
วศ. ให้�การรับรองห้�องปฏิิบัติการและผ้�จัำด้โปรแกรม 
การทด้สอบความชำานาญห้�องปฏิิบัติการ เพืั�อยกระดั้บ 
คุณภาพัสินค�าไทยให้�ได้�มาตรฐานสากล

วันทำ่ � 9 พัฤศจัิกายน 2563 นายแพัทำย์ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลุ่ิศ อธ์ิบดื่ 
กรมวทิำยาศาสตร์บริการ ประธ์านในพัธิ์่มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบิัติการให้ 
กับห้องปฏิิบัติการทำ่�ไดื้รับรองค์วามสามารถห้องปฏิิบัติการทำดืสอบตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 แลุ่ะผู้่จััดืโปรแกรมการทำดืสอบค์วามชำานาญห้องปฏิิบัติการท่ำ�ได้ืรับ 
การรับรองค์วามสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จัำานวน 42 ห้องปฏิิบัติการ  
เป็นสิ�งท่ำ�ยืนยันได้ืว�า กรมวิทำยาศาสตร์บริการม่ค์วามม่�งมั�นท่ำ�จัะพััฒนารับรองระบบ 
งานห้องปฏิิบัติการ ทำำาให้สินค้์าไทำยท่ำ�ผ่�านการตรวจัรับรองจัากห้องปฏิิบัติการท่ำ�ได้ืรับ 
การรับรองตามมาตรฐานสากลุ่ให้เป็นทำ่�ยอมรับมากยิ�งขึ �น แลุ่ะพัร้อมทำ่�จัะให ้
ค์ำาแนะนำา รวมทัำ�งผ่ลัุ่กดัืนให้อ่ตสาหกรรมอื�นๆ ได้ืรับการรับรองฯ ต�อไป ณ ห้องประช่ม 
ภูิมิบดิืนทำร์ ชั�น 6 อาค์ารสถานศึกษาเค์ม่ปฏิิบัติกรมวิทำยาศาสตร์บริการ 

วศ. เดิ้นห้น�างานวิจัำยฯ ตั�งเป้ายกระดั้บผ้�ประกอบการ 
เซรามิกลำาปาง

13 พัฤศจิักายน 2563 ณ ศาลุ่ากลุ่างจัังหวัดืลุ่ำาปาง กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
โดืย นพั.ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลิุ่ศ อธิ์บด่ืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ ได้ืเข้าร�วมประช่ม 
“การนำางานด้ืานอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม ขับเค์ลืุ่�อนไทำยไปด้ืวยกัน 
เพืั�อพััฒนาจัังหวัดืลุ่ำาปาง” ซึ�งม่ศาสตราจัารย์พิัเศษ ดืร.เอนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ 
ว�าการกระทำรวงการอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยลุ่ะนวัตกรรม เป็นประธ์านการ 
ประช่มแลุ่ะมอบนโยบายการนำางานด้ืานอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม  
(อววน.) ขับเค์ลืุ่�อนไทำยไปด้ืวยกันเพืั�อพััฒนาจัังหวัดืลุ่ำาปาง วศ. ได้ืส�งเสริมงานวิจััย 
แลุ่ะพััฒนาเทำค์โนโลุ่ย่เซรามิกมาอย�างยาวนานแลุ่ะต�อเนื�อง ม่�งเน้นใช้กระบวนการ 
ทำางวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่พััฒนาค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้ได้ืมาตรฐาน โดืยเน้นการ 
ถ�ายทำอดืเทำค์โนโลุ่ย่เพัื�อพััฒนารูปแบบผ่ลุ่ิตภิัณฑ์ให้ม่ค์วามหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะเป็นทำ่� 
ต้องการของตลุ่าดื

วศ. DSS Paper Neverland ดิ้นแด้นมหั้ศจำรรย์ ในงาน 
มห้กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย้แห่้งชาติ 2563 

