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วารสารกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับ 213 นี้อยู่ในช่วงสภาวะวิกฤติ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซ่ึงเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยเรื่องราวที่ 
กรมวทิยาศาสตร์บริการได้เข้าไปมบีทบาทในการป้องกนัการตดิเชือ้ 
ไวรัส COVID-19 ได้แก่ People in Focus อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 
บริการ บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บทความพเิศษ
เรือ่งโครงการตรวจสอบคณุภาพผลติภัณฑ์สนบัสนนุการป้องกนัเชือ้ 
COVID-19 ซึ่งมีความส�าคัญต่อประชาชนท่ัวไปรวมไปถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ คอลมัน์ วศ.วนันี ้เป็นข้อแนะน�าคณุลกัษณะหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าเพื่อประชาชน และ Special guest ได้สัมภาษณ์  
ผูเ้ข้าร่วมอบรมกบักรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ได้ปรบัวธิกีารฝึกอบรม 
ผ่านออนไลน์ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการผูใ้ช้บรกิาร  นอกจากนี ้
ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เก่ียวกับแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพส�าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (NQI for BCG) ซ่ึงเป็นอีก
บทบาทหนึ่งที่จะส่งเสริมคนไทยใช้ชีวิตแบบ New Normal หลังยุค  
COVID-19   

โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร และหากมีข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุวารสาร  
สามารถส่งมาได้ที่ อีเมล pr@dss.go.th โทรศัพท์ 0 2201 7095-8  
และโทรสาร 0 2201 7470 

บรรณาธิการ

สารบัญวารสาร

ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 พฤษภาคม 2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บรรณาธิการทักทาย

วารสารราย 4 เดือน 

จัดท�าโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466

อีเมล : pr@dss.go.th  เว็บไซต์ : www.dss.go.th

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

ISSN 0857-7671

ที่ปรึกษา : นิสากร จึงเจริญธรรม 
 จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
บรรณาธิการ :  ลดา พันธ์สุขุมธนา
กองบรรณาธิการ : สุบงกช ทรัพย์แตง
 พรพรรณ ปานทิพย์อ�าพร
 อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
 กรธรรม สถิรกุล
 จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข 
 ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
 สุวศรี เตชะภาส
 อุดมลักษณ์ เวียนงาม
 จอย ผิวสะอาด
 วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์
 วลัยพร ร่มรื่น 
 โชติรส ชูจันทร์
 จิตลดา คณีกุล
พิสูจน์อักษร : ณัฎฐพร ศรพรหม 
 วันดี อ่อนส�าราญ
ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง
 พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง
เผยแพร่สมาชิก :  ณัฎฐพร ศรพรหม

วศ. วันนี้  
“ข้อแนะน�าคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า” 
เพื่อประชาชน

บทความพิเศษ   
โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกัน
เชื้อ COVID-19

People in focus
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest
การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดท�าเอกสาร
ในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017”

สรรสาระ  
• การส่งเสรมิอตุสาหกรรมอาหารเข้าสู ่BCG model ด้วย NQI
• การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ 
 ยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย
• หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
 ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี
• ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG
• “หน้ากากอนามัย” อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก
• “Sugar-based surfactants” ทางออกเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ทางตันของผู้ประกอบการไทย?
• การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy model
• NQI กบัระบบการตรวจสอบรบัรองด้านการทดสอบ (Testing)  
 และการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency  
 testing)
• เซลลูโลสวัสดุชีวมวลสู่เศรษฐกิจชีวภาพ

รอบรู้ รอบโลก
Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ

ศัพท์วิทย์น่ารู้
ระบบหน่วยการวดัสากล  (International System of Units, SI)

Science สไตล์สนุก
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)  
กอรปกับภาวะมลพิษจากฝุ่น ท�าให้หน้ากากอนามัยทาง 

การแพทย์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและป้องกันฝุ ่นเป็นท่ี 
ต้องการมากส�าหรับประชาชนทั่วไป หน้ากากอนามัยแบบผ้าจึงถูกใช้เป็น 
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิต 
ได้มคุีณภาพ และประชาชนทัว่ไปสามารถเลอืกใช้งานได้ตามความเหมาะสม กรมวิทยาศาสตร์บรกิารได้จดัท�าประกาศเรือ่ง ข้อแนะน�า 
คณุลกัษณะหน้ากากอนามยัแบบผ้า เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัประชาชนทัว่ไปในการพจิารณาคณุภาพของหน้ากากอนามยัแบบผ้า

การพิจารณาคุณภาพของหน้ากากอนามัยแบบผ้าควรค�านึงทั้งคุณสมบัติด้านการใช้งานและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย 
ควบคู่กันไป คุณสมบัติด้านการใช้งาน ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค สมบัติการสะท้อนน�้า และสมบัติความแตกต่างของ 
ความดัน ส่วนคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเป็นการตรวจสอบปริมาณเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ในกรณีของหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
ควรพิจารณาสาร 2 ชนิด คือ สีเอโซ (azo dyes) และฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (Particle Filtration Efficiency หรือ PFE) คือความสามารถในการดักกรองฝุ่นที่ม ี
ขนาดเล็กของหน้ากากอนามัยแบบผ้าว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหน ซ่ึงจะต้องพิจารณาท้ังขนาดของอนุภาคท่ีกรองได้และร้อยละ
ของการกรองอนุภาคด้วย คุณสมบัติข้อนี้จึงสามารถใช้เทียบเคียงบอกคุณภาพของหน้ากากผ้าท่ีมีผลต่อการป้องกันฝุ่นมลพิษทาง
อากาศนั่นเอง 

“ข้อแนะน�าคุณลักษณะหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” เพื่อประชาชน

*ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

ดร.อรสา อ่อนจันทร์*

ด้วย

การสะท้อนน�้า (water repellency) คือ สมบัติของผ้าท่ีสามารถผลักดันน�้าไม่ให้เกาะติดท่ีผิวได้ เมื่อหยดน�้าลงบนผ้า  
น�้าจะกระจายตัวเป็นหยดไม่ซึมลงบนผ้า คล้ายน�้ากลิ้งบนใบบัว (lotus effect) โดยหน้ากากอนามยัแบบผ้านัน้ ต้องมคีณุสมบตันิี้  
เป็นส�าคญัเพราะการแพร่เชือ้โรคโควดิ-19 นัน้จะมากบัละอองฝอยของน�้าหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นหน้ากากชั้นนอกต้องมี
สมบัติสะท้อนน�้าที่ดีเพื่อป้องกันละอองฝอยดังกล่าว 

วศ. วันนี้
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ความแตกต่างของความดนั (differential pressure หรอื ∆P) คอื การวดัความแตกต่างของความดนัของอากาศทีด้่านหน้า 
และด้านหลังหน้ากาก ซึง่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการยอมให้อากาศไหลผ่านหน้ากากอนามยัแบบผ้า คณุสมบตันิี้ 
จะเกีย่วกบัการหายใจ เมือ่เราสวมใส่หน้ากากอนามยัแบบผ้าท่ียอมให้อากาศผ่านได้น้อยเกนิไปกจ็ะท�าให้หายใจล�าบากและมโีอกาส
ท่ีผู้สวมใส่จะใช้มอืมาขยบัหน้ากาก ท�าให้เกดิการสมัผสัและตดิเชือ้ได้ง่าย แต่ถ้าอากาศผ่านได้ง่ายเกนิไปประสทิธภิาพในการป้องกนั
ก็จะน้อยตามไปด้วย 

สมบัติด้านความปลอดภัย ต้องท�าการตรวจสอบปริมาณสาร 2 ชนิด คือ สีเอโซ (azo dyes) และฟอร์มัลดีไฮด์  
(formaldehyde) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ สีเอโซมักตรวจพบในผ้าสีซึ่งมาจากสีที่ใช ้
ย้อมเส้นใย ส่วนฟอร์มัลดีไฮด์มาจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่น�ามาทอเป็นผ้า ถ้ามีการใช้สารทั้ง 2 ชนิดในกระบวนการผลิต  

วศ. วันนี้
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กจ็ะท�าให้เกิดการตกค้างบนเนือ้ผ้า เมือ่น�าผ้ามาท�าเป็นหน้ากาก 
อนามยัสารพษิกอ็าจเข้าสูร่่างกายผูส้วมใส่ได้ ในการตรวจสอบจะ 
ต้องใช้เครื่องมือและมีขั้นตอน วิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
ยอมรับในระดับสากล โดยในหน้ากากอนามัยแบบผ้า จะต้องมี 
ปริมาณสีเอโซ ไม่เกิน 30 mg/kg และสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน  
75 mg/kg จึงจะถือว่าปลอดภัย

ตามประกาศเรือ่ง “ข้อแนะน�าคณุลกัษณะหน้ากากอนามยั
แบบผ้า” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้ากากอนามัยแบบผ้า
แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามประสิทธิภาพการกรองอนุภาค และ
สมบัติการสะท้อนน�้า ดังนี้

ระดับท่ี 1 ป้องกนัฝุน่ได้พอใช้ ป้องกนัละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 1 	ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้มาก
ระดับที่ 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 2  ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้มาก 
ระดับท่ี 3 ป้องกนัฝุน่ได้ดีมาก ป้องกนัละอองฝอยได้น้อย
ระดับที่ 3  ป้องกนัฝุน่ได้ดมีาก ป้องกนัละอองฝอยได้มาก
โดยแต่ละระดับจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ใช้งานที่แตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละระดับคุณภาพ เป็นตัวแทนของ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ผลิตมาจากผ้าแต่ละประเภท เช่น  
ผ้าฝ้ายมสัลิน ผ้าพอลเิอสเทอร์ทอแน่น ผ้าไหม เป็นต้น รายละเอยีด 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าในแต่ละ
ระดับแสดงในตาราง

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงขอแนะน�าให้ประชาชนใช้ 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าข้างต้น 
เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาการเลอืกใช้หน้ากากอนามยั 
แบบผ้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานได้ ถ้าหาก 

ต้องการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพือ่ป้องกันฝุน่ ก็ควรจะเลอืก 
หน้ากากผ้าทีม่ปีระสทิธิภาพการกรองอนภุาคสงู ถ้าหากต้องการ 
ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันละอองฝอยจากสาร 
คัดหลั่ง ก็ควรจะเลือกหน้ากากผ้าท่ีมีสมบัติการสะท้อนน�้าที่ดี  
โดยค�านงึถึงคุณสมบัติการซมึผ่านของอากาศด้วย เพราะถ้าหาก 
หน้ากากผ้านั้นสามารถป้องกันท้ังฝุ่นและละอองฝอยของสาร 
คัดหล่ังได้ดี แต่ใส่แล้วหายใจล�าบาก ก็อาจจะเกิดความอึดอัด 
และใส่ได้ไม่นาน นอกจากนีก้ารเลอืกรปูแบบและวธิกีารสวมใส่ 
หน้ากากกเ็ป็นเรือ่งส�าคญัไม่แพ้กนั เพราะการใส่หน้ากากท่ีหลวม  
ไม่แนบสนิทกับใบหน้า ก็จะท�าให้ประสิทธิภาพการป้องกันของ 
หน้ากากลดลงอย่างมากด้วย

สุดท้ายนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทุกหน่วยงานท่ีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
ข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตารางข้อก�าหนดคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า

รายการที่

1

2

3

4

5

> 70
> 60

ISO 1
ISO 1

> 70
> 60

ISO 3
ISO 3

> 80
> 70

ISO 1
ISO 1

< 5.0
< 5.0
< 30

< 75

> 90
> 80

ISO 1
ISO 1

> 90
> 80

ISO 3
ISO 3

> 80
> 70

ISO 3
ISO 3

ประสิทธิภาพของกรอง
อนุภาคขนาด 3 ไมครอน, 
%
 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
การสะท้อนน�้า,
ไม่น้อยกว่าระดับ
 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
ความแตกต่างของความดัน
( P), mmH

2
O/cm2 

 • ก่อนซัก
 • หลักซัก (20 ครั้ง)
ปริมาณสีเอโซ (azo dye)
ที่ให้แอโรแมติกแอมีน**,
mg/kg
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์,
mg/kg

ระดับที่
1

ระดับที่
2

ระดับที่
3

ระดับที่
1

ระดับที่
2

ระดับที่
3

คุณลักษณะ
เกณฑ์การยอมรับ

วศ. วันนี้
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การณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 

เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่มีการเตรียมการเพ่ือรับมือ
กับการระบาดดังกล่าว ประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้
หน้ากากอนามัยและน�้ายาฆ่าเชื้อเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิด
สภาวะขาดแคลน ส่งผลให้การใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้ามา
ทดแทนเป็นทางเลอืกส�าหรบัทกุคน ส่วนบคุลากรทางการแพทย์
ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากชนดิ N95 และชดุป้องกนัส่วน
บุคคล หรือที่เรียกว่าชุด PPE ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องหาหน้ากาก 
ทีม่สีมบตัใิกล้เคยีงกบัหน้ากากชนดิ N95 และชุด PPE ทีต่ดัเยบ็
ภายในประเทศและสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ทดแทน 
เนื่องจากไม่สามารถน�าเข้ามาจากต่างประเทศได้ทันการณ์และ
ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เป็นอย่างมาก เพือ่เป็นการรับรองคุณภาพของผลติภัณฑ์ท่ีคดิค้น
ขึน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดมาตรฐานและทดสอบสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�า “โครงการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับประชาชนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

2.  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ป้องกันเช้ือ COVID-19 
ที่โรงพยาบาลได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศล

3.  เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู ่ในระหว่างการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อน�าไปสู่สมบัติท่ีตรงตามความต้องการท่ีจะใช้งาน 
หรือตามมาตรฐานสากล

โดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ต้องการวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์ ผูผ้ลติภายในประเทศเพ่ือตอบสนองหน่วยงานภาครฐั 
ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
โครงการฯ นีไ้ด้ด�าเนนิการมาตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2563 ท่ีผ่านมา  
จนถึงปัจจุบัน มีขอบเขตครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.  ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเช้ือ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล สเปรย์
แอลกอฮอล์ และน�้ายาฆ่าเชื้อประเภทต่างๆ

