารบริสุทธิ์ (Pure substances) อาจเป็นสารเคมี
บริสุทธิ์ (Chemical purity) เช่น โซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์
ร้อยละ 99.99 หรือสารปริมาณน้อย (Trace impurity) เช่น
สารละลายมาตรฐานตะกั่ว ความเข้มข้น 1,000 mg/dm3
ในสารละลายกรดไนตริก ร้อยละ 2
2. สารละลายมาตรฐานและแก๊ ส ผสม (Standard
solutions and gas mixtures) โดยปกติจะเตรียมจากการชั่ง
สารบริสุทธิ์ และใช้เพื่อการสอบเทียบ เช่น Standard gas
mixture
3. วัสดุอ้างอิงที่เป็นมวลเนื้อสาร (Matrix reference
materials) อาจเตรียมจากสารทีม่ อี งค์ประกอบทางเคมีเฉพาะ
ทีต่ อ้ งการ หรือสารจากแหล่งธรรมชาติทมี่ สี ารองค์ประกอบหลัก
เช่น ค่าโปรตีนในอาหารสัตว์ ร้อยละ 60 หรือ สารปริมาณน้อย
ที่เจือปนอยู่ เช่น ค่าตะกั่วในน�้ำจากทะเลสาบ 0.1 mg/dm3
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4. วัสดุอ้างอิงทางฟิสิกส์และเคมี (Physico-chemical
reference materials) เช่น วัสดุอ้างอิงส�ำหรับจุดหลอมเหลว
ความหนืด และความหนาแน่น เป็นต้น
5. วัสดุอา้ งอิงทีเ่ ป็นวัตถุตวั อย่าง (Reference objects
or artifacts) เช่น กลิ่น รส จุดวาบไฟ ความแข็ง และอาจ
รวมถึง Microscopy specimens ใช้สำ� หรับหาชนิดของเส้นใย   
ชัน้ คุณภาพของวัสดุอา้ งอิง (Classification of Reference
Materials)
ชัน้ คุณภาพของวัสดุอา้ งอิงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชัน้
คุณภาพ ได้แก่ วัสดุอ้างอิงชั้นปฐมภูมิ (Primary reference
material) วั ส ดุ อ ้ า งอิ ง ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary reference
materials) และวัสดุอา้ งอิงภายใน หรือวัสดุอา้ งอิงระดับใช้งาน
(In-house or working reference materials) ซึ่งจะมีค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
ความสอบกลับได้ของวัสดุอา้ งอิง (Traceability of Reference
Materials)
วัสดุอ้างอิงเป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายทอด
ค่ า ความถู ก ต้ อ งของการวั ด ระหว่ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
ค่าคุณสมบัติ ถ้าเป็นไปได้ควรสอบกลับไปสูห่ น่วยวัด SI หรือ
ใช้วธิ ที ดสอบทีใ่ ห้คา่ ความถูกต้องสูง (A hierarchy of method)
ความสอบกลับได้ของวัสดุอา้ งอิง และวัสดุอา้ งอิงรับรองตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของ ILAC P10:01/2013 ILAC Policy for
traceability covered by the ILAC arrangement in
calibration ได้กล่าวไว้ดังนี้
1. ค่า Assigned values ของวัสดุอ้างอิงต้องได้จาก
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทีม่ ขี ดี ความสามารถแสดงในฐาน
ข้อมูลของ The BIPM KCDB หรือผลิตโดยผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ที่ได้รับการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO
Guide 34: 2009
2. วั ส ดุ อ ้ า งอิ ง และวั ส ดุ อ ้ า งอิ ง รั บ รองที่ ผ ลิ ต โดย
ผู้ผลิตอื่น ให้เป็นวัสดุส้ินเปลืองที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ
ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิง
รับรอง ก่อนน�ำมาใช้งานว่าเหมาะสมหรือไม่ ตามข้อก�ำหนด
ISO/IEC 17025: 2005 ข้อ 4.6.2 หรือ ISO 15189: 2012
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หลั ก เกณฑ์ ใ นการเลื อ กใช้ วั ส ดุ อ ้ า งอิ ง ให้ เ หมาะสม
กับการใช้งาน ควรพิจารณาถึงประเภท ชั้นคุณภาพ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และที่ส�ำคัญความสอบกลับได้
ของวัสดุอา้ งอิง ซึง่ ต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบ
เช่น เอกสารข้อมูลของวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรอง
ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตาม ISO Guide 31: 2015 Reference materials -- Contents of certificates, labels and
accompanying documentation ซึ่ง ISO Guide 31: 2015
เป็นมาตรฐานที่ช่วยผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในการเตรียมเอกสาร
ที่ใช้ประกอบกับวัสดุอ้างอิง อธิบายข้อบังคับ ข้อแนะน�ำ
และประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเตรียมข้อมูลของ
ผลิตภัณ ฑ์ และใบรับรองวัสดุอ้า งอิง (RM certificates)
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ำ� เป็นส�ำหรับผูใ้ ช้วสั ดุอา้ งอิงและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุ
อ้างอิงหรือวัสดุอ้างอิงรับรองนั้น และเอกสารนี้ยังก�ำหนด
รายละเอียดทีต่ อ้ งมีประกอบกับวัสดุอา้ งอิงคือ ชือ่ วัสดุอา้ งอิง
ผู้ผลิตและรหัสของผู้ผลิตส�ำหรับวัสดุ ค�ำอธิบายรายละเอียด
ของวัสดุ เหมาะสมกับใช้งานอะไร ข้อแนะน�ำส�ำหรับการ
ใช้งาน ข้อแนะน�ำสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสม การให้
ค่ารับรองคุณสมบัติ (Certified property values) และค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด วิธีทดสอบที่ใช้ในการหาค่ารับรอง
ในกรณีที่ค่าการทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับวิธีทดสอบ ผู้ผลิตต้อง
แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน และระยะเวลาทีส่ ามารถใช้งานได้
หรือวันหมดอายุ

