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บรรณาธิการทักทาย

	 ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ทุกประเทศท่ัวโลกต่างก็ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)
อย่างหนัก	ส่งผลให้การด�าเนินชีวิตในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม	วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ฉบับที่	218	ขอชวน							
ผู ้อ่านทุกท่านมาปรับการใช้ชีวิตประจ�าวันจาก	“วิถีปกติใหม	่											
(New	normal)”	สู	่“ความปกตถัิดไป	(The	next	normal)”	ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบติัตวัให้รอดพ้นจาก	COVID-19	การใช้บรกิารห้องสมดุ	
ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	ตามยุค	New	normal	ทิศทางการรักษาทางการ
แพทย์	และทีส่�าคญัวารสารฉบบัน้ีเราขอพาทกุท่านไปท�าความรูจ้กั
กับ	ดร.จรูญ	จันทร์สมบูรณ์	จากกองวัสดุวิศวกรรม	(วว.)	ผู้ท่ีได้
รางวัล	Bronze	Award	ภายในงาน	Thailand	Research	Expo	
2021	Award	จดัโดยส�านกังานวิจยัแห่งชาต	ิ(วช.)	และคณุจนัทรตัน์	
วรสรรพวิทย์	จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	(บร.)	ผู้ท่ี
ได้รางวัล	DMSc	Award	ประเภทการพัฒนาบรกิารหรอืการพัฒนา
คุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	ในคอลัมน์	People	in	
focus	และองค์ความรู้อื่นๆ	อีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ของเรา
ได้น�ามาถ่ายทอดและบอกเล่าให้กับผู้อ่านทุกท่าน	เพื่อให้เราก้าว
ต่อไปในโลกใบเดิมอย่างปลอดภัยทุกท่าน	
	 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านที่ได ้ติดตามอ่านวารสาร																					
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
วารสาร	สามารถส่งมาได้ท่ี	อเีมล	pr@dss.go.th	โทรศพัท์	0	2201	
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วศ.วันนี้ 
ทศวรรษที	่14	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เดนิหน้าสูอ่งค์กรชัน้น�า	
ยกระดบั	วทน.	ตอบโจทย์ผูร้บับรกิาร	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ประชาชน

People infocus
•	 คุณจันทรัตน์	วรสรรพวิทย์	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

พิเศษ	รางวัลพระราชทาน	ชนะเลิศ	DMSc	award	ประเภท
การพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

•	 ดร.จรญู	จนัทร์สมบรูณ์	นกัวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	
รางวัล	Bronze	Award	(เหรียญทองแดง)

Special Guest
ความส�าเรจ็จากการเข้ามาร่วมโปรแกรมทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	และจากการพัฒนาคอนกรีต
แห้งส�าเสร็จรูปส�าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล

สรรสาระ
•	 ตราสัญลักษณ์กระทรวง	อว.
•	 Next	normal	กับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
•	 วิถีคนจัดการฝึกอบรมในยุคปกติถัดไป
•	 หอสมุด	ดร.ตั้ว	ลพานุกรม	ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค	New	

Normal
•	 ก้าวต่อไป	ในโลกใบเดิม
•	 การปฏิบัติตนให้รอดพ้นโควิด-19	และสภาวะหลังการ

ระบาด
•	 อาหารในชีวิตบนพื้นฐานยุควิถีใหม่
•	 กระดาษทิชชู่	เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม
•	 ฐานวิถีชวีติใหม่ในอนาคต	(Next	new	normal	ในรปูแบบ

สงัคมไทยหลงั	โควดิ-19	กับทิศทางการรกัษาทางการแพทย์
•	 ส่อง	10	เทรนด์	The	next	normal	จากความปกติใหม่สู่	

“ความปกติถัดไป

รอบรู้ รอบโลก
ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี	Next	Normal
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	 วันท่ี	30	มกราคม	2565	ครบรอบ	131	ปีของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
(วศ.)	ในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่	14	วศ.	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศด้วยบรกิารวทิยาศาสตร์
ที่มีคุณภาพสูง	รวมถึงบริการให้ค�าปรึกษา	การพัฒนาศักยภาพก�าลัง
คนทางด้านวิทยาศาสตร์	การก�าหนดมาตรฐานงานทางวิทยาศาสตร์	
การวิจยัและพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิาร	การสร้างผลติภณัฑ์นวัตกรรม	
และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางวิทยาศาสตร	์
เพราะเป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจของไทยให้เติบโตได้ในระดับสากล