2.  ผลติภัณฑ์หน้ากาก ท้ังท่ีเป็นหน้ากาก N95 และหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า

3.  ผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE ทั้งที่เป็น
แบบชุดเสื้อคลุมแขนยาวหรือชุดกาวน์ (isolation gown) และ 
ชุดคลุมป้องกันทั้งร่างกายหรือชุดหมี (coverall) 

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19

ดร.อรสา อ่อนจันทร์*

*ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

สถาน

บทความพิเศษ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ
สารฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ชนิด

ท่ีใช้กับร่างกายมนุษย์ และชนิดที่ใช้กับพื้นผิวต่างๆ กรม
วิทยาศาสตร์บริการได้ท�าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น�้ายาฆ่าเช้ือ
ชนดิทีใ่ช้กบัร่างกายมนุษย์ นัน่คือ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ไป
แล้วทั้งสิ้นกว่า 250 ตัวอย่าง พบว่า ในกลุ่มของเจลและสเปรย์
แอลกอฮอล์ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ก�าหนดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีก�าหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต�่า
กว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ส่วน
การตรวจสอบสารฆ่าเชื้อชนิดที่ใช้กับพื้นผิวต่างๆ ซึ่งสารฆ่าเชื้อ
เหล่าน้ีเหมาะส�าหรับการฆ่าเชือ้บนพืน้ผวิของใช้และสิง่แวดล้อม 
ไม่แนะน�าให้ใช้กับร่างกาย (ถ้าสัมผัสกับร่างกายอาจท�าให้เกิด
การระคายเคืองได้) เช่น กลุ่มสารประกอบคลอรีน กลุ่มสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารกลุ่มแคตไอออนิก เป็นต้น ผลการ
ตรวจสอบพบว่า ผลติภณัฑ์สารฆ่าเชือ้ชนดิทีใ่ช้กบัพืน้ผวิต่างๆ มี
คณุภาพผ่านเกณฑ์คดิเป็นประมาณร้อยละ 75 โดยเปรยีบเทยีบ
เกณฑ์ก�าหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ตาม
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หน้ากาก
ผลิตภัณฑ์หน้ากากที่ส่งมาทดสอบในโครงการฯ น้ี มีท้ังท่ี 

เป็นหน้ากากชนดิ N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทดสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานระดับประเทศ 
ครอบคลุมถึงสมบัติต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ขนาดเลก็ (particle filtration efficiency) สมบติัความแตกต่าง 
ของความดัน (differential pressure) สมบติัความแน่นของการ 
สวมใส่ (fit test) การผ่านได้ของอากาศ (air permeability) 
ความคงทนของสีต่อการซัก ปริมาณสีเอโซ (azo dye) ปริมาณ
สารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และสมบัติการสะท้อนน�้า 
(water repellency) โดยสมบติัดังกล่าวข้างต้นสามารถสะท้อน
ให้เห็นถงึคุณภาพของผลติภณัฑ์หน้ากากทัง้ทีเ่ป็นประสทิธภิาพ
ด้านการป้องกันและสมบัติด้านความปลอดภัยของผู้สวมใส่ 
เนื่องจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นี้จะแพร่กระจายในรูปของ
ละอองฝอย หรือที่เรียกว่า droplet สมบัติการกรองอนุภาค
และสมบตักิารสะท้อนน�า้จึงเป็นสิง่บ่งบอกถงึสมรรถนะด้านการ
ป้องกัน ผลจากการทดสอบตัวอย่างพบว่า หน้ากากชนิด N95 
บางส่วนที่ได้รับการบริจาคไม่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก�าหนด ส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้าประมาณร้อยละ 50  
มีสมบัติการกันละอองฝอยได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล
โครงการฯ นี้ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันส่วนบุคคล 

(Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นจ�านวนมาก 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค ซึ่งมีหลากหลาย 
รูปแบบ ทั้งที่ เป ็นแบบชุดเสื้อคลุมแขนยาวหรือชุดกาวน์  
(isolation gown) และ ชุดป้องกันแบบ coverall หรือชุดหมี   
ผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงาน 
เครือข่ายภาคี สอดคล้องกับข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ว่าชุด PPE ประมาณ 90-95% ไม่สามารถใช้ใน 
ห้องศัลยกรรมผ่าตัดที่ต้องสัมผัสกับเช้ือโรคหรือสารคัดหล่ัง
โดยตรงได้ แต่สามารถใช้กับงานท่ีมีความเสี่ยงน้อยลง เช่น  
ระดับคัดกรองผู้ป่วย

ด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สนบัสนนุการป้องกันเชือ้ 
COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ชุดป้องกนัส่วนบุคคลแบบ isolation gown ซึง่เป็นรุน่ทีส่ามารถ
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้มากกว่า 20 ครั้ง ได้มีการแถลงข่าวถึงความ
ส�าเร็จไปเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา การพัฒนาดังกล่าวเป็นการผนึกก�าลัง
ของ 2 กระทรวง และ 4 องค์กรเอกชน โดยกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง
ได้แก่ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 
(อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 
หน่วยงานหลัก คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค 
และองค์การเภสชักรรม ส่วน 4 องค์กรเอกชนนัน้ประกอบไปด้วย 
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กับผลิตภัณฑ์ชุดป้องกันแบบ  coverall ที่ผลิตและพัฒนาโดย
ประเทศไทย เป็นชุดที่สามารถป้องกันและสามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้และสามารถใช้ซ�้าได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

ส�าหรับผู้ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์ หน้ากาก N95 หน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์และสารฆ่าเชื้อ 
ต่างๆ มาทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
ประเทศและระดับสากล สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 
www.dss.go.th/labcovid/ หรอืสอบถามได้ท่ี Call center 
0 2201 7124

บทความพิเศษ
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ช่วงสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางสภาวะวิกฤติ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) โดยนางสาว
นิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความ
ห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง 
บุคลากรทางการแพทย์ มีการปรับระบบการปฏิบัติงานให้
มีความต่อเน่ืองไม่ส่งผลกระทบการให้บริการ ได้มีประกาศ 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เรือ่ง แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัผูม้าตดิต่อ
หรือรับบริการ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศ เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สอดคล้องตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและ 
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัฯ ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

ที่ส�าคัญได้ด�าเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สนบัสนุนการป้องกันเชือ้ COVID-19 โดยร่วมมือเครือข่าย ได้แก่ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์
สนบัสนุนการป้องกนั COVID-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลและน�า้ยา 
ฆ่าเชือ้ หน้ากาก N95 ชดุ PPE เพือ่ทดสอบยนืยนัมาตรฐานคณุภาพ 
ผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศล ผู้ผลิตในประเทศ 
เพือ่ตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ ชมุชนและท้องถิน่ 
รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ  

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์สนบัสนนุการป้องกนั
เชื้อ COVID-19 นอกจากจะตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
คุณภาพของผลติภณัฑ์สนับสนุนการป้องกันเชือ้ COVID-19 แล้ว 
ยังสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วย โดยขณะนี้

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บรกิารในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มีผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัการพฒันาแล้วเริม่สูข้ั่นตอนกระบวนการผลติ 
จริง เช่น ชุด PPE Isolation gown ซึ่งสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้  
ได้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ที่จ�าเป็นต้องใช้ในช่วงวิกฤต 

อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ NQI for Healthcare ของ 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ได้เห็น 
ความส�าคัญการเตรียมพร้อมขับเคลื่อน NQI ของประเทศ  
ด้าน Healthcare ซึ่งได้มีการหารือผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ 
คณะท�างานรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์   
วิจัย และนวัตกรรม และผู้แทนจามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare เป้าหมาย 
จัดท�าการพัฒนา NQI หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพด้าน 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบูรณาการวิ จัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกันเสริมสร้างการยอมรับและ
ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค โดยมีกลไกระบบ NQI ที่แข็งแรง
และพัฒนาควบคู่กันไป

นอกจากนี้อีกบทบาทท่ีส�าคัญกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้รบัเกยีรตเิชญิร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายสถาบนัวจิยัยาธรรมชาติ
ไทย-จนี เป็นเรือ่งส�าคญัทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารจะมส่ีวนร่วม 
บูรณาการร่วมมือในการพฒันายา ผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิสมนุไพร 
เป้าหมายร่วมกันพัฒนาให้ได้สตูรชัดเจน มมีาตรฐาน ใช้ประโยชน์ 
ได้จริง โดยพร้อมจัดทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมฯ ร่วมหารือ 
การด�าเนนิงานได้ทนัท ีรวมทัง้ยงัมแีนวทางลงนามความร่วมมอื 
ร่วมกับราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ เพือ่ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายสถาบนั 
วจิยัยาธรรมชาต ิไทย-จนี ท่ีกรมวทิยาศาสตร์บริการจะมส่ีวนร่วม 
น�าโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
รับรอง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยา
ในล�าดับต่อไป

ใน

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

People in Focus
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ในสถานการณ์วกิฤต ิCOVID-19 นี ้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ปรบัเปล่ียนใช้การจดัอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน โดยร่วมกบั  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC  
17025 : 2017” ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังเป้าพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง 
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ช่วยให้สามารถจัดท�าระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค Special guest ฉบับนี้ จึงได้สัมภาษณ์ถึง 
ผลที่ได้รับของผู้เข้าร่วมอบรมที่จัดขึ้นครั้งนี้

ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

“หลักสูตรท่ีจัดอบรมตรงตามความต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากความต้องการของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏคือการอยากให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ในส่วนของวิทยากรและผู้ประสานงาน 
จึงได้ปรึกษากันว่าควรจะได้รับการอบรมในหัวข้อใดบ้างท่ีตรงตามความต้องการ ส�าหรับอาจารย์เอง 
ก่อนหน้านี้ทราบว่าการขอมาตรฐานมีขั้นตอนท่ียุ่งยากมาก แต่การอบรมในครั้งน้ีท�าให้เข้าใจได้มาก 
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถติดต่อ
ประสานงาน และช่วยเหลือกันได้ในอนาคต ที่ส�าคัญคือได้รับความรู้มากมาย ที่ท�าให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง”

“การจัดอบรมครั้งนี้ตรงตามความต้องการ ทั้งในแง่เป้าประสงค์ท่ีทางมหาวิทยาลัยอยากให้มีระบบ 
ประกนัคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าร่วมอบรม 
ได้เรียนรู้ระบบประกันคุณภาพนี้ไปพร้อมๆ กัน ส�าหรับการจัดอบรมแบบ video conference ครั้งนี้  
ดิฉันคิดว่ามีประสิทธิภาพดีค่ะ มีการประสานระหว่างวิทยากรและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ช่วยกันเป็นอย่างดี  
ถอืว่าท�าได้อย่างยอดเยีย่มค่ะ แต่อาจจะมติีดขดัในเรือ่งของระบบสญัญาณเลก็น้อยเท่านัน้ การอบรมครัง้นี ้
ได้รบัทัง้ความรู ้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากท่านวทิยากรเป็นอย่างด ีส�าหรบัการน�าไปใช้ประโยชน์นัน้  
ดิฉันคิดว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความมุ่งมั่น และจะสามารถน�าไปใช้เพื่อด�าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”

อ.ดร.เทวิกา กีรติบูรณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ.ดร.ภิรมย์ สุวรรรณสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตรที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมตรงกับความต้องการเป็นอย่างมาก และมีประโยชน์อย่างยิ่ง  
โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่าน video conference ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึง 
ข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก และประหยัดงบประมาณ ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ท�าให้สามารถน�า
องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการได้จริง และมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง
ในการท�ากจิกรรมควรมีบอร์ดแสดงความคดิเหน็ทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมสามารถพมิพ์ข้อความแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นกันไปพร้อมๆ กันได้ ทั้งนี้อยากให้มีการจัดอบรมอีกเรื่อยๆ โดยหลังจากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
อยากให้มีการติดตามผลเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เข้าร่วมอบรมให้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรที่จัดอบรมตรงกับความต้องการอย่างมากโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ก�าลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO/
IEC 17025 จ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องประโยชน์ ความส�าคัญ โครงสร้าง
เอกสาร การจัดท�าเอกสาร และการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2017 เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนด

ผศ.ดร.ประดับ เรียนประยูร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Special guest
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ 
BCG model ด้วย NQI

กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ BCG 
Model ด้วย NQI 

การพฒันาอตุสาหกรรมอาหารสู ่BCG Model ซึง่เป็นรปูแบบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางเศรษฐกจิและความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ ดงันัน้การ 
น�าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National  
Quality Infrastructure: NQI) มาใช้ในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม 
อาหารตลอดห่วงโซ่อาหารและเกษตร (Value chain) ท�าให้สร้าง
ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอาหารของประเทศ เช่น

• การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการอาหารที่เป็นวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) Start-up และวิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปข้ันต้น พัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• การส่งเสรมิให้ในส่วนผูป้ระกอบการอาหารขนาดใหญ่ท่ีมี
ความพร้อมสูง มีก�าลังลงทุนในเทคโนโลยีให้เป็นผู้ประกอบการ 
นวัตกรรม (Innovative enterprise) สามารถผลิตอาหารเพื่อ 
สุขภาพมูลค่าสูงด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแปรรูป 
อาหารให้มีสารอาหารสูง มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า กระบวน 
การผลิตเทคโนโลยีใหม่ ลดปัจจัยการผลิตและผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

จิราภรณ์ บุราคร*

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอาหารมกีระบวนการผลิตทีป่ลดปล่อยของเสีย (by product) เป็นปรมิาณมาก 
และประกอบด้วยสภาพภูมอิากาศโลกมคีวามแปรปรวน เช่น แห้งแล้งมาก น�า้ท่วม โรคระบาดในพชื สัตว์  
เป็นต้น ส่งผลให้วัตถุดิบทางการเกษตรที่น�ามาใช้ในการผลิตอาหารเส่ียงต่อการขาดแคลน ในขณะที่ 
ความต้องการในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นการจัดการให้ 
อุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ระบบบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิ 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิชวีภาพ (Bio economy)  
เศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular economy) และเศรษฐกจิสีเขยีว (Green economy) หรอื BCG Model  
จึงมบีทบาทส�าคญั เพือ่สร้างความเข้มแขง็ภายในประเทศด้านความหลากหลายทางชวีภาพและผลผลิต
ทางการเกษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ รวมทัง้ช่วยปรบัเปล่ียนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 
เกิดความมั่นคงทางวัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบทางการเกษตร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการลดปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย

สรรสาระ
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• การสนับสนุนการทดสอบใหม่ที่บ่งชี้คุณภาพอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Advanced testing) 

• การสร้างมาตรฐานอาหารนวัตกรรม (Specification/
soft standard) การสร้างเครื่องหมายแสดงอาหารนวัตกรรม 
(Innovation mark) เพื่อบ่งชี้คุณค่าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

• การส่งเสริมการส�ารวจตลาด (Market surveillance) 
ตลอดห่วงโซ่อาหารต้ังแต่วตัถดิุบทางการเกษตรจนถงึผูใ้ช้บรกิาร 
(End user) 

• เมื่ อผลิตเป ็นสินค ้าอาหารในระดับอุตสาหกรรม 
มีการผลักดันเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองจากหน่วย
ตรวจสอบและรบัรอง (Conformity Assessment Body: CAB)  
ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ (Testing) การตรวจ (Inspection) 
การรบัรอง (Certification) การรบัรองระบบงาน (Accreditation)  
เพือ่แสดงให้เหน็ว่าผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ บคุลากร ระบบ
งานหรือหน่วยงาน มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

• การขบัเคลือ่นการพฒันาหน่วยตรวจสอบรบัรองให้มคีณุภาพ 
และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร        

เอกสารอ้างอิง
ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสเีขยีว. สมดุปกขาว BCG in Action การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy. กรุงเทพฯ : วทน., 2561.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ. ปทุมธานี: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2562.