สรรสาระ
ตัวอย่างใบ Certificate ของวัสดุอ้างอิงรับรอง Poultry feed ที่ผลิตโดย LGC และมีใบรับรองตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ใน
ISO Guide 31: 2015
ชื่อวัสดุอ้างอิง

เครื่องหมายการรับรอง
ISO Guide 34
ค่า Assigned value

ค่าความไม่แน่นอน

รายละเอียดของวัสดุอ้างอิง
รายชื่อผู้ลงนาม
รับรอง

ผู้ผลิต

วิธีทดสอบที่ให้ค่า Assigned value
หมายเลข Unit

วันที่ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงจัดส่งออก

เอกสารอ้างอิง
INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION. ILAC P10:01/2013, ILAC Policy on the Traceability of Measurement
Results. Silverwater, Australia : ILAC, 2013.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO Guide 31 : 2015, Reference materials -- Contents of certificates,
labels and accompanying documentation. Geneva : ISO, 2015.
______ . ISO Guide 34 : 2009, General requirements for the competence of reference material producers. Geneva : ISO, 2009.
KING, Bernard.  Eurachem guides : EEE/RM/062 rev3, The Selection and use of Reference Materials - A basic guide for laboratories
and accreditation bodies,  2002.  
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สรรสาระ
ปวีณา เครือนิล
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
สำ�นักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

วศ. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ไทย

เสริมสร้างการทำ�งานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการพัฒนาก�ำลังคน
ของประเทศในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส� ำ นั ก ฯ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ท ยาศาสตร์
ในห้องปฏิบัติการไทย ด้วยการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคและทักษะปฏิบัติการต่างๆ และให้ความส�ำคัญในด้านการท�ำงาน
และการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาวิชาการที่เหมาะสม
กับผู้ท�ำงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ โดยเน้นศาสตร์ความปลอดภัยทั้งตามมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ และมาตรฐานสากล ดังนี้
1. หลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
2. หลักสูตร การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
3. หลักสูตร การก�ำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
4. หลักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย
5. หลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ
6. หลักสูตร การจ�ำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล
7. หลักสูตร การตรวจประเมินภายในเพือ่ ความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สารเคมี
8. หลักสูตร มาตรฐานอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหาร
จัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดนี้ พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกัน
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ส�ำนักฯ ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความ
จ�ำเป็นในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถปฏิบตั งิ านและใช้สารเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารได้อย่าง
ปลอดภัย จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาก�ำลังคนด้านสารเคมีและความปลอดภัยสารเคมีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน
ซึง่ เป็นการแบ่งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพือ่ ให้บริการ
ฝึกอบรมแก่ผู้สนใจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน จ�ำนวน 7 หลักสูตร ดังแสดง
ในตาราง
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หนังสือซีรีส์ เสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ เรื่อง
การควบคุมและการจัดการ
สารเคมีอันตราย ตอน...
การเก็บสารเคมีอันตราย
(Storage of Hazardous
Chemicals)

สรรสาระ
ตารางที่ 1 : Training courses for the capacity building on safer handling of chemicals (English version)
Training Courses
1. Safety for Chemical Laboratories