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ซึ่งตลอดระยะ
เวลา	130	ปีท่ีผ่านมา	วศ.	มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการเจริญเติบโตของประเทศไทยด้วยงานด้านวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(วทน.)	ตัง้แต่การให้บรกิารวิเคราะห์ทดสอบ	
ตรวจสอบ	รับรองบริการและผลิตภัณฑ์	ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว	อาทิ	
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค	วัสดุทางการแพทย์	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี
อนาคตอย่างหุ ่นยนต์และระบบเซ็นเซอร์	 การพัฒนาศักยภาพ																			
นกัวิทยาศาสตร์	ตลอดจนการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีตัง้แต่ระดบั
ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม	 เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ														
ด้าน	วทน.	และเป็น	1	ใน	4	หน่วยงานท่ีให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
ในด้านต่างๆ	ของประเทศ	จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นสิ่งท่ี
ยืนยันได้ว่า	วศ.	มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาและขยายขอบข่ายงาน
บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	มุง่มัน่ส่งมอบบรกิารท่ีด	ีมคีณุภาพ	และเสรมิสร้าง
ขดีความสามารถในการแข่งขันให้กับผูป้ระกอบการอย่างไม่มท่ีีสิน้สดุ	

ทศวรรษที่ 14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าสู่องค์กรช้ันน�า 
ยกระดับ วทน. ตอบโจทย์ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

	 ท่ีผ่านมา	วศ.	เดนิหน้าพัฒนางานบรกิารในด้านพัฒนาผลติภณัฑ์	
การพัฒนาวิธีทดสอบ	การทดสอบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ	การทดสอบ
เพ่ือการส่งเสริมการผลิต	รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน	การพัฒนา
ระบบงาน	เช่น	ระบบความปลอดภัย	ระบบคุณภาพ	และการพัฒนา
ก�าลังคน	ซึ่งก็ท�าได้ครบทุกภารกิจในระดับที่ตอบโจทย์ทั้งผู ้ให้ทุน	
และผู ้รับบริการถือเป็นท่ีน ่าพอใจ	 อาทิผลงาน	 12	ดี	 12	 เด ่น																																		
“กรมวิทยาศาสตร์บริการ”	ในรอบปีท่ีผ่านมา	ประกอบด้วย

1.	 คอนกรีตแห้งใช้กับสภาพแวดล้อมทางทะเล	สูตรคอนกรีตให้มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล	สามารถผสมน�้าและ
ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพ่ิมเติม	ท�าให้ม	ี						
ความสะดวกมากย่ิงข้ึน	เป็นผลงานท่ีได้รับรางวัล	Bronze	Award	
ในงาน	“มหกรรมวิจัยแห่งชาติ	2564”

2.	 พาสต้าจิ้งหรีดแปรรูป	 อาหารโปรตีนทางเลือก	 เป็นอาหาร																	
แห่งอนาคต	จากการวิจัยและศึกษาอัตลักษณ์ด้านรสชาติตลอด
จนคุณค่าด้านโภชนาการของจิ้งหรีด	พร้อมพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน	ตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติ	
สามารถสร้างรายได้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน	ทั้งน้ี	วศ.	
ช่วยพัฒนาเส้นพาสต้าจิง้หรดีให้ผูป้ระกอบการในจงัหวัดขอนแก่น	
พร้อมส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมปศุสัตว์	
ภายในงานมหกรรมจิ้งหรีดประจ�าปี	2564

