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วารสารกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร  ฉบบั  214  มาพร้อมกับแนวคิด 
NQI for Sustainable หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานความ
แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและ
แข่งขนัได้ในตลาดโลก และในคอลมัน์ People in Focus ได้รบัเกยีรติ
จากนางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ให้สัมภาษณ์บทบาทการขับเคลื่อนภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์
บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ  นอกจากน้ีคอลมัน์ วศ. วนันี ้ท่านผูอ่้านจะได้รับความรูจ้าก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่
มาตรฐานสากล” ที่มุ่งหวังพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน 
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็นของประเทศ ซ่ึงเนื้อหา
ภายในเล่มยังมีสาระน่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ มาตรฐานชุด PPE 
ทางการแพทย์ส�าหรับป้องกนัเชือ้โรค COVID -19, การบรกิารทดสอบ 
แบบเครอืข่ายห้องปฏบิตักิาร (Virtual Lab), แนวปฏบิตักิารจดัการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ส�าหรับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย, บทบาทของห้องปฏิบัติการทดสอบกับ
การเติบโตด้านนวัตกรรม เป็นต้น

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ติดตามอ่านวารสารกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร และหากมีข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุวารสาร  
สามารถส่งมาได้ที ่E-Mail: pr@dss.go.th โทรศพัท์ 0 2201 7095-8 
และโทรสาร 0 2201 7470 
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วศ. วันนี้  
“ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” 
ผลักดนันวตักรรมไทยขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ ยกระดบัคณุภาพชวีติ 
อย่างยั่งยืน
บทความพิเศษ   
Healthcare Reinvention พลิกโฉมระบบสร้างฐานอตุสาหกรรม 
ยกระดับวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โอกาส
ประเทศไทยหลังโควิด - 19
People in focus
นางสาวรตัน์สุดา ตนัศรสีกลุ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
สัมภาษณ์ผู้แทนเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Special guest
“ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”
สรรสาระ  
• มาตรฐานชุด PPE ทางการแพทย์ ส�าหรับป้องกันเชื้อโรค  
 COVID-19
• การบรกิารทดสอบแบบเครอืข่ายห้องปฏบัิตกิาร (Virtual lab)
• แนวปฏิบตักิารจดัการสารเคมใีนห้องปฏิบตักิารอย่างปลอดภยั  
 ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย (Guidelines  
 for Informing Safe Laboratory Management Practices  
 for the Chemical Industry in Thailand)
• บทบาทของห้องปฏบิตักิารทดสอบกบัการเตบิโตด้านนวตักรรม
• สิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
• NQI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
• NQI กับการสอบเทียบ
• สารสนเทศมาตรฐานกับการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่าง 
 ยั่งยืน
• เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กับการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
รอบรู้ รอบโลก
“BCG Model” ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 : สารลดแรงตึงผิว 
 ฐานชีวภาพ
ศัพท์วิทย์น่ารู้
Science สไตล์สนุก
วิธีการเตรียมน�้าคลอรีนส�าหรับฆ่าเชื้อโรคในน�้า
 DSS News
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*นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักงานเลขานุการกรม

จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด�าเนินชีวิต

ของผู้คนทั่วโลกจนถึงขั้นปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการ
ระบาดและแพร่กระจายของโรค อีกมุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็น
ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ของไทย ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว  
ซ่ึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการตรวจรักษา เฝ้าระวัง ป้องกัน
ตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคให้ส่งผลกระทบต่อคนไทย
น้อยท่ีสุด เห็นได้ว่าวิกฤตการณ์ COVID-19 สร้างโอกาสการ
ปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น 
ตู ้ความดันลบ หุ่นยนต์ล�าเลียงอาหารและยา ตู้ฆ่าเช้ือรังสี 
UVC เป็นต้น การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือ 
ทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N95/N99 ชุดป้องกันการติดเชื้อ 
และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) ฯลฯ เพ่ือแก้
ปัญหาการขาดแคลน และได้เหน็ความร่วมมอืกนัของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในการแก้ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขในยามวิกฤต

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เห็นถึงความส�าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัส 
Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ขึ้นเมื่อวันที่  
16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า  
กรงุเทพฯ มุง่หวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทัง้จากภาครัฐ มหาวทิยาลยั  
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ
ทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 200 คน และผู้ที่รับชมวิดีโอถ่ายทอดสด
ผ่านเฟซบุ๊ก ได้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ขบัเคล่ือนงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็น
ในช่วงวิกฤต เป็นการถอดบทเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์
ครั้งส�าคัญที่น�าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพของประเทศ 

ผลักดนันวัตกรรมไทยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

(NQI) มาใช้เพิม่ศกัยภาพการพัฒนาและขบัเคลือ่นงานวจิยัและ
นวัตกรรม สามารถน�าไปใช้ต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

ภายในงานสัมมนาฯ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 
“เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์” จ�านวน 16  
หน่วยงาน การบรรยายพเิศษ หวัข้อ “Healthcare Reinventing”  
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิหวัหน้าศนูย์ปฏบัิตกิารด้านนวัตกรรม 
การแพทย์ และการวจิยัและพฒันา ของศนูย์บรหิารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) การเสวนาถอดบทเรียนการพัฒนาชุด PPE 
ภายในประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งจะเป็น 
การถ่ายทอดองค์ความรู ้และบทเรียนส�าคัญจากวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา 3 กลุ่มย่อย ได้แก่  
กลุม่มาตรฐานการผลิตชุด PPE ในประเทศไทย กลุม่มาตรฐาน
และการทดสอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
และกลุม่การพฒันาหมวกอดัอากาศความดนับวกหรอื PAPR 
และ Specification ท้ังหมดนีถื้อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์
การพฒันานวตักรรมด้านการแพทย์ทีอ่าศัยกลไกการบูรณาการ 
ของทุกภาคส่วนภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ให้ได้มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสการปรับเปล่ียนระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย หรือ Healthcare Reinventing ให้ดียิ่งขึ้น 
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแพทย์
เป็นอตุสาหกรรมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล 
BCG Economy ต่อไป

“ถอดรหัส Healthcare 
ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”

จิตลดา คณีกุล*
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วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู ่
มาตรฐานสากล” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมุ่งหวังให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการภาค
อตุสาหกรรม  ได้เหน็ถงึพลงัความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการ
ขับเคล่ือนงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็น
ในช่วงวิกฤต เป็นการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การพัฒนาครั้งส�าคัญที่น�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) 
มาเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยภายใน
งานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Healthcare Reinventing” 
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ หวัหน้าศูนย์ปฏบัิติการด้านนวัตกรรม 
การแพทย์และการวจิยัและพัฒนา ของศนูย์บรหิารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) โดยมีสาระส�าคัญ ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงระบบของ Healthcare Reinvention  
โดยต้องมองประเด็นสุขภาพเป็นเร่ืองส�าคัญ เน่ืองจากระบบ 
สุขภาพและการประกันสุขภาพ ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเจ็บป่วย 
รักษาหาย แต่เกี่ยวข้องกันหลายด้านเป็น Multi-Facets of 
Healthcare ได้แก่

Healthcare Reinvention

 • การดูแลสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานมนุษยชนที่จะต้อง 
ได้รับ (Healthcare as Humans Rights)  

 • การดูแลสุขภาพ เพื่อท�าให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
(Healthcare as Public good) เป็นการสร้างทรัพยากรและ
ดูแลทรัพยากรที่ดี ท�าให้เกิดคนที่มีคุณภาพของประเทศ 

 • การดูแลสุขภาพที่ดี เป็นการปูพ้ืนฐานที่จะท�าให้
ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางประชากรที่ดี (Healthcare as 
Human Capitals Infrastructure)

 • การดูแลสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศที่
สามารถพฒันาต่อยอดได้ (Healthcare as Emerging Industry)

 • การดูแลสุขภาพเป็นความมั่นคงของประเทศ เราไม่
ควรพึ่งพาต่างประเทศเสมอไป เช่น ถึงจะมีการสั่งซื้อวัคซีนจาก
ต่างประเทศ แต่ในประเทศก็ต้องมกีารพฒันาวคัซีนควบคูไ่ปด้วย 
(Healthcare as National Security) 

2. Healthcare Reinvention จะต้องเชื่อมโยงความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาสมดุลทางด้าน 
ความมั่นคง ด้านสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ 

3. Healthcare เป็นหนึง่ในหวัใจส�าคญัของการขับเคลือ่น  
BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) 
โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเข้าไปประยกุต์ใช้ 
พร้อมท้ังเช่ือมโยงเข้าไปสู่เป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs:  
Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

4. Healthcare Reinvention เชื่อมโยงความมั่นคง
ทางสขุภาพ ความมัน่คงทางด้านอาหาร และความมัน่คงทาง
อาชีพ โดยมีเป้าหมายสูงสุด 4 ด้าน คือ คนอยู่ดีมีสุข สังคมดี 
เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดี

5. เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ Healthcare Reinvention 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG มี 3 เป้าหมาย คือ
ประชาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง โดยมีระบบการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง, อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์มีความเข้มแข็ง  
มีศักยภาพส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง, 

*นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักงานเลขานุการกรม

พลกิโฉมระบบสร้างฐานอตุสาหกรรม ยกระดบัวจิยั 
และนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โอกาส
ประเทศไทยหลังโควิด-19 จิตลดา คณีกุล*

กรม
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ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (Medical Tourism)  
อยู่ใน Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก

6. Healthcare Reinvention จะต้องประกอบไปด้วย
การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านระบบสุขภาพ มีการยกระดับระบบสุขภาพเป็น 
(National Security) ส่งเสริมให้พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพชุมชนและสามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ 
เวชภัณฑ์และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

 • ด้านการดูแลคน มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ให้ประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตอบโจทย์การท่องเท่ียวและบริการสขุภาพและสขุอนามัย ชุมชน 
อาหาร บริการ ฯลฯ  พัฒนาบุคลากรเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
และบริการสุขภาพ (Medical Tourism)

 • ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ มีการพัฒนาและผลิต
อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ
แพทย์ ชุดตรวจ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 50% ของที่ใช้ มี Product 
Champion ที่สามารถส่งออกในรูปแบบ Thailand Brand 
มีการจ้างงานจากสินค้าที่พัฒนาขึ้นประมาณ 10,000 ต�าแหน่ง 
และจากการจ้างงานด้านบริการและท่องเที่ยวประมาณ 
2,000,000 ต�าแหน่ง โดยทั้ง 3 ด้านจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป 
พร้อมกับการติดตามวัดผล เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จโดยเร็วที่สุด 

7. เป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ของ Healthcare 
Reinvention คือ สร้างงาน เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ต�าแหน่ง, สร้างรายได้ เพิม่รายได้ชมุชน 
240,000 บาท/ครัวเรือน/ต่อปี, ลดความเหลื่อมล�้า การเข้าถึง
ยาและเวชภัณฑ์ราคาสูงอย่างน้อย 300,000 คน/ปี, ประชาชน
สุขภาพดีขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุ

คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี, สร้างสังคมฐาน
ความรู้ คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการรับมือจากการเปลี่ยนแปลง, 
ระบบบรหิารจดัการท่องเทีย่ว อนัดบั Top 3 ของเอเชียแปซฟิิก 
ดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ อันดับ TOP 5 ของโลก

ทั้งนี้ การมุ่งสู่เป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีบริบทที่
ต้องแปรเปลี่ยนไป ดังนี้ 

 • โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงไปมากข้ึน  (Changing 
Demographics) ได้แก่ คนอายุยืนข้ึน การเกิดสังคมเมือง 
มากขึน้ สภาพความเป็นอยูข่องประชากรเปลีย่นแปลง โรคต่างๆ 
แปรเปลี่ยนไป

 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น (Higher Cost)
 • ความคาดหวังสูงต่อสิ่งของและบริการต่าง ๆ ต้องมี

คุณภาพ (Rising Expectation)
 • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Technological  

Advances)  
 • ความสามารถของบคุลากรทางการแพทย์ (Physician 

Capacity) ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ในความรู้ใหม่อย่างทันท่วงที
 • ระบบการขึ้นทะเบียน (Regulatory Framework) 

และการควบคุมคุณภาพต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สินค้ามีราคา
ถูกลงและได้ของเร็วขึ้น 

 • แนวโน้มของ Healthcare ประกอบด้วย (1) การให้
บริการนอกสถานพยาบาลจะมีมากขึ้น (2) การบริการเฉพาะ
บุคคลจะมีความต้องการสูงขึ้น (3) มีระบบช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกขึ้น (4) การให้
บริการทางด้านการแพทย์ดีขึ้น ราคาถูกลง ลดระยะเวลารอพบ
แพทย์ แต่มีระยะเวลาในการพบแพทย์นานขึ้น

 • ประเทศไทยจะต้องพึง่พาตวัเองได้และต้องรกัษาสมดลุ 
ของการน�าเข้าและผลิตสินค้าทางด้านการแพทย์เองภายใน
ประเทศ ซ่ึงจะต้องอาศัยบทบาทของ NQI และ Regulation 
ด้าน Healthcare ท่ีจะต้องท�าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์เชื่อมั่นในคุณภาพ และใช้ของที่ผลิตเอง
ภายในประเทศ

 • กระบวนการทีจ่ะขบัเคลือ่น Healthcare Reinvention 
มีกลไกหลักส�าคัญ 2 ส่วน คือ (1) Main Drivers ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ การขยายเครือข่าย
สาธารณสุขในทุกระดับ การผลิตยา วัคซีน และอุปกรณ์ 
การแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า 
(2) Main Enabler ประกอบด้วย การปลดล็อกข้อจ�ากัดทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก การสร้างความสามารถของก�าลังคน  
การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ
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ผลงานโดดเด่นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) ภายใต้สงักัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและ 
นวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าและบริการ ได้เตรียมความ 
พร้อมด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยการน�า 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)  
มาใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงจะต้องผ่านกระบวนการ
รับรองในด้านต่าง  ๆ   ท้ังด้านมาตรวทิยาท่ีจะช่วยในการวเิคราะห์ ทดสอบ การก�าหนดมาตรฐาน 
การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการก�ากับดูแลตลาด ซ่ึงจะท�าให้การ 
ท�างานเกิดการเชื่อมโยงของระบบที่จะน�าไปสู่การยกระดับให้สินค้าไทยได้รับการพัฒนา  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดผู้บริโภคท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งระบบ NQI เป็นปัจจัยส�าคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 

นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล 

บทบาทการขับเคลื่อนภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
(National Quality Infrastructure: NQI)

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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People in Focus

ภารกิจของ วศ. มีหลายด้าน โดยเฉพาะการท�าหน้าที่เป็น
ฟันเฟืองส�าคัญในงานด้านรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ให้กับหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ โดยองค์การ
ระหว่างประเทศให้การยอมรับร่วม วศ. น�าความเช่ือมั่น 
ผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากล พร้อมทั้ง
ประกาศอย่างเป็นทางการว่า วศ. โดยส�านกับรหิารและรบัรอง
ห้องปฏิบัติการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความ
สามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เป็นหน่วยงานเดียวในนาม
ประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับร่วม ส่งผลให้ผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความ
สามารถจาก วศ. จะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นับว่า
ประเทศไทยเป็นผู้จัดโปรแกรมฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นล�าดับ
ที่ 4 จาก 13 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 
เป็นล�าดบัที ่1 ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีน เพิม่ความเชือ่มัน่
ในการประกนัคณุภาพผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าและ
บรกิารไทยในระดับสากล ซึง่มผีลต้ังแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563  
ส่งผลให้ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองจาก วศ. เป็นที่
ยอมรับจากนานาประเทศ

จุดแข็งอีกด้าน คือ บทบาทของศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัส
อาหารของอาเซียน ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาของอาเซยีนด้านมาตรฐานและคณุภาพให้ท�าหน้าที่
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุ
สมัผัสอาหาร ซ่ึงมภีารกจิในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏบัิตกิาร 
อ้างอิงของประเทศสมาชิกอาเซียน ยกระดับมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการและลดความซ�้าซ้อนในการทดสอบสินค้าระหว่าง
ประเทศผู้ผลิตและประเทศน�าเข้า เป็นการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากน้ี วศ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ 
ให้ออกใบรับรองการวิเคราะห์ทดสอบ Certificate of Analysis  
หรือ COA ให้แก่สินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร 6 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติก เซรามิก แก้ว ซิลิโคน ไม้ และโลหะ เพื่อส่งเสริมการ
ส่งออกให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าและ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการผลติ 
วสัดสุมัผสัอาหารยืน่ขอ COA เพ่ือการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ  
เช่น ตุรกี เปรู อินโดนีเซีย

ในอนาคตการขับเคลื่อนงาน
และการปรับเปลี่ยนองค์กรของ วศ. 
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร

ที่ผ่านมา วศ. มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการเจรญิเตบิโตของประเทศไทยด้วยงานด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งตลอดระยะเวลา 129 ปี 
ทีผ่่านมา มีการพฒันางานหลายด้าน เพือ่ตอบสนองต่อนโยบาย
และภารกิจท่ีหลากหลาย โดยผลักดันงานวิจัยและพัฒนา 
เพิม่ข้ึน มุง่ให้ความส�าคญัการพฒันาระบบการวเิคราะห์ทดสอบ
ครอบคลุมตามมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมใหม่ เพือ่ให้สามารถตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ
สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการทดสอบความช�านาญ 
การพัฒนาสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการพฒันาแหล่งข้อมลูสารสนเทศด้าน วทน. รวมทัง้ 
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคการผลิต 
ชุมชน อันจะน�าไปสู่ความสามารถการแข่งขันเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากล

ปัจจุบัน วศ. มีการขับเคลื่อนงานบริการในหลายมิติ อาทิ 
การขยายเครือข่ายการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
ของ อว. ไปยงัมหาวทิยาลยัในภมูภิาค ด้านการพฒันาศกัยภาพ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้ได้การรับรองตาม
มาตรฐานสากล และด้านการท�าวิจัยร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบาท ภารกิจ และการน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมไป
พฒันาประเทศ ซึง่แน่นอนว่าการด�าเนนิการครัง้นีจ้ะตอบโจทย์
การท�างานของบุคลากร และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช ้
บรกิารมากยิง่ข้ึน สอดคล้องกบับทบาทส�าคัญท่ีหน่วยงานได้รับ 
มอบหมายให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงประสานและขับเคลื่อน
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ หรอื NQI ซึง่เป็น 
กลไกส�าคัญที่จะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในทุกมิติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทย และผลักดันให้นวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได ้
ในระดับสากล
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วศ. ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ถอดรหัส 
HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ในหัวข้อ มาตรฐานการผลิตชุด PPE ในประเทศไทย  

ทีก่รมวิทยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) จดัขึน้ โดยมุง่หวงัพลงัความร่วมมอืทกุภาคส่วน ขบัเคลือ่นงานวจัิยและพฒันาศักยภาพงานวจิยัและ 
นวัตกรรม เพือ่ต่อยอดในการพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรม รวมถงึผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็นของประเทศ งานสมัมนาดงักล่าว
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ที่อาศัยกลไกการบูรณาการของทุกภาคส่วนภายใต้สถานการณ์ 
วกิฤตและยงัเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วน ได้มส่ีวนร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ การร่วมมอืกนัน�าระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านคุณภาพมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิต
ของคนไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวพษณชั ทรพัย์โภคา ผูจ้ดัการแผนกเส้นใยสงัเคราะห์ บรษิทั เทยิน่ ฟรอนเทยีร์  
(ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดเผยว่า การสมัมนาครัง้นีช่้วยเพิม่พนูความรูใ้นการพฒันา Material  
ส�าหรับ Medical application รวมทั้งได้รับความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา และวิทยากรที่มี 
ความรู้ความสามารถเรื่องมาตรฐานการผลิตชุด PPE ในประเทศไทย เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับ
จากการสมัมนาในครัง้นีไ้ปถ่ายทอดให้ทมีงานและเป็นองค์ความรูเ้พือ่พฒันาผลติภณัฑ์ต่อไป

นายวรัตม์ มงคลสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์ บริษัท แนบโซลูท จ�ากัด เปิดเผยว่า  
การสัมมนาครั้งนี้ท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของการผลิตชุด PPE ในประเทศไทย วิทยากร
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและเล็งเห็นถึงจุดประสงค์ของการ
พัฒนาชุด PPE ได้อย่างชัดเจน อีกท้ังสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับจากการสัมมนาในคร้ังนี้มา 
ปรับใช้ในการท�างาน ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศในการพัฒนาชุด PPE ให้ส�าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน

วารสาร

นางสาวชญากลุ หาญานวุฒัน์ ผูดู้แลประสานงานร่วมโครงการชดุ Coverall level 4 รุน่  
“เราชนะ” ให้สัมภาษณ์กับทีมงานวารสาร วศ. เกี่ยวกับการร่วมสัมมนาครั้งนี้ว่า “ท�าให้ทราบ 
ข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบัการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ ลกัษณะการทดสอบและได้รูจ้กัหน่วยงาน 
บริการที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ามาพัฒนาการออกแบบและ 
เทคนิคการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ถูกต้อง ประเด็นในงานสัมมนาเป็นหัวข้อที่ใหม่ส�าหรับ 
ประเทศไทย ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ จะหาได้ค่อนข้างยาก ซ่ึงวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้สามารถ 
สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งครบถ้วน และสามารถไขข้อสงสัยได้อย่างดีเยี่ยม  
มตัีวอย่างเครือ่งมอืในการทดสอบ รวมท้ังอธบิายลกัษณะการท�างานได้อย่างละเอยีดเสมอืนได้เข้า 
ไปในห้องทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เนือ่งจากได้เหน็ทัง้วสัด ุวตัถดุบิ เครือ่งมอืทีใ่ช้และ 

เคร่ืองทดสอบของจรงิทีย่กมาไว้ภายในงาน นอกจากนี ้ตนเองยงัได้มโีอกาสร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผู้ร่วมงาน 
ช่วยให้น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาเทคนิคการออกแบบและเทคนิคการผลิต ซ่ึงบางกรณีเป็นรายละเอียด 
เลก็ ๆ  น้อย ๆ  ทีเ่ราอาจมองข้าม ดังนัน้ในภาพรวมงานสมัมนาครัง้นี ้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจัดได้น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ 
หากมีโอกาสจะขอเข้าร่วมสัมมนาทุกหัวข้อด้วยตนเอง
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มาตรฐานชดุ PPE ทางการแพทย์
ส�าหรับป้องกันเชื้อโรค COVID-19

จาก

รูปที่ 1 ชุด Isolation/Surgical gown รูปที่ 2  ชุด Coverall

*นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม

สุวรรณี เทพบุตรดี*

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรค COVID-19 (โควดิ-19) ท�าให้ผูค้นเกิดความวติกกงัวลไปทัว่โลก มกีารปิดเมอืง  
ปิดประเทศ ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้คนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ไม่กล้าออก 

นอกบ้าน ประกอบกับเมื่อช่วงเดือน เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ชุดและ 
อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อย่างเช่น หน้ากาก N95 ชุด PPE (Personal Protective Equipment) ส�าหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์ขาดแคลน มปีรมิาณไม่เพยีงพอ เนือ่งจากไม่สามารถน�าเข้าจากต่างประเทศได้ ซึง่ท�าให้บคุลากรด่านหน้าอย่างแพทย์ 
และพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสวมใส่ที่ปลอดภัยเวลาตรวจคนไข้ที่ติดเชื้อ หรือถ้ามีก็มีปริมาณไม่เพียงพอ ท�าให้ทางโรงพยาบาล 
ทัว่ประเทศออกมาขอรับบริจาคชดุและอปุกรณ์ป้องกนัทางการแพทย์ และมผีูส้นใจน�าชดุและอปุกรณ์ป้องกันทางการแพทย์มาบริจาค 
เป็นจ�านวนมาก ทัง้จากทางภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ซึง่ชุดและอปุกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ท่ีได้จากการบรจิาคมานี้  
เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานหรือไม่ และถ้าบุคลากรทางการแพทย์น�าไปสวมใส่หรือใช้งานแล้วจะปลอดภัย
ป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ได้จริง

ประเภทชุด PPE ทางการแพทย์แบ่งออกได้เป็น ชุด Surgical/Isolation gown หรือชุดกาวน์ที่แพทย์และพยาบาลใช้กันทั่วไป 
ส�าหรับการผ่าตัดหรือหัตถการ และชุด Coverall หรือชุดคลุมทั้งตัว ที่ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ  
โดยมาตรฐานสากลที่ก�าหนดสมบัติของชุด PPE ทางการแพทย์ทั้งสองประเภท ได้แก่ 

1. ANSI/AMMI PB70: Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended 
for use in health care facilities 

2. EN13795: Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods
3. EN 14126-B: Protective clothing performance - requirements and test methods for protective clothing 

against infective agents
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ตารางที่ 1 แสดงรายการทดสอบในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดเน้นการทดสอบความสามารถในการป้องกัน  
ซึ่งต้องทดสอบรายการดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการป้องกันของชุด PPE ทางการแพทย์
  Surgical / Isolation gown   Coverall
 ANSI/AMMI PB 70  EN 13795  EN 14126-B
• AATCC 42 Impact Penetration • EN ISO 22610 Test method to • ISO 16603 Resistance to
• AATCC 127 Hydrostatic Pressure determine the resistance to wet Penetration Synthetic Blood
• ASTM F1670 Synthetic Blood bacterial penetration  • ISO 16604 Resistance to
Penetration Test  • EN ISO 22612 Test method for penetration by Blood-Borne
• ASTM F1671 Viral Penetration Test resistance to dry microbial  Pathogens
  penetration  • EN ISO 22610 Test method to
  • EN 20811 Resistance to water  determine the resistance to wet
  penetration-Hydrostatic pressure test bacterial penetration
  • EN ISO 11737-1 Cleanliness– • EN ISO 22612 Test method for
  microbial  resistance to dry microbial
  • ISO 9073-10 Cleanliness- penetration
  particulate matter
  • ISO 9073-10 Linting
  • EN ISO 13938-1 Bursting 
  strength – dry
  • EN ISO 13938-1 Bursting strength 
  – wet
  • EN 29073-3 Tensile strength - dry  
  • EN 29073-3 Tensile strength - wet

ตารางที่ 2 ระดับการใช้งานชุดป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70

1. ความต้านทานการซึมผ่านน�้าภายใต้แรงอัด ตามมาตรฐาน AATCC 42 และ AATCC 127 หรือ EN 20811
2. ความต้านทานการซมึผ่านของเลือดและไวรัส ตามมาตรฐาน  ASTM F1670 และ ASTM F1671 หรอื ISO 16603 และ ISO 16604
3. ความต้านทานการซึมผ่านของละอองสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน ตามมาตรฐาน EN ISO 22610 
4. ความต้านทานการปนเปื้อนของอนุภาค microbial  ตามมาตรฐาน EN ISO 22612
โดยมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70 ได้แบ่งระดับการใช้งานของชุด PPE ไว้ 4 ระดับ ตามเกณฑ์ความสามารถในการป้องกัน  

ดังแสดงในตารางที่ 2

ระดับ  ความเหมาะสมในการใช้งาน  การทดสอบ มาตรฐาน เกณฑ์การยอมรับ

 1 การใช้งานทั่วไปในโรงพยาบาล ความสามารถในการทะลุผ่านของน�้า AATCC 42 < 4.5 g
 2 การใช้ในสภาวะที่มีการหัตถการ ความสามารถในการทะลุผ่านของน�้า  AATCC 42 < 10 g
  แล้วมีเลือดกระเด็นใส่ หรือ ความต้านทานการซึมผ่านน�้าภายใต้ AATCC 127 > 20 cmH

2
O 

  ภายในห้องดูแลผู้ป่วยหนัก  แรงอัด
  หรือภายในห้องปฏิบัติการ    
 3 การใช้ในสภาวะที่มีการหัตถการ  ความสามารถในการทะลุผ่านของน�้า AATCC 42 < 10 g
  แล้วมีเลือดกระเด็นใส่ในปริมาณ ความต้านทานการซึมผ่านน�้าภายใต้ AATCC 127 > 50 cmH