Number of Registration
Participants
fee
Jan
30
5,000

Feb

Month (2016)
Mar Apr May Jun
29-30

Jul

Aug

2. Control and Management of Hazardous
Chemicals

30

5,000

3. Disposal of Hazardous Waste  Management

30

5,000

4. GHS (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals)

30

5,000

5-6

5. Designing and Remodeling for Safer
Chemical Laboratories

30

5,000

28-29

6. Personal Protective Equipment Standard
and Effective Management

30

2,500

18

7. Internal Audits for Safety of Chemical
Laboratory

30

5,000

24-25

Sep

12-13
29-30

นอกจากการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องแล้ว ส�ำนักฯ ยังมีการศึกษาวิจัยในการพัฒนาก�ำลังคนในการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น ในปี พ.ศ. 2556 มีการศึกษาน�ำร่องสถานภาพด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาวิจัยส�ำรวจผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ
ส�ำนักฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความรู้เบื้องต้นในด้านดังกล่าว และยังต้องการการต่อยอดความรู้เพื่อให้มี
ความรู้ที่เพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ ง เกิดจากปัจจัยทีส่ ำ� คัญ คือ ความไม่ตระหนักและการขาดความรูค้ วามเข้าใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน นอกจากนัน้
ส�ำนักฯ ยังมีโครงการวิจัยอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ำมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรในด้าน
การเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท�ำงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนสามารถป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการได้ รวมทั้งจัดท�ำหนังสือซีรีส์ เสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
เรื่อง การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยด้วย
นอกจากนี้ส�ำนักฯ ยังเป็นหน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
รายแรกของประเทศไทย จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา
“การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร” ซึง่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ไทย เสริมสร้างการท�ำงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ผูส้ นใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://blpd.dss.go.th หรือติดต่อสอบถามในการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสัน้
ได้ทเี่ บอร์โทรศัพท์ 0 2201 7460 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โทร. 0 2201 7435 และการรับรองบุคลากร โทร. 0 2201 7436
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สรรสาระ
ปฏิญญา จิยิพงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

อาหาร OTOP ของไทย ก้าวไกลไปกับ วศ.
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย
ของอาหารที่ ซื้ อ บริ โภคมากขึ้น มาตรฐานของผลิตภัณ ฑ์
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ผู ้ ป ระกอบการอาหารจึ ง ต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการผลิ ต และ
ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มาตรฐานก�ำหนด
เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าของตนและเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ต่อถึงผูบ้ ริโภค ในการนีม้ หี น่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน
ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพการผลิตอาหารของผูป้ ระกอบการในระดับชุมชนหรือ
ผูป้ ระกอบการ OTOP ทีค่ นุ้ เคยกันเป็นอย่างดี ให้สามารถผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต (Primary GMP/GMP) เพื่อยื่นขอ
อนุ ญ าตสถานที่ ผ ลิ ต อาหารจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) รวมทั้งโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า
OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบันมีพื้นที่
ด�ำเนินการกว่าสี่สิบจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการขยายพื้นที่
ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่อ ง เพื่อ ส่ง เสริมผู้ผลิตอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ในระดั บ ชุ ม ชนให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ค วามปลอดภั ย
เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับผูผ้ ลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยท�ำ
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หน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำทางวิชาการ แก้ไขปัญหา
พัฒนาคุณภาพสินค้า รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้สนิ ค้าเข้าสูก่ ระบวนการรับรอง
มาตรฐาน       
ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา วศ. สามารถพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP โดยการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และผลักดัน
ให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจ�ำนวนทั้งสิ้น
565 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า OTOP ที่ วศ. ได้ ช ่ ว ย
หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยสรุปรายละเอียดตามตาราง  

สรรสาระ
ผลิตภัณฑ์

ปัญหา

อาหารทอด

ค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ มผช.
และเกิดกลิ่นหืน

ปลาส้ม

ปริมาณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน

กล้วยอบ

มีความชื้นสูงและเมื่อเก็บไว้นาน
มีสีคล�้ำ

แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุงสภาวะการทอดให้เหมาะสม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุ
การเก็ บ ได้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ มั น ที่ ใช้ ท อด โดยทดสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ มั น
ด้วยชุดทดสอบปริมาณสารโพลาร์ และน�ำผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คา่ เพอร์ออกไซด์
ในห้องปฏิบัติการก่อนส่งผลิตภัณฑ์ยื่นขอ มผช.  
ขนมไทย
มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ มผช. และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดความชืน้ ของผลิตภัณฑ์ เพิม่ ชัน้ พลาสติกห่อหุม้
ต้องการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้สมั ผัสโดยตรงกับบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั้ นอก เพือ่ ลดการปนเปือ้ นข้ามจาก
จุลินทรีย์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น
ไข่เค็ม
มีปริมาณสารตะกั่วและปรอทเกินเกณฑ์ เลือกใช้ไข่จากฟาร์มที่ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ เนื่องจาก
มผช.  
ไข่เป็ดทีใ่ ช้นำ� มาจากเป็ดไล่ทงุ่ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ และเกิดการปนเปือ้ น
ของโลหะหนักได้ง่าย  
น�้ำพริกแกงและเครื่องแกง มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนดและอายุ คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก
การเก็บสั้น
Primary GMP และพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการปน
เปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถกู ต้องตามหลัก GMP เพือ่ ลดการปนเปือ้ นข้ามจาก
เชื้อจุลินทรีย์ และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในปลา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบที่เหมาะสม
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชะลอการเกิดสีน�้ำตาลในผลิตภัณฑ์

วศ. ยังด�ำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ
ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยังได้จัดท�ำโครงการดีๆ เพื่อผู้ประกอบการ OTOP คือ
โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP
Upgrade) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลือ่ มล�ำ 
้ และสร้างการเติบโตจากภายใน โดยให้บริการใน 6
เรื่ อ ง คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต
ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และ
เครื่องจักร ครอบคลุม OTOP ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เริ่มต้น
ท�ำผลิตภัณฑ์ (Start up) กลุ่ม OTOP ปัจจุบัน (Existing)
และกลุ่ม OTOP ที่ต้องการก้าวสู่ SMEs (Growth) ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology
and Innovation : STI) โดยหน่ ว ยงานของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเครือข่ายการท�ำงานในต่าง
จังหวัด ร่วมกันยกระดับ OTOP ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก จะมีที่ปรึกษา
ตามแผนการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละรายผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
คูปองในทีน่ ี้ หมายถึงการให้บริการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถน�ำมาแลกหรือเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ วศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด�ำเนินโครงการนี้ร่วมกับ

วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ

หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในสั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีและเครือข่าย หากผู้ประกอบการรายใดมีความ
ประสงค์ให้คณะท�ำงานของ วศ. เข้าไปช่วยเหลือหาแนวทาง
แก้ ไขปั ญ หาและยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า สามารถติ ด ต่ อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 7415-20  
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Science สไตล์สนุก
ภูวดี ตู้จินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

มาทำ� “เครื่องดับเพลิง” ด้วยตัวเองกันเถอะ!
เนื่ อ งจากธี ม ของวารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ฉบั บ นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ “ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร”
‘Science สไตล์สนุก’ จึงขอชวนน้องๆ มาทดลองท�ำ “เครื่อง
ดับเพลิง” กันดูค่ะ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. แก้ว หรือ แจกันใส
2. เบกกิ้งโซดา (Baking Soda)
3. น�้ำส้มสายชู
4. เทียน
5. ไม้ขีดไฟ หรือ ไฟแช็ก

ภาพจาก http://www.stevespanglerscience.com/
lab/experiments/co2-extinguisher

วิธีทดลอง
1. เทเบกกิ้งโซดาลงในแก้วจ�ำนวนหนึ่ง
2. เทน�ำ้ ส้มสายชูตามลงไป - ลองสังเกตปฏิกริ ยิ าทีท่ ำ� ให้
เกิดฟอง
3. ระหว่างที่รอการเกิดปฏิกิริยา ใช้ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ก
จุดเทียน
4. ค่อยๆ เท “อากาศ” ออกจากแก้ว ระมัดระวังอย่าให้
ของเหลวหกออกมา
จะเห็นได้วา่ พอเท “อากาศ” ออกจากแก้วไปยังเปลวไฟ
บนเทียน ไฟดับลงทันที!

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
นั่นเพราะสิ่งที่ท�ำให้เปลวไฟลุกไหม้นั้น มีองค์ประกอบ
คือ ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความร้อน เรียกว่า “Combustion
triangle”

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_triangle

การท�ำให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไป
จะท� ำ ให้ เ ปลวไฟดั บ ลง ความลั บ ของเครื่ อ งดั บ เพลิ ง คื อ
การท�ำให้องค์ประกอบหนึง่ ในนัน้ หายไป น้องๆ ทายได้ไหมคะ
ว่าคืออะไร?
ในแก้วทีม่ เี บกกิง้ โซดา ซึง่ เป็นด่าง ผสมกับน�ำ้ ส้มสายชู
ซึง่ เป็นกรด ได้เกิดท�ำปฏิกริ ยิ ากัน และท�ำให้เกิดกรดคาร์บอนิก
(Carbonic acid) ซึง่ ไม่เสถียรและแตกตัวกลายเป็นคาร์บอนได
ออกไซด์ (Carbon dioxide (CO2)) และ น�ำ 
้ ฟองทีน่ อ้ งๆ เห็น
ในแก้วนั้นคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นเอง
เมื่อเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหนักกว่าอากาศที่มี
ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบประมาณ 20% ก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์จงึ “ดัน” ออกซิเจนออกจากเปลวไฟ พอไม่มอี อกซิเจน
ไฟจึงดับลง ถังดับเพลิงนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ค่ะ
ภาพจาก http://www.planet-science.com/categories/experiments/
chemistry-chaos/2011/02/makeyour-own-fire-extinguisher.aspx

เนื้อหาการทดลองอ้างอิงจาก
CO2 Fire Extinguisher [online]. Steve Spangler Science, 2015 [viewed 18 April 2016].
Available from : http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/co2-extinguisher/
Make your own fire extinguisher [online]. Planet Science, 2011 [viewed 18 April 2016]. Available from : http://www.planet-science.
com/categories/experiments/chemistry-chaos/2011/02/make-your-own-fire-extinguisher.aspx
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Science สไตล์สนุก

ชวนคิด
“ปวดหัวจังเลย… น้องๆ
ช่วยพี่คิดหน่อยได้มั้ยคะ?
มีตัวเลข 10 ตัว คือ 1-10 จะจัดเลขลง
ในวงกลมช่องว่างยังไง ให้ผลบวกของ
เลขสี่จ�ำนวนที่อยู่ในเส้นตรงแนว
เดียวกันได้ผลลัพธ์เป็น ‘23’ ?”