3.	 หุ่นยนต์ปิ่นโต	เป็นนวัตกรรมท่ี	วศ.	 พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยลดความ
เส่ียงของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	เป็นหุ่นยนต์ท่ีสามารถขนส่งอาหาร	น�้า
และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย	โดยการควบคุมจากระยะไกลใช้งาน
สะดวก	ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานวิจัยแห่งชาติ	
ท้ังน้ี	 ได้ผลิตและส่งมอบให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม	
ท่ีแจ้งความประสงค์ไม่น้อยว่า	80	ตัว
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4.	 ชุดสมาร์ทคิท ทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด	หรือ																
ชุดถ่ายโอนมาตรฐาน	 เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
การอ ่านค ่าอุณหภูมิของเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดไม ่ สัมผัส																						
เพ่ือสนับสนุนหน่วยตรวจหรือจุดคัดกรองตรวจหาผู ้ติดเชื้อ																			
โควิด-19	ให้มีความมั่นใจได้ว่าผลการวัดอุณหภูมิมีความถูกต้อง	
แม่นย�า	และน่าเชือ่ถือ	พร้อมทัง้เป็นเครือ่งต้นแบบเพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้ประกอบการต่อไป

5.	 PAPR 	 วศ.	 เป ็นแลปเดียวในประเทศไทย	 จัดท�าประกาศ																					
“ข้อก�าหนดคุณลกัษณะอปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจจ่ายอากาศ
บรสิทุธ์ิแบบหมวกคลมุครอบศรีษะส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์”	
หรือ	 PAPR	 และร ่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาเครื่องมือและ																		
งานบริการทดสอบชุด	 PAPR	 ทางการแพทย์เพ่ือสนับสนุน																		
กลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด	PAPR	เพ่ือให้ได้มาตรฐาน	
ลดการพ่ึงพิงจากต่างประเทศ	สามารถทดสอบรายการส�าคัญ
แบบ	 in-house	method	 ได้แก่	ประสิทธิภาพการรั่วซึมเข้า	 /											
ความสามารถในการจ่ายอากาศ	/	และการต้านการหายใจ

6.	 มาตรฐานเฝือกขาจากยางพารา	จาก“ข้อก�าหนดคุณลักษณะ
เฝือกขาจากยางพารา”	และประกาศใช้เพ่ือให้มกีารรบัรองคณุภาพ
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชน	และได้เกณฑ์การยอมรับ
ที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการของทุกภาคส่วน	 โดยผู้ผลิต
สามารถระบุในผลิตภัณฑ์ได้ว่า	 เป็นไปตามข้อก�าหนดดังกล่าว	
ทัง้นี	้เฝือกขาจากยางพารา	เป็นเฝือกขาทางเลอืกทดแทนเฝือกปนู	
ซึ่งมีน�้าหนักเบา	ยืดหยุ่น	สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าเฝือกปูน	
เนื่องจากวัสดุจากยางพาราเป็นองค์ประกอบมากกว่า	50%

7.	 ข้อก�าหนดหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กใช้ซ�้าได้	 วศ.							
จัดท�าประกาศ	“ข้อก�าหนดคุณลักษณะหน้ากากผ้ากรองอนุภาค
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงและใช้ซ�้าได้”	 เพ่ือให้มีการรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	

8.	 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ                  
สตูรเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืทีม่ส่ีวนประกอบของเอทิลแอลกอฮอล์	
และมีสารให้ความชุ่มชื้นลดการแห้งตึงของผิว	ผ่านการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากถึง	
72%	และไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์	ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งาน	นอกจากนี้	วศ.ยังพัฒนาสูตรเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้	เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้กับผิว		อีกด้วย

9.	 การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและลายเส้นบาติกบนผืนผ้า	วศ.	
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการเขียน
ลายเส้นบนผ้าบาติกในพ้ืนที่	จ.กระบี่	โดยการน�าวัสดุธรรมชาติท่ี
หาได้ง่ายในท้องถ่ินมาสกัดเป็นสีย้อม	 เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
สร้างลายเส้นบาติกให้เป็นอัตลักษณ์	และสร้างเกณฑ์คุณสมบัติ
ของผ้าผืนและสามารถท�าผ้าบาติกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับเพ่ิมโอกาสทางการตลาด

10.	เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากสีย้อม	สารมลพิษท่ีปนเปื้อน
ในน�า้ทิง้จากการย้อมสถูีกระบายลงสูธ่รรมชาติ	จงึได้พัฒนาระบบ
บ�าบดัน�า้เสยีจากการย้อมสสี�าหรบัผลติภัณฑ์	โดยเป็นระบบอย่าง
ง่าย	มีขนาดเล็ก	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง	เดินระบบและ
บ�ารุงรักษาต�่า	 เหมาะส�าหรับใช้ในครัวเรือน	 โดยในปี	 2564	
วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีจากการย้อม
สีให้กลุ่มผู้ประกอบการ	OTOP	9	กลุ่ม