14 พัฤศจั ิกายน 2563 ดืร.จั ันทำร ์ เพั ็ญ เมฆาอภิ ิร ักษ ์  รองอธ์ ิบดื ่ 
กรมวิทำยาศาสตร์บริการ เข้าร�วมงานมหกรรมวิทำยาศาสตร์แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ยแ่ห�งชาติ  
2563 โดืยศาสตราจัารย์พิัเศษ ดืร.เอนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ว�าการกระทำรวง อว.  
พัร้อมด้ืวย นายแพัทำย์สิริฤกษ์ ทำรงศิวิไลุ่ ปลัุ่ดืกระทำรวง อว. แลุ่ะผู้่บริหาร อว.ให้เก่ยรติ 
เย่�ยมชมบูธ์นิทำรรศการ วศ. โดืยจััดืขึ�นภิายใต้แนวคิ์ดื “DSS Paper Neverland  
ดิืนแดืนมหัศจัรรย์ เพืั�อส�งเสริมสาระการเร่ยนวิทำยาศาสตร์ใกลุ้่ตัวเก่�ยวกับกระดืาษ  
กระต่้นให้เดื็กๆ แลุ่ะเยาวชนเห็นถึงค์วามสำาค์ัญการใช้ประโยชน์ค์วามรู ้ทำาง 
วิทำยาศาสตร์ แลุ่ะเทำค์โนโลุ่ย่ต�อไป ณ อาค์ารชาเลุ่นเจัอร์ 2 อิมแพ็ัค์ เมืองทำองธ์าน่

พัฤศจำิกายน 2563

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วศ. จัำด้ฝึึกอบรม “การพััฒนาผลติภัณฑ์์อาห้ารโด้ยใช�ศาสตร์ 
การปรุงอาห้ารแนวให้ม่ : Molecular Gastronomy”  

วันท่ำ� 24 พัฤศจิักายน 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ โดืยสำานักเทำค์โนโลุ่ย่ช่มชน  
จััดืฝ่ึกอบรมเชิงปฏิิบัติการหลุ่ักสูตร “การพััฒนาผ่ลุ่ิตภิัณฑ์อาหารโดืยใช้ศาสตร์ 
การปร่งอาหารแนวใหม� :.Molecular.Gastronomy” ณ มหาวิทำยาลัุ่ยราชภัิฏิภูิเก็ต  
จัังหวัดืภูิเก็ต เพืั�อให้ผู้่ประกอบการสามารถนำาองค์์ค์วามรู้ด้ืานวิทำยาศาสตร์ไปประย่กต์ 
ใช้ในการพััฒนากระบวนการผ่ลิุ่ต ยกระดัืบค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์แลุ่ะก�อให้เกิดืการสร้าง 
รายได้ืในช่มชนเพิั�มขึ�น เพืั�อพััฒนาผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ให้ม่รูปแบบหลุ่ากหลุ่าย ม่ค์วามน�าสนใจั 
แลุ่ะดึืงดูืดืผู้่บริโภิค์ ช�วยยกระดัืบค่์ณภิาพัผ่ลิุ่ตภัิณฑ์อาหาร แลุ่ะส�งเสริมให้ผู้่ประกอบการ 
นำาองค์์ค์วามรู้ท่ำ�ได้ืรับไปใช้ประโยชน์ เพืั�อให้ทัำนต�อการเปลุ่่�ยนแปลุ่งของโลุ่ก แลุ่ะการ
เปลุ่่�ยนแปลุ่งรูปแบบอ่ตสาหกรรมอาหารในอนาค์ตต�อไป      

ธิันวาคม 2563

วศ. จัำบมือ 3 ห้น่วยงาน ผนึกกำาลังรับรองระบบงานไทย 
ตอบสนองผ้�ใช�บริการ ด้�วยเครือข่าย Single platform

15 ธั์นวาค์ม 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำานักงานมาตรฐานผ่ลิุ่ตภัิณฑ์ 
อ่ตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทำยาศาสตร์การแพัทำย์ (วพั.) แลุ่ะสำานักงานมาตรฐานสินค้์า 
เกษตรแลุ่ะอาหารแห�งชาติ (มอกช.) ผ่นึกกำาลุ่ังเสริมสร้างประสิทำธ์ิภิาพัดื้านการเพัิ�ม 
ผ่ลิุ่ตภิาพั การมาตรฐานแลุ่ะนวัตกรรม เพืั�อสร้างค์วามสามารถในการแข�งขันของประเทำศ  
ยกระดัืบมาตรฐานสินค้์าแลุ่ะบริการ แก้ปัญหาค์วามซำ�าซ้อนแลุ่ะขาดืการประสานงาน 
หน�วยงาน เซ็น MOU ลุ่งนามข้อตกลุ่งค์วามร�วมมือการรับรองระบบงานในประเทำศไทำย 
แบบเค์รือข�าย Single platform เป็นรูปธ์รรม นำาระบบการรับรองแบบอิเล็ุ่กทำรอนิกส์ 
เข้ามาใช้พััฒนาบริหารจััดืการแลุ่ะพััฒนาผู่้ตรวจัประเมินให้ไดื้มาตรฐานเดื่ยวกัน ณ 
โรงแรม เดือะ เบอร์เค์ลุ่่ย์ ประตูนำ�า กร่งเทำพัฯ