ผู้ที่ส่งค�ำตอบ 20 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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รอบรู้ รอบโลก
สายจิต ดาวสุโข
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

แป้งฝุ่นเด็ก ทัลคัม และข้อควรระวัง
ข่าวการแพ้คดีของบริษัทเครื่องส�ำอางยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาต่อครอบครัวของหญิงผู้เสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่
จากข้อกล่าวหาในการใช้แป้งเด็กของบริษัทดังกล่าวบริเวณอวัยวะเพศหญิงอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีที่เป็นสาเหตุในการ
เกิดมะเร็งรังไข่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ท�ำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องภัยของแป้งฝุ่นเด็กและส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือ ทัลคัม
ที่อยู่ในข้อกล่าวหาว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่

เรามารู้จักกันดีกว่าว่า ทัลคัม คืออะไร
แป้งทัลคัม คือ ผงทีไ่ ด้จากการบดหินทาลค์ (Talc) ซึง่ เป็นแร่ประเภท ไฮเดรท แมกนีเซียม ซิลเิ กต ทีพ่ บได้ตามธรรมชาติ
มีสูตรทางเคมีคือ Mg3Si4O10(OH)2 โดยหินทาลค์สามารถเกิดได้จากปฏิกิริยา Hydrothermal ของหินโดโลไมท์ และหินอัคนี
ที่มีแมกนีเซียมและซิลิกาเป็นองค์ประกอบ โดยแหล่งของหินทาลค์ที่ส�ำคัญคือ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อเมริกา และจีน
ในประเทศไทยพบแหล่งหินทาลค์บริเวณภาคเหนือแต่ยังเป็นหินทาลค์ที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมาก
แป้งทัลคัม นอกจากจะน�ำมาใช้เป็นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางแล้ว ยังได้ถูกน�ำไปใช้ในการเป็นตัวเติม
(filler) ในอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก เป็นตัวเติมเพือ่ ช่วยคุมเรือ่ งการขยายตัวเมือ่ โดนความร้อนในอุตสาหกรรมเซรามิก
รวมถึงเป็นสารหล่อลื่นแบบพิมพ์ในการขึ้นรูปโลหะ โดยที่แป้งทัลคัมนั้นมีความต้องการในการท�ำให้บริสุทธิ์แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับประเภทการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอาง แป้งทัลคัมต้องน�ำมาบดให้ละเอียด ท�ำให้แห้งและฆ่าเชือ้ ก่อนน�ำมาเป็นส่วนผสม แต่ทงั้ นี้
ก็ไม่สามารถแยกทัลคัมให้มีความบริสุทธิ์ 100% ได้ ซึ่งแป้งทัลคัมจากบางแหล่งอาจจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น
แอสเบสตอส ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนอยู่ได้ ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จึงได้มีการจัดแบ่งชนิดของแป้งทัลคัมส�ำหรับ
แต่ละอุตสาหกรรม และแป้งทัลคัมส�ำหรับเครื่องส�ำอางต้องไม่มีแอสเบสตอสปนเปื้อนอยู่  
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การใช้ทัลคัมในอุตสาหกรรมแป้งเด็กจากสมบัติเรื่อง
การดูดความชื้นและลดการเสียดสี สามารถช่วยเรื่องการเป็น
ผดผื่น และกลิ่นอับได้ ความละเอียดของแป้งนั้นส่งผลต่อ
ความรู้สึกในการใช้ ดังนั้นแป้งทัลคัมส�ำหรับแป้งเด็กจึงต้องมี
ลักษณะเป็นฝุน่ ผงละเอียดสีขาว การเป็นผงละเอียดนัน้ จะท�ำ
ให้แป้งทัลคัมฟุ้งในอากาศและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและโรคระบบทางเดิน
หายใจได้หากใช้ในระยะเวลานาน เนื่องจากการสะสมใน
ร่างกายของแป้งทัลคัมที่เป็นสารอนินทรีย์ ไม่สามารถย่อย
สลายเองได้

ภาพจาก https://www.babypibu.com/wp-content/uploads/2015/09/iStock_000070898401_Small.jpg