2
O

  มาก หรือภายในห้องฉุกเฉิน แรงอัด   
 4 การใช้ในสภาวะที่มีเชื้อโรค  ความต้านทานการซึมผ่านของเลือด ASTM F1670 ไม่ซึมผ่านที่ความดัน
  หรือโรคติดต่อ หรือสารคัดหลั่ง    13.8 kPa
  จากผู้ป่วย   ความต้านทานการซึมผ่านของไวรัส ASTM F1671 ไม่ทะลุผ่านที่ความดัน 
       13.8 kPa
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ส�าหรับการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค�าแนะน�าในการเลือกใช้ชุด PPE ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไว้ 2 ทางเลอืก ได้แก่ ทางเลอืกท่ี 1 ชุด PPE ท่ีสามารถป้องกนัของเหลวได้ตามมาตรฐาน AAMI PB70  
ระดับ 3 ขึ้นไป หรือตามมาตรฐาน EN 13795 ระดับ high performance ที่มีเกณฑ์ก�าหนดในตารางที่ 2 และ 3 ตามล�าดับ และ
ทางเลือกที่ 2 ชุดที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ตามมาตรฐาน AAMI PB70 ระดับ 4 หรือ EN 14126-B

 การทดสอบ มาตรฐาน  เกณฑ์การยอมรับ 

   บริเวณเสี่ยงสูง  บริเวณเสี่ยงต�่า

Resistance to dry microbial penetration EN ISO 22612 Not required  <300 CFU

Resistance to wet bacterial penetration EN ISO 22610 >6.0 /B  Not required

Resistance to water penetration -     

Hydrostatic pressure test 

Cleanliness - microbial EN ISO 11737-1 <300 CFU/100CM2  <300 CFU/100CM2

Cleanliness - Particulate Matter EN ISO 9073-10 <3.5 IPM  <3.5 IPM

Linting  EN ISO 9073-10 <4.0 count  <4.0 count

Bursting strength - Dry EN ISO 13938-1 >40 kPa  >40 kPa

Bursting strength - Wet EN ISO 13938-1 >40 kPa  Not required

Tensile strength - Dry EN 29073-3 >20 N  >20 N

Tensile strength - Wet EN 29073-3 >20 N  Not required

ตารางที่ 3 เกณฑ์ก�าหนดของชุด PPE ตามมาตรฐาน EN 13795 ระดับ high performance 

>100 cmH
2
OEN 20811 >10 cmH

2
O

อย่างไรก็ตามการทดสอบแค่การซึมผ่านของละอองสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน (wet bacterial penetration)  
ตามมาตรฐาน EN ISO 22610 ที่ใช้เชื้อ Staphylococcus ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ไมครอน และอนุภาค microbial  
penetration ตามมาตรฐาน EN ISO 22612 ใช้เชื้อ Bacillus Subtilis B ขนาดยาว 4 - 10 ไมครอน และเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.25 - 1 ไมครอน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าเชื้อ COVID-19 ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.125 ไมครอน จ�าเป็นต้องผ่านการทดสอบการซึมผ่านของไวรัสตามมาตรฐาน ASTM F1671 หรือ  
ISO 16604 (ASTM F1670 หรือ ISO 16603 เป็น Screening test โดยใช้เลือดสังเคราะห์) ที่ใช้เชื้อ Phi-X174 bacteriophage  
ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมครอน เล็กกว่าเชื้อ COVID-19 ถึงเกือบ 5 เท่า

รปูที ่3 ขนาดของเชือ้ Phi-X174 Bacteriophage เทยีบกบั เชือ้ COVID-19  

เชื้อ Phi-X174 Bacteriophage เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมครอน เชื้อ COVID-19 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.125 ไมครอน  
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การทดสอบการ ซึมผ ่ านของไวรั สตามมาตรฐาน  
ASTM F1671 หรือ ISO 16604 มหีลกัการคล้าย ๆ  กนั กล่าวคอื  
มาตรฐาน ASTM F1671 ต้องท�าการทดสอบการซึมผ่านของ 
เลือดสงัเคราะห์ตามมาตรฐาน   ASTM F1670   เพือ่เป็นการ  Screen 
เบื้องต้นก่อน โดยน�าตัวอย่างของผ้าและตะเข็บขึงให้ตึง โดยให้ 
ด้านนอกของผ้าสัมผสักบัเลอืดสงัเคราะห์ทีอ่ยูใ่นถ้วยอดัแรงดนั 
ตามรูปที ่4 ทิง้ไว้ 5 นาท ีจากนัน้เพิม่แรงดนัเป็น 13.8 kPa ทิง้ไว้  
1 นาที และปลดปล่อยแรงดัน (0 kPa) ทิ้งไว้ 54 นาที ถ้าไม่มี
เลอืดสงัเคราะห์ซมึออกมา ให้น�าไปทดสอบการซมึผ่านของไวรสั 
ต่อไป โดยเปลี่ยนจากเลือดสังเคราะห์ และสารละลายท่ีมีเช้ือ 
Phi-X174 Bacteriophage ผสมอยู่ ตามมาตรฐาน ASTM 
F1671 ใช้ขัน้ตอนการให้แรงดันเหมอืนกบั ASTM F1670 ถ้าไม่ม ี
เช้ือไวรัสซึมผ่านออกมา ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุด PPE 
ระดับ 4 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70 ส่วนการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน ISO 16604 (ใช้ ISO 16603 Screening test)  
จะเพ่ิมแรงดนัตัง้แต่ 0-20 kPa โดยทิง้ไว้ 5 นาท ีในแต่ละแรงดนั   
และระบรุะดบัการป้องกนัเป็น Class 1 ถงึ Class 6 ตามตารางท่ี 4  
ซึ่ง Class 5 จะเทียบเคียงกับระดับ 4 ในมาตรฐาน ANSI/AAMI 
PB 70

ดังนั้นก่อนจะเลือกใช้ชุด PPE ทางการแพทย์ต้องพิจารณา 
ผลการทดสอบให้ดีก่อนว่า ชุดที่ใช ้ผ ่านการทดสอบตาม 
มาตรฐานใดและอยูใ่นระดบัการป้องกนัระดบัไหน เพือ่ให้มัน่ใจ 
ได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารอ้างอิง
LILL, MARTIN. Coronavirus 2019-nCoV Update: Virus Size and Understanding EN 14126 

[online]. February 4, 2020. [viewed 14 June 2020]. Available from:
https://blog.lakeland.com/europe/coronavirus-2019-ncov-update-virus-size-and-understanding-en-14126

รูปที่ 4 ตัวอย่างผ้าและตะเข็บทดสอบการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์

ตารางที่ 4 การแบ่ง Class ระดับการป้องกันเลือดและ
เชื้อไวรัสของชุด PPE ตามมาตรฐาน ISO16603 และ 
ISO16604

 Class แรงดัน

 6 20 kPa
 5 14 kPa
 4 7 kPa
 3 3.5 kPa
 2 1.75 kPa
 1 0 kPa
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ช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ ่านมา 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพ 
ผลติภัณฑ์สนับสนุนการป้องกนัเชือ้โควดิ-19 โดยมวีตัถุประสงค์  
เพือ่ให้บริการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ ได้แก่ หน้ากาก N95  
หน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลและสารฆ่าเชื้อ  
และชุด PPE แก่กลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสร้าง 
ความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคและสนบัสนนุบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 โดยกลุ่มเป้าหมาย 
คือ หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรการกุศล ผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์
ภายในประเทศเพื่อตอบสนองหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และ 
ท้องถิ่น ผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน 
ภาครฐั และหน่วยงานวจัิยท่ีไม่ได้ผลติเพ่ือจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์  
โดยใช้เครือข่ายห้องปฏิบัติการ(Virtual lab) เนื่องจาก 
กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบ 

การบรกิารทดสอบแบบเครอืข่าย
ห้องปฏิบัติการ (Virtual lab)

ใน

รูปที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการทดสอบ

สุภาวรรณ สวียม*

*เจ้าพนักงานธุรการ กองวัสดุวิศวกรรม  

 หน่วยงานเครือข่าย  ผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลและสารฆ่าเชื้อ และชุด PPE (ความต้านทาน 
  แรงดันน�้า และการทะลุผ่านของน�้า การซึมผ่านของเลือด)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุด PPE (ความต้านทานแรงดันน�้า และการทะลุผ่านของน�้า) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุด PPE (การซึมผ่านของเลือด)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุด PPE (การซึมผ่านของไวรัส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า (ประสิทธิภาพการกรอง  
  และการต้านทานการหายใจ)

ตารางที่ 1 หน่วยงานเครือข่ายโครงการฯ

ผลิตภัณฑ์ข้างต้นทุกรายการ ต้องอาศัยความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอกที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีข ้อตกลง 
ความร่วมมือกัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
(ดอยสะเก็ด) ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 
โดยมีขั้นตอนการรับบริการ (รูปที่ 2) ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
http://www.dss.go.th/labcovid/

กรมวิทยาศาสตร์บริการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์
พร้อมรายละเอียดการส่งตัวอย่าง

หน่วยงานทดสอบด�าเนินการทดสอบและ
ส่งรายงานผลให้กับผู้ขอใช้บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบเอกสารและ
โอนเงินค่าธรรมเนียมทดสอบให้หน่วยทดสอบเครือข่าย

ผู้ขอใช้บริการส่งตัวอย่างให้หน่วยงานทดสอบที่เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบเอกสาร

รูปที่ 2 ขั้นตอนการให้บริการของโครงการ
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ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ใช้บริการระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/labcovid/ โดยเลือกตาม
ผลิตภัณฑ์ต้องการตรวจสอบ ผู้ขอใช้บริการต้องแนบหนังสือการตอบรับการรับบริจาค หรือหนังสือขอความอนุเคราะห ์
ให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ (กรณีเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับการบริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิดมาจากหน่วยงานอื่น) 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารตรวจสอบหนงัสอืดงักล่าวเพือ่เอาไปประกอบในการจดัท�าแบบตอบรบัการเข้าร่วมโครงการต่อไป

1

2

รูปที่ 3 ระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รูปที่ 4 ตัวอย่างหนังสือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และหนังสือตอบรับการบริจาค

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ12

สรรสาระ



กรมวิทยาศาสตร์บริการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ พร้อมจัดท�า 
รายละเอียดการส่งตัวอย่าง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะ 
ออกแบบตอบรับเข้าร ่วมโครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19 และส่งกลับให้ 
ผู้ใช้บริการทาง E-mail 

ผู ้ขอใช้บริการส่งตัวอย่างให้หน่วยงานทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดย 
ผูข้อใช้บรกิารกรอกเอกสารเพือ่น�าส่งตวัอย่างทดสอบกบัหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยผู ้ใช้บริการต้องแนบแบบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกัน
เชื้อ COVID-19 ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการออกให้ไปด้วยทุกครั้ง 

หน่วยงานทดสอบด�าเนินการทดสอบและส่งรายงานผลให้กับ 
ผู้ขอใช้บริการ และส�าเนาส่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวทิยาศาสตร์บริการตรวจสอบเอกสารและโอนเงนิค่าธรรมเนยีม
ทดสอบให้หน่วยทดสอบเครือข่าย โดยหน่วยงานที่รับทดสอบ
ที่เกี่ยวข้องจะท�าการส่งใบแจ้งหนี้ค ่าทดสอบตัวอย่างมาให้ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะได้ด�าเนินตามข้ันตอนการจ่ายช�าระ 
ค่าทดสอบต่อไป

3

4

5

6
รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

 ชื่อผลิตภัณฑ์ จ�านวนหน่วยงาน จ�านวนตัวอย่าง จ�านวนรายการทดสอบ

สเปรย์แอลกอฮอล์ 10 24 48

เจลอนามัย  16 28 68

สารฆ่าเชื้อ  13 27 98

N95  14 33 74

หน้ากากผ้า  21 104 520

PPE  28 109 218

 รวม 102 325 1,026

ตารางที่ 2 จ�านวนตัวอย่างและรายการทดสอบผลิตภัณฑ์

ผลจากการด�าเนินการ มีผู้ขอใช้บริการท้ังหมด 102 หน่วยงาน จ�านวน 325 ผลิตภัณฑ์ และให้การทดสอบไป  
1,026 รายการ โดยส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาล ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
PPE ได้แก่ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุด PPE ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถผลิตชุด PPE แบบ  
Surgical/isolation gown ระดับ 2 รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ส่งให้องค์การเภสัชกรรม และ
ก�าลังพัฒนาเป็น Product of Thailand ต่อไป
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แนวปฏิบติัการจดัการสารเคมใีนห้องปฏบิตักิาร
อย่างปลอดภยั ส�าหรบัอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ใน 
ประเทศไทย (Guidelines for Informing Safe Laboratory  
Management Practices for the Chemical Industry in Thailand)

ปัจจุบันเรื่องเก่ียวกับสารเคมีและอันตรายของสารเคมี รวมท้ังผลกระทบของสารเคมียังคง
เป็นประเดน็ และสงัคมเริม่มคีวามตระหนกัว่าปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีต้องได้รบัการแก้ไข ทัง้นี้  
ผลของการเจรญิเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์เคม ี  มีอัตราทีส่งูขึน้ 
อย่างต่อเน่ือง กจิกรรมอนัเกดิจากอุตสาหกรรมในกลุม่ผลติภณัฑ์เคม ี   มีความเป็นไปได้อย่างสงู 
ในการใช้สารเคมอัีนตรายเป็นจ�านวนมาก และมแีนวโน้มอตัราเสีย่งการเกิดอนัตรายจากการใช้ 
สารเคมีอันตรายในกลุ่มนี้สูงขึ้นเช่นกัน รวมทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านสารเคม ี
ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่งผล 
ไปถึงการยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่

จากการบริหารจัดการสารเคมีซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 

การเกิดอุบัติภัยอันเน่ืองมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มโรงงาน
อตุสาหกรรมยังคงมีให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง จากการรวบรวมข้อมลู 
สถิติอุบัติภัยของส�านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และส�านักการจัดการกากของเสียและสาร
อนัตราย กรมควบคมุมลพษิ  ท�าให้ทราบว่าการเกดิอบุตัภิยัจาก
สารเคม ีตัง้แต่ปี 2549  ถงึ เดอืน ม.ิย. 2555 เฉลีย่ประมาณ100 
ครั้งต่อปี เฉลี่ย 3 ครั้งในแต่ละเดือน โดยมีประเด็นส�าคัญ คือ 

•  การใช้สารเคมปีระเภทต่าง ๆ  เป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิ 
อบัุตภิยัเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีกลุม่สารเคมปีระเภทกากของเสีย  
ก๊าซไวไฟ / น�้ามัน / แอมโมเนีย / ด่างเข้มข้น / ไนโตรเจน  
เป็นประเภทของสารเคมทีีก่่อให้เกิดอบุตัภัิยเป็นอนัดบัรองลงมา