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู ่ BCG Model  
หากมีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน เช่ือมโยงข้อมลูทุกมติท้ัิงด้านผลติภณัฑ์ กระบวนการ
ผลติ บคุลากร ระบบงาน หน่วยงาน ลกูค้า อย่างเป็นระบบ ท�าให้ 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริงและ
รวดเร็ว 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเข้าสู ่ 

การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้วยระบบ NQI 
ท�าให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สนิค้าอาหารมคีณุภาพ
และความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและม ี
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงให้วัตถุดิบอาหาร 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับสินค้าทางการเกษตรของประเทศ เป็นการสนับสนุนให้
ธุรกิจอาหารของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สรรสาระ
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ปัจจุบันกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
สินค้าเกษตรที่มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ท�าให้ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งในขั้นตอนของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ห้ามใช้ 
สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี  
ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันก�าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน ดังนั้นจึงม ี
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท�าการเกษตรอินทรีย์  
ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามการ 
เติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2565 ก�าหนดวิสัยทัศน์ให ้ 
“ประเทศไทยเป็นผู ้น�าเกษตรอินทรีย ์ในภูมิภาคอาเซียน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล ภายในปี 2565” ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์  
ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ และเพิ่มจ�านวนเกษตรกรท่ีท�า 
เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 รวมทั้ง 
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น 
การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และ 
ส่งเสริมภาคเอกชนในการผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ในเชิงพาณิชย์  
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรมาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่าแล้ว ยงัสามารถช่วยลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการส่งเสริมการขยายการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยอีกด้วย อีกทั้งเป็นการช่วยในด้าน
สิ่งแวดล้อมในการน�าเอาวัสดุที่เหลือใช้มาท�าให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท�ามาจาก 
วัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท�าให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน  
สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์
ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ 

ปัจจุบันมีผู ้ผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์วางจ�าหน่ายในท้องตลาด 
มากมาย มีทั้งแบบเม็ด ผง และน�้า ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งเป็น 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังไม่ได้คุณภาพ มีปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ 

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบปุ๋ยอนิทรย์ี ยกระดบัเกษตรกรรม
ด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย

ใน

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

บุษยา รัตนสุภา*

ธาตุอาหารหลักต�่า ดังนั้นเพื่อเป็นการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
ของปุย๋อนิทรย์ี กรมวชิาการเกษตรจงึออกประกาศกรมวิชาการ 
เกษตร เรื่องประกาศมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร  
พ.ศ. 2557 เพื่อควบคุมมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อไม่ให้ 
พ่อค้าปุ๋ยอินทรีย์เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอขึ้นทะเบียน การออกใบส�าคัญ 
การข้ึนทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไข 
รายการทะเบียนปุ๋ยอนิทรย์ี พ.ศ. 2555 ส�าหรบัผู้ผลติปุ๋ยอนิทรย์ี 
เพ่ือการค้า หรือผู้รับใบอนุญาตน�าเข้าปุ๋ยซ่ึงประสงค์จะผลิต 
หรือน�าเข้าปุ ๋ยอินทรีย์ มีรายละเอียดก�าหนดคุณสมบัติของ 
ปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้

1. กรณีไม่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว
• ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 1.0 โดยน�้าหนักฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P
2
O

5
)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก โพแทสเซียมทั้งหมด  
(Total K

2
O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก หรือมีปริมาณ 

ธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 2.0 โดยน�้าหนัก
• ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ 20 โดยน�้าหนัก 
• อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน  

20 : 1
• ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์
• ค่าการน�าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน  

10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
• ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน�้าหนัก
• ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
• ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป  

ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน�้าหนัก 
• ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 โดยน�้าหนัก  
• ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
• ปรมิาณสารเป็นพษิไม่เกนิกว่าทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนด

สรรสาระ
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2. กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว
• ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (Total Nitrogen) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P
2
O

5
)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก โพแทสเซียมท้ังหมด  
(Total K

2
O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก หรือมี 

ปรมิาณธาตอุาหารหลกัรวมกนัไม่ต�า่กว่าร้อยละ 1.5 โดยน�า้หนกั
• ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ 10 โดยน�้าหนัก
• อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน  

20 : 1
• ค่าการน�าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน  

10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
• ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน�้าหนัก
• ปริมาณสารเป็นพษิไม่เกนิกว่าทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
ดังน้ันบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ�าเป็นต้องผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวผ่านการทดสอบ
คุณสมบัติจากห้องปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการทดสอบ
ที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เสียโอกาสทางการตลาด 
และลดต้นทนุในการผลติ อกีทัง้เกษตรกรสามารถใช้ปุย๋อนิทรย์ี
ที่มีคุณภาพในการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น

กระบวนการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

ประเมินความสามารถในการทดสอบจากหน่วยรับรองจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้ผู้มี 
อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ มีสมบัติ 
เป็นไปตามเง่ือนไข และผลการตรวจสอบนั้นเป็นท่ียอมรับของ 
ทุกภาคส่วนในทุกประเทศ ยกระดับคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้
มีคุณภาพน่าเชื่อถือแก่เกษตรกร 

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร ์
บริการ ซ่ึงเป็นหน่วยรับรองระบบงานท่ีมภีารกจิและหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้การรับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์รายเดียวในประเทศไทย  
ในขอบข่ายการทดสอบไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
และโพแทสเซียมที่ละลายน�้า และมีความพร้อมในการให้การ
รบัรองห้องปฏบิตักิารทดสอบปุย๋อนิทรย์ีทีจ่ะเพิม่จ�านวนมากขึน้ 
ในอนาคต

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบ 
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทาง 
คุณภาพ ซ่ึงจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
สินค้าไทยและสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพ และน�าไปสู่การพัฒนา
เป็นนวัตกรรม ด้านสินค้าของประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
กรมวชิาการเกษตร. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขอขึน้ทะเบยีน การออกใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนการขอแก้ไขรายการทะเบยีน และการแก้ไข

รายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ พุทธศักราช 2555. ราชกิจจานุเบกษา. 29 มีนาคม 2555, เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 59 ง, หน้า 12–14.
. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง ก�าหนดเกณฑ์ปุย๋อินทรย์ี พ.ศ. 2557. ราชกจิจานุเบกษา. 12 กุมภาพนัธ์ 2557, เล่มที ่131 ตอนพเิศษ 29 ง, หน้า 4.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา. 11 มกราคม 2551, เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก, หน้า 1-27.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์พุ่ง : จากกระแสนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์ [ออนไลน์]. 9 มีนาคม 2550 [อ้างถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563].

เข้าถึงจาก: https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/ 8798.aspx
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร. สศก. ขานรบันโยบายเกษตรอนิทรย์ี เร่งขบัเคลือ่นแผน เพิม่พืน้ทีใ่ห้ได้ 1.3 ล้านไร่ ตามเป้าในปี 65 [ออนไลน์]. 15 ตลุาคม 

2562 [อ้างถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว%20ศสก./32542/TH-TH 

สรรสาระ
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ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ในห้องปฏิบัติการเคมี ผู้ท�างานและผู้เก่ียวข้องอาจได้รับผลกระทบ

ทั้งจากการเป็นผู้ท่ีใช้สารเคมีเองโดยตรง ผลกระทบทางอ้อมจากมลภาวะที่มีใน 
ห้องปฏิบัติการหรือจากอุบัติเหตุจากการท�างาน เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้ และความตระหนักเพื่อป้องกันและลดความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านกัพฒันาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดท�าสื่อฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตร
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท�างานในห้องปฏิบัติการเคมี ในรูปแบบ 
สื่อดิจิทัล หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
สามารถน�าไปบริหารจัดการในส่วนท่ีเก่ียวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่าง

หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี
การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี โดยการจัดท�า
ส่ือองค์ความรูท้ีม่กีารรวบรวมและแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรปูส่ือดจิิทลั และจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมีสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการใน 
ทกุภูมภิาคของประเทศพร้อมๆ กนั รวดเรว็ ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ผูเ้รียนสามารถ
เข้าถึงความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ ทุกช่องทาง 
และทุกเครื่องมือสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง

อารีย์ คชฤทธิ์*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การ

สรรสาระ
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเล่ม 1 : ข้อก�าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558. ราชกิจจานุเบกษา. 23 กันยายน 2558, 
เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง, หน้า 9.

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 2 : ข้อแนะน�าทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 
เล่ม 2 – 2558. ราชกิจจานุเบกษา. 23 กันยายน 2558, เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 229 ง, หน้า 10.

เอกสารโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏบิตักิารวจิยัในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory, 
ESPRel) [ออนไลน์].  [อ้างถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ด้วย
ความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี 
รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรง
อันอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการ
จัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีให้
กับบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี มีความรู ้ 
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท�างาน
อย่างมืออาชพี ตอบสนองความต้องการในการบรหิาร
จัดการสารเคมีของประเทศ และสอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์การจดัการสารเคมแีห่งชาติได้ ในบทเรยีน
นีจ้ะมทีัง้หมด 12 หวัข้อ ซึง่จะให้ความรู้ในสาระส�าคัญ
ที่เก่ียวกับความส�าคัญของการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ อันตรายของสารเคมีที่ใช้
ในห้องปฏบัิตกิาร ประเภทของสารเคม ีความเป็นพิษ  
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น  
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่
เก่ียวกบัสารเคม ีอนัตรายของสารเคมต่ีอผู้ปฏบิตังิาน  
การบ่งชี้ อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
การประเมนิสถานการณ์ฉกุเฉนิ ปัจจยัทีต้่องพจิารณา
เพ่ิมเติมส�าหรับการประเมินสถานการณ์ การเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน กลยุทธ์ควบคุม 
สถานการณ์ ขัน้ตอนการด�าเนนิการเมือ่เกดิเหตุการณ์ 
ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้ได้รับ 
อนัตราย รวมถงึการท�าบนัทกึรายงานอบุตัเิหต ุโดยมี 
การน�าเสนอเป็นรูปแบบข้อความ เสียงบรรยาย ภาพ 
เคลือ่นไหว เพือ่ประกอบความเข้าใจ รวมถงึมีกจิกรรม
ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ และแบบทดสอบเพ่ือวดัผล
การเรียน ความยาวของบทเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง   
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ 

www.e-learning.dss.go.th

ภาพ
ประกอบหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ

์ฉุกเฉินจากการท�างานในห้องปฏิบัติการเคมี
สรรสาระ
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* ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  

** นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  

Economy model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ทัง้ 3 มติ ิควบคูก่นัไป ได้แก่ เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio 

Economy) ซ่ึงมุง่เน้นการใช้ทรพัยากรชีวภาพเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 
โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ลดการพึ่งพา 
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่ือมโยงกับ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ซึง่ค�านงึถงึการน�าวสัดุ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร  
(Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อมาใช้ใหม่ 
(Recycle, Upcycle) นอกจากนี้เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่กระบวนการผลิตมีของเสียเกิดข้ึนน้อยที่สุด สิ่งส�าคัญของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือท�าให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมขยะเป็นศูนย์ 
(Zero waste) โดยมุง่เน้นการออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) 
เมื่อบูรณาการทั้ง 2 เศรษฐกิจเข้าด้วยกันจะท�าให้เศรษฐกิจไทย
เป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างสมบูรณ์

ซึ่งเป้าหมายส�าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยท�าให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงทาง
ด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากปัญหาส่ิงแวดล้อม เมื่อประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสาธารณสุขก็จะลดลง  
ด้วยเหตุนี้เอง BCG Economy model จึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกจิทีเ่น้นการสร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

กับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกจิจากเศรษฐกจิแบบเส้นตรง (Linear economy) 
ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