นอกจากนี้ สุภาพสตรีหลายท่านได้ใช้แป้งทัลคัมบริเวณอวัยวะเพศเพื่อลดกลิ่นอับและการเสียดสี โดยเฉพาะโรยบน
ผ้าอนามัยช่วงมีประจ�ำเดือน หรือใช้เป็นสารช่วยหล่อลื่นบนถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ การใช้แป้งทัลคัมบริเวณ
ส่วนอวัยวะเพศลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลให้ผงทัลคัมหลุดลอดเข้าไปสะสมในช่องคลอด มดลูก
และรังไข่ได้ ท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนือ้ เยือ่ ชัน้ ใน และเกิดการอักเสบเรือ้ รังทีอ่ าจจะส่งผลร้ายไปถึงการเป็นมะเร็งในบริเวณ
ระบบสืบพันธุ์ได้
ดังนั้นการเลือกใช้แป้งฝุ่น โดยเฉพาะแป้งเด็กนั้น ผู้บริโภคควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแจกแจงส่วนประกอบที่ชัดเจน
และปลอดภัย และในขณะเดียวกันผูผ้ ลิตหลายรายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้คดิ ค้นการใช้ผงแป้งจากวัตถุดบิ ทีม่ าจากพืช
เช่น แป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ และแป้งข้าวโพดบริสุทธิ์ เพื่อทดแทนการใช้ทัลคัมอีกด้วย
เอกสารอ้างอิง
คชินท์ สายอินทวงศ์. เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับวัตถุดบิ เซรามิก ทัลคัม (Talcum) [ออนไลน์]. Thai Ceramic Society.com, 2553 [อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน
2559]. เข้าถึงจาก : http://www.thaiceramicsociety.com/rm_soil_talcum.php
แป้งฝุ่นปนเปื้อนสาร ทัลคัม (Talcum) อันตรายต่อปอด [ออนไลน์]. Mama Expert.com, 2557 [อ้างถึงวันที่ 18 เมษายน 2559].
เข้าถึงจาก : http://www.mamaexpert.com/topic/5646
Baby Powder, Talcum Powder, and Other Baby Powder Questions Answered [online]. Baby Pibu.com, 30 September 2016 [viewed
18 April 2016]. Available from:  https://www.babypibu.com/is-baby-powder-talcum-powder-and-other-baby-powder-questionsanswered/
BOWERMAN, Mary. Johnson & Johnson to pay $72M in talcum powder-related cancer case [online]. USA Today.com, 24 February
2016, 03:58 [viewed 18 April 2016]. Available from: http://www.usatoday.com/story/money/nation-now/2016/02/24/johnson-johnson-lawsuit-baby-powder-talcum-ovarian-cancer-link/80845030/
LAGUIPO, Angela. Johnson & Johnson Lawsuit: Can Talcum Powder Cause Cancer? [online]. Tech Time.com, 26 February 2016,
06:05 [viewed 18 April 2016]. Available from: http://www.techtimes.com/articles/136703/20160226/johnson-johnson-lawsuitcan-talcum-powder-cause-cancer.htm
Material Safety Data Sheet : Talc MSDS [online]. Science Lab.com, 2013 [viewed 18 April 2016].
Available from : http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927617
Talc. Wikipedia: The free Encyclopedia. 16 April 2016, 22:33 [viewed 18 April 2016, 11:30].
Available from : https://en.wikipedia.org/wiki/Talc
Talcum Powder Lawsuit [online]. Drugwatch.com, 2016 [viewed 18 April 2016].
Available from : http://www.drugwatch.com/talcum-powder/lawsuits/
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ศัพท์วิทย์น่ารู้
ปุณณภา เอี่ยมนอก
นักวิทยาศาสตร์ สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Protective Equipment: PPE อุปกรณ์ป้องกันตัว
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการ
สัมผัสสารเคมี รวมทั้งอันตรายทางกายภาพต่างๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์
Face Shield : หน้ากากนิรภัย
เป็นหน้ากากที่ป้องกันการกระเด็นจากของแข็งหรือของเหลวที่เราปฏิบัติงานอยู่ หน้ากากที่ดีควรมีน�้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย แต่ต้องท�ำมาจากพลาสติกใสที่แข็งแรง สามารถปกป้องได้ทั้งใบหน้า บางรุ่นสามารถปกป้องได้
ถึงบริเวณล�ำคอ
Goggle : แว่นตานิรภัย
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องดวงตาของผู้ปฏิบัติงานจากสารเคมี แว่นตานิรภัยที่ดีต้องสามารถป้องกันการกระเด็น
โดนดวงตาได้ทุกทิศทางและต้องแนบกับใบหน้าได้สนิท เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า กรอบมีความยืดหยุ่น
สวมใส่สบาย กระชับ
Face Mask : หน้ากาก
หน้ากากจะช่วยป้องกันฝุน่ ควันพิษ ไอระเหย กลิน่ จากสารเคมีทวั่ ไป การกระเด็นเข้าสูป่ ากและจมูก ซึง่ หน้ากาก
มีอยู่หลายประเภทขึ้นกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
Glove : ถุงมือ
เป็นอุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อนขณะสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจหรือสารเคมี ไม่ควรใช้ถุงมือเพียงคู่เดียวท�ำงานหลาย
ประเภทในเวลาเดียวกัน ถุงมือมีอยู่หลายประเภทขึ้นกับวัสดุที่น�ำมาผลิตจึงเหมาะกับงานที่แตกต่างกัน
Laboratory coat : เสื้อคลุมปฏิบัติการ
เสื้อคลุมปฏิบัติการใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการซึมจากของเหลว จากฝุ่น ผง ตลอดจน
การหกกระเซ็นของสารเคมี
Safety shoes : รองเท้าในห้องปฏิบัติการ
ควรถอดรองเท้าทีใ่ ช้ขา้ งนอกและเปลีย่ นรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ เป็นการป้องกันการปนเปือ้ นภายใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ควรเป็นรองเท้าชนิดหุม้ ส้นทีป่ กปิดเท้าได้ทงั้ หมด เพือ่ ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีหรือสิง่ ส่งตรวจ
ที่อาจหกโดนเท้าได้
เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพ : กรม, 2558.
วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล และจุฬาลักษณ์ บางเหลือ. คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Manual of Laboratory Safety) ห้องปฏิบัติการกลางสำ�หรับ
การเรียนการสอนและวิจยั : โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2557) [ออนไลน์]. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อำ�นาจเจริญ, 2557 [อ้างถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559].
เข้าถึงจาก: http://www.am.mahidol.ac.th/web/images/research_dept/Manual%20of%20Laboratory%20Safety.pdf
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วศ./ก.วิทย์ เข้าร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559
6 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน
18 รูป เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2559 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร
พระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดลองและค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
7 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำ�
ปี 2559” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ทั้งนี้ วศ.จัดกิจกรรม
และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง อาทิ สถานีเทียนเจลมหาสนุก สถานีเด็กวิทย์พิชิตเกม สถานีหิมะ
ในขวดแก้ว สถานีตอบคำ�ถามวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559
ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lead assessor training course”
11-12 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Lead assessor training course” ซึง่ จัดโดย สำ�นักบริหาร
และรับรองห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ประเมินฯ ของสำ�นักฯ
มีความสามารถในการประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของ ISO/IEC 17011 โดยใช้แนวทางการอบรมของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Roxanne Robinson จากหน่วยรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา A2LA มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก
ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 192 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ด้วยกลไก ITAP
13 มกราคม 2559 สำ�นักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  จัดสนทนาประสา วศ.
ครัง้ ที่ 192 เรือ่ ง  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ด้วยกลไก ITAP วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วศ. ที่เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ ด้วยกลไก ITAP เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนิน
งานต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เรืองเพิ่มพูน รักษาการผู้จัดการ
งานอุตสาหกรรมการผลิต จาก สวทช. มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 320 อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมยางพารา ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
19 มกราคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมให้นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีชม “ผลิตภัณฑ์และความต้องการ...การใช้ประโยชน์จากยางพารา” ก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ วศ.ได้นำ�เทคโนโลยีการสร้างพืน้ ลู-่ ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ มาจัดแสดง ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายใน
ประเทศ อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

