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พฤศจิกายน 2563
วศ. ให้้ ก ารรัั บ รองห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารและผู้้� จัั ด โปรแกรม
การทดสอบความชำำ�นาญห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่� อยกระดัับ
คุุณภาพสิินค้้าไทยให้ไ้ ด้้มาตรฐานสากล

วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563 นายแพทย์์ปฐม สวรรค์์ปััญญาเลิิศ อธิิบดีี
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ประธานในพิิธีีมอบใบรัับรองระบบงานห้้องปฏิิบััติิการให้้
กัับห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับรองความสามารถห้้องปฏิิบััติิการทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และผู้้�จัดั โปรแกรมการทดสอบความชำำ�นาญห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ไ� ด้้รับั
การรัับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จำำ�นวน 42 ห้้องปฏิิบัติั กิ าร
เป็็นสิ่่ง� ที่่ยื� นื ยัันได้้ว่่า กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการมีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะพััฒนารัับรองระบบ
งานห้้องปฏิิบัติั กิ าร ทำำ�ให้้สินิ ค้้าไทยที่่ผ่� า่ นการตรวจรัับรองจากห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ไ� ด้้รับั
การรัับรองตามมาตรฐานสากลให้้เป็็นที่่�ยอมรัับมากยิ่่�งขึ้้�น และพร้้อมที่่�จะให้้
คำำ�แนะนำำ� รวมทั้้ง� ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ ได้้รับั การรัับรองฯ ต่่อไป ณ ห้้องประชุุม
ภููมิิบดิินทร์์ ชั้้�น 6 อาคารสถานศึึกษาเคมีีปฏิิบััติิกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
วศ. เดิินหน้้างานวิิจััยฯ ตั้้�งเป้้ายกระดัับผู้้�ประกอบการ
เซรามิิกลำำ�ปาง

13 พฤศจิิกายน 2563 ณ ศาลากลางจัังหวััดลำ�ำ ปาง กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.)
โดย นพ.ปฐม สวรรค์์ปััญญาเลิิศ อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
“การนำำ�งานด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม ขัับเคลื่่�อนไทยไปด้้วยกััน
เพื่่อ� พััฒนาจัังหวััดลำ�ำ ปาง” ซึ่่ง� มีีศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยละนวััตกรรม เป็็นประธานการ
ประชุุมและมอบนโยบายการนำำ�งานด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
(อววน.) ขัับเคลื่่�อนไทยไปด้้วยกัันเพื่่�อพััฒนาจัังหวััดลำำ�ปาง วศ. ได้้ส่่งเสริิมงานวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีเซรามิิกมาอย่่างยาวนานและต่่อเนื่่�อง มุ่่�งเน้้นใช้้กระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีพััฒนาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ให้้ได้้มาตรฐาน โดยเน้้นการ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความหลากหลายและเป็็นที่่�
ต้้องการของตลาด
วศ. DSS Paper Neverland ดิินแดนมหััศจรรย์์ ในงาน
มหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ 2563
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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14 พฤศจิิ ก ายน 2563 ดร.จัั น ทร์์ เ พ็็ ญ เมฆาอภิิ รั ั ก ษ์์ รองอธิิ บ ดีี
กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เข้้าร่่วมงานมหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
2563 โดยศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง อว.
พร้้อมด้้วย นายแพทย์์สิริิ ฤิ กษ์์ ทรงศิิวิไิ ล ปลััดกระทรวง อว. และผู้้�บริิหาร อว.ให้้เกีียรติิ
เยี่่�ยมชมบููธนิิทรรศการ วศ. โดยจััดขึ้้�นภายใต้้แนวคิิด “DSS Paper Neverland
ดิินแดนมหััศจรรย์์ เพื่่�อส่่งเสริิมสาระการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ใกล้้ตััวเกี่่�ยวกัับกระดาษ
กระตุ้้�นให้้เด็็กๆ และเยาวชนเห็็นถึึงความสำำ �คััญการใช้้ประโยชน์์ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีต่่อไป ณ อาคารชาเลนเจอร์์ 2 อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี

DSS NEWS
ธันวาคม 2563
วศ. จััดฝึึกอบรม “การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารโดยใช้้ศาสตร์์
การปรุุงอาหารแนวใหม่่ : Molecular Gastronomy”

วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ โดยสำำ�นัักเทคโนโลยีีชุุมชน
จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร “การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารโดยใช้้ศาสตร์์
การปรุุงอาหารแนวใหม่่ :.Molecular.Gastronomy” ณ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต
จัังหวััดภูเู ก็็ต เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ไปประยุุกต์์
ใช้้ในการพััฒนากระบวนการผลิิต ยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และก่่อให้้เกิิดการสร้้าง
รายได้้ในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีรููปแบบหลากหลาย มีีความน่่าสนใจ
และดึึงดููดผู้้�บริิโภค ช่่วยยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์อาหาร และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการ
นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลก และการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบอุุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่่อไป

วศ. จัับมืือ 3 หน่่วยงาน ผนึึกกำำ�ลัังรัับรองระบบงานไทย
ตอบสนองผู้้�ใช้้บริิการ ด้้วยเครืือข่่าย Single platform

15 ธัันวาคม 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ (วพ.) และสำำ�นักั งานมาตรฐานสิินค้้า
เกษตรและอาหารแห่่งชาติิ (มอกช.) ผนึึกกำำ�ลัังเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพด้้านการเพิ่่�ม
ผลิิตภาพ การมาตรฐานและนวััตกรรม เพื่่อ� สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ
ยกระดัับมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ แก้้ปัญ
ั หาความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นและขาดการประสานงาน
หน่่วยงาน เซ็็น MOU ลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือการรัับรองระบบงานในประเทศไทย
แบบเครืือข่่าย Single platform เป็็นรููปธรรม นำำ�ระบบการรัับรองแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เข้้ามาใช้้พััฒนาบริิหารจััดการและพััฒนาผู้้�ตรวจประเมิินให้้ได้้มาตรฐานเดีียวกััน ณ
โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ

วัันที่่� 21ธัันวาคม 2563 กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) นำำ�โดย ดร.ภููวดีี ตู้้�จิินดา
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพััฒนาศัักยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์ห้้องปฏิิบััติิการ นำำ�คณะเจ้้าหน้้าที่่�
ลงพื้้�นที่่จั� งั หวััดฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้าหลัังการลงนาม
บัันทึึกความเข้้าใจ (MoU) ระหว่่าง วศ. กัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ และระหว่่าง
วศ. กัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา จััดทำำ�หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
(Non-Degree) เพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานในห้้องปฏิิบััติิการ
โดยเฉพาะภาคเอกชน และเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์โครงการ “การพััฒนาศัักยภาพหน่่วย
ตรวจสอบและรัับรองของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาท้้องถิ่่�นตาม
ศาสตร์์พระราชา” เพื่่�อสานต่่อความร่่วมมืือของหน่่วยงานในกระทรวง อว. ให้้มีีความ
เข้้มแข็็ง เป็็นรููปธรรมเพื่่�อการพััฒนาพื้้�นที่่�ในส่่วนภููมิิภาคอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ลงพื้้� นที่่�ภาคตะวัันออกผนึึกกำำ�ลัง
ั สถาบัันการศึึกษาและ
ภาคเอกชนเพื่่� อพัั ฒนาศัักยภาพบุุคลากรด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
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วศ. รัับรางวััลผลงานเด่่นนวััตกรรมชุุด PPE รัับมืือ
วิิกฤติิโควิิด-19 ของกระทรวง อว. ประจำำ�ปีี 2563

24 ธัันวาคม 2563 ศ.(พิิเศษ) ดร.อเนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) เป็็นประธาน
ในการแถลงข่่าวสรุุปผลงานเด่่นปีี 2563 และแผนยุุทธศาสตร์์ปีี 2564
พร้้ อ มมอบรางวัั ลผล งานวิิ จั ั ย และนวัั ต กรรมเด่่นตอบรัั บ ชีีวิิ ต วิิ ถีี ใหม่่
(New Normal) และการปรัับตััวอัันเนื่่�องมาจากภาวะวิิกฤติิโควิิ ด-19
โดยผลงานนวััตกรรมชุุด PPE ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
ของกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) เป็็นหนึ่่�งในผลงานเด่่นที่่�ได้้รัับรางวััล
ผลงานนวััตกรรมชุุด PPE ป้้องกัันการติิดเชื้้�อสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
ได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นและได้้เกิิดการใช้้งานจริิงอย่่างเป็็นรููปธรรม ในช่่วงปีี 2563
ซึ่่�งเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในประเทศไทย ณ
ห้้องรอยััลมณีียา บอลรููม โรงแรมเรอเนสซองซ์์ ราชประสงค์์ กรุุงเทพฯ
มกราคม 2564
วศ. ผลัักดัันผลงานวิิจัย
ั และพัั ฒนาหุ่่�นยนต์์ขนส่่ง 2 รุ่่�น สนัับสนุุน
การบริิหารจััดการสถานการณ์์โควิิด-19