•  การเกิดอุบัติภัยสารเคมี จ�าแนกประเภทกิจกรรมได้  
7 ประเภท ได้แก่ การผลิต การขนส่ง การเก็บ การใช้ การก�าจัด
กากของเสีย และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ 

•  มลูเหตหุลกัของการเกิดอบัุตภิยัด้านสารเคม ี3 ประการ คอื  
ความผดิพลาดจากคน อปุกรณ์บกพร่อง/ช�ารดุ และลกัลอบผลติ/ทิง้ 

นอก

ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม*

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ14
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สัมมนา ระยอง
35%

สัมมนา พศ.
29%

จดหมายไปรษณีย
33%

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
3%

ส�านักพัฒนาศกัยภาพนกัวทิยาศาสตร์ห้องปฏบัิติการ (พศ.)  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้จัดท�าโครงการวิจัยเรื่อง  
การสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย
ส�าหรบัอุตสาหกรรมเคม ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบกลไก
การจัดการสารเคมี และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ์
ในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงส�ารวจ และ 
การใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี  
โดยการให้การฝึกอบรมทีค่รอบคลมุกระบวนการจัดการสารเคมี
ในห้องปฏิบตักิารทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคม ีและจดัท�าแนวปฏบิตัทิีด่ี 
ส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
ส�าหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ประมวล
ข้อมูลกลุ ่มเป้าหมายจากภาคอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ 
โดยเฉพาะ เพื่อด�าเนินกิจกรรมการวิจัยหาแนวปฏิบัติในการ
จดัการสารเคม ีและป้องกันอนัตรายจากสารเคมใีนห้องปฏบัิตกิาร 
ของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี ที่สามารถน�าไปสู่ต้นแบบ
ของการจัดการสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการใช้ 
สารเคมีอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

การด�าเนินการ 
ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส�ารวจและการใช้เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากรด้านการจัดการสารเคมี โดยให้การฝึกอบรมที่
ครอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการท่ี
เกีย่วข้องกับสารเคมแีละจัดท�าแนวปฏบิติัทีดี่ส�าหรบัการจดัการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับหน่วยงาน
เฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

ขั้นตอนแรก ท�าการศึกษาและรวบรวมแนวทางการจัดการ
สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยใน 
ภาพรวมของกลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เคม ีสถานประกอบการ 
เคมีภัณฑ์ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง 
ปทุมธานี และนนทบุรี โดยรูปแบบการส�ารวจ ประกอบไปด้วย 

1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือต้องการ
ทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท�าได้ในลักษณะก�าหนด 
ค�าตอบให้เลอืกหรอืตอบค�าถามอสิระ ค�าถามดังกล่าวจะประเมนิ 
ศักยภาพการจัดการสารเคมีในด้านต่าง ๆ ได้

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
วัดศักยภาพการจัดการสารเคมีของภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
สถานะปัจจุบันในทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี
จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และเชิงลึก

ขัน้ตอนทีส่อง น�าผลทีไ่ด้จากวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วย
วธิปีฐมภูม ิ(Primary Data) แบบสอบถามท่ีได้รบักลบัจากแหล่ง
ต่าง   ๆ    รวมทัง้สิน้   466   ฉบบั จากแบบสอบถามทีไ่ด้ส่งออกไปทัง้สิน้  
755 ฉบับ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 61.7 ของจ�านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ส่งออกมาวิเคราะห์

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของวิธีการส่งแบบสอบถามที่แตกต่างกัน แสดง
เป็นร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ จ�านวนทั้งสิ้น 466 ฉบับ

วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส�าหรบัโรงงานทีม่ขีนาดกลางและขนาดใหญ่ 
มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล ผู้ปฏิบัติงานส่วนมาก 
ได้รบัความรู ้ และการฝึกอบรมในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัห้องปฏบิตักิาร 
และสารเคมีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดรองลงมา พบว่าระบบการจัดการสารเคมี 
และการได้รับความรู ้ รวมถึงการฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ  
ซึง่ยงัมคีวามต้องการท่ีจะได้รบัการฝึกอบรมเฉพาะด้านค่อนข้าง 
มาก ในขณะท่ีสถานภาพการจัดการสารเคมีในภาพรวมของ
โรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ (ประเมินจากจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน และ
ขนาดของพื้นที่โรงงาน) มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานสากล
รองรบั ผูป้ฏบิตังิานส่วนมากได้รบัความรู ้การฝึกอบรมในเรือ่งที่
เกีย่วข้องกบัห้องปฏบัิตกิารและสารเคมพีอสมควร อย่างไรก็ตาม  
ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดรองลงมาพบว่า ระบบ
การจดัการสารเคม ีการได้รบัความรู ้การฝึกอบรม ยังไม่เพียงพอ  
และยังมีความต้องการท่ีจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน  
ค่อนข้างสูง 

ส�าหรับประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเคม ีร้อยละ 60–70 ของแบบสอบถามทีไ่ด้รับกลับ
ทัง้หมด มีความต้องการพฒันาบุคลากรในเรือ่ง การควบคมุและ
จัดการสารเคมีอันตราย แนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ การก�าจัดของเสียอันตราย การใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล และการประเมินความเสี่ยงสารเคมี
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รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการด�าเนินโครงการ

ต่อมาน�าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาวิเคราะห์ พบว่าสถานภาพ
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของ
อุตสาหกรรมเคมี การบริหารจัดการด้านสารเคมี และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายและ 
วสัิยทศัน์ของผู้บริหาร ซึง่แนวโน้มของการบรหิารจดัการจะเป็นไป 
ในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นส�าคัญ 

ขั้นตอนที่สาม น�าผลการวิเคราะห์มาจัดท�าแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย  
โดยพบว่าปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อการสร้างแนวปฏิบติัในการจดัการ
สารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรม
เคมี ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 

รูปที่ 3 แสดงกิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี

1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร 
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี 
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีให้แก่
บุคลากรกลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เคมแีละสถานประกอบการ
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย

สรุป 
จากการศกึษาวจิยั การสร้างแนวปฏบัิตจิดัการสารเคมอีย่าง

ปลอดภัยส�าหรับห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ได้ข้อสรุปดังนี้ 
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1) สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ผลที่ได้ 
คือ สถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีของ 
ภาคอุตสาหกรรมเคมี มีแนวปฏิบัติในการท�างานของห้อง
ปฏิบัติการตนเอง เช่น การแยกตามสถานะของสารเคมี  
แยกตามคุณสมบัติอันตรายของสารเคมี และมีการใช้อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ โดยมีการใช ้
ตูด้ดูควันทีไ่ด้มาตรฐาน แต่อย่างไรกต็าม บคุลากรยงัขาดความรู้  
และศักยภาพที่เหมาะสมในการท�างานอย่างปลอดภัยใน 
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างเช่น ยงัพบว่าผูป้ฏบิติังานทีเ่กีย่วข้องกับ
สารเคมีไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งของ
การปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากบุคลากรยังขาดความตระหนัก 
และความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดจากการใช้สารเคมีที่
เพียงพอ 

2) สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบของการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยและ
ยัง่ยนื ซ่ึงประกอบไปด้วยเนือ้หาต้ังแต่เริม่ต้น การน�าเข้าสารเคมี 
วตัถดุบิ (Raw materials) กระบวนการ (Process) กระบวนการ
ผลิต (Production) การใช้ (Use) และการจัดการของเสีย 
(Disposal) และน�าไปพัฒนาแนวทางการจัดการสารเคมี  

และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ ์
ในประเทศไทย โดยใช้รปูแบบการวจิยัแบบเชิงส�ารวจ และการใช้ 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสารเคมี โดยการ
ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการสารเคมีใน 
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 

3) ได้แนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการจัดการสารเคมีในห้อง
ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยส�าหรับหน่วยงานเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี โดยรูปแบบการจัดการสารเคมีและป้องกัน
อนัตรายจากสารเคมใีนห้องปฏบิตักิารของภาคอตุสาหกรรมเคมี   
พบว่าต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 

1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร 
2. มาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมี 
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ส�าหรับข้อมูลเชิงลึกของผลการวิจัย พบว่า การบริหาร

จดัการด้านสารเคมแีละความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิารขึ้นอยู่ 
กับนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งแนวโน้มของการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หากผู้บริหาร
ในองค์กรให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้เป็นส�าคัญ
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*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

บทบาทของห้องปฏิบัติการทดสอบ
กับการเติบโตด้านนวัตกรรม

น�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) มาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขนั เพือ่น�าประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้ว พร้อมยกระดบั

คุณภาพชีวติของประชาชนได้อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื สอดคล้องกับนโยบายการพฒันาประเทศภายใต้ 
แนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ของรฐับาล และยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 - 2580 ท่ีก�าหนดวิสยัทศัน์ไว้ว่า  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น�ามาใช้ตอบโจทย์
ดังกล่าว โดยเป็นกระบวนการส�าคัญด้านหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure; NQI) ตามความหมายที่ที่ประชุม Network on Metrology, Accreditation 
and Standardization for Developing Countries (DCMAS) เมือ่วนัที ่29 มิถนุายน 2560 ได้ให้นยิาม 
ไว้ดังนี้ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality infrastructure; QI) เป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์กร
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนโยบาย กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัต ิ
ที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม สินค้า บริการ 
และกระบวนการ โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ
ของทั้งตลาดในประเทศและการยอมรับในระดับสากล เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาด 
ต่างประเทศได้ เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนความเป็นอยูท่ีดี่ทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยพึง่พากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ การก�าหนด 
มาตรฐาน (Standardization) การรับรองระบบงาน (Accreditation) มาตรวิทยา (Metrology)  

การ
ขนิษฐ พานชูวงศ์*
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การตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body) 
และการก�ากับดูแลตลาด (Market Surveillance)” 

จากการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลย ี
และนวตักรรม ท�าให้โอกาสทางการค้าของผูป้ระกอบการลดลง  
ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างมากจนบางครั้งอาจ
ล่าช้าและไม่ทันการณ์ การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ
ด้านหนึ่งใน NQI  มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ช่วยเพิ่ม 
ศกัยภาพทางการค้าให้ผูป้ระกอบการ ในปัจจุบนัหน่วยตรวจสอบ 
ในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมต่อการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมท�าให้จ�ากัดขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ห้องปฏิบัติการกลุ ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้ในครัวเรือน  
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เป็นหน่วยตรวจสอบที่มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และขนาดย่อมให้เติบโตได้ด้วย วทน. โดยรับทดสอบ

ผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรมและเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทยที่
สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกได้ครบทุกรายการตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.78-2549 ซึ่งส�านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมก�าหนดให้เป็นมาตรฐานบงัคบั 
โดยมกีฎหมายบงัคบัให้ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า และผูจ้�าหน่ายจะต้องผลิต 
น�าเข้า และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้เท่านั้น  
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนแก่เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็น
ผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่าทางการตลาดนบัหมืน่ล้านต่อปี บทบาทของ
ห้องปฏิบัติการจึงมีความเช่ือมโยงต่อเศรษฐกิจของประเทศไป
ด้วยอย่างเลีย่งไม่ได้ เนือ่งจากผลการทดสอบจากห้องปฏิบตักิาร
เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก�าหนดและสามารถออกวางจ�าหน่ายในท้องตลาดได้หรือไม่ 

ปัญหาด้านมลภาวะของสิง่แวดล้อมทีเ่กิดข้ึนจากการใช้สาร
เคมมีากมายในผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดเป็นอกีประเดน็ปัญหา
ทีท่�าให้ห้องปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร์มคีวามส�าคญัและเป็นที่
ต้องการต่อผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาด เพราะต่างคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาจ�าหน่าย จึงมีความต้องการใช้
ห้องปฏบิตักิารทดสอบทีน่่าเชือ่ถอืเพือ่ยนืยนัว่าสนิค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถตอบโจทย์ตามความ
ต้องการของลกูค้า เนือ่งจากสามารถทดสอบการย่อยสลายของ
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดได้ ผลการทดสอบสามารถบ่งชี้ได้ว่า
น�้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์จะสามารถย่อยสลาย
ด้วยจลุนิทรย์ีทีมี่อยูต่ามธรรมชาตไิด้มากน้อยเพยีงใดเมือ่ปล่อย
ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ เป็นการยืนยันได้ถึงความเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีห้อง
ปฏิบัติการที่สามารถทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพได้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นของภาคอุตสาหกรรม 

จากการพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมออกมา
อย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดกระแสความต้องการใช้ผลการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการมากยิ่งข้ึนตามไปด้วย  
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วย 
ตรวจสอบจึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับการพัฒนาของ 
ภาคอุตสาหกรรม เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ภาคการผลิตของ
ประเทศเตบิโตได้อย่างเข้มแข็ง ประชาชนได้ใช้สนิค้าท่ีมคีณุภาพ
ได้มาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพชีวติของประชาชนในประเทศดข้ึีน
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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สิง่แวดล้อมยัง่ยนืได้ด้วยการรบัรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ

แวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญของการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มีความส�าคัญต่อ 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น น�้าใช้เพื่อการบริโภค  
อากาศใช้เพื่อการหายใจของมนุษย์และสัตว์ ดินเป็นแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก เป็นแหล่งเพาะปลูก แสงแดดให้
ความร้อนและช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช สิ่งแวดล้อม 
ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ในขณะที่สิ่งแวดล้อม 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งอาจต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเอง
ก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามการกระท�าของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู ่ใน 
สิ่งแวดล้อมนั้นได้ หากต้องการส่งเสริมปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดีของ
มนุษย์ การด�ารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืนจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน ลด และ 
แก้ไขปัญหามลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ 
บทบาทและภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 อันได้แก่ การประกาศพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
การก�าหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหล่งก�าเนดิ การก�าหนด 
ประเภทของแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อย 
อากาศเสีย น�้าทิ้ งหรือขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ  
ได้ด�าเนินการออกประกาศกระทรวง ข้อก�าหนดกระทรวง  

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สิ่ง
ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์*