การขับเคลื่อน BCG จะมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็น 
ผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนที่การน�าเข้าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ โดยน�าแนวความคิดของ 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนไปประยกุต์ใช้กบัทกุกลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่  
เกษตร อาหาร พลงังาน เคมชีวีภาพ การแพทย์ สขุภาพ และการ 
ท่องเท่ียว ส�าหรับกระบวนการขับเคลื่อนจะใช้ความร่วมมือ 
ระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทีเ่กี่ยวข้อง โดยการ 
พัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย  
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ และการส่งเสรมิธรุกจินวตักรรม  
ทีผ่่านมาประเทศไทยได้มีการด�าเนนินโยบายเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
สีเขียวในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษา มีการ 
สนบัสนนุการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและการใช้พลงังาน 
หมุนเวียน การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยมีการ 
ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับเทคโนโลยี ภาคการเกษตรมีการให้ 
บริการสินเชื่อเพื่อการขอขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การ
ยกระดับการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร โดยการพัฒนา
เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ท�าให้
แรงงานในภาคเกษตรได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ (National Quality  
Infrastructure: NQI) ด�าเนินการโดยทุกภาคส่วนในระบบ
เศรษฐกจิและสงัคม จากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยมนีโยบาย  
กฎหมาย และแนวปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงจะพึ่งพากระบวนการทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การก�าหนดมาตรฐาน 
(Standardization) การรบัรองระบบงาน (Accreditation) การ
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) และการ
ก�ากับดูแลตลาด (Market surveillance) โดยการด�าเนินการ 
ทุกด้านควรเป็นอิสระจากกัน แต่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน 
เพื่อให้องค์ประกอบท้ังหมดท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ประเทศไทยน้ันมีระบบ NQI ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนและ
เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ได้แก่ ผู้พัฒนา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ภาคผูป้ระกอบการ ซึง่มี 
ทั้งระดับอุตสาหกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมบริการ 
วสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการเริม่ต้น เนือ่งจากประเทศไทย
มีขนาดตลาดการค้าเศรษฐกิจและการบริการขนาดใหญ่ 

ดร.อรสา อ่อนจันทร์*
วงศ์กนก อยู่สงค์**

BCG
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การจัดระบบ NQI อย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต  
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเช่ือม่ันในผลการตรวจสอบและ 
รับรอง และยังอ�านวยความสะดวกทางการค้าอีกด้วย ดังนั้น 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องเร่งสร้าง NQI ให้ 
ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อน BCG อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท�าให้ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่มีความเข้มแข็งและ 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
พร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สถานภาพปัจจุบนัและปัญหาในด้าน NQI ทีส่่งผล
ต่อการพัฒนา BCG 

ประเทศไทยมีการด�าเนินงานด้าน NQI พอสมควร โดยจัด
ตั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับ NQI ขึ้น กระจาย
อยู่ในหลายส่วนทั้งระดับกรมและระดับกอง แต่ละภาคส่วนมี
ขอบข่ายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน เกิดความซ�้าซ้อน ขาดการ
บูรณาการ ท�าให้โครงสร้างการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ยังขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ

รวมถึงความสามารถในการด�าเนินงานบางด้าน ซึ่งได้แก่  
ด้านมาตรวิทยาและด้านการก�าหนดมาตรฐาน ยังขยายไปไม ่
ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
นวัตกรรมด้าน BCG ที่เกิดขึ้นอย่าง 
รวดเรว็ ปัญหาทีส่�าคญัคือ การพฒันาวธิี 
ทดสอบ การก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
ยงัไม่ครอบคลมุ ห้องปฏบิติัการทดสอบ
ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  
ยังมี ไม ่ เพียงพอต ่อผลิตภัณฑ ์และ 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายใน 
การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสูง 
มาก ท�าให้ต้นทุนนวัตกรรมของไทย 
แพงกว่าต่างชาติ 

ส�าหรับด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยังมีปัญหา 
เรื่องความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ส่วนใหญ่จะน�าเข้า 
นวัตกรรมจากต่างชาติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ 
ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�าให้นวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น 
แข่งขันกับตลาดโลกไม่ได้ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่าง 
เร่งด่วน ต้องมกีารประยกุต์ใช้มาตรฐานระบบคณุภาพ เช่น ISO,  
GMP, HACCP รวมท้ังยกระดบัมาตรฐานภาคบรกิารให้เทยีบเท่า 
สากล นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการด้านฐาน 
ข้อมูลและปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ 
เกีย่วข้องกบั BCG ทีผู่ป้ระกอบการและประชาชนสามารถเข้าถงึ 
ได้ง่ายเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานวัตกรรม นอกเหนอืจาก 
ปัญหาในด้านการก�าหนดมาตรฐานแล้วในส่วนอื่นๆ ได้แก่  
การก�ากบัดแูลและการส่งเสรมิการตลาดยงัไม่ครอบคลมุ ส่งผล 
ให้สินค้านวัตกรรมที่ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจาก 
ประเทศอืน่ๆ เหนอืสิง่อืน่ใด การสนบัสนนุทางด้าน BCG นัน้ รฐับาล 
ควรมมีาตรการท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการผลิต การควบคุม 
คุณภาพ การใช้พลังงานสะอาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสูงสุด

เอกสารอ้างอิง: 
ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศไทยเพ่ือเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียนและเศรษฐกจิสเีขยีว Bio-Circular-Green Economy. กรงุเทพฯ: วทน., 2561.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ. ปทุมธานี: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2562.
โสภารตัน์ จารุสมบตั,ิ นติยา โพธิน์อก และจารพุล เมอืงสวุรรณ. เส้นทางเศรษฐกจิสเีขยีว. กรงุเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2562.
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กากอนามัยทีพ่บได้บ่อยและใช้กนัอย่างแพร่หลาย  
มี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. หน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์ (Surgical  
mask) เป็นหน้ากากที่บุคลากรทางการแพทย์ สวมขณะผ่าตัด
เพ่ือป้องกันเลือดหรือเสมหะของผูป่้วยทีจ่ะกระเด็นเข้าปากและ
จมกูของแพทย์ผ่าตดัและป้องกนัเสมหะหรอืน�า้ลายของแพทย์ที่
จะไปปนเป้ือนบรเิวณทีจ่ะผ่าตดั หรอืใช้ส�าหรบัป้องกนัการแพร่
เชือ้จากการไอจามของผูป่้วยออกสูภ่ายนอก โดยหน้ากากชนดินี้ 
ส่วนใหญ่สามารถกรองอนุภาคได้ 5 ไมครอน จึงสามารถกัน 
เชื้อโรคได้บางชนิดเท่านั้น แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคหรือ
ไวรัสหรือฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนได้                

2. หน้ากากกรองอนภุาคแบบใช้ครัง้เดยีว (Disposable 
Particulate Respirators) หน้ากากชนิดน้ีถูกใช้งานตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก ป้องกัน 
ไอระเหยจากก๊าซพิษ ซึ่งผู้ใช้สามารถสังเกตได้จากฉลากของ 
บรรจุภัณฑ์ เช่น N95 KN95 FFP2 ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้คือ 
ข้อชี้บ่งถึงความสามารถในการปกป้องฝุ่นควัน หรือเชื้อโรค 
ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศที่อ ้างอิงตามข้อก�าหนด  
ด้านประสิทธิภาพของการกรองอากาศเพื่อช่วยในการหายใจ 
(Filtering facepiece respirators, FFR) 

3. หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง เป็นหน้ากากที่สามารถ
เปลีย่นไส้กรองอากาศได้  โดยหน้ากากชนิดน้ีจะมไีส้กรองเฉพาะ
เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ทีต้่องสมัผสักบัไอระเหย  หรอืฝุน่ควนั 
ไอพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ หน้ากากชนิดน้ีมีความแข็งแรง 
ทนทาน แต่ต้องหมัน่ท�าความสะอาดและเปลีย่นไส้กรองตามอาย ุ
ที่ก�าหนดอยู่เสมอ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองแบบง่ายๆ คือ

“หน้ากากอนามัย” 
อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก

หน้า

โสรญา รอดประเสริฐ*

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  

 3.1 หน้ากากครอบครึ่งหน้า Half-Mask Replaceable 
Particulate Filter Respirator ซ่ึงจะมีท่ีกรองแบบ 1 ช่อง  
และ 2 ช่อง ตามแต่ลักษณะของงานที่ท�า

 3.2 หน้ากากครอบเต็มหน้า Full Face piece  
Replaceable Particulate Filter Respirator เหมือนกับ 
ชนิดข้างบนแต่มีที่ส�าหรับกันใบหน้าแบบเต็มหน้า

ซึ่งไส้กรองที่ใช้จะมีข้อก�าหนดชนิดของไส้กรองประเภท
ต่างๆ เป็นตัวอักษร N, R และ P ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะได้รับการ
อบรมวิธีการใช้ไส้กรองตามลักษณะงานท่ีท�าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากหน่วยงานต้นสงักดั เนือ่งจากหน้ากากชนดินีม้คีวามทนทาน 
แต่ราคาสูง สามารถปรบัเปลีย่นชนดิของไส้กรองได้ตามลกัษณะ 
งานเฉพาะด้าน จงึเป็นท่ีนยิมใช้ให้องปฏบัิตกิารทางวทิยาศาสตร์ 
และงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน

ทั้งนี้หากเราต้องการอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ี 
สามารถช่วยป้องกันฝุ่นขนาด PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัส  
COVID-19  เราสามารถเลอืกใช้หน้ากากทีไ่ด้มาตรฐานเบือ้งต้น  
ตามสญัลกัษณ์ของมาตรฐานประเทศต่างๆ ดงัแสดงในตารางที ่1

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยตามตาราง 
ที่ 1 พบว่าหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันฝุ่น  
PM 2.5 และไวรัส COVID-19 ได้ คือ

N95 : มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา   
FFP2 : มาตรฐานยโุรป KN95 คอืมาตรฐานของประเทศจนี
P2 : มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
Korea 1st class : มาตรฐานของประเทศเกาหลี 
DS : มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
โดยแต่ละประเทศจะมีคุณลักษณะจ�าเพาะแตกต่างกัน

จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย ดังจะเห็นได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 รวมถึงปัญหาทางด้านมลพิษในอากาศ เนื่องจากฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ที่มีขนาดเล็กที่เรียก “PM 2.5” ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถหลุดรอดจากการกรองฝุ่น 
ของขนจมกูเราเข้าไปยงัระบบทางเดนิหายใจส่วนในนัน่คอืปอด ท�าให้หน้ากากอนามยักลายเป็นส่ิงจ�าเป็น   
แต่เนื่องจากหน้ากากอนามัยซ่ึงออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบทางเดินหายใจของเราจากฝุ่น ควัน  
เชื้อโรคและก๊าซพิษ ที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด บุคคลส่วนใหญ่อาจเกิดความสับสน 
และใช้หน้ากากอนามัยผิดประเภท นอกจากจะท�าให้เสียเงินแล้วยังไม่สามารถปกป้องร่างกายเราจาก 
ส่ิงแปลกปลอม หรอืเชือ้โรค ได้อย่างมปีระสิทธภิาพด้วย ดงันัน้การเลือกใช้หน้ากากอนามยัให้เหมาะสม 
กับการใช้งานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

สรรสาระ
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ

 มาตรฐานการรับรอง  N95  FFP2   KN95  P2  Korea 1st Class  DS (Japan JM
 Certification/ (NIOSH-42C FR84)  (EN149-2001)  (GB2626-2006) (AS/NZ 1716:2012) (KMOEL–2017-64)  HLW-Notification
 Class (Standard)            214, 2018)
ประสิทธิภาพการกรอง  ≥ 95%  ≥ 94%  ≥ 95%  ≥ 94%  ≥ 94%  ≥ 95%
filter performance 
(จะต้อง ≥ X% ) 
ตัวแทนทดสอบ  โซเดียมคลอไรด์  โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์
Test agent  (NaCl) (NaCl)   และ (NaCl) (NaCl)  (NaCl) และ (NaCl)
    น�้ามันพาราฟิน   น�้ามันพาราฟิน
อัตราการไหล 85 L/min  95 L/min  85 L/min  95 L/min 95 L/min  85 L/min
Flow rate 
การทดสอบการรั่วไหลเข้า N/A  ≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล ≤ 8% ของการรั่วไหล วัดการรั่วไหลภายใน
ด้านในร่างกายของมนุษย์   (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) (รายบุคคลและค่า (ค่าเฉลี่ย เลขคณิต) และค�าแนะน�าของ
ในแต่ละแบบ        เฉลี่ยเลขคณิต)   ผู้ใช้
Total inward leakage           Inward leakage
(TIL)*-tested on human           measured and 
 subject each performing           included in User 
exercises            Instructions
ความต้านทานการสูดดม ≤ 343 Pa  ≤ 70 Pa  ≤ 350 Pa  ≤ 70 Pa  ≤ 70 Pa  ≤ 70 Pa
– แรงดันสูงสุดที่ลดลง   (ที่ 30 L/min)   (ที่ 30 L/min) (ที่ 30 L/min) (W/valve)
Inhalation resistance   ≤ 240 Pa    ≤ 240 Pa ≤ 240 Pa  ≤ 50 Pa
– max pressure drop   (ที่ 95 L/min)   (ที่ 95 L/min) (ที่ 95 L/min) (no valve)
     ≤ 500 Pa 
    (การอุดตัน clogging)   
อัตราการไหล Flow rate 85 L/min  แตกต่างกัน  85 L/min  แตกต่างกัน แตกต่างกัน 40 L/min
    varied - see above    varied - see above varied - see above    
ความต้านทานการหายใจ ≤ 245 Pa  ≤ 300 Pa  ≤ 250 Pa  ≤ 120 Pa ≤ 300 Pa  ≤ 70 Pa
ออก - แรงดันสูงสุดที่ลดลง           (W/valve)
Exhalation resistance           ≤ 50 Pa
– max pressure drop           (no valve)
อัตราการไหล Flow rate 85 L/min  160 L/min 85 L/min  85 L/min  160 L/min 40 L/min
ความต้องการรั่วไหลของ อัตราการรั่วไหล N/A  ความกดดัน อัตราการรั่วไหล การตรวจสอบด้วย ความกดดัน
วาล์วในการหายใจออก ≤ 30 mL/min   ที่ 0 Pa ≥ 20 sec ≤ 30 mL/min สายตา หลังจาก 300 ที่ 0 Pa ≥ 15 sec
Exhalation valve          L/min เป็นเวลา  
leakage requirement         30 sec
บังคับใช้ Force applied -245 Pa  N/A  -1,180  Pa -250 Pa  N/A  -1,470 Pa
CO