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ (วศ.) พััฒนางานวิิจัยั เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการนำำ�ผลงานวิิจัยั และพััฒนา
สนัับสนุุนการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจของบุุคลากรทางการแพทย์์ พััฒนาหุ่่น� ยนต์์ขนส่่ง “DrD” สำำ�หรัับใช้้ใน
ภารกิิจขนส่่งยาและเวชภััณฑ์์ อาหาร เอกสาร ขยะอัันตราย และตู้้�ความดัันลบ รองรัับน้ำำ�� หนัักได้้
100 กิิโลกรััม และปััจจุุบัันได้้สนัับสนุุนหุ่่�นยนต์์ดัังกล่่าว จำำ�นวน 2 ตััว ให้้กัับโรงพยาบาล
สมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลในสัังกััดกรมแพทย์์ทหารเรืือ นอกจากนี้้� วศ. ยัังได้้
พััฒนาต่่อยอดหุ่่น� ยนต์์ขนส่่ง “เจ้้าแบก” ที่่ส� ามารถรัับน้ำำ�� หนัักการขนส่่งได้้ถึงึ 250 กิิโลกรััม สำำ�หรัับ
ปฏิิบััติิภารกิิจขนส่่งอุุปกรณ์์ต่่างๆ ในสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร เคลื่่�อนที่่ด้� ้วย
ความเร็็ว 0.5 เมตรต่่อวิินาทีี โดยบัังคัับผ่่านกล้้องด้้วยระบบวิิทยุุบัังคัับ ซึ่่�งพร้้อมสนัับสนุุนให้้กัับ
สถานพยาบาล หรืือโรงพยาบาลสนามที่่�ต้้องการใช้้หุ่่�นยนต์์ช่่วยปฏิิบััติิภารกิิจแทนแรงงาน
คนทั่่�วไปได้้ หรืือไปเสริิมการใช้้งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ต่่อไป
วศ. ผลิิตเจลล้้างมืือสููตรพิิ เศษ มอบ กทม.และจัังหวััดพื้้� นที่่�
สีีแดง จััดทำำ�คลิิปวีีดีีโอสาธิิตวิิธีีทำำ�เจลเผยแพร่่ให้้ประชาชน
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เมื่่อ� วัันที่่� 19 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์์ปัญ
ั ญาเลิิศ อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
(วศ.) ได้้มอบหมายให้้นักั วิิทยาศาสตร์์ เร่่งผลิิตเจลแอลกอฮอล์์สำ�ำ หรัับล้้างมืือสููตรของ วศ.
บรรจุุขวดขนาด 30 มิิลลิลิิ ติ ร จำำ�นวน 5,000 ขวด เพื่่�อสนัับสนุุนให้้กับั บุุคลกรทางการแพทย์์
และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติภิ ารกิิจในพื้้�นที่่ซึ่่� �งมีีความเสี่่�ยงเสี่่�ยงการระบาดของโควิิด-19 ทั้้�งใน
กรุุงเทพมหานคร จัังหวััดสมุุทรสาคร ชลบุุรีี ระยอง จัันทบุุรีี และตราด นอกจากนี้้�ยัังใช้้
สำำ�หรัับแจกจ่่ายให้้บุุคลากรของ วศ. ไว้้ใช้้พกพาติิดตัวั เพื่่�อความสะดวกและถููกสุุขอนามััย
พร้้อมดำำ�เนิินการจััดทำำ�คลิิปวีีดีีโอสั้้�นๆ สอนวิิธีีการทำำ� เจลล้้างมืือสููตรพิิเศษผสม
ว่่านหางจระเข้้ เพื่่�อเผยแพร่่ให้้ประชาชนทั่่�วไปนำำ�ไปทดลองผลิิตไว้้ใช้้เองในครััวเรืือน
ซึ่่�งเป็็นสููตรที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งานถููกสุุขอนามััยไว้้พกติิดตััวล้้างมืือฆ่่าเชื้้�อโรคได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา
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วศ. เร่่งพัั ฒนาห้้องทดสอบมาตรฐานรองรัับ PAPR ฝีีมืือคนไทยช่่วยลดค่่าจ่่ายใช้้ในการ
ทดสอบจากต่่างประเทศ

กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ เผยว่่าจากการระบาดระลอกแรกเมื่่�อต้้นปีี 2563 ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์ PAPR ที่่�ใช้้ในโรงพยาบาลไม่่เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการของบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ จึึงมีีหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนจำำ�นวนหนึ่่�ง
ได้้พััฒนา PAPR ขึ้้�นเองในประเทศ เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขที่่�ตรวจและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยจากการระบาด
ของ Covid-19 ได้้ใช้้ในการป้้องกัันตนเองจากการติิดเชื้้�อ วศ. ได้้รัับความร่่วมมืือจากหลายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนในการร่่างข้้อกำำ�หนดคุุณลัักษณะของ PAPR สำำ�หรัับใช้้ทางการแพทย์์ และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการจััดหาเครื่่�องมืือทดสอบ
ที่่�จำำ�เป็็นและจััดสร้้างห้้องปฏิิบััติิการทดสอบชุุด PPE รวมถึึง PAPR ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานสากลในปีีงบประมาณ 2564
จึึงดำำ�เนิินการรวมสรรพกำำ�ลัังและทรััพยากร จาก วศ. และหน่่วยงานเครืือข่่ายความร่่วมมืือ เพื่่�อจััดสร้้างเครื่่�องมืือและวิิธีีการ
ทดสอบที่่�สามารถใช้้ในการทดสอบ PAPR แบบ in-house method ได้้ในเวลาจำำ�กััดไปพลางก่่อน

วศ. พัั ฒนาชุุดสมาร์์ทคิิทเพิ่่� มความถููกต้้องให้เ้ ครื่่�องวััดอุณ
ุ หภููมิิอิน
ิ ฟาเรดพร้้อมจััดทำ�ต้้
ำ นแบบ
นำำ�ร่่องให้้ผู้้�ประกอบการ
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วศ. พััฒนาชุุดสมาร์์ทคิทิ หรืือชุุดถ่่ายโอนมาตรฐาน (transfer standard) ใช้้ตรวจสอบความถููกต้้องของการอ่่านค่่าอุุณหภููมิิ
ของเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิชนิิดไม่่สััมผััส (อิินฟาเรด) เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนหน่่วยตรวจหรืือจุุดคััดกรองตรวจหาผู้้�ติิดเชื้้�อโรค COVID – 19
มีีความมั่่�นใจว่่ามีีผลการวััดอุุณหภููมิิที่่�ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และน่่าเชื่่�อถืือ โดยชุุดสมาร์์ทคิิทมีีหลัักการทำำ�งานโดยเมื่่�อกระแสไฟฟ้้าถููกส่่ง
ผ่่านวงจรของสารกึ่่�งตััวนำำ�ความร้้อนจะค่่อยๆ เพิ่่�มขึ้้�นที่่�จุุดรอยต่่อด้้านหนึ่่�งและจะถููกดููดกลืืนอีีกด้้านหนึ่่�งเรีียกว่่า Peltier Effect
ซึ่่ง� หลัักการนี้้นำ� �ำ มาใช้้ในการพััฒนาชุุดสมาร์์ทคิทดั
ิ งั กล่่าว โดยสถานภาพปััจจุุบันั ชุุดสมาร์์ทคิทนี้้
ิ � ได้้ยื่่น� ขอใบรัับรองการจดอนุุสิิทธิบัิ ตั ร
แล้้ว น่่าจะใช้้เวลาในการรัับรองไม่่เกิิน 6 เดืือน โดย วศ. พร้้อมทำำ�เป็็นเครื่่�องต้้นแบบเพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้กัับผู้้�ประกอบการต่่อไป
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