19 มกราคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบ
ใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ บริษัท
เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ธนากร
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ บริษัท ไทยฟู้ดส์
รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำ�กัด และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด คุ ณ ภาพและความสามารถของหน่ ว ยงาน
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ทำ�ให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในประเทศและสากล อี ก ทั้ ง สร้ า งความพร้ อ มในการแข่ ง ขั น บนเวที
การค้าโลก ณ ห้องประชุมภูมบิ ดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน”
21 มกราคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรือ่ ง “การจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงของอาเซียน” วัตถุประสงค์ เพือ่ อภิปรายและขอ
ความคิดเห็นต่อร่าง ToR และ Guideline ของการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงอาเซียน
ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากนักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก  
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ทางเคมีตามมาตรฐานสากล
25 มกราคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำ�นักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ
การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs
ทางเคมีตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบการ SMEs
ให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย ข้าราชการบำ�นาญ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มาเป็นวิทยากร ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ : รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
29 มกราคม 2559 ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
เป็นประธานเปิดงานครบรอบ “125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ
สู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ยั่ง ยื น ” มุ่ ง เผยแพร่ ส ร้ า งความเข้ า ใจงานบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านคุณภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้ง
เชิดชูผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
พืน้ ฐานพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทีเ่ ร่งส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมงานกว่า 700 คน จัดขึ้น ณ โรงแรม
วินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำ�ปี 2559
30 มกราคม 2559 ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทำ�บุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ 125 ปี
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำ�ปี 2559

3 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลา เนือ่ งในวันทหารผ่านศึก
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำ�รวจ และพลเรือน
ที่สละชีพเพื่อชาติรักษาเอกราชและอธิปไตยให้ยั่งยืนมาจนปัจจุบัน ณ อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขนงานวิจัยร่วม “Tech Show…หิ้งสู่ห้าง” ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

3 กุมภาพันธ์ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานแถลงข่าว “Tech Show…
หิง้ สูห่ า้ ง” ซึง่ เป็นโครงการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ ตามนโยบายขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทั้งนี้ วศ. ได้นำ�ผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานนี้ 5 ผลงานด้วย
กัน ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวจาก
น้ำ�มันรำ�ข้าว วัสดุมวลเบากันความชืน้ จากเศษแก้วและเถ้าลอย เคลือบเถ้าชานอ้อย
และเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำ�หรับนับจำ�นวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ� 
ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำ�เนินโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมคณะนักวิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ป ระกอบการและตรวจติ ด ตามงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้า พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ เตรียมพร้อมเข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐาน
ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการขนมปังอบกรอบ กลุ่มชุมชนหนองบัว กลุ่มผู้ประกอบการ
กล้วยอบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตรอกแซง กลุ่มผู้ประกอบการน้ำ�ฟักข้าว ตรากิตติมาลี   และกลุ่มผู้ประกอบการมะพร้าวแก้ว กลุ่มณัฐพรผลไม้แปรรูป
ณ จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วศ.”

15 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ
การ วศ.” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตสำ�นึก
ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
ภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 193 เรื่อง คุณรู้จัก กบข. ดีแล้วหรือยัง?