2
 clearance  N/A  ≤ 1%  ≤ 1%  ≤ 1%  ≤ 1%  ≤ 1%

requirement 

การเลือกใช้หน้ากากให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานนั้น 
เราควรพจิารณาถึงการออกแบบหน้ากากอนามยัทีดี่ซึง่ควรแนบ 
กระชบักบัใบหน้า และมสีายคล้องทีใ่ส่สบาย ไม่ท�าให้เจบ็หหูรอื 
ปวดศีรษะ นอกจากน้ีเรายังต้องค�านึงถึงสุขอนามัยของผู้คน 
รอบตวัด้วยการทิง้หน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วให้เรยีบร้อย โดยอาจ 
ฆ่าเชื้อด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การหยดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อลงไปก่อน 
ที่จะม้วนแล้วทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อในขยะพวกนี้แพร่ต่อ ส�าหรับผู้ท่ี 

ไม่ป่วยกต้็องระวังรกัษาตวัเอง เมือ่ต้องเดินทางไปในทีช่มุนมุชน 
ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือการใช้รถโดยสาร 
สาธารณะ ในระยะที่ยังมีเชื้อโรคระบาดก็ขอให้สวมใส่อุปกรณ์ 
ป้องกนัภยัส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามยั พยายามกนิอาหารที่ 
ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ  
ไม่เอามอืสกปรกไปสมัผสัตา จมกู หรอืปาก กจ็ะสามารถป้องกนั
ได้ในระดับหนึ่ง

สรรสาระ
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ส่วนของผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดซึ่งมีสารลดแรงตึง 
ผิวเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภค 

ที่มีการใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยปี 2561 
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกและน�้ายาล้างจาน มีมูลค่ารวมกว่า 2.3 
หมื่นล้านบาท และในปี 2560 ผลิตภัณฑ์น�้ายาซักผ้าเหลว 
และน�้ายาท�าความสะอาดในครัวเรือน มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 
ล้านบาท ด้วยมลูค่าการตลาดทีส่งูเช่นนี ้ย่อมสะท้อนถงึปรมิาณ
การปล่อยสารลดแรงตึงผิวที่ใช้แล้วสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณ
สูงมาก และหากสารเหล่านี้สลายตัวทางธรรมชาติได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพจะน�าไปสู่มลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามมา 
ดังนั้นตลาดผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดในปัจจุบันนอกจากจะม ี
การแข่งขันด้านราคาแล้ว แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
ประสิทธิภาพการใช้งาน หรือเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
จึงมีมากขึ้น โดยสารลดแรงตึงผิวที่ก�าลังมาแรงในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดในขณะนี้ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ 

“Sugar-based surfactants”
ทางออกเพือ่ส่ิงแวดล้อม ทางตนัของผูป้ระกอบการไทย?

ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable resources) ก็คือ สารลด 
แรงตึงผิวกลุ่ม Sugar-based surfactants ซึ่งผลิตได้จาก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมัน (Fatty) หรือน�้ามัน และสารกลุ่ม 
คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ น�า้ตาลชนดิต่างๆ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี ้ 
เช่น Sorbian ester, Sucrose ester, และโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม  
Alkyl polyglycoside ซึ่งมีการผลิตถึง 85,000 ตัน/ปี นับเป็น 
ปรมิาณการผลติท่ีมากกว่า Sugar-based surfactants กลุ่มอืน่ๆ  
กว่า 8 เท่า

สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside จัดเป็นสารลดแรงตึงผิว 
ชนิดไม่มีขั้ว (nonionic surfactants) ที่มีโครงสร้างทางเคมี
แสดงดัง ภาพที่ 1a ประกอบด้วยส่วนหัวซึ่งเป็นโมเลกุลของ
น�้าตาลจึงสามารถละลายในน�้าได้ (hydrophilic head) และ
ส่วนหางทีเ่ป็นโมเลกุลของสารกลุม่สายโซ่ไฮโดรคาร์บอน (alkyl  
group) จะมีลักษณะไม่ชอบน�้า (hydrophobic tail) โดยมี  
oxyethylene ท�าหน้าท่ีส่วนเช่ือมต่อระหว่างโมเลกุลส่วนที่ 
ชอบน�้าและไม่ชอบน�้า การผลิตสารลดแรงตึงผิวกลุ ่มนี้ใน 
ระดับอุตสาหกรรม สารท่ีผลิตได้จะอยู ่ในรูปสารผสมซ่ึงมี
โครงสร้างแตกต่างกันไปตามชนิดของน�้าตาล ความยาวของ 
สายโซ่ไฮโดรคาร์บอน และจ�านวนกลุ ่มของตัวเชื่อมต่อ  
(oxyethylene) ด้านคุณลักษณะทางชีวภาพของสารกลุ่มนี้ 
พบว่าเป็นสารที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง* 

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรโลก การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม มักน�าไปสู่ความต้องการ 
อุปโภค บริโภค และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่
ส่ิงแวดล้อมที่มากขึ้นตามมา ดังนั้นแนวทางของ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซ่ึงเป็น
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุลทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า การ 
ส่งเสรมิให้เกดิผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
(ผลิตภัณฑ์สีเขยีว หรอื Green products) ซ่ึงผลิต 
จากวัตถดุบิทีม่าจากธรรมชาต ิและหลังจากใช้งาน 
แล้วสามารถสลายตัวได้เองในธรรมชาติโดยไม่
เหลือสารพิษตกค้างจึงได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และเริ่มเกิดกระแสการพัฒนาสินค้าและ
บริการไปสู่ทิศทางดังกล่าวมากขึ้น

ใน

สรรสาระ
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ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดของประเทศไทยเริ่มใช้
สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดมากขึ้น เช่น ผลิตน�้ายาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ดูแล
ส่วนบคุคล และผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดในครวัเรอืน เนือ่งจาก
พบว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติอ่อนโยน สามารถย่อย
สลายได้ทางชวีภาพ ปลอดภยัต่อระบบนเิวศวทิยา เกดิโฟมได้ดี  
สามารถเพ่ิมความหนืด และมีประสิทธิภาพในการช�าระ
ล้างท่ีดี และเมื่อพิจารณาไปที่สารกลุ่มนี้เราจะพบว่า Alkyl  
polyglucoside (APGs) ซึ่งเป็นหน่ึงในสารกลุ ่ม Alkyl  
polyglycoside นั้นเป็นสารที่ผู้ประกอบการไทยมักนิยมใช้ใน
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดเป็นจ�านวนมาก โดยสารกลุม่นีม้กัพบ 
ภายใต้ชื่อทางการค้า เช่น Glucopon, Natural APG และ 
Plantacare เป็นต้น แม้ว่าความหลากหลายของโครงสร้างทาง
เคมีของ Alkyl polyglucoside ภาพที่ 1b จะน้อยกว่า Alkyl 
polyglycoside เนื่องจากสาร Alkyl polyglucoside นี้จะมี 
เฉพาะน�า้ตาลกลูโคสเท่านัน้ทีเ่ป็นองค์ประกอบของโมเลกลุส่วน
ทีช่อบน�า้ ในขณะที ่Alkyl polyglycoside โมเลกลุส่วนทีช่อบน�า้ 
จะเป็นน�้าตาลชนิดใดก็ได้ อย่างไรก็ตามความยาวของสายโซ ่
ไฮโดรคาร์บอนของ Alkyl polyglucoside จากการผลิต 
ยังคงมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ C8 - C16 เช่นเดียวกัน จึงท�าให้ 
สารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl polyglucoside ที่มีจ�าหน่ายใน 

ตลาดมีลักษณะเป็นสารผสม (mixture) ซึ่งยากต่อการทดสอบ
หาปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดประเภทต่างๆ ยิง่ไปกว่านัน้ มาตรฐานอตุสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดของไทย (ตารางท่ี 1)  
ยังระบุวิธีทดสอบของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีข้ัว (nonionic 
surfactants) ด้วยเทคนิคการแยกด้วยคอลัมน์และช่ังน�้าหนัก 
ซึง่เป็นวธิพีืน้ฐานทีไ่ม่สามารถระบชุนดิของสารได้อย่างจ�าเพาะ
เจาะจง และไม่สามารถทดสอบในระดับความเข้มข้นที่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 5 ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดมีสารลดแรงตึงผิว
หลายชนดิผสมกนั ยิง่ไปกว่านัน้ สารกลุม่ alkyl polyglucoside นี้  
ยังไม่สามารถใช้วิธีทดสอบดังกล่าวได้เพราะสารกลุ่มนี้ละลาย
ในเอทานอลซ่ึงเป็นตัวท�าละลายท่ีระบุในวิธีทดสอบได้ไม่ดีนัก 
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่แม้จะต้องการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โดยการเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงประสบ 
ปัญหาในการทดสอบหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl  
polyglucoside ในผลติภณัฑ์เนือ่งจากขาดมาตรฐานวิธทีดสอบ  
และห้องปฏิบัติการในการทดสอบ น�าไปสู่การขาดข้อมูลส�าคัญ 
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยการแสดงฉลากที่มี 
เลขทีร่บัแจ้งแสดงไว้บนฉลากผลติภณัฑ์ เพราะสารลดแรงตงึผิว 

เหล่านี้ถูกก�าหนดว่าเป็นวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535

การขาดมาตรฐานวิ ธีทดสอบ 
(Standard) และห้องปฏบิตักิารทดสอบ
ซ่ึงถูกจัดอยู ่ ในกลุ ่มของหน ่วยงาน 
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity 
Assessment Body) นั้นล้วนเป็นการ
ขาดส่วนประกอบท่ีส�าคญัของโครงสร้าง
พื้ นฐานทาง คุณภาพของประเทศ  
(National Quality Infrastructures, 
NQI) ส�าหรับผลิตภัณฑ์ ท่ี มีสารลด 
แรงตึงผิวที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็น 
องค์ประกอบ ท�าให้กลุ่มผู้ประกอบการ 
ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความต้องการใน
ตลาด และเสียโอกาสในการแข่งขัน 
อย่างไรก็ตามการจะได้มาซ่ึงมาตรฐาน 
วิธีทดสอบ และห้องปฏิบัติการทดสอบ 
เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่  1a) โครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่ม alkyl polyglycoside 
 1b) โครงสร้างทางเคมีของ Alkyl polyglucoside
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 ผลิตภัณฑ์  มาตรฐาน  ปริมาณสารลดแรงตึงผิว*   ชนิดของ  วิธีทดสอบ
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  สารลดแรงตึงผิว 
ผลิตภัณฑ์ท�าความ มอก. 474-2547 15 (ส�าหรบัชนดิธรรมดา) • anionic   • การไทเทรต
สะอาดประเภทเหลว   35 (ส�าหรับชนิดเข้มข้น) • nonionic/ • แยกด้วยคอลัมน์และ
ส�าหรับถ้วยชาม     amphoteric ชั่งน�้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ท�าความ มอก. 2200-2547  5                    อ้างตาม มอก.474
สะอาดชนิดเหลว
ส�าหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน 
ผลิตภัณฑ์ท�าความ มอก. 2083 - 2544  5 • anionic   • มอก.474
สะอาดส�าหรับกระเบื้อง     • cationic  • การไทเทรต
และเครื่องสุขภัณฑ์     • nonionic  • UV-Vis (ส�าหรับ
เซรามิก        plyoxyethylene
        alkyl phenol ether)
        • มอก. 474 ส�าหรับ 
        nonionic ตัวอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ท�าความ มอก. 2116-2545  3 • anionic   • มอก.474
สะอาดพื้น      • cationic  • การไทเทรต
      • nonionic/  • แยกด้วยคอลัมน์และ
      amphoteric ชั่งน�้าหนัก

 * ปริมาณของสารลดแรงตึงผิว คือ ผลรวมของปริมารสารลดแรงตึงผิวทุกประเภทที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่อ้างถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดชนิดต่างๆ ของไทย 

กลุ่มนี้ สามารถท�าได้โดยเริ่มจากการศึกษาและพัฒนาวิธีการ
ทดสอบ เพือ่สร้างทางออกให้กบัผู้ประกอบการไทย 

ดงันัน้ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กองเคมภัีณฑ์และผลติภณัฑ์
อุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เล็งเห็นปัญหานี้  
จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสาร Alkyl 

Polyglucoside ในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ภายใต้โครงการ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน 
สารท�าความสะอาด สนับสนนุอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและสิง่ทอ  
โดยได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563
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economy model เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 
Thailand 4.0 โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากนี้ BCG Economy model ยังช่วยแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรและลดโลกร้อน
BCG economy model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกจิหลกั คอื B - Bio economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุง่เน้นการน�าความรูร้ะดบัสูง 

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพและต้นทนุด้านความหลากหลายทางชวีภาพทีป่ระเทศไทยมอียูม่ากมาเป็นตวัขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้ทรพัยากร 
ชวีภาพให้เกดิประโยชน์และคุ้มค่าทีส่ดุ เชือ่มโยงกบั C - Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน ท่ีค�านึงถึงการน�าวัสดกุลับมาใช้ 
ประโยชน์ให้มากทีส่ดุ กล่าวคือ เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิในกระบวนการผลติตลอดวฏัจกัรชีวิต และการน�าวสัดเุหลอืท้ิงเหล่านัน้ 
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมได้ และทั้งสองเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G - Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นพมาศ กิจคุณาเสถียร*

การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการขบัเคล่ือน 
BCG Economy model
ประเทศไทยในช่วงสิบปีทีผ่่านมา มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิทีช้่า ประชาชนของประเทศส่วนใหญ่ยงัมี
รายไดน้อ้ย รัฐบาลจงึจ�าเป็นตอ้งขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยเพือ่ให้ประเทศไทยหลดุพน้จากประเทศที่ตดิ
กบัดกัรายได้ปานกลาง โดยการปรบัเปล่ียนรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมไปสู่รูปแบบเศรษฐกจิ
ใหม่ที่เรียกว่า BCG economy model ที่ช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพเพือ่การผลิตสินค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าสูงขึน้ โดยใช้กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