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เช่น มาตรฐาน 
ระดับเสียงรถยนต์ มาตรฐานค่าควันด�า และค่าก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ที่ยินยอมให้ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์ มาตรฐาน 
ควบคมุการระบายน�า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ประกาศประเภทของอาคารพื้นท่ีแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะ
ต้องถูกควบคุมการปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่ง มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า 
ผวิดนิ อกีหน่วยงานหนึง่ทีมี่หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการเกีย่วกบั 
สิง่แวดล้อมคอื กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
ซึ่งการท�างานยึดแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
สขุอนามยั และประหยดัพลังงาน รวมไปถงึสนบัสนนุข้อมูล และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพใน
การแข่งขัน พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้น
ด้านเทคโนโลยกีารผลติ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การอนรุกัษ์
พลงังาน วตัถอุนัตราย และสารเคม ีเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การก�ากับและควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจ�าเป็นต้องมี
ห้องปฏบิตักิารทางด้านส่ิงแวดล้อม ด�าเนนิการวเิคราะห์ทดสอบ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม รวมถึงการใช้เป็นข้อมลูประกอบการวางแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท�ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและ 
ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน รายละเอียดดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการของภาครัฐ
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ 

มลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นห้องปฏิบัติการของภาครัฐ สังกัด 
กรมควบคุมมลพิษ ด�าเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง 
สิง่แวดล้อม ตามค�าขอของกองวชิาการต่าง ๆ  ภายในกรมควบคุม 
มลพิษ ได้แก่ กองจัดการคุณภาพน�้า กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และ 
กองตรวจมลพษิ เพือ่น�าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพษิ
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และการจัดการมลพิษของประเทศ นอกจากนี้ยังมีส�านักงาน 
ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1-16 ท�าหน้าที่คล้ายกรมควบคุมมลพิษ
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ห้องปฏิบัติการฯ  
ของภาครัฐจ�าเป็นต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการวิเคราะห์/ 
ทดสอบปัจจัยประกอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง  
ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานน�าร่องได้รับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัตกิาร ทดสอบตามข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 
จากส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (บร.วศ.) นอกจากนี้ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคต่าง ๆ  
ก็มุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการโดยทยอย 
ยื่นขอการรับรองฯ จนได้รับการรับรองครบหมดทุกภาคแล้ว 

2. ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินงานโดยภาค

เอกชน วิเคราะห์น�้าเสีย อากาศเสีย (ปล่องระบาย) สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น�้าใต้ดิน และดิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560 โดยที่ถ้าห้องปฏิบัติการใดที่ได้รับ
การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบตามข้อก�าหนด  
ISO/IEC 17025 แล้ว  สามารถน�าข้อมลูการรบัรองนีไ้ปขึน้ทะเบียน
กับกรมโรงงานอตุสาหกรรมตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องตรวจซ�า้  
ซึ่ง บร.วศ. ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในขอบข่ายสิ่งแวดล้อม  
สามารถตรวจสอบรายชือ่ห้องปฏบิติัการทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://reg3.diw.
go.th/research/lab/index.php นอกจากนี้ยังให้การรับรอง 
ห้องปฏิบัติการที่ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานถังบ�าบัดน�้าเสีย
ส�าเร็จรูปส�าหรับอาคารอยู่อาศัย หากห้องปฏิบัติการได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถน�า
ข้อมูลการรับรองนี้ไปขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้ง จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมได้โดยไม่ต้องตรวจซ�า้เช่นกนั ซึง่สามารถ

ดูรายชื่อห้องปฏิบัติการได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/
contents/details/1268

ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้ด�าเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยจนถึง
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมท่ีขอการรับรองจากส�านักฯ  
มทีัง้ห้องปฏิบตักิารภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน ทัง้ทีเ่ป็น 
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ และห้องปฏิบัติการภายใน
องค์กร ซึง่ได้ให้การรบัรองความสามารถห้องปฏบัิตกิารทดสอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วท้ังหมด 75 ห้องปฏิบัติการ และ 
อยู่ระหว่างการรับรองอีก 8 ห้องปฏิบัติการ โดยขอบข่ายการ 
รับรองฯ คือการวิเคราะห์ทดสอบน�้า น�้าทะเล น�้าเสีย อากาศ 
เสยีง และดนิ การประสานความร่วมมอืกบัทัง้กรมควบคมุมลพษิ 
และส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท�าให้เกิด
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบทางด้านสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะลดการทดสอบซ�้าแล้วยังส่งผลให ้
เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการและความถูกต้องของผลการ 
ทดสอบทางสิง่แวดล้อม ส่งผลถึงการควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อม
ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ [ออนไลน์]. กรมควบคุมมลพิษ, 2004 [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.pcd.go.th/index.cfm
กรมโรงงานอตุสาหกรรม [ออนไลน์]. กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2011 [อ้างถงึวนัที ่20 กรกฎาคม 2563]. เข้าถงึจาก: https://www.diw.go.th/hawk/
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ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม [ออนไลน์]. กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน

ห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม, ม.ป.ป. [อ้างถึงวนัที ่20 กรกฎาคม 2563]. เข้าถงึจาก: http://reg3.diw.go.th/research/lab/index.php
ผูต้รวจสอบผลิตภัณฑ์และการท�าผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม [ออนไลน์]. ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2558 [อ้างถงึวนัที ่20 กรกฎาคม 

2563]. เข้าถึงจาก: https://www.tisi.go.th/contents/details/1268
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ฐานะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม
และหน่วยงานสนับสนุน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ยั่งยืนและครอบคลุม และสนับสนุนนวัตกรรม ซึ่งมีกระทรวง
คมนาคม (คค.) และกระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก  (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2559) อว. จึงให้ความส�าคัญในการน�า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพของประเทศ (National Quality  

NQI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
**นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 17 เป้าหมาย โดยองค์การสหประชาชาติ 
ที่มา: United Nations Thailand

Infrastructure; NQI) มาก�าหนดเป็นหนึ่งในนโยบายในการ
ด�าเนินงาน ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570  
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขัน โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, 2562) 

NQI มอีงค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวทิยา (Metrology)   
การก�าหนดมาตรฐาน (Standardization) การรบัรองระบบงาน  
(Accreditation) การตรวจสอบและรับรอง (Conformity  
assessment) และการก�ากับดแูลตลาด (Market surveillance) 
NQI ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นด้านหนึง่ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิ (สถาบนั 
มาตรวิทยาแห่งชาติ, 2561) 
มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ 
ผลติภัณฑ์ทีม่อียู่เดมิในประเทศ 
สามารถเข ้าสู ่ตลาดการค ้า 
ระหว่างประเทศ ลดการกดีกัน 
ทางการค้าและช่วยส่งเสริมให ้
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถ
ต่อยอดสูเ่ชิงพาณชิย์ได้ ด้วยการ 
สร้างการยอมรบัด้านคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ 
นั้นจะต ้องมีคุณภาพอยู ่บน 

องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals; SDGs)  
เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของโลกในช่วงปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ถึงปี 
ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) รวมระยะเวลา 15 ปี  ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (ภาพที ่1)  169 เป้าประสงค์  และ
ประเทศไทยได้น�า SDGs ดงักล่าวมาใช้ในการวางแผนทศิทางการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ  
20 ปี โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้นไป   
ภายใต้หลักการ 5Ps ได้แก่ (1) ประชาชน (People) การขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย  
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (2) โลก (Planet) การปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ 
ภูมิอากาศเพ่ือคนรุ่นหลัง (3) ความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
สอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพ (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (5) ความเป็น
หุ้นส่วน (Partnership) ร่วมมือ/ด�าเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

ใน

นฤรัชน์ ชัยแจ้ง*  
อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา**
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พื้นฐานของเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐาน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 

ดังน้ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจึงจ�าเป็นต้องมี
การสร้างเกณฑ์ก�าหนดหรือมาตรฐานใหม่มารองรับ เพื่อน�าไป
สู่การวัดหรือทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานได้ ผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่น้ัน ส่วนหนึ่งคือ 
ห้องปฏบิตักิารทีท่�าการทดสอบจะต้องได้รบัการรับรองระบบงาน 
ในระดับสากล เช่น ระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับความสามารถของห้องปฏบิติัการทดสอบและสอบเทยีบ 
จากหน่วยงานรับรองระบบที่ได้รับมอบหมายในระดับชาต ิ
ได ้แก ่ ส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และส�านัก 
บรหิารและรบัรองห้องปฏิบติัการ (บร.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
โดยห้องปฏบิตักิารจะต้องผ่านการยนืยนัความสามารถจากการ 
เข้าร่วมการทดสอบความช�านาญ (Proficiency Testing; PT)  
และมกีารประกนัคณุภาพผลการทดสอบ เช่น การใช้วสัดอุ้างองิ/ 
วัสดุอ้างอิงรับรอง (RM/CRM) การใช้สารมาตรฐาน และ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ 
ยืนยันความถูกต้องของผลการทดสอบ และ 
สามารถตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ไปยงั
การวดัระดับปฐมภมูใินระดบัสากล จงึเป็นบทบาท
ส�าคัญของงานด้านมาตรวิทยา ส่วนงานด้านการ
ก�ากับดูแลตลาดเป็นการด�าเนินการโดยอาศัย 
อ�านาจตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทางการค้า รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค จะเห็น 
ได้ว่า NQI ในแต่ละด้านมีบทบาทท่ีส่งเสริม 
เ ก้ือกูลกันในการสร ้างความแข็งแกร ่งของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ด้วยเหตุนี้เราจึงจ�าเป็นต้องพัฒนา NQI ให้มี

ความแข็งแกร่งมากพอท่ีจะด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ลดการพึง่พาต่างประเทศ สามารถสร้างมาตรฐาน
ให้เป็นทีย่อมรับ เพิม่มลูค่าตลอดห่วงโซ่ของผลติภณัฑ์ มีรากฐาน
ของการพฒันาคณุภาพทีแ่ขง็แกร่ง ครบวงจร สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงจะน�าพาประเทศให้ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการ
ตรวจสอบรบัรองสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนด�าเนนิการวจิยัพฒันา 
นวตักรรมต่าง ๆ   ออกสูภ่าคอตุสาหกรรม เพือ่สร้างมลูค่าผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
ในภาคการผลิตและบริการ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการน�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
มาใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ร่วมผลกัดนัให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ในการขับเคลื่อน 
ผลงานวจิยัและนวตักรรมให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ม.ป.ป. [อ้างถงึวนัที ่26 มนีาคม 2563]. เข้าถงึจาก: http://sdgs.nesdb.go.th/news?id=14
ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ หน่วยงานรบัผดิชอบแต่ละเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื [ออนไลน์]. ส�านกังานสภาพฒันา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป. [อ้างถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://sdgs.nesdb.go.th/driving
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NQI กับการสอบเทียบ

ในสามแกนหลักของ NQI คือ มาตรวิทยา 
(Metrology) ซ่ึงหมายถึง วิทยาศาสตร์ของ 

การวัด (Science of measurement) มีวัตถุประสงค์ในการ
ท�าให้การวัดมีความแม่นย�าและเที่ยงตรง และผลการวัดไม่ว่า
จะกระท�าที่ใด เมื่อใด หรือโดยผู้ใด สามารถเปรียบเทียบกันได้  
สามารถน�าไปใช้งานได้ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยท�างาน
อยู่บนระบบหน่วยเอสไอ (International System of Units: 
SI Units) ส่งผลให้การวัดสามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจาก
อ้างอิงจากปริมาณอ้างอิงเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของ
การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological Traceability) 
เราสามารถน�าองค์ประกอบต่าง ๆ ของความหมายดังกล่าวนี้ 
มารวมกนัแล้วปฏบิตัผ่ิานกระบวนการท่ีเรียกว่า “การสอบเทียบ
(Calibration)”     

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีความจ�าเป็น
ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการสู่การมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย น�าไปสู่การ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล

หนึ่ง

ไกรศักดิ์ ยืนยั่ง* 

การสอบเทยีบจะเป็นการวดัค่าของเครือ่งมอืวดัชนดิต่าง ๆ   
ภายในห้องปฏบิตักิาร เทยีบกบัเครือ่งมอืทีเ่ป็นมาตรฐานอ้างองิ 
(Reference Standard) ซึง่รูค่้าแน่นอนและได้รบัการถ่ายทอด 
ค่าความถูกต้องมาจากมาตรฐานระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ  
มีข้ันตอนการท�างานที่แน่นอนภายใต้สภาวะแวดล้อมตามที ่
ก�าหนด และผลของการสอบเทียบนั้นจะมีการรายงานค่าความ 
ไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)  
ด้วยเสมอ เมือ่ผูใ้ช้งานได้รบัรายงานผลการสอบเทียบแล้วจะต้อง 
น�าไปเทียบกับเกณฑ์การยอมรบัของตนว่ายงัอยูใ่นเกณฑ์หรอืไม่ 
ก่อนท่ีจะน�าเครื่องมือวัดน้ันไปใช้งานต่อไป โดยมีการน�าค่าแก้
จากผลการสอบเทียบไปใช้ควบคู่กันด้วย

เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องส่งสอบเทียบ 
ตามเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่โดยทัว่ไปจะอยูท่ีปี่ละหนึง่ครัง้ หากพบว่า 
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เครื่องมือวัดมีเสถียรภาพดี มีค่าเบี่ยงเบนไปจากการสอบเทียบ 
แต่ไม่เกินเกณฑ์การยอมรับหรือเครื่องมือมีการใช้งานน้อย  
อาจขยายระยะเวลาในการสอบเทียบออกไปได้ ในทางกลับกัน 
หากเครื่องมือวัดมีค่าเบี่ยงเบนที่เกินเกณฑ์การยอมรับในแต่ละ 
ชนิดของเครื่องมือและใช้งานหนัก อาจลดระยะเวลาในการ 
สอบเทียบเหลือ 6 เดือนต่อครั้งก็ได้  

เครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ นั้นได้เข้ามามีบทบาทอยู่ใน 
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต ่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  
ควบคุมขั้นตอนในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
รวมถงึการทดสอบเพือ่เป็นการประกันคณุภาพในขัน้ตอนสดุท้าย 
ก่อนถึงมือผู้บริโภค เรียกได้ว่าเครื่องมือวัดอยู่ในกระบวนการ 
ทัง้ระดบัต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้เลยทเีดียวหากเครือ่งมอืวดั 
เหล่านีไ้ด้รบัการสอบเทยีบอย่างถกูต้องตามเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว
จะส่งผลให้กระบวนการผลิตมีความถูกต้องแม่นย�า ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เมื่อผู ้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
ย่อมส่งผลให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขึีน้ สงัคมและประเทศมกีารพฒันา 
เศรษฐกิจของประเทศจะแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง

กรมวิทยาศาสตร ์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วม 
ในการขับเคลื่อนระบบ NQI ของประเทศ ผ่านห้องปฏิบัติการ 
สอบเทียบในระดับทุติยภูมิ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอด 
ค่าความถูกต้องของเครื่องมือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

เอกสารอ้างอิง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (White Paper of National Quality Infrastructure: NQI) 

[ออนไลน์]. NIMT Ebook, มกราคม 2562 [อ้างถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.nimt.or.th/ebook/?book=
สมุดปกขาว-โครงสร้างพื้นฐาน

ม า สู ่ ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
ให้บรกิารท้ังในภาครฐั เอกชน และสถาบันการศกึษา มสีาขาต่าง ๆ   
ดงันี ้ห้องปฏบิตักิารสอบเทียบด้านมวล ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบ 
ด้านปริมาตร ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความแข็งและแรง  
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านการสั่นสะเทือน ห้องปฏิบัติการ 
สอบเทียบด้านมิติ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า และ 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้น ทั้งหมดนี้ 
ก็เพื่อยกระดับ NQI ของประเทศให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล  
ก่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนในการพัฒนาท้ังในระดับประชาชน
และประเทศต่อไป

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 25

สรรสาระ



สารสนเทศมาตรฐานกับการพัฒนา
คุณภาพและบริการอย่างยั่งยืน

วทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกัหอสมดุและศนูย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

แหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีท่ีส�าคัญของประเทศ ส�านักหอสมุดฯ ตระหนักถึง
ความส�าคัญและความจ�าเป็นในการน�าระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางคุณภาพมาใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน สินค้าและบริการมีความปลอดภัย ท�าให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับ
คณุภาพของสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
การด�าเนินชีวิตให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ในแง่ผู้บริโภคพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความ
น่าเช่ือถือ ความทนทาน ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์มีระดับ
คุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นของสินค้า  
มีคุณสมบัติพิเศษ ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นแตกต่างจาก
คูแ่ข่งขนั ท�าให้ลกูค้าเกิดความเชือ่มัน่ นอกจากนีก้ารผลติสนิค้า
และบรกิารทีม่คีณุภาพ ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือและเป็นการเพ่ิม
มูลค่าตราสินค้าอีกด้วย ซ่ึงกระบวนการหนึ่งในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน คือมีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดสินค้า (Specification)  
โดยใช้กระบวนการ วิธีวิเคราะห์ ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล 
จะเหน็ได้ว่า สารสนเทศมาตรฐานมคีวามส�าคัญในการยกระดบั 
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อีกท้ังยังเป็น 
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ และน�าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน  

ส�านักหอสมุดฯ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ขอแนะน�า
สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน จากเว็บไซต์
ของ ASTM International โดยเน้นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
(Building) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ครอบคลุมส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างสารสนเทศมาตรฐานที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่ ASTM  

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
**นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรม
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้* • นางสาวอุมาภรณ์ บุญนิธิ**
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International, ASHRAE (American Society for Heating 
Refrigeration and Air Conditioning Engineering), ASID 
(American Society of Interior Designers) AASHTO 
(American Association of State Highway and Trans- 
portation Officials, Environmental Protection Agency 
(EPA) International Organization for Standardization (ISO)  
ตัวอย่างสารสนเทศมาตรฐานและรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ  
ดังภาพที่ 1 และสามารถดูรายชื่อสารสนเทศมาตรฐานและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้ทาง https://www.astm.org/
COMMIT/sustainability_standards.xls

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล Sustainability Standards จากเว็บไซต์ ASTM International

จากตัวอย่างรายการสารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืนข้างต้น ส�านักหอสมุดฯ มีให้บริการสารสนเทศ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ASTM International เป็นมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวกับลกัษณะและการท�างานของวสัด ุผลติภัณฑ์ การบรกิาร 
และระบบการใช้งาน ASHRAE (American Society for  
Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineering)  
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบท�าความร้อน ระบบ
ระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และระบบท�าความเย็น
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เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. ความหมายของคุณภาพสินค้า [ออนไลน์]. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2016 [อ้างถึงวันที่ 7 เมษายน 2563]. เข้าถึงจาก: 

https://bsc.dip.go.th/th/category/quality-control/quality-meaning-content 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ. สมุดปกขาว โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ [ออนไลน์]. NIMT Ebook, 10 มกราคม 2562 [อ้างถึงวันที่ 

19 กุมภาพันธ์ 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.nimt.or.th/ebook/?book=สมุดปกขาว-โครงสร้างพื้นฐาน
ASTM INTERNATIONAL. ASTM sustainability standards listing [online]. ASTM, 1996-2020 [view 11 February 2020]. Available from: 

https://www.astm.org/COMMIT/sustain.html

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล “ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน”

ประกอบอาคาร (HVAC&R), AASHTO (American Association  
of State Highway and Transportation Officials)  
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งและงานทาง นอกจากนี้  
ยังสามารถสืบค้นเพื่อตรวจสอบรายการมาตรฐานที่มีให้บริการ 
ที่ส�านักหอสมุด ได้จากฐานข้อมูล “ระบบตรวจสอบเอกสาร

เว็บไซต์ส�านักหอสมุดฯ
(http://siweb.dss.go.th)

 “ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน”
(http://siweb1.dss.go.th/standardinhouse)

สารสนเทศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

มาตรฐาน” (http://siweb1.dss.go.th/standardinhouse) 
สามารถตรวจสอบรายการสารสนเทศมาตรฐานท่ีมีให้บริการ 
ที่ส�านักหอสมุดฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา รายละเอียดดังภาพที่ 2 หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง
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เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
(3D Printing) กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก

โนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเข้า
มามีบทบาทในด้านการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมทุกระดับ ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  
(3D Printing) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การผลิตแบบเพ่ิม
เนื้อวัสดุ (Material Additive Manufacturing, Additive  

การเป็นผู้ประกอบการเซรามิกที่ประสบความส�าเร็จในยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” (Digital Disruption) 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น  
ครอบคลุมไปถึงผลติภณัฑ์ แพลตฟอร์ม และโมเดลธรุกจิแบบใหม่ ซึง่ส่งผลกระทบกบัมลูค่าของสนิค้า 
และบรกิารทีมี่อยูแ่ล้วในตลาด ทีต้่องอาศยัปัจจยัส�าคญัหลายประการ หนึง่ในน้ัน คอื การน�าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น�าเสนอสู่ตลาด และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

Manufacturing, AM)  คอื การข้ึนรปูช้ินงานโดยการเตมิเนือ้วัสดุ 
ทีละช้ัน ๆ จนได้ออกมาเป็นรูปทรงสามมิติตามต้องการ  
เป็นการผลติทีไ่ม่ซบัซ้อน สามารถเรยีนรู้การใช้งานได้ง่าย ซึง่ช่วย 
ลดขั้นตอน ต้นทุน ระยะเวลา และวัสดุสิ้นเปลืองได้มากกว่า
กระบวนการผลิตแบบเดิมที่เรียกว่า การผลิตแบบลดเน้ือวัสดุ 
(Subtractive Manufacturing)

เทค

*นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

สมพร สินเจริญโภคัย*
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ภาพที ่1 การคาดการณ์การเตบิโตของเทคโนโลยีการผลติแบบเพิม่เนือ้วสัด ุ(Additive Manufacturing)
(ที่มา : https://en.3dprinters.com.vn/the-global-additive-manufacturing-market-2018-
is-worth-9-3-billion)

ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบการผลิตแบบลดเนื้อวัสดุ และการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ
(ที่มา : https://www.flickr.com/photos/usgao/22327379300)

ปัจจุบันได้มีการคิดค้น และพัฒนาวัสดุส�าหรับการพิมพ ์
สามมติทิัง้ประเภทพลาสตกิ เรซิน่  โลหะ กระดาษ เซรามกิ แก้ว  
และปนูซเีมนต์ ออกมาให้ผูใ้ช้ได้เลอืกสรรตามคณุสมบตัทิีต้่องการ  
เช่น คณุสมบตัใินด้านความแขง็แรงทนทาน ความยดืหยุน่ การทน 
ต่อความร้อน และทนต่อการกัดกร่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
ราคาเครื่องพิมพ์ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาท ซึ่งแตกต่าง 
ไปตามวัสดุ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช้ในการขึ้นรูป จึงท�าให้ 
ผูป้ระกอบการตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนจนถงึอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

ขั้นตอนส�าคัญของ
กระบวนการพิมพ์สามมิติ 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้

1. การสร้างแบบจ�าลองสามมิติ (3D 
Model) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided  
Design, CAD) และยังสามารถใช ้ 
สแกนเนอร์สามมติใินการสร้างข้อมลู โดย 
การอ่านแบบจากวตัถจุรงิทีน่�ามาท�าส�าเนา 
สามมิติได้ ซึ่งไฟล์ดิจิทัลที่สามารถน�าไป 
ใช้งานกบัเครือ่งพมิพ์สามมติโิดยทัว่ไป คอื 

ไฟล์ STL ย่อมาจาก Standard Triangle Language เป็นไฟล์ที่
เกบ็ข้อมลูส�าหรบัโมเดลสามมติ ิโดยรปูแบบของไฟล์นีเ้ป็นเพียง
ข้อมูลพื้นผิว รูปทรงเรขาคณิตที่มีความลึกตื้นเท่านั้น ไม่รวมถึง
สี พื้นผิว หรือคุณลักษณะทั่วไปของต้นแบบ กล่าวคือ เป็นเพียง 
ไฟล์ท่ีแสดงรูปทรงของวัตถุท่ีได้จากการสแกนเท่านั้นหรือ 
จะเป็นไฟล์ OBJ ก็ได้เช่นกัน

2. แบ่งแบบจ�าลองสามมติทิีส่ร้างเป็นช้ัน ๆ   โดยใช้โปรแกรม  
Slicing ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเฉพาะเคร่ืองพมิพ์แต่ละยีห้่อ  
สร้างเป็นไฟล์นามสกลุ G-Code (.gcode) ซึง่เป็นภาษาโปรแกรม 
ประเภทหนึ่งที่เครื่องพิมพ์สามมิติเข้าใจ ท่ีปรับให้เหมาะกับ
เครื่องพิมพ์เฉพาะประเภทการแบ่งวัตถุออกเป็นชั้น (Layer)  

และช้ันเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้น 
ของหวัเครือ่งพมิพ์ 3 มติ ินอกจากนีย้งัปรบั 
ให้เหมาะสมกับเครื่องที่ก�าลังใช้งาน พิกัด  
หัวฉีด อุณหภูมิของฐานพิมพ์ การควบคุม
พดัลม ความเรว็หวัพมิพ์ และตวัแปรอ่ืน ๆ   
ด้วย

3. น�าไฟล์ G-Code ท่ีได้ ป้อนเข้าไปยงั 
เครื่องพิมพ์สามมิติ และสั่งพิมพ์สามมิติ

4. ท�าการตกแต่งแบบจ�าลองสามมิต ิ
ให้พร้อมใช้งาน เนื่องจากในการพิมพ ์
สามมติแิบบลอยตวับางรปูแบบอาจมส่ีวน 
ท่ียื่นออกมา (Overhang) ท�าให้จ�าเป็น 
ต้องสร้างโครงสร้างรองรับ (Support  
Structure) และหลังจากพิมพ์เสร็จ  
จึงต ้องมีการแกะช้ินส ่วนโครงสร ้าง 
รองรบัออกก่อนน�าต้นแบบหรอืผลติภณัฑ์ 
ไปขัด ต่อประกอบ หรือเก็บรายละเอียด
ให้เหมาะสมกับการน�าไปใช้งาน
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การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือน�าเสนอลูกค้า โดยทั่วไปจะใช้เวลา 
ท�าต้นแบบประมาณ 1 - 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และขนาดของผลิตภัณฑ์  
รวมถึงการตกลงกันระหว่างโรงงานกับลูกค้า ข้อจ�ากัดของระยะเวลาถือเป็น 
อุปสรรคหนึ่งท่ีผู ้ประกอบการเซรามิกต้องพบเจอ ซึ่งการน�าเทคโนโลยีการพิมพ์ 
สามมิติมาช่วยในขั้นตอนการท�าต้นแบบหรือเคสพิมพ์ จะช่วยให้ผู ้ประกอบการ 
ลดระยะเวลาการผลติลงถงึร้อยละ 30 - 50 ของทัง้กระบวนการผลติ และยงัเป็นตวัช่วย 
ในการควบคุมความแม่นย�าของรูปทรงและขนาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติให้ใช้ได้กับวัสดุประเภทเนื้อดินเซรามิก   
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลารวดเร็วขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของขนาด  
ลวดลาย รูปทรงที่ซับซ้อนและหลากหลายในการผลิตจ�านวนมาก ๆ ได้ ซึ่งส�าหรับ 
เทคโนโลยีสามมิติที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบดั้งเดิม (Traditional  
ceramics) เป็นระบบ FDM (Fused Deposition Modeling, FFF) มีหลักการ 
ท�างาน คือ หัวพิมพ์จะฉีดเน้ือดินที่มีความละเอียดและความหนืดสูงออกเป็นเส้น  
โดยที่ตัวเคร่ืองจะมีมอเตอร์ท�าการเคลื่อนหัวฉีดหรือฐานพิมพ์ให้เคลื่อนที่ และพิมพ ์
เพิ่มเนื้อดินทีละชั้น ๆ จนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ แต่การพิมพ์ด้วยวิธีนี้ ชิ้นงาน 
ที่ได้จะมีลักษณะผิวแบ่งเป็นเส้นของชั้นชัดเจน