วศ. ลงพืั�นท้�ภาคตะวนัออกผนึกกำาลังสถ่าบันการศึกษาและ 
ภาคเอกชนเพืั�อพััฒนาศักยภาพับุคลากรด้�านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย้

วันท่ำ� 21ธั์นวาค์ม 2563 กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำาโดืย ดืร.ภูิวด่ื ตู้จิันดืา  
ผู้่อำานวยการสำานักพััฒนาศักยภิาพันักวิทำยาศาสตร์ห้องปฏิิบัติการ นำาค์ณะเจ้ัาหน้าท่ำ� 
ลุ่งพืั�นท่ำ�จัังหวัดืฉะเชิงเทำรา ชลุ่บ่ร่ แลุ่ะระยอง เพืั�อติดืตามค์วามก้าวหน้าหลัุ่งการลุ่งนาม 
บันทึำกค์วามเข้าใจั (MoU) ระหว�าง วศ. กับมหาวิทำยาลัุ่ยราชภัิฏิราชนค์รินทำร์ แลุ่ะระหว�าง 
วศ. กับมหาวิทำยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ วิทำยาเขตศร่ราชา จััดืทำำาหลัุ่กสูตรประกาศน่ยบัตร 
(Non-Degree) เพัื�อเพัิ�มสมรรถนะของเจั้าหน้าทำ่�ผู่ ้ปฏิิบัติงานในห้องปฏิิบัติการ 
โดืยเฉพัาะภิาค์เอกชน แลุ่ะเพัื�อประชาสัมพัันธ์์โค์รงการ “การพััฒนาศักยภิาพัหน�วย 
ตรวจัสอบแลุ่ะรับรองของสถาบันอ่ดืมศึกษาเพัื�อสนับสน่นการพััฒนาทำ้องถิ�นตาม 
ศาสตร์พัระราชา” เพืั�อสานต�อค์วามร�วมมือของหน�วยงานในกระทำรวง อว. ให้ม่ค์วาม 
เข้มแข็ง เป็นรูปธ์รรมเพืั�อการพััฒนาพืั�นท่ำ�ในส�วนภูิมิภิาค์อย�างมั�นค์งแลุ่ะยั�งยืน วา
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วศ. รับรางวัลผลงานเด่้นนวัตกรรมชุด้ PPE รับมือ 
วิกฤติโควิด้-19 ของกระทรวง อว. ประจำำาป ี2563

24 ธั์นวาค์ม 2563 ศ.(พิัเศษ) ดืร.อเนก เหลุ่�าธ์รรมทัำศน์ รัฐมนตร่ว�าการ 
กระทำรวงการอ่ดืมศึกษา วิทำยาศาสตร์ วิจััยแลุ่ะนวัตกรรม (อว.) เป็นประธ์าน 
ในการแถลุ่งข�าวสร่ปผ่ลุ่งานเดื�นปี 2563 แลุ่ะแผ่นย่ทำธ์ศาสตร์ปี 2564  
พัร้อมมอบรางวัลุ่ผ่ลุ่งานวิจั ัยแลุ่ะนวัตกรรมเดื�นตอบรับช่ว ิตวิถ ่ใหม�  
(New Normal) แลุ่ะการปรับตัวอันเนื �องมาจัากภิาวะวิกฤติโค์วิดื-19  
โดืยผ่ลุ่งานนวัตกรรมช่ดื PPE ป้องกันการติดืเชื�อสำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์  
ของกรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหนึ�งในผ่ลุ่งานเดื�นทำ่�ไดื้รับรางวัลุ่  
ผ่ลุ่งานนวัตกรรมช่ดื PPE ป้องกันการติดืเชื�อสำาหรับบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ 
ไดื้ถูกพััฒนาขึ�นแลุ่ะไดื้เกิดืการใช้งานจัริงอย�างเป็นรูปธ์รรม ในช�วงปี 2563 
ซึ�งเกิดืสถานการณ์การแพัร�ระบาดืของไวรัสโค์วิดื-19 ในประเทำศไทำย ณ 
ห้องรอยัลุ่มณ่ยา บอลุ่รูม โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์์ กร่งเทำพัฯ

วศ. ผลักดั้นผลงานวิจัำยและพััฒนาหุ่้นยนต์ขนส่ง 2 รุ่น สนับสนุน 
การบริห้ารจัำด้การสถ่านการณ์โควิด้-19