BCG
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กรมวทิยาศาสตร์บริการ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานให้บรกิาร
ตรวจสอบรับรองสินค้าและบริการ และให้ความส�าคัญกับ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ (National Quality  
Infrastructure : NQI) ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญต่อการพัฒนา
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัย  
อีกทั้งช่วยยกระดับและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
และบริการได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ผู้ประกอบการในการตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์
ของการน�า NQI มาใช้ประโยชน์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 
และบริการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้บูรณาการ 
การท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั NQI เพือ่ผลกัดนัให้  
NQI เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการน�าร่อง NQI ใน 7 สาขาส�าคัญ  
(NQI system integration) ที่ตอบโจทย์ BCG economy  
model และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 1) ระบบ
นิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 2) อาหาร
สุขภาพ 3) สมุนไพรไทย 4) ยาชีววัตถุ 5) ระบบตรวจจับ  
(Sensor) 6) การสือ่สารและการเคลือ่นย้ายในอนาคต (Future  
mobility) 7) เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green and 
environmental economy) ซึ่ง NQI ทั้ง 7 สาขา อยู่ใน 4 

สาขาที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน BCG economy 
model คือ 1) สาขาอาหารและการเกษตร 2) สุขภาพและ 
การแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งเก็บรวบรวม 
คลังความรู ้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร  
รายงาน และมาตรฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของดิจิทัล  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการ 
สารสนเทศให้กับนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน 
การศึกษา และประชาชนทั่วไป ส�าหรับน�าสารสนเทศไปใช้เป็น
แนวทางสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา การอ้างอิง วิเคราะห์ 
ทดสอบ และต่อยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ 

ภาคอตุสาหกรรมและงานวจิยั การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ�าเป็น
และส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะน�าไป

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG ของส�านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(http://siweb.dss.go.th/index.php/th/)
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม. ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกจิสู่การพฒันา

ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562. 65 หน้า.
ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสเีขยีว. สมดุปกขาว BCG in Action การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ของประเทศไทยเพือ่เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสเีขยีว Bio-Circular-Green Economy. กรงุเทพฯ : วทน., 2561. 54 หน้า.
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เศรษฐกิจชีวภาพ BIO ECONOMY ฉบับประชาชน [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 1 เมษายน 2563]. 

เข้าถึงจาก: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf

สู่การเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และความปลอดภัยในอนาคต เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าและบริการน้ัน ผู้ประกอบการ นักวิจัย  
นักวิทยาศาสตร์ และผู ้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงและ 
ใช ้ประโยชน ์ในเชิงพาณิชย ์จากข ้อมูลสารสนเทศด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีให้บริการในส�านักหอสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ฐานข้อมูล
บทคัดย่อและอุตสาหกรรมเกษตร ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้ง  
ฐานข ้อมูลส ่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค ้า OTOP  
ฐานข้อมลูประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ และฐานข้อมลูประมวล
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง สามารถสืบค้นผ่านช่องทาง http://
siweb.dss.go.th/index.php/th/ เพือ่เป็นข้อมลูและแนวทาง
วางแผนการผลิตและวิจัย เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนและเลือกใช้
วัตถุดิบชีวภาพท่ีมีความหลากหลาย โดยน�าทรัพยากรชีวภาพ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด (B - Bio economy) 
การน�าวสัดเุหลือทิง้อตุสาหกรรมและการเกษตรมาใช้หมนุเวยีน  
เพื่อลดปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็น
ศนูย์ (Zero-waste) (C - Circular economy) การน�าภมูปัิญญา
ชาวบ้านในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานราก การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชีวภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์
อปุโภคบรโิภคทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (G - Green economy) 
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG economy 
model และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ให้ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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ในส ่ วนของการตรวจสอบและรับรอง  
(Conformity Assessment) ซึ่งหมายถึง  
การด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อ 

แสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบ มีสมบัติตามที่มาตรฐาน
ระบุหรือไม่ โดยรูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ 
การทดสอบ (testing) การรบัรอง (certification) และการตรวจ  
(inspection) 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เก่ียวข้องกับ NQI 
ในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ เรื่องของการทดสอบ (Testing) 
วศ. โดยศนูย์บรหิารทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิาร (Center  
for laboratory Proficiency Testing) หรือ ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing  
Provider, PTP) ซึง่เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความช�านาญ 
ห้องปฏบิตักิาร (Laboratory Proficiency testing) ส�าหรบัการ 
ตรวจสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัวอย่างเดียวกัน
หรือเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เป็นวิธีการหน่ึงในการ
ประกันคณุภาพห้องปฏบิติัการ ซึง่การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ เป็นการแสดงถึงความสามารถใน
การทดสอบของห้องปฏบิตักิารนัน้ๆ ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่และ
ยอมรับ และเป็นข้อก�าหนดหนึ่งในการขอรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 

NQI กบัระบบการตรวจสอบรบัรองด้านการทดสอบ  
(Testing) และการทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)

General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories อย่างไรก็ตามผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารต้องแสดงถงึความสามารถ
ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืเช่นกนั จงึต้องได้รบัการรบัรองแสดงถงึความ
สามารถดังกล่าวตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 
Conformity assessment-General requirements for 
proficiency testing เพื่อให้การบริการทดสอบความช�านาญ
เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ มีคุณภาพและความโปร่งใส  
ห้องปฏิบตักิารทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสามารถน�าผลไปแสดงถงึความ
สามารถของการด�าเนนิการของห้องปฏบัิตกิารในการขอรบัรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ได้อย่างมั่นใจ อนึ่ง 
ศูนย์บริหารทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการของ วศ.อว. 
ได้รับการรับรองระบบงานการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ จากหน่วยรับรองระบบงาน  

ชุติมา วิไลพันธ์*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้

โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ (Quality Infrastructure: QI) ของประเทศมคีวามจ�าเป็นต่อการเสรมิสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา
สินค้าและบรกิารสู่การมคีณุภาพ มมีาตรฐาน และมคีวามปลอดภัย ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องบรหิาร
จัดการให้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศมีการท�างานอย่างเป็นระบบ เกื้อกูลและส่งเสริม 
ซ่ึงกนัและกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนืในเวทโีลก รวมทัง้ 
คุม้ครองผูบ้รโิภคในประเทศ น�ามาซ่ึงรายได้และคณุภาพชวิีตทีด่ขีองคนไทย โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ 
เป็นระบบทีป่ระกอบขึน้จากองค์กร ทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมนีโยบาย กฎหมายและกรอบการ 
ก�ากบัดแูล และแนวปฏิบตัร่ิวมกนั โดยพึง่พากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา การก�าหนดมาตรฐาน  
การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการก�ากับดูแลตลาด
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(Accreditation Body: AB) ของประเทศไต้หวัน หรือ Taiwan 
Accreditation Foundation: TAF 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมีประโยชน์หลายด้าน เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยผู้มีอ�านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายส�าคัญอันหนึ่งของการตรวจสอบและ
รับรองคือ ผลการตรวจสอบและรับรองเป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วนในทุกประเทศ ช่วยส่งเสริมและตอบสนองการความ
ต้องการในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งผลการทดสอบที่เชื่อถือ
ได้ของห้องปฏบิตักิารทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบั
ระหว่างประเทศ ท�าให้เกดิความมัน่ใจในคณุภาพหรอืมาตรฐาน
สินค้าน้ัน จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(accredited) โดยองค์กรรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความสามารถ (competent accreditation body) และ
ใช้การตรวจสอบและรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานที่ได้รับ ดังที่กล่าวมาแล้ว

ห้องปฏบิตักิารทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมทดสอบความช�านาญ
กับ วศ. อว. เพื่อประเมินความสามารถและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในศักยภาพการด�าเนินของห้องปฏิบัติการตนเอง 
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตามโปรแกรมประจ�าปี ใน 4 สาขา 
คือ สาขาอาหาร สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์และ
สอบเทียบ 

นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality 
Infrastructure : QI ) ได้รบัการยอมรับว่าเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน 
ที่จ�าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเริ่มมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นใน
การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นองค์กรเพื่อการ 
พัฒนาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติจึงมีโครงการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนี้ในประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
เป ็นล�าดับ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563-2570 
ได้ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม 
โดยมีกรอบ “สร้างคน สร้างความรู ้สร้างวตักรรรม” ในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) 4 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนาก�าลังคน
และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
ตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม 3) การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและการ 
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล�้า 
โดยในแพลตฟอร์มท่ี 3 มีโปรแกรมย่อยท่ี 12 คือ โครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพและบริการ โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้
สมบูรณ์และมีเอกภาพ และสามารถรองรับความจ�าเป็นในการ
สร้างนวตักรรมและอตุสาหกรรมในอนาคตทัง้ในเชงิปริมาณและ
คณุภาพ วศ. อว. จงึมบีทบาทส�าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นระบบ 
NQI ของประเทศได้เป็นอย่างดี

 เอกสารอ้างอิง
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[ออนไลน์]. 2562 [อ้างถงึวนัที ่1 มถินุายน 2563]. เข้าถึงจาก: www.nimt.or.th>ebook>book=สมดุปกขาว-โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของ
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[ออนไลน์]. 2563 [อ้างถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy/
930-2563-2570
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รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบ

ใหม่ ทีเ่รยีกว่า BCG Economy Model ทัง้ในด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัย
กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง BCG Economy Model จะเป็น
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยกระจายโอกาส 
กระจายรายได้ และน�าความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่าง 
ทั่วถึง BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio  
Economy ระบบเศรษฐกจิชวีภาพ มุง่เน้นการใช้ทรพัยากรชีวภาพ 
อย่างคุม้ค่า เช่ือมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน ที่ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากทีส่ดุ และทัง้ 2 เศรษฐกจินี ้อยูภ่ายใต้ G Green Economy 
ระบบเศรษฐกจิสเีขยีว ซึง่มุง่แก้ไขปัญหามลพษิ เพือ่ลดผลกระทบ 
ต่อโลกอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ถูกบรรจุ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐาน

ของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ  
(พชื สตัว์ จลุนิทรย์ี) รวมถึงวสัดเุหลอืท้ิงทางการเกษตร ของเสีย/ 
น�า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ฟาร์มปศสุตัว์ และชุมชน พัฒนา
ต่อยอดเป็น “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ” ท่ีมีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
มักผลิตมาจากวัสดุชีวมวลท่ีได้จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
อาทเิช่น ชานอ้อย ซึง่ชานอ้อยเป็นกากอตุสาหกรรมของโรงงาน
ผลิตน�้าตาล แสดงดังรูปท่ี 1 ชานอ้อยนิยมน�ามาเป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นในการสกัดเซลลูโลสเนื่องจากชานอ้อยมีปริมาณเส้นใย
เซลลูโลสค่อนข้างมาก

เซลลูโลสเป็นพอลิแซลคาไรด์ชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักของผนังเซลล์พืช พบท่ัวไปในธรรมชาติ เช่น ปอป่าน ไผ่ 
ชานอ้อย ฝ้าย ผักตบชวา ขุยมะพร้าว และฟางข้าว เป็นต้น  
แสดงในรูปที่  2 เซลลูโลสเป็นวัสดุชีวภาพ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีสมบัติทางแสงและสมบัติทางกลที่ดี ซึ่งสมบัติ
ทางแสงที่ดีคือมีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตและยอมให้
แสงในช่วงวิซิเบิลผ่านได้ดีจึงนิยมแผ่นฟิล์มโปร่งแสงส�าหรับ
หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยเซลลูโลสมีความ 

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

เซลลูโลสวัสดุชีวมวล
สู่เศรษฐกิจชีวภาพ
ปัจจุบนั

รูปที่ 1 ภาพถ่าย=koอ้อย (ก) และภาพถ่ายเซลลูโลสที่มาจากชานอ้อยหลังผ่านการปรับสภาพ (ข)

กิติยา ปลื้มใจ*สรรสาระ
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แข็งแรงและยืดหยุ่น น�้าหนักเบา เนื่องจากยึดเหนี่ยวกันด้วย
พันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ไฮดรอกซีล และสามารถปรับปรุง 
พ้ืนผิวทางเคมไีด้ง่ายจงึนยิมน�าผลกึนาโนเซลลโูลสมาใช้ประโยชน์ 
ได้หลากหลาย อาทเิช่น วสัดุคอมโพสติในอตุสาหกรรมยานยนต์  
ตัวกรองส�าหรับเครื่องปรับอากาศ บรรจุภัณฑ์อาหารและ 
เคร่ืองส�าอาง เป็นต้น แสดงในรปูท่ี 3 โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจบัุน
วัสดุคอมโพสิตก�าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจาก 
รูปลักษณ์ทีมี่ความโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ และให้ความรูสึ้กว่า
เป็นสินค้าทีม่คีณุภาพ อาทเิช่น การน�าไม้และเส้นใยมาใช้ในการ
ผลิตเป็นสินค้า เป็นการช่วยลดภาระทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีฟุตพรินต์น้อยลง 

รูปที่ 3 การประยุกต์ใช้งานนาโนเซลลูโลส

ปัจจุบันนักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
คอมโพสิทเส้นใยที่มาจากวัสดุธรรมชาติ โดยการน�าองค์ความรู้ 
เชิงลึก มาวิจัยต่อยอดเชิงประยุกต์ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัตถุดิบเหลือท้ิง
ทางการเกษตร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรในภาคการเกษตร
ของประเทศมรีายได้เพิม่มากขึน้ และเป็นการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ชีวภาพ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

รูปที ่2 ส่วนประกอบของเซลล์พชืทีแ่ยกมาเป็นไมโครไฟบริลจากผนงัเซลล์พชื
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การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่กับหลายๆ 
ประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย การ 

บรูณาการการพฒันาเศรษฐกจิ 3 มติ ิหรอืเรยีกว่า BCG Model 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกลยุทธ์การ
พัฒนาตามกรอบของ BCG Model ของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนคือ 

“ใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจร เปลี่ยนผ่านสู่
สังคมขยะเป็นศูนย์”

โดยเป็นการมุ่งเน้นให้มีการน�าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งอาจจะเห็นว่าท�าได้ยาก แต่การศึกษาตัวอย่างระบบ
การจัดการขยะของเมืองเอสคิลส์ตูน่า (Eskilstuna) ประเทศ
สวีเดนมีวิธีการจัดการขยะอย่างไรกันถึงสามารถกล่าวได้ว่า  
เป็นเมืองต้นแบบของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบของโลก 
โดยเมื่อหลายปีก่อนเมืองเอสคิลส์ตูน่า ประสบความส�าเร็จ 
ในเป้าหมายของการรีไซเคิลขยะของสหภาพยุโรปท่ีต้องการ
ให้มีการรีไซเคิลได้มากถึง 50% ภายในปี 2020 นอกจากนี้
เมืองเอสคิลส์ตูน่าและอีกหลายเมืองในสวีเดนยังตั้งเป้าท่ีจะลด
จ�านวนขยะฝังกลบให้เป็น 0% ภายในอนาคตอีกด้วย

เมืองเอสคิลส์ตูน่า เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์ม 
(Stockholm) ซึ่งมีวิธีการจัดการขยะและการรีไซเคิลท่ีเป็น
ระบบ โดยการแยกขยะด้วยถงุพลาสตกิหลากส ีหรอืเรยีกระบบ
การแยกขยะว่า “ถงุขยะสรีุง้” โดยมกีารแยกขยะเป็น 7 ประเภท
ตามสีของถุงขยะ (ถุง 1 สี ส�าหรับขยะ 1 ประเภท) ดังนี้ 

1. สีเขียวส�าหรับขยะประเภทเศษอาหาร 
2. สีชมพูส�าหรับขยะประเภทเศษผ้า 
3. สีเทาส�าหรับขยะประเภทที่เป็นโลหะ                 
4. สีเหลืองส�าหรับขยะประเภทกระดาษ 
5. สีฟ้าส�าหรับขยะประเภทหนังสือพิมพ์ 
6. สีส้มส�าหรับขยะประเภทพลาสติก
7. สีด�าส�าหรับขยะประเภทอื่นๆ  

ขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว  
ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ต้องใส่แยกในถุงสีขาว การจัดการแยกขยะ 
เช่นนี้จะด�าเนินการในทุกครัวเรือน เมื่อขยะเข้าสู่โรงงาน รหัสสี 
ของถุงขยะจะท�าให้เครื่องสแกนในโรงงานรีไซเคิลสามารถ 
คัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแยกขยะด้วยวิธีนี้
ท�าให้ขยะแต่ละชนิดมีการปนเปื้อนกันน้อยลง ท�าให้สามารถ
น�าไปแปรรูปและรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น 

ขยะประเภทอาหารท่ีโรงงานนีจ้ะน�ามาเข้ากระบวนการเพือ่
ไปผลิตก๊าซชีวภาพใช้ส�าหรับรถประจ�าทางในเมือง และขยะที่
ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะน�าเข้าเตาเผาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ในเมืองแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนขยะรีไซเคิลที่สามารถ
ซ่อมและน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้จะถูกน�ามาขายในห้างสรรพสินค้าที่
ช่ือว่า ReTuna ซ่ึงเป็นห้างสรรพสนิค้าท่ีขายเฉพาะสนิค้ามอืสอง 
แห่งแรกของโลกภายใต้การดูแลของเทศบาลเมือง จะเห็นได้ว่า 
การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของเมืองเอสคิลส์ตูน่าท�าให้ไม่มี
ขยะจากครัวเรือนที่ต้องน�าไปฝังกลบ ดังนั้นเมืองเอสคิลส์ตูน่า 
เป็นตัวอย่างท่ีดีของการจัดการขยะ หากเราทุกคนเริ่มต้นกัน 
ที่บ้านในการจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจะท�าให้ขยะใน 
ครัวเรือนลดลงได้เช่นกัน

เอกสารอ้างอิง
Eskilstuna: how a Swedish town became the world capital of recycling  [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563] เข้าถึงได้จาก https://
 www.theguardian.com/…/eskilstuna-how-a-swedish-town…
ขยะ : ส่องวธิรีไีซเคลิอย่างมปีระสทิธภิาพตามแบบฉบบัสวเีดน [ออนไลน์] [อ้างถงึวนัที ่5 พฤษภาคม 2563] เข้าถงึได้จาก https://www.bbc.com/thai/
 features-47928933
สมดุปกขาว BCG in Action การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศไทย เพือ่เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว 
 Bio – Circular – Green Economy [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563] เข้าถึงได้จาก http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/
 2018/10/BCG_Final1.pdf

Eskilstuna: เมอืงต้นแบบของการจัดการขยะ

จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ปัจจุบนั

รอบรู้ รอบโลก
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อดีตได้มกีารก�าหนดระบบกลไกของการวดัให้ทกุประเทศใช้ร่วมกัน และมกีารจดัตัง้  
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) ตามมาตราที่ 1  

ของอนสุญัญาเมตรกิ (Convention du Métre) และได้ถกูก�าหนดให้เป็นองค์กรเพยีงแห่งเดยีว 
ที่ดูแลในเรื่องระบบของการวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ต่อมาได้มีการจัดประชุมของ 
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการชั่ง ตวง วัด Conférence Générale des Poids et  
Mesures (CGPM) เพือ่พฒันาหน่วยพืน้ฐาน (base unit) ทัง้หมด 7 หน่วย ให้เป็นทีย่อมรบั 
ของสากลมากขึ้น โดยในการประชุมครั้งที่ 11 ของ CGPM ในปี พ.ศ. 2503 เรียกว่า ระบบ
หน่วยวัดสากล (International System of Units, SI) ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาฝร่ังเศส 
คือ Système international d’unités: SI Unit

ระบบหน่วยการวัดสากล 
(International System of Units, SI)

สริญญา นนทศิริ*

ใน

รูปที่ 1 หน่วยของการวัด

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่ของ 
CGPM ครั้งที่ 26 ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติ
ให้ยกเลิกนิยามของหน่วยฐานทั้ง 7 หน่วยที่ใช้อยู่ ณ วันประชุม 
และก�าหนดค่าเชิงตัวเลข (numerical value) ให้กับค่าคงตัว
ทางฟิสกิส์ (physical constant) 7 ตวั โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วันท่ี 
20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ถอืเป็นการปรบัเปลี่ยนปรชัญา  
หรือแนวคิดในการนิยามหน่วยฐานคร้ังใหญ่และส�าคัญยิ่ง  
เป็นการน�าความรูจ้ากฟิสกิส์เชงิควอนตมัและทฤษฎสีมัพัทธภาพ 
มาประยุกต์ทั้งระบบซึ่งมีหน่วยเชื่อมโยงกัน ดังต่อไปนี้ 

ศัพท์วิทย์น่ารู้
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ความยาว (Length) : หน่วยวดัความยาวในระบบหน่วย SI คือ เมตร (metre, m) มนีิยามว่า เมตร 
คือ ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศในช่วงเวลา 299 792 458 ในหน่วย ms-1

มวล (Mass) : หน่วยวดัมวลในระบบหน่วย SI คอื กโิลกรมั (kilogram, kg) ได้รบัการนยิามโดยก�าหนด 
ให้ค่าคงตัวของพลังค์ (Planck) มีค่า 6.626 070 15 x 10-34 ในหน่วย kg m2 s-1

เวลา (Time) : หน่วยวัดเวลาในระบบหน่วย SI คือ วินาที (second, s) ได้รับการนิยามโดยก�าหนด
ให้ความถีข่องการเปลีย่นชัน้พลังงานไฮเปอร์ไฟน์ของสถานะพืน้ท่ีไม่ถูกรบกวนของอะตอมซีเซยีม 133 
มีค่า 9 192 631 770 ในหน่วย s-1 หรือ Hz

กระแสไฟฟ้า (Electric Current) : หน่วยวดักระแสไฟฟ้าในระบบหน่วย SI คอื แอมแปร์ (ampere, A)  
ได้รับการนิยามโดยก�าหนดให้ประจุมูลฐาน (ประจุของอิเล็กตรอน) มีค่า 1.602 176 634 x 10-19 

ในหน่วย A s 

อณุหภมิูพลหวตั ิ(Temperature) : หน่วยวดัอณุหภมูใิน ระบบหน่วยวดั SI คอื เคลวนิ (kelvin, K)  
ได้รับการนิยามโดยก�าหนดให้ ค่าคงตัวของโบลต์ซมันน์ (Boltzmann) มีค่า 1.380 649 x 10-23  
ในหน่วย  K-1 kg m2 s-2

ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) : หน่วยวัดความเข้มการส่องสว่าง คือ  
แคนเดลา (candela, cd) ได้รับการนิยามโดยก�าหนดให้ ประสิทธิภาพแสง (luminous efficacy) 
ของรังสีเอกรงค์ที่ความถี่ 540x1012 Hz มีค่า 683 ในหน่วย cd sr kg-1 m-2 s3

ปริมาณของสาร (Amount of Substance) : หน่วยวัดปริมาณสาร คือ โมล (mole, mol) ได้รับ 
การนิยามโดยก�าหนดให้ค่าคงตัวของ อาโวกราโด (Avogadro) มีค่า 6.022 140 76 x 1023  
ในหน่วย mol-1

m

kg

s

A

K

cd

mol

ศัพท์วิทย์น่ารู้
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เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
วิกฤต COVID–19 ทีก่�าลังแพร่ระบาดอยูท่ัว่โลกนัน้ เราต้องหาผลิตภัณฑ์ 
ทีใ่ช้ท�าความสะอาดมอื ทีใ่ช้ง่าย สะดวก และปลอดภัย Science สไตล์สนกุ  
ฉบับนี้จะมาสอนวิธีการท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ท�าได้ง่าย ใช้ท�า 
ความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค และ 
ยังท�าให้มือชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน เรามาดูส่วนผสมและวิธีการท�ากัน

เอทานอล 95% 1,000 มล.

กลีเซอรีน 12 กรัม

2% ลาโนลีน 12 กรัม

ไตรเอทาโนลามีน 99% (TEA) 1 กรัม

คาร์โบพอล 940 5 กรัม

น�้าสะอาด 300 มล. 

**ส่วนผสมเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสารเคมี ส�าหรับท�าเครื่องส�าอางทั่วไป

น�าคาร์โบพอล 940 ที่แช่ไว้จนเจลพองตัวแล้ว ใส่ในภาชนะขนาดประมาณ 2 ลิตร เติมเอทานอล 95%  

ลงในภาชนะ คนให้เข้ากัน

เติมกลีเซอรีน และ 2% ลาโนลีน คนให้เข้ากัน

ค่อย ๆ เติม TEA คนจนเจลมีลักษณะข้นเป็นเนื้อเจลและคนต่อจนเนื้อเนียนไม่เป็นก้อน/เม็ด

บรรจุใส่ขวด สามารถใช้งานได้ทันที

วิธีการเตรียมสาร

ส่วนผสมของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วิธีการท�าเจลล้างมือ

วิธีการเตรียม 2% ลาโนลีน ชั่งลาโนลีน 5 กรัม ละลายในน�้าร้อน 250 มล. คนให้ละลายแล้วเก็บไว้ใช้งาน 

ชั่งคาร์โบพอล 940 ปริมาณ 5 กรัม ละลายในน�้าสะอาด 300 มล. คนให้เจลกระจายตัว แช่ทิ้งไว้ค้างคืน  

เจลจะพองตัวมีลักษณะเป็นของเหลวขุ่น ไม่มีสี
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สุบงกช ทรัพย์แตง*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

Science สไตล์สนกุ
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3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม น�าคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ร่วมประกาศเจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ และการลงนาม 
ข้อตกลงการปฏบิตัริาชการและถ่ายทอดตัวชีว้ดัสูส่�านกั/กอง โดยมุง่มัน่บรหิารงานให้ส�าเรจ็ตามพนัธกจิ บรรลเุป้าหมาย โดยยดึหลกั 
ธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม ณ ห้องประชมุภมูบิดนิทร์ อาคารสถานศึกษา 
เคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ท�าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ

	  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจ�านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

	  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขานรับมติ ครม. ปลดล็อก “กัญชง”
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ขานรบัมต ิครม. นี ้โดยวนัท่ี 2-4 กุมภาพนัธ์  

2563 นางสาวนสิากร จึงเจรญิธรรม อธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ส่ง ดร.จรยิาวด ีศริจินัทรา และคณะนกัวจิยั กลุม่วสัดข้ัุนสูงและ
เซรามกิสมยัใหม่ กองวสัดุวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ที ่ณ ฟาร์มกญัชง ต�าบลพบพระ จงัหวดัตาก เพ่ือร่วมหารือแนวทาง
การด�าเนินโครงการวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ในการผลิตเส้นใยสามมิติ  
และภาชนะสมัผสัอาหารแบบใช้คร้ังเดียว เพ่ือผลกัดันนวัตกรรมวสัดุ มุง่เน้นความร่วมมอืด้านการศกึษา วจิยัและพฒันาเพือ่ตอบโจทย์ 
เศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green  
Economy; BCG) ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. ต่อไป

DSS NEWS
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้าน NQI

	  

วศ. อว. มอบความรักความห่วงใยชาวไทย จัดกิจกรรม “เจลล้างมือท�าเอง ป้องกัน ไวรัสโควิด-19”
14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจ�าลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์  
นพ.สรนติ ศลิธรรม ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พร้อมคณะ ให้เกยีรตเิข้าเยีย่มชมและร่วมกจิกรรม 
ท�าเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้แนวคิด “วศ. อว. มอบความรักความห่วงใย ชวนคนไทยรักสุขภาพ” พร้อมทั้ง 
พิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพ่ือเป็นก�าลังใจและช่วยเหลือผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จ�านวน 1,000 ขวด โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับ 
ณ ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