11.	บริการ Clear and Clean ส่งคืนพื้นท่ีปลอดภัยสู่ชุมชน	วศ.	
ด�าเนินการตามนโยบาย	“อว.พารอด”	โดยเป็นหน่วยงานหลักใน
การด�าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อท�าความสะอาดตามสถานที่เสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19	เพ่ือส่งคนืพ้ืนทีป่ลอดภัยแก่ชมุชน	
พร้อมท้ังมอบยาฆ่าเชื้อ	ชุด	PPE	รวมถึงจัดท�าวีดิทัศน์สาธิตวิธี
การผสมน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง	 โดย	วศ.	ด�าเนินการในพ้ืนที่
ศูนย์พักคอย	ชุมชน	โรงเรียน	 วัด	และสถานีต�ารวจ	จ�านวนกว่า	
30	หน่วยงาน

12.	เทคโนโลยีพร ้อมเสิร ์ฟส�าหรับผู ้ประกอบการ SMEs                          
น�าเทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	
ในรูปแบบสื่อออนไลน์	 เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับความรู้
ตามศักยภาพและ	เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงภาวะ
วิกฤตจากโควิด-19	 โดยมีสื่อออนไลน์จ�านวนกว่า	 43	 เรื่อง	
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืมแปรรปู	ผลิตภัณฑ์เครือ่ง
ส�าอาง	ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ	ผลิตภัณฑ์เซรามิก	ผลิตภัณฑ์
จักสาน	และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองเครื่องด่ืม

	 ซึ่งก้าวต่อไป	วศ.	มุ่งมั่นจะเพ่ิมขีดความสามารถท่ีจะตอบโจทย์
แก่ผู้รับบริการให้มากขึ้น	ในขณะเดียวกันตัวมาตรฐานอาจจะเป็นทั้ง
ตัวส่งเสริมและตัวขัดขวางถ้าเกิดประเทศไทยไม่สามารถพัฒนา
มาตรฐานให้ก้าวพ้นตรงนั้นไปได้ก็จะถูกเป็นข้อจ�ากัดทางการค้า	วศ.	
จงึมภีารกิจท่ีส�าคญัและท้าทายจะต้องพัฒนามาตรฐานและข้อก�าหนด
เหล่าน้ันอย่างสม�่าเสมอ	อีกส่ิงส�าคัญคือบุคลากรในระบบ	วทน.				
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ	วศ.	มองเป็น
ภารกิจส�าคญัท่ีต้องเดนิหน้าพัฒนาศกัยภาพท�าให้บคุลากรมคีณุภาพ
มากย่ิงข้ึน

วศ.วันนี ้
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	 People	in	Focus	ฉบับนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์บรกิารทีม่คีวามสามารถและช�านาญเฉพาะด้าน
ถึง	2	ท่านด้วยกัน	การันตีความสามารถด้วยผลงานท่ีโดดเด่นและได้
รับรางวัลเมื่อปี	2564	ท่ีผ่านมา	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั	และเป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล

ฃ

 คุณจันทรตัน์ วรสรรพวทิย์ นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ 
ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ DMSc award ประเภท              

การพฒันาบรกิารหรอืการพฒันาคุณภาพบรกิารทางวทิยาศาสตร์
การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนาการรับรองความสามารถผู ้จัด
โปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทดสอบทางการ
แพทย์สู่การยอมรับในระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ”	หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	กรม
พระศรสีวางควัฒน	วรขตัตยิราชนาร	ีในการประชมุวชิาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์	ครั้งท่ี	29	“วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่	เพ่ือสุขภาพและ
เศรษฐกิจไทย”	เมื่อวันท่ี	25	สิงหาคม	2564	ณ	กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

	 คุณจันทรัตน์ฯ	เล่าว่า	ผลงานดังกล่าวได้มีการพัฒนางานมานาน
มากกว่า	10	ปี	และเป็นงานท้าทายมาก	มีความยาก	ซึ่งต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง	ท้ังความรู้ทางด้านวิชาการทางการแพทย