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ (วศ.) พััฒนางานวิจััยเพืั�อเป็นส�วนหนึ�งในการนำาผ่ลุ่งานวิจััยแลุ่ะพััฒนา 
สนับสน่นการปฏิิบัติภิารกิจัของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย ์พััฒนาห่�นยนต์ขนส�ง “DrD” สำาหรับใช้ใน
ภิารกิจัขนส�งยาแลุ่ะเวชภัิณฑ์ อาหาร เอกสาร ขยะอันตราย แลุ่ะตู้ค์วามดัืนลุ่บ รองรับนำ�าหนักได้ื 
100 กิโลุ่กรัม แลุ่ะปัจัจั่บันไดื้สนับสน่นห่�นยนต์ดืังกลุ่�าว จัำานวน 2 ตัว ให้กับโรงพัยาบาลุ่ 
สมเดื็จัพัระป่�นเกลุ่้า ซึ�งเป็นโรงพัยาบาลุ่ในสังกัดืกรมแพัทำย์ทำหารเรือ นอกจัากน่� วศ. ยังไดื้ 
พััฒนาต�อยอดืห่�นยนต์ขนส�ง “เจ้ัาแบก” ท่ำ�สามารถรับนำ�าหนักการขนส�งได้ืถึง 250 กิโลุ่กรัม สำาหรับ 
ปฏิิบัติภิารกิจัขนส�งอ่ปกรณ์ต�างๆ ในสภิาพัแวดืลุ้่อมทัำ�งภิายในแลุ่ะภิายนอกอาค์าร เค์ลืุ่�อนท่ำ�ด้ืวย 
ค์วามเร็ว 0.5 เมตรต�อวินาท่ำ โดืยบังคั์บผ่�านกลุ้่องด้ืวยระบบวิทำย่บังคั์บ ซึ�งพัร้อมสนับสน่นให้กับ 
สถานพัยาบาลุ่ หรือโรงพัยาบาลุ่สนามทำ่�ต้องการใช้ห่�นยนต์ช�วยปฏิิบัติภิารกิจัแทำนแรงงาน 
ค์นทัำ�วไปได้ื หรือไปเสริมการใช้งานให้เกิดืประโยชน์สูงส่ดืในช�วงสถานการณ์โค์วิดื-19 ต�อไป

มกราคม 2564

วศ. ผลิตเจำลล�างมือส้ตรพิัเศษ มอบ กทม.และจัำงห้วัด้พืั�นท้� 
ส้แด้ง จัำด้ทำาคลิปว้ด้้โอสาธิิตวิธ้ิทำาเจำลเผยแพัร่ให้�ประชาชน

เมื�อวันท่ำ� 19 มกราค์ม 2564 นพั.ปฐม สวรรค์์ปัญญาเลิุ่ศ อธิ์บด่ืกรมวิทำยาศาสตร์บริการ  
(วศ.) ได้ืมอบหมายให้นักวิทำยาศาสตร์ เร�งผ่ลิุ่ตเจัลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่สำาหรับลุ้่างมือสูตรของ วศ.  
บรรจ่ัขวดืขนาดื 30 มิลุ่ลิุ่ลิุ่ตร จัำานวน 5,000 ขวดื เพืั�อสนับสน่นให้กับบ่ค์ลุ่กรทำางการแพัทำย์  
แลุ่ะเจ้ัาหน้าท่ำ�ผู้่ปฏิิบัติภิารกิจัในพืั�นท่ำ�ซึ�งม่ค์วามเส่�ยงเส่�ยงการระบาดืของโค์วิดื-19 ทัำ�งใน  
กร่งเทำพัมหานค์ร จัังหวัดืสม่ทำรสาค์ร ชลุ่บ่ร่ ระยอง จัันทำบ่ร่ แลุ่ะตราดื นอกจัากน่�ยังใช้ 
สำาหรับแจักจั�ายให้บ่ค์ลุ่ากรของ วศ. ไว้ใช้พักพัาติดืตัวเพืั�อค์วามสะดืวกแลุ่ะถูกส่ขอนามัย  
พัร้อมดืำาเนินการจััดืทำำาค์ลุ่ิปว่ดื่โอสั �นๆ สอนวิธ์่การทำำา เจัลุ่ลุ่้างมือสูตรพัิเศษผ่สม 
ว�านหางจัระเข้ เพัื�อเผ่ยแพัร�ให้ประชาชนทำั�วไปนำาไปทำดืลุ่องผ่ลุ่ิตไว้ใช้เองในค์รัวเรือน  
ซึ�งเป็นสูตรทำ่�เหมาะสมกับการใช้งานถูกส่ขอนามัยไว้พักติดืตัวลุ่้างมือฆ�าเชื�อโรค์ไดื้ทำ่กทำ่� 
ท่ำกเวลุ่า
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วศ. เร่งพััฒนาห้�องทด้สอบมาตรฐานรองรับ PAPR ฝีึมือคนไทยช่วยลด้ค่าจ่ำายใช�ในการ
ทด้สอบจำากต่างประเทศ