7 กมุภาพันธ์ 2563 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัประชมุเครือ
ข่ายศนูย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศปว.) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยม ีดร.จนัทร์เพญ็ เมฆาอภรัิกษ์ 
รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นประธานในการประชมุ การด�าเนนิงานทีส่�าคญัเพือ่พจิารณาความร่วมมอืของเครอืข่าย ศปว. 
ได้แก่ การเพิม่ศกัยภาพบรกิารและการเข้าถงึสารสนเทศของเครอืข่ายสมาชกิ ศปว. ด้วยระบบฐานข้อมลู One Search ทีส่ามารถสบืค้น
และเข้าถงึข้อมลูได้ทกุทีภ่ายใต้มาตรฐานการให้บรกิารเดยีวกนัของ ศปว. การส่งเสรมิศกัยภาพการเข้าถงึสารสนเทศด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางคณุภาพของประเทศ (NQI) การขยายเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดล้อมจ�านวน  
14 หน่วยงาน และขยายโอกาสในการน�าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุน และงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นทางของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบูรณาการความร่วมมือ 
พนัธมติรระบบรางภาครัฐ/สถาบนัการศึกษา รวม 15 หน่วยงาน เพือ่สร้างสรรค์อตุสาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลมุด้านการถ่ายทอด 
เทคโนโลย ีวิจยัและพฒันา มาตรฐานระบบราง อตุสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง พฒันาทรพัยากรบุคคล หวงัช่วยเสรมิ 
ประสทิธภิาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภยัในการให้บรกิารเดนิรถไฟ ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์
ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม 
กรุงเทพฯ

วศ. อว. ร่วมลงนามความร่วมมือ “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย”

20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
และสิริ เวนเจอร์ส ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) น�าเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์ 
เพ่ือความสะดวกสบายของการเดนิทางในพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัขนาดใหญ่ ครัง้แรกในไทย! จากการผนกึก�าลงัของ สวทช. และ วศ. ในการตดิตัง้ 
เทคโนโลยคีวบคุมการขบัเคลือ่น ผสานกบัแอปพลเิคชัน่เรยีกใช้บรกิารยานยนต์ขับข่ีอตัโนมตัสิ�าหรบัผูท่ี้ต้องการเดนิทางซึง่พฒันาโดย
สิริ เวนเจอร์ส กางโรดแมปเข้มข้น 8 เดือน มุ่งพัฒนา-ทดลอง-ประมวลการใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในสภาวะควบคุมบนพื้นที่  
SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community โดย สวทช. และ วศ. ตั้งเป้าส่งต่อนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่
อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผลในภาคเอกชนในไตรมาส 2 นี้ ในขณะเดียวกันได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

วศ. อว. เข้าร่วมงานแถลงข่าวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ยกระดับนวัตกรรม
เพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม 11 สถาบันเฉพาะทาง เตรียมหลักสูตร Non degree ด้าน NQI เกือบ 
200 หลักสูตร

วศ. จับมือ สชวท. พัฒนาวิชาชีพตาม Demand skills ของประเทศ

	  	  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดการประชุม 
โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้น�าในการผลักดันให้ DSS Academy ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ประชุมเตรียมความพร้อมสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง 
ในการเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ของ 11 หน่วยงาน 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2. สถาบันอาหาร  
3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4. สถาบันยานยนต์ 5. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า 
แห่งประเทศไทย 7. สถาบันพลาสติก 8. สถาบันไทย-เยอรมัน 9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สถาบัน 
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ11. สถาบนัการก่อสร้างแห่งประเทศไทย โดยเน้นย�า้ทกุหน่วยงานในการด�าเนนิการตามแผนงานความร่วมมอื
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน NQI ในรูปแบบ Non degree

10 มีนาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สชวท.) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างความร่วมมอืในการ 
ก�าหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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วศ. อว. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ

12 มนีาคม 2563 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผูอ้�านวยการกองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค เป็นประธานกล่าวต้อนรบัคณะอาจารย์ 
และนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในการเข้าศึกษาดูงานและทดลองจริง 
ในห้องปฏิบัติการ จ�านวน 11 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้คณะอาจารย์และ 
นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ศึกษาเข้าดูงาน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  
pH, BOD, TDS, TSS, Oil and Grease พร้อมฝึกปฏิบัติทดสอบโลหะหนัก, ทดสอบรายการ TSS และ TDS, ทดสอบรายการ  
Oil and Grease, ทดสอบรายการ pH และทดสอบรายการ BOD เพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการเป็นนกัวจิยั  
และเป็นแนวทางให้นักเรียนในการประดิษฐ์เครื่องบ�าบัดน�้าเสีย ลด PM 2.5 คลองผดุงกรุงเกษม ต่อไป

วศ. อว. เปิดห้องปฏิบัติการเคมี เสริมความรู้ นักวิจัยรุ่นเยาว์โรงเรียนเทพศิรินทร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การย้อมสีเส้นกก 
และไม้ไผ่ด้วยสธีรรมชาต”ิ ณ ทีท่�าการกลุม่ทอเสือ่บ้านโสกกล้า ต�าบลแก้งไก่ อ�าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย มสีมาชกิกลุม่ทอเสือ่ฯ 
เข้าร่วมอบรม 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ พัฒนาวิธีการย้อมเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีจากธรรมชาติ 
ซึ่งมีสีสันสวยงามและปลอดภัย เหมาะส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
ในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยน�าเทคโนโลยี
กระบวนการปรับสภาพผิวเส้นกก/เส้นตอกไม้ไผ่ให้สามารถดูดซับสีให้ติดได้อย่างสม�่าเสมอ และการใช้สีย้อมธรรมชาติจากพืชใน
ท้องถิ่น ท�าให้ได้สีสันที่สดสวยใกล้เคียงสีเคมี แต่มีความปลอดภัยมากกว่า
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วศ. อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาว 
ในท้องถิ่น”

วศ. อว. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้หน่วยงานในสังกัด อว. บริการประชาชน

18 มีนาคม 2563 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการฝึกอบรม 
เชงิปฏิบตักิาร หลกัสูตร “เทคโนโลยกีารผลติและการแปรรปูมะนาวในท้องถิน่” เพือ่ยกระดบัการพฒันาเป็นเกษตรกรอตุสาหกรรม 
อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา (สวนลัดดาวัลย์)  
จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรในอ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ประกอบอาชีพปลูกมะนาวและมีพื้นที่ปลูกมะนาวจ�านวนมาก  
ปัจจุบันจ�าหน่ายเป็นผลสด และแปรรูปเป็นมะนาวดอง ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปในรูปแบบใหม่  
เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงเชิญวิทยากรจาก วศ. อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลติผลิตภณัฑ์มะนาวแปรรปูให้แก่เกษตรกรในชมุชน โดยให้ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมอืแปรรปูมะนาวเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น 
เยลลี่มะนาว เครื่องดื่มน�้ามะนาวกึ่งส�าเร็จรูป เป็นต้น

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ส่งมอบเจลล้างมือ 
สตูรกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ให้กบัหน่วยงานในสงักดั อว. โดยม ีรศ.นพ.สรนติ ศิลธรรม ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติรับมอบ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด อว. รับมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เพ่ือให้บรกิารบคุลากรภายใน และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีม่าใช้บรกิาร เป็นการควบคมุและป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนต่อไป
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วศ. อว. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน�้าด้วยการวัดค่า Total Dissolved Solids 
(TDS)

วศ. อว. ร่วมมอื สถาบนัส่ิงทอพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าเพือ่ต่อยอดงานวิจัยสู้ไวรสั COVID-19

25 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์  
เข้าร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัย ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กล้วยน�้าไท)  
โดยม ีดร.ชาญชยั สริเิกษมเลศิ ผูอ้�านวยการสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และคณะให้การต้อนรบั การหารอืในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์ 
เพื่อร่วมมือพัฒนากระบวนการทดสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัยแบบผ้า การท�าชุดป้องกันเช้ือโรคให้บุคลากรทางการแพทย ์
ใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 รวมถึงงานวิจัยด้านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ช่วยลดภาระการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
รวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2563 กลุม่ทดสอบความช�านาญห้องปฏบัิตกิาร กองความสามารถห้องปฏบัิตกิาร 
และรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT)  
โดยได้ด�าเนินการจัดส่งตัวอย่างน�้าให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร ่วมกิจกรรม จ�านวน 344  
ห้องปฏบิตักิาร ประกอบด้วยห้องปฏบิตักิาร 
ภายในประเทศ 341 หน่วยงาน และ 
ต่างประเทศ 3 หน่วยงาน เพ่ือให้ห้อง
ปฏิบัติการด�าเนินการทดสอบผลการวัด  
ในรายการ Total Dissolved Solids (TDS)  
และส่งผลกลับมายังกลุ ่มทดสอบความ 
ช�านาญห้องปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์
บริการ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อ
ประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
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วศ. อว. เคียงข้างประชาชนจับมือเครือข่ายเปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการป้องกัน  
COVID-19 ฟรี

4 เมษายน 2563 นางสาวนสิากร จงึเจรญิธรรม  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. อว.  
มคีวามห่วงใยเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงได้ร่วมมือเครือข่าย  
ได ้ แก ่  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอย 
สะเก็ด) เปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
การป้องกนั COVID-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลและ 
น�้ายาฆ่าเชื้อ หน้ากาก N95 ชุด PPE เพื่อทดสอบ 
ยืนยันมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความ 
มั่นใจให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส�าหรับ 
หน่วยงานรฐัหรอืองค์กรการกุศล ผูผ้ลติในประเทศ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและท้องถ่ิน รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือ 
หน่วยงานของรัฐ

ส�านักหอสมุดและศูนย ์สารสนเทศ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเปิดให้บริการหอ
สมดุและสารสนเทศดิจิทลัออนไลน์ เชญิชวน
ประชาชนใช้เวลาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ 
COVID-19 ทีต้่องอยูใ่นบ้านให้เกดิประโยชน์
ด้วยการศึกษาเรียนรู ้จากสารสนเทศที่ได้ 
รวบรวมและจัดหมวดหมู ่ไว ้หลากหลาย  
เข้าถึงได้ง่ายจากเว็บไซต์ http://ebook. 
dss.go.th หรือดูได้จากโทรศัพท์ระบบ  
android : shorturl.at/bmoBH ระบบ  
iOS : shorturl.at/cvOS6 ซึ่งได้รวบรวม 
ข้อมลูต่าง  ๆ   ไว้ให้บรกิาร ตวัอย่างเช่น เมือ่เข้า 
ไปในเว็บไซต์ : http://ebook.dss.go.th หมวดหมู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ ได้รวบรวมวิดีโอสื่อเรียนรู้ 
เบื้องต้นเข้าใจได้ง่ายๆ เหมาะส�าหรับผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหมวดอื่น ๆ ที่เป็นคลังหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนบทความวิชาการ ท่ีเหมาะส�าหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า 
ทางวิชาการในเชิงลึก เป็นฐานในการสร้างทักษะ หรือต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ต่อไป

วศ. อว. กระตุ้นประชาชนใช้เวลาเรียนรู้เปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาสสร้างทักษะจากสารสนเทศดิจิทัล
ออนไลน์
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วศ. อว. จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of 
Caliper (Digital)

วศ. อว. ร่วมมือเครือข่ายพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุเพื่อพัฒนาชุดป้องกันทางการแพทย์
สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสอบเทียบ  
รายการ Calibration of Caliper (Digital) การจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญในสาขาสอบเทียบรายการนี้ ให้บริการสอบเทียบ 
เครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก การแพทย์ วัสดุนวัตกรรม และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น  
ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบด้านความยาวและมติ ิจงึจ�าเป็นต้องได้รบัการรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล  
ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังความน่าเชื่อถือของผลทดสอบและสอบเทียบ การเข้าร่วมกิจกรรม PT ถือเป็นการประกัน
คุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการท่ีให้บริการสอบเทียบ 
เครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ

23 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อ�านวยการ 
กองวัสดุวิศวกรรม และคณะท�างานจัดท�ามาตรฐาน ชุด PPE Coverall ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือร่วมกับ ศ.ดร.สุพจน์  
เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ.รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการทดสอบวัสดุเพื่อพัฒนาชุดป้องกัน  
(Protective Clothing) ทางการแพทย์สนบัสนนุการป้องกนัเช้ือโควดิ-19 พร้อมเยีย่มชมห้องปฏบัิตกิารทดสอบการซมึผ่านของเลอืด 
ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่ใช้ในการพฒันาชดุ Disposable Spunbond Coverall ทีผ่ลติภายในประเทศ
โดยความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สถาบันฯสิ่งทอ มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตภาคอุตสากรรม และหน่วยทดสอบภาครัฐ
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วศ. อว. ร่วมกับ มอ. คิกออฟต้นแบบแพลตฟอร์ม Online Education เจาะประเด็นท้าทายโมเดล
การเรียนรู้ในโลกหลังโควิด-19

วศ. อว ร่วมมอืเครอืข่ายหารอืการจัดท�าฐานข้อมลู มาตรฐานห้องปฏิบตักิาร นวัตกรรมทางการแพทย์ 
การวิจัยและพัฒนาต้าน COVID-19

23 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (มอ.) ประชุมทางไกลผ่าน video conference เพื่อระดมความคิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีพบในระบบ 
การศึกษาไทย ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรเป็นสูตรส�าเร็จมากกว่าเป็นฐานให้ไปคิดต่อยอด และเน้นท่องจ�าทฤษฎี มากกว่าให้ลงมือท�า  
โดยการหารือมีข้อสรุปการพัฒนาน�าร่องท�าเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Online Education แบบใหม่ มุ่งก�าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ผ่านการให้ค�าปรกึษา (Mentoring) รวมทัง้เสรมิสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รยีน และปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนให้สอดรับ 
กับพลวัตโลกหลังโควิด-19

29 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร วศ.  
ได้ประชุมหารือ เรื่องการจัดท�าฐานข้อมูล มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ  
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
(องค์การมหาชน) ผู้แทนจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแ้ทนจาก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ช้ัน 6 
อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประชุมหารือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์
บริการในการรวบรวมข้อมูล จัดท�าฐานข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาฯลฯ เพื่อป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
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