ส่วนเซรามกิสมยัใหม่ (Fine ceramics/ new ceramics/ advanced ceramics)  
คือ เซรามิกที่ต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเพื่อให้มีความบริสุทธ์ิสูง  
มีการควบคุมองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างจุลภาค (microstructure)       
อย่างแม่นย�า ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่หลายระบบด้วยกันที่สามารถผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้  
แต่มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อย่างในระบบ SLS (Selective Laser Sintering)  
ท�างานโดยใช้แสงเลเซอร์เพือ่เชือ่มวสัดุผงให้จบัตัวเป็นก้อน จากนัน้ฐานพมิพ์จะขยบัลง 
และเลเซอร์ก็จะท�าการเชื่อมผงวัสดุในชั้นต่อไป หรือระบบ SLM (Selective Laser  
Melting) มีหลักการท�างานเหมือนระบบ  SLS คือ ขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุผงทีละชั้น ๆ  
โดยใช้เลเซอร์พลังสูง แต่ทั้งสองระบบนี้จะใช้ผงวัสดุที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน

ภาพที่ 3 กระบวนการพิมพ์สามมิติ

ภาพไฟล์จากการสแกนสามมิติ
โดยการอ่านแบบจากวัตถุจริง

การแบ่งแบบจ�าลองสามมิติเป็นชั้น 
โดยใช้โปรแกรม slicing

สร้างไฟล์นามสกุล .gcode

น�าไฟล์ .gcode ที่ได้ ป้อนเข้าไปยัง
เครื่องพิมพ์สามมิติ และสั่งพิมพ์

ท�าการตกแต่งแบบจ�าลองสามมิติ
ให้พร้อมใช้งาน

1 2 3 4

3D PRINTING
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ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้เทคโนโลยี 
การพมิพ์สามมติ ินอกจากขอบเขตของวสัดใุนการพมิพ์ทีต้่องใช้ 
ความร้อนในการเผาแล้ว ยังต้องค�านึงถึงเทคนิคการพิมพ์  
การใช้งานผลิตภัณฑ์ ความซับซ้อน และลักษณะของรูปทรง  
ซึ่งมีความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
ออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นระบบอีกด้วย

นอกจากนีเ้ทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติยิงัก่อให้เกดิประโยชน์ 
ในอีกหลายภาคส่วน ทั้งต่อวงการอาหาร การศึกษา การแพทย์  
และทันตกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ สถาปัตยกรรม  
อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรม 
อืน่  ๆ   อกีมากมาย ซึง่ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่าง 
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ท�าให้ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีนี้น่าจะ 
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
เร่ืองท่ีส�าคญัและควรเตรยีมการรองรับการเตบิโตของเทคโนโลยี
นีค้อื การรบัรองและรับประกนัผลติภัณฑ์ทีผ่ลติจากเครือ่งพิมพ์
สามมติ ิเพราะผลติภณัฑ์ทีถ่กูผลติขึน้หากขาดคณุภาพจะส่งผล
โดยตรงต่อผู้บรโิภค และการจดทะเบียนสทิธบัิตรของผลติภณัฑ์
ท่ีผลติโดยเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิเนือ่งจากไฟล์สามมติทิีเ่กดิ 
จากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความเส่ียงสูง 
มากทีจ่ะถูกคัดลอกไปใช้ประโยชน์ จงึควรมกีารพฒันากฎหมาย 
กฎเกณฑ์ รวมถึงวิธีการดูแลที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งห่วงโช่
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4 หลักการท�างานเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM 
(ที่มา : https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology 
/3d-printing-technology/)

ภาพที่ 5 หลักการท�างานเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLS
(ที่มา : https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology 
/3d-printing-technology/)

เอกสารอ้างอิง
ศิริพร เภกะสุต. Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (1) [ออนไลน์]. บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน), 29 กันยายน 2562 [อ้างถึง

วันที่ 8 มีนาคม 2563].  เข้าถึงจาก: https://www.posttoday.com/economy/columnist/602086
LERKSIRINUKUL, Phatphicha.  Additive Manufacturing อุตสาหกรรมการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ รู้ไหมว่า…เราเป็นดาวเด่นในอาเซียน [ออนไลน์].  

Salika.co, 15 สิงหาคม 2562 [อ้างถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.salika.co/2019/08/15/additive-manufacturing-
growth-opportunities-in-asean/

สหสิทธิวัฒน์ สมบุญ. การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ : ฝันที่เป็นจริง. เทคโนโลยีวัสดุ. 2560, 85, 30-36.
การใช้โปรแกรมเพื่อให้ได้ไฟล์ที่ดีส�าหรับงานพิมพ์สามมิติ [ออนไลน์]. Harn Engineering Solutions, 2020 [อ้างถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563].  

เข้าถึงจาก : https://www.harn.co.th/articles/perfect-files-for-3d-printing/
18 โปรแกรม Slicer ที่ใช้กับ 3D Printer [ออนไลน์]. Sync Innovation Co., Ltd., 23 กันยายน 2562 [อ้างถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: 

https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/slicer-software-for-3d-printers/
‘3D’เซรามิกส์สร้างอัตลักษณ์ [ออนไลน์]. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ากัด, พฤษภาคม 2560 [อ้างถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://

www.bangkokbiznews.com/news/detail/752763
3D Printing Ceramic Arts [ออนไลน์]. Sync Innovation Co., Ltd., 30 เมษายน 2562 [อ้างถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://

www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/3d-printing-ceramic/
คชินท์ สายอินทวงศ์. เซรามิก Ceramic [ออนไลน์]. Thai Ceramic Society, 2008 [อ้างถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: http://www.

thaiceramicsociety.com/ab_cer.php
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมีอะไรบ้าง? 3D Printing Technologies [ออนไลน์]. X3D Technology, 23 มกราคม 2559 [อ้างถึงวันที่ 11 มีนาคม 

2563]. เข้าถึงจาก: https://x3dtechnology.com/blogs/knowledge/3d-printing-technologies
KATCHWATTANA, Praornpit.  ชี้ช่องยืมมือ ‘3D printing’ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งอนาคต ดันธุรกิจให้ไปไกลกว่าที่คิด [ออนไลน์]. 

Salika.co, 10 กุมภาพันธ์ 2562 [อ้างถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.salika.co/2019/02/10/3d-printing-future-of-
printing-technology/

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ32

สรรสาระ



“BCG Model” ขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0 
: สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ

*นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ที่บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio economy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
economy) หรือที่รู้จักกันใน BCG economy model ซึ่งเป็นการน�าศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ ได้แก่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ผลผลิตทางการเกษตร มาสร้างนวัตกรรมด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจนี้สามารถสร้างตลาดใหม่ส�าหรับผู้ผลิตทางการเกษตร บทความนี้จะเน้นถึง
การเปลี่ยนวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ปาล์มน�้ามันและอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม คือ สารลด
แรงตึงผิวฐานชีวภาพ(Bio-based surfactant)

รูปที่ 1 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว [1]

ฐิติพร วัฒนกุล*

BCG M
ODEL
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สารลดแรงตงึผวิชวีภาพ (Biosurfactant) 
ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจาก
สามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพ มคีวาม 

เป็นพิษต�่า จึงถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องส�าอาง 
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการผลิตสารลดแรง
ตึงผิวชีวภาพท�าได้โดยใช้กระบวนการทางจุลินทรีย์ ท�าให้มี
ค่าใช้จ่ายสูงในกระบวนการผลิต อีกท้ังยังจ�าเป็นที่จะต้องมี
กระบวนการเพ่ิมความบรสุิทธิ ์เพือ่แยกสารลดแรงตึงผวิชวีภาพ
ออกจากสารอืน่ๆ ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ เช่น อาหารเลีย้งเช้ือ 

อีกแนวคิดหนึ่งคือการผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพขึ้น
จากสารชีวภาพซึ่งประกอบด้วยส่วนที่มีขั้ว เช่น คาร์โบไฮเดรต 
ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ซึ่งเป็นโมเลกุลของหมู่คาร์บอกซิล  
ไฮดรอกซิล อะมิโน และหมู่ฟอสเฟต เป็นต้น และส่วนที่ไม่มีขั้ว
ที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของกรดไขมันทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว 
ที่มีทั้งขนาดและโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป (รูปที่ 2)

ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกิจ 
โดยใช้ BCG economy model  
ส�าหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิว 
ฐานชวีภาพทีป่ระเทศไทยมศัีกยภาพ 
ในการผลิต และใช ้เทคโนโลยี ท่ี 
ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน ได้แก่ การผลิต 
สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพในกลุ่ม 
น�้าตาลเอสเทอร์ (Sugar esters)  
ซ่ึงสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยา 
เอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระ 
ที่เป็นส่วนประกอบหลักในน�้ามันพืช 
กับน�้าตาล ได้แก่ กลูโคส (Glucose)  
ซูโครส (Sucrose) และ ซอร์บิทอล 
(Sorbitol) ตัวอย่างสารลดแรงตึงผิว 
ฐานชีวภาพนี้ ได้แก่ ซูโครสโมโน 
สเตยีเรต (Sucrose monostearate)  
ซ่ึงเตรียมได้จากน�้าตาลทราย หรือ
น�้าตาลซูโครส (Sucrose) และกรด
สเตียริก (Stearic acid) ซ่ึงมีสูตร
โครงสร้างดังรูปที่ 3

จากการศกึษางานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 
กับการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
เพื่อเตรียมน�้าตาลเอสเทอร์ สามารถ 
แสดงดังตารางที่ 1

ปัจจุบัน

รูปที่ 2 การผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจากชีวมวล [2]

รูปที่ 3 โครงสร้างของซูโครสโมโนสเตียเรตและสารตั้งต้นที่ใช้เตรียม

น�้าตาลซูโครส กรดสเตียริก

ซูโครสโมโนสเตียเรต

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ34

รอบรู้ รอบโลก



จากตารางท่ี 1 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ 
จากกรดไขมันและน�้าตาลผ่านกระบวนการทางเอนไซม์ ปัจจุบันได้มีนักวิจัยที่พยายาม
พฒันาตวัเร่งปฏกิริยิาววิธิพนัธุ ์เช่น เรซิน แลกเปล่ียนไอออน และเอนไซม์ทีถ่กูตรงึบนวสัด ุ
ที่มีรูพรุน และยังมีช่องว่างงานวิจัยท่ีเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์นี้ การผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพ (Bio-based economy) ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
มูลค่าสูง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างเสถียรภาพ 
ด้านราคาผลิตผลทางการเกษตร สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกร และทดแทนการน�าเข้า 
เคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประหยัดเงินตราจากต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับ
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจากกรดไขมันและน�้าตาลด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

  สารป้อน  ชนิดของตัวเร่ง เวลา ผลิตภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์ อ้างอิง
 น�้าตาล  กรดไขมัน ปฏิกิริยา (ชั่วโมง)  ผลผลิต  

 Fructose  Stearic acid Lipozyme SP 382 46 2 or 6-O-stearate 8.6 [3]

      fructose

 Glucose  Lauric acid Thermomyces 20 6-O-lauroylglucose 98.0 [4]

    lanuginosus lipase

 Fructose  Oleic acid Novozym 435 37.8 Mixture of esters 88.4 [5]

 Sucrose  Dodecanoic  Candida antarctica  Mixture of 25.0 [6]

   acid lipase B  monoesters 

 Glucose  Myristic acid Novozym 435 24 Myristyl glucose 34 mg/ mL [7]
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ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
คอื กจิกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบัผลติภณัฑ์ 

นับแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสินค้านั้นถึง
มือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย รวมทั้งบริการหลังจากนั้น (after-sales 
services) อาทิ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย (R&D) การออกแบบ 
การผลิต การขนส่ง การโฆษณา การขาย และการบริการ 
หลังการขาย โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
ถ้ากิจกรรมเหล่านี้กระจายอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค ก็จะ
เรียกว่า ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC)
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เข้าถึงจาก: http://www.nimt.or.th/ebook/?book=มาตรวิทยาเบื้องต้น

มาตรฐานการวัดแห่งชาติ (National Measurement 
Standards) 

คอื มาตรฐานทีไ่ด้รบัการก�าหนดโดยทางราชการในประเทศ
หนึ่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการก�าหนดค่าของมาตรฐานอื่น 
ของปริมาณที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
คือ เรื่องของการบริหารจัดการและก�าหนดกฎเกณฑ ์

ในการด�ารงชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างจ�ากัด  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่ท�าลาย
ความคงอยู่ของระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
อนรุกัษ์การด�ารงอยูอ่ย่างสมดลุเช่นนี ้เพือ่ประชากรรุน่ต่อ ๆ  ไป  
เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยการพฒันาทกุด้านมคีวาม
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

  *นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุมาภรณ์ บุญนิธิ*
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เป็นสารเคมีที่ใช้ส�าหรับฆ่าเชื้อโรคใน
น�้าได้มากกว่า 99% รวมถึงไวรัสด้วย  

นอกจากนี้ที่ส�าคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน�้าต่อไป
ได้อกีด้วย โดยคลอรนีทีเ่ตมิลงไปจะละลายอยูใ่นรปูของคลอรนี
อิสระ ท�าหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในภายหลัง ทั้งนี้การ
ฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่
เหมาะสม

Dr.D จะมาบอกปริมาณและระยะเวลาการท�าลายเชื้อโรค 
ทีเ่ตรยีมจากผงปนูคลอรนี หรอืแคลเซยีมไฮโปคลอไรท์ (C

a
(ClO)

2
) 

65% ดังนี้เลยครับ
1. ส�าหรบัล้างผกั ผลไม้สด (ความเข้มข้นของคลอรีน 50 ส่วน 

ในล้านส่วน) ใช้ปริมาณผงคลอรีน 65% จ�านวน 1 กรัม ผสมน�้า
สะอาด 13 ลิตร ระยะเวลาในการแช่ 30 นาที โดยหลังการแช่ 
ให้ซ�า้ด้วยน�า้สะอาดอย่างน้อย 2 ครัง้ และพกัไว้อย่างน้อย 15 นาท ี
ก่อนน�าไปประกอบอาหาร

2. อาหารทะเล (ความเข้มข้นของคลอรีน 100 ส่วนในล้าน
ส่วน) ใช้ปริมาณผงคลอรีน 65% จ�านวน 2 กรัม ผสมน�้าสะอาด 
13 ลิตร ระยะเวลาในการแช่ 30 นาที โดยหลังการแช่ให้ซ�้า 
ด้วยน�้าสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง และพักไว้อย่างน้อย 15 นาที
ก่อนน�าไปประกอบอาหาร