กรมวิทำยาศาสตร์บริการ เผ่ยว�าจัากการระบาดืระลุ่อกแรกเมื�อต้นปี 2563 ทำำาให้อ่ปกรณ์ PAPR ท่ำ�ใช้ในโรงพัยาบาลุ่ไม�เพ่ัยงพัอ 
ต�อค์วามต้องการของบ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์ทำ่�ม่ค์วามเส่�ยงในการติดืเชื�อ จัึงม่หน�วยงานทำั�งภิาค์รัฐแลุ่ะเอกชนจัำานวนหนึ�ง 
ไดื้พััฒนา PAPR ขึ�นเองในประเทำศ เพัื�อให้บ่ค์ลุ่ากรทำางการแพัทำย์แลุ่ะสาธ์ารณส่ขทำ่�ตรวจัแลุ่ะดืูแลุ่รักษาผู่้ป่วยจัากการระบาดื 
ของ Covid-19 ไดื้ใช้ในการป้องกันตนเองจัากการติดืเชื�อ วศ. ไดื้รับค์วามร�วมมือจัากหลุ่ายหน�วยงานทำ่�เก่�ยวข้อง ทำั�งภิาค์รัฐ 
แลุ่ะเอกชนในการร�างข้อกำาหนดืค์่ณลุ่ักษณะของ PAPR สำาหรับใช้ทำางการแพัทำย์ แลุ่ะกำาลุ่ังดืำาเนินการจััดืหาเค์รื�องมือทำดืสอบ 
ทำ่�จัำาเป็นแลุ่ะจััดืสร้างห้องปฏิิบัติการทำดืสอบช่ดื PPE รวมถึง PAPR ทำ่�เป็นไปตามมาตรฐานสากลุ่ในปีงบประมาณ 2564  
จัึงดืำาเนินการรวมสรรพักำาลุ่ังแลุ่ะทำรัพัยากร จัาก วศ. แลุ่ะหน�วยงานเค์รือข�ายค์วามร�วมมือ เพัื�อจััดืสร้างเค์รื�องมือแลุ่ะวิธ์่การ 
ทำดืสอบท่ำ�สามารถใช้ในการทำดืสอบ PAPR แบบ in-house method ได้ืในเวลุ่าจัำากัดืไปพัลุ่างก�อน

วศ. พััฒนาชดุ้สมารท์คิทเพิั�มความถ้่กต�องให้�เครื�องวัด้อุณห้ภ้มอิินฟาเรด้พัร�อมจัำด้ทำาต�นแบบ 
นำาร่องให้�ผ้�ประกอบการ

วศ. พััฒนาช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำ หรือช่ดืถ�ายโอนมาตรฐาน (transfer standard) ใช้ตรวจัสอบค์วามถูกต้องของการอ�านค์�าอ่ณหภูิมิ 
ของเค์รื�องวัดือ่ณหภูิมิชนิดืไม�สัมผั่ส (อินฟีาเรดื) เพืั�อช�วยสนับสน่นหน�วยตรวจัหรือจ่ัดืคั์ดืกรองตรวจัหาผู้่ติดืเชื�อโรค์ COVID – 19  
ม่ค์วามมั�นใจัว�าม่ผ่ลุ่การวัดือ่ณหภูิมิท่ำ�ถูกต้อง แม�นยำา แลุ่ะน�าเชื�อถือ โดืยช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำม่หลัุ่กการทำำางานโดืยเมื�อกระแสไฟีฟ้ีาถูกส�ง 
ผ่�านวงจัรของสารกึ�งตัวนำาค์วามร้อนจัะค์�อยๆ เพัิ�มขึ�นทำ่�จั่ดืรอยต�อดื้านหนึ�งแลุ่ะจัะถูกดืูดืกลุ่ืนอ่กดื้านหนึ�งเร่ยกว�า Peltier Effect  
ซึ�งหลัุ่กการน่�นำามาใช้ในการพััฒนาช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำดัืงกลุ่�าว โดืยสถานภิาพัปัจัจ่ับันช่ดืสมาร์ทำคิ์ทำน่� ได้ืยื�นขอใบรับรองการจัดือน่สิทำธิ์บัตร 
แลุ้่ว น�าจัะใช้เวลุ่าในการรับรองไม�เกิน 6 เดืือน โดืย วศ. พัร้อมทำำาเป็นเค์รื�องต้นแบบเพืั�อเป็นตัวอย�างให้กับผู้่ประกอบการต�อไป    
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