16 กุมภาพันธ์ 2559 สำ�นักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนา
ประสา วศ. ครัง้ ที่ 193 เรือ่ ง  คุณรูจ้ กั กบข. ดีแล้วหรือยัง? โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วศ. ทีเ่ ข้าร่วมฟัง ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ ของ
กบข. อย่างถูกต้อง เพือ่ จะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงานต่อไปในอนาคต โดยได้รบั
เกียรติจาก นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์  จาก กบข. มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
ภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล”
17-18 กุมภาพันธ์ 2559 นางดุษฎี มั่นความดี รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการสำ�นัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ทางจุลชีววิทยาตาม
มาตรฐานสากล วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบ
ทางจุลชีววิทยาแก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ วศ. ร่ ว มทู ล เกล้ า ถวายพุ่ ม ดอกไม้
พร้ อ มลงนามถวายพระพรแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำ�หนด ISO 9001:2015
และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ”

23 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำ�หนด ISO 9001: 2015
และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ การตรวจ
ประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์
วี ร ะศั ก ดิ์ เพ้ ง หล้ ง และ อาจารย์ วิ ช ชา พิ ชั ย ณรงค์ จากสำ�นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาเป็นวิทยากร ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact Materials
29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นประธานเปิดงานสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact
Materials ซึ่งเป็นการเสวนากลุ่มโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐาน กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร ได้แก่ นางบังอร บุญชู ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน นางปนัดดา ซิลวา ผู้แทนสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ นางอุษา บำ�รุงพืช ผูแ้ ทนสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์ ผู้แทนสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนางสาวศลินา แสงทอง ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Dr.Ralph Derra จากสถาบัน ISEGA Institute สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สนับสนุนแก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน OTOP ไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
1 มีนาคม 2559 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมี ดร.ณัชนพงศ์  วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนายสำ�เริง ไชยเสน หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบการ
OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
9 มีนาคม 2559 นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนิสติ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการ
บรรยาย เรือ่ งทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำ�นัก
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สปป.ลาว
10 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบ
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่
ทดสอบ - 0132 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment
Laboratory; NEL), Environmental Quality Monitoring Center, Natural Resources
and Environmental Institute (NREI), LAO PDR รายการทดสอบ ซีโอดีในน้ำ�เสีย
และแคดเมียม โครเมียม ทองแดง นิกเกิล ตะกัว่ ในน้ำ�ผิวดิน ณ ห้องประชุมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress of laboratory
accreditation between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR” ณ สปป.ลาว
10 – 11 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress of laboratory accreditation between DSS, Thailand
and DSM, Lao PDR” ณ กรมมาตรฐานและวัดแทก (Department of Standard
and Metrology,DSM) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศ สปป.ลาว
เพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ ารของ สปป.ลาว
และร่วมกันทบทวนแผนการดำ�เนินงานในปี 2559 – 2560 ตามบันทึกความร่วมมือ “Cooperation programme on the development of conformity assessment and standardization” ระหว่าง กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน

15 มี น าคม 2559 กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร โดยสำ�นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
จัดสนทนาประสา วศ. ครัง้ ที่ 194 เรือ่ ง การป้องกันผลประโยชน์ซบั ซ้อน วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ
บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการดำ�เนินงานโครงการ OTOP และโครงการศูนย์ศลิ ปาชีพฯ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
18 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
ทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินงานโครงการ OTOP และโครงการ
ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ในพระราชดำ�ริ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค โดยลงพืน้ ทีศ่ นู ย์สง่ เสริม
ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กลุ่มผ้าทอภูไทรุณณี
กลุ่มแม่ลำ�ดวนปลาส้ม กลุ่มปลาส้มแม่ประนอม เพื่อรับฟังปัญหาผู้ประกอบการ
กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
21 มี น าคม 2559 ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วม
กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น สถาปนากระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ครบรอบ
ปีที่ 37 และพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ประจำ�ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.พิ เชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ในโอกาสนี้ ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้วยกัน 2 คน ได้แก่ 1. นายกนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการพิเศษ โครงการ
ฟิสิกส์และวิศวกรรม 2. นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
23-29 มีนาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสนองพระราชดำ�ริฯ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
ในด้ า นการวิ เ คราะห์ ท ดสอบสารอาหารและองค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ในพื ช อนุ รั ก ษ์
ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำ�คัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง เพื่อการอ้างอิง คัดเลือก
สายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากมะเกี๋ยงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดย วศ.นำ�เสนอผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงที่แปรรูป ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดำ�เนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 มี น าคม 2559 ดร.สุ ท ธิ เวช ต.แสงจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรือ่ ง การดำ�เนินการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำ�ความ
เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 2 และแนวทางการประเมินผล แก่คณะกรรมการติดตามและกำ�กับดูแล
และคณะทำ�งานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
และเจ้าหน้าที่ของ วศ. ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ� กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน “วศ. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2559”

8 เมษายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน “วศ. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย..
สร้างสายใยผู้อาวุโส ปี 2559” วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีข่ องกรมฯ ตระหนักในคุณค่า ยกย่องเชิดชูและให้ความสำ�คัญของผูส้ งู อายุ
ที่สร้างคุณประโยชน์แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการมานาน ซึ่งจะเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีด่ ตี ลอดจนการยกย่องและมอบรางวัลแก่ขา้ ราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการ
ลูกจ้างดีเด่นของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2558 จำ�นวน 12 คน ณ ห้องประชุม
วิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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