3. ภาชนะอปุกรณ์  (ความเข้มข้นของคลอรนี 100 ส่วนในล้าน 
ส่วน) ใช้ปริมาณผงคลอรีน 65% จ�านวน 2 กรัม ผสมน�้าสะอาด 
13 ลิตร ระยะเวลาในการแช่ 2 นาที โดยหลังการแช่ให้ซ�้า 
ด้วยน�า้สะอาดอย่างน้อย 2 ครัง้ และตากให้แห้งก่อนน�าไปใช้งาน

ในกรณีที่ใช้ผงปูนคลอรีน ที่ % อื่น สามารถหาปริมาณ 
ผงปูนคลอรีนได้ตามสูตรนี้เลยครับ

จ�านวนผงปูนคลอรีน (กรัม) = (ความเข้มข้นที่ต้องการ  
(ส่วนในล้านส่วน) x ปริมาตรน�้า (ลิตร)) / (เปอร์เซ็นต์คลอรีน
ที่ใช้ x 10)

วิธีการเตรียมน�้าคลอรีน
ส�าหรับฆ่าเชื้อโรคในน�้า

วิธีการเตรียมน�้าคลอรีนมีขั้นตอนดังนี้
1. เตรยีมน�า้สะอาดใส่ภาชนะท่ีสะอาดตามขนาดทีต้่องการ

ใช้ประโยชน์ เช่น โอ่ง แท็งก์
2. ชั่งผงปูนคลอรีน ตามน�้าหนักที่ต้องใช้
3. ตักน�้าจากภาชนะในข้อ 1 มาครึ่งแก้ว 
4. น�าผงปูนคลอรีนที่ชั่งไว้ ผสมลงไปในภาชนะข้อ 3 แล้ว 

คนให้เข้ากัน เพื่อให้ปูนคลอรีนละลายน�้าได้มากที่สุด ด้วยวัสดุ
ที่สะอาด

5. ตั้งทิ้งไว้ให้ผงปูนตกตะกอน
6. น�าน�า้ปนูคลอรนีส่วนทีเ่ป็นน�า้ใส ผสมในภาชนะทีเ่ตรียม

น�้าไว้ ในข้อ 1 แล้วคนให้เข้ากัน ปริมาณและระยะเวลาการแช่ 
รายละเอียดดังตาราง

7. ปิดฝาภาชนะให้มดิชิด เพือ่ไม่ให้คลอรนีระเหยเรว็เกินไป 
และป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก

8. เมื่อใช้งานให้จัดภาชนะส�าหรับตักเป็นประจ�า หรือใช้ 
เปิดก๊อก

วันนี้ Dr.D จะมาบอกวิธีการเตรียมน�้าคลอรีนส�าหรับฆ่าเช้ือโรคในน�้า เพ่ือท่ีเพ่ือน ๆ จะได ้
น�้าคลอรีนน�าไปใช้ในการล้างผัก ผลไม้ อาหารทะเล ภาชนะอุปกรณ์ ต่อไปครับ

คลอรีน

 *นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี*
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วศ.อว. ผลักดันการร่างคุณลักษณะ (PAPR) ร่วมกับเครือข่าย รองรับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19
1 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว.  

ให้เป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมก�าหนดข้อก�าหนดคุณลักษณะ  
เกณฑ์มาตรฐาน และทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพส�าหรับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใช้ในประเทศหรือได้สั่งน�าเข้ามาเพื่อใช้งานในช่วง 
สถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดย ดร.กนษิฐ์ ตะปะสา ผูอ้�านวยการ 
กองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทน วศ. พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนการใช้งานจากโรงพยาบาล 
ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดจน 
เครอืข่ายผู้ประกอบการมผู้ีผลติจากคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล บรษิทั แม่น�า้สแตนเลส
ไวร์ จ�ากดั (มหาชน) และผูเ้กีย่วข้อง เป้าหมายเพือ่ร่างคณุลกัษณะของ Power Air Purifying 
Respirator หรอื PAPR ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการแพทย์หนึง่ที ่วศ. และ ศลช. ได้เร่งด�าเนนิการ 
ในขณะนี้เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า CoVID-19 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

วศ.อว. รวบรวมคลังความรู้ COVID-19 ให้บริการสืบค้นออนไลน์ อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สนใจค้นคว้าต่อยอด
7 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ COVID-19 เผยแพร่เป็นจ�านวน
มากและอยู่กระจัดกระจาย เกิดปัญหาต้องใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้น 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงได้รวบรวมและจดักลุม่ข้อมลูเพือ่ให้บรกิาร เป็นศนูย์กลางการเกบ็ข้อมลูส�าหรบัประชาชน 
สถานประกอบการ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไวรัสโควิด-19 หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นฐาน 
ข้อมูลท่ีจะใช้ในการศึกษา การค้นคว้าต่อยอดท่ีเก่ียวกับ COVID-19 โดยเปิดให้บริการ  
ผ่านเว็บไซต์ http://lib1.dss.go.th/covid/index.php ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-library) มีข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย ได้รับการตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิง 
ที่เชื่อถือได้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ 

4 องค์กรเอกชน 2 กระทรวง ผนกึก�าลงั พฒันา PPE รุน่เราสู ้ส�าเรจ็ พร้อมผลกัดนั NQI อตุสาหกรรมทางการแพทย์ไทย  
สร้างความน่าเชื่อถือก้าวสู่อาเซียน

8 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วม
งานแถลงข่าว นวัตกรรมใหม่ไทยพร้อมผลิตชุด PPE (Gown) ใช้ซ�้าได้ รุ่นเราสู้ โดยให้ข้อมูล
ว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุด PPE (lsolation 
Gown) รุน่ “เราสู”้ ซึง่เป็นความร่วมมอื 4 องค์กรเอกชน ได้แก่ สมาพนัธ์อตุสาหกรรมสิง่ทอ 
สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย สภาอตุสาหกรรม และสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
กับ 2 กระทรวง ได้แก่ สธ. 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และ อว. 3 หน่วยงาน ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกฝ่าย 
เห็นตรงกันว่าเป็นภารกิจของคนไทยที่จะร่วมกันสู้กับการระบาดของโควิด-19 นี้ไปกับ
บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน
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วศ.อว. ประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare
28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

พร้อมคณะผู ้บริหาร วศ. ประชุมหารือร่วมกับคณะท�างาน รมว.อว. และผู ้แทนจาก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare เป้าหมายจัดท�า 
การพัฒนา NQI หรือโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพด้านผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ บรูณาการ 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ NQI for  
Healthcare ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นความ 
ส�าคัญการเตรียมพร้อมขับเคลื่อน NQI ของประเทศ ด้าน Healthcare การหารือร่วมกัน 
คร้ังนี้จะเป็นการพัฒนา NQI ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบูรณาการวิจัยและพัฒนา 
ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ร่วมกนั ช่วยเสรมิสร้างการยอมรบัและความน่าเชือ่ถอืของผูบ้รโิภค 
โดยมีกลไกระบบ NQI ที่แข็งแรงและพัฒนาควบคู่กันไป

วศ.อว. ร่วมมือเครือข่ายจัดท�า “ข้อแนะน�าคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อความเหมาะสมด้านการ 
ใช้งานของประชาชน

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ออกประกาศ “ข้อแนะน�าคณุลกัษณะหน้ากากอนามยัแบบผ้า” 
เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้งานแก่ประชาชน ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ภาวะมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองและลดขยะอันเนื่องมาจากการใช้หน้ากากแบบ 
ใช้แล้วทิ้ง โดยจัดท�าร่วมกับ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
องค์การเภสัชกรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
สมาคมอตุสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่มไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า คุณสมบัติส�าคัญท่ีจะต้องพิจารณาการเลือกหน้ากาก 
อนามัยแบบผ้า ทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (Particle  
Filtration Efficiency: PFE) 2.การสะท้อนน�้า (water repellency) 3.การผ่านได้ของ 
อากาศ 4.คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของหน้ากาก

วศ.อว. ร่วมมอื มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เร่งพฒันาสมรรถนะการประเมนิผลคณุภาพการทดสอบด้วยวธิทีางสถติิ 
ส�าหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการไทย

8 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมออนไลน์  
เร่ือง การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ เป้าหมายเพิ่มพูนความรู้ 
ด้านสถิติและน�ามาประยุกต์ใช้ในงานวิธีวิเคราะห์ทดสอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ 
ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ด้าน
สถิติและน�ามาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  
และโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีทีมนักวิทยาศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นวิทยากร ได้แก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นายวรัฐ เทศพิทักษ์  
นางสาวนพเก้า เอกอุ่น และนายปัญญา ค�าพยา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน โดยจัดฝึก
อบรมรูปแบบออนไลน์
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วศ.อว. ฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบฟองน�้าลาเท็กซ์ส�าหรับหมอนและที่นอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบไทย 
ตามมาตรฐานสากล

18 มิถุนายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และนายพายับ  
นามประเสริฐ พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรห้องปฏบิติัการทดสอบวตัถุดบิและผลติภณัฑ์ยาง  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ทดสอบฟองน�้าลาเท็กซ์ส�าหรับท�าหมอนและที่นอน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป้าหมายพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์
หมอนและที่นอนจากยางธรรมชาติให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนขีดความ
สามารถแก่เจ้าหน้าท่ีในด้านทฤษฎีและกระบวนการผลิต ตลอดจนหลักการและเทคนิค 
การวเิคราะห์ทดสอบฟองน�า้ลาเทก็ซ์ส�าหรบัท�าหมอน (มอก. 2741-2559) และฟองน�า้ลาเทก็ซ์ 
ส�าหรับท�าที่นอน (มอก. 2747-2559) ผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเป็นที่ 
น่าเชื่อถือ

วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพร ณ จังหวัดนนทบุรี
22 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้า

กลุม่ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร และคณะนกัวทิยาศาสตร์ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากร จาก
ส�านักงานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ีลงพืน้ท่ีฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลกัสตูร “เทคโนโลยี
การผลิตและการแปรรูปไม้ผล และพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น” เป้าหมาย เสริมองค์ความรู้ 
และเข้าใจในการสกดัสมนุไพรเพ่ือใช้ในผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางสมนุไพร มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
กระบวนการผลติทีถ่กูสขุลกัษณะ และการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพสม�า่เสมอ 
และน�าเทคนคิทีไ่ด้ไปปรบัปรุงผลติภณัฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐาน มีผูร่้วมฝึกอบรม 25 ราย 
ณ กลุ่มแปรรูปผลผลติทางการเกษตรบางรักใหญ่ หมูท่ี่ 1 ต�าบลบางรกัใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

วศ. เดินหน้าโครงการจ้างงาน อว. ระยะที่ 2 ส�ารวจข้อมูลศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทั่วประเทศ

1 กรกฎาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานส�ารวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
ในโครงการจ้างงานประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนลงพ้ืนทีป่ฏบิติังาน ส�าหรบัโครงการดงักล่าว ส�านกัหอสมุด 
และศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ในพืน้ทีส่�ารวจ  
5 ภมิูภาค จัดท�าโครงการขึน้เพ่ือจ้างงานประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ส�ารวจข้อมลูศกัยภาพห้องปฏบิตักิาร 
ของประเทศและจัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการของประเทศให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของประเทศ (NQI) โดยแบ่งพืน้ทีด่�าเนนิการส�ารวจออกเป็น 5 ภมูภิาค มผีูเ้ข้ารบัการปฐมนเิทศจ�านวน 
78 คน ผ่านการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วศ.อว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ผลักดันนวัตกรรมไทย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

16 กรกฎาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา เรื่อง“ถอดรหัส Healthcare  
ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” มุ่งหวังพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานวิจัยและ 
พัฒนาศกัยภาพงานวจัิยและนวตักรรม เพือ่ต่อยอดในการพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรม รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นของประเทศ โดยมีนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยาน 
การลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ 15 หน่วยงาน เรื่อง  
“เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐาน 
สากล” ในครัง้นี ้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพฒันานวตักรรมด้านการแพทย์ทีอ่าศยั 
กลไกการบรูณาการของทกุภาคส่วนภายใต้สถานการณ์วกิฤต ิและยงัเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ การร่วมมอืกันน�าระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพมาใช้อย่างเป็นรปูธรรม และมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน ซึง่จะส่งผลให้ 
เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศและคุณภาพชีวติของคนไทยได้อย่างยัง่ยนืต่อไป ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลย์ี ประตนู�า้ กรงุเทพฯ

วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความเสี่ยง (Risk management)”
9 กรกฎาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย กองความสามารถห้องปฏิบัติการ

และรบัรองผลติภณัฑ์ ได้จดัอบรมหลกัสตูร “การจัดการความเสีย่ง” ขึน้ เพือ่บรหิารจดัการ
เหตุการณ์ที่จะเกิด หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (Workshop) โดยได้รับ 
เกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งระดับ 
บริหารและระดับปฏิบัติการ สามารถจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของระบบ 
การบรหิารคณุภาพ โดยสามารถก�าหนดระดบัความเสีย่ง ก�าหนดวธิกีารควบคมุและจดัการ 
กับความเสี่ยงในแต่ละระดับ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง 

การด�าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงน�าไปสู่ผลการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
ให้สามารถด�าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ณ ห้อง 519 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.อว. น�าเสนอผลงานนวัตกรรมชุด PPE (lsolation Gown) รุ่น “เราสู้” ณ ท�าเนียบรัฐบาล
29 กรกฎาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อ 

จัดแสดงผลงานนวัตกรรมชุด PPE (lsolation Gown) รุ่น “เราสู้” ชุดแบบเสื้อคลุม 
แขนยาวกันน�้าชนิดใช้ซ�้าได้ (Reusable lsolation Gown) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัด 
แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19” ในงาน 
มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิ 2563 (Thailand Research Expo 2020) โดยการพฒันาผลงาน
นวัตกรรมชุด PPE (lsolation Gown) รุ่น “เราสู้” ชุดแบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน�้าชนิด 
ใช้ซ�า้ได้ (Reusable lsolation Gown) ทีส่ามารถซักและใช้ซ�า้ได้ไม่น้อยกว่า 20 ครัง้ เป็นความ 
ร่วมมอื 4 องค์กรเอกชน ได้แก่ สมาพันธ์อตุสาหกรรมสิง่ทอ สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม 
ไทย สภาอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับ 2 กระทรวง ได้แก่ สธ. 4  
หน่วยงาน ได้แก่ องค์การเภสชักรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ กรมควบคมุโรค และ อว. 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มหาวทิยาลยั 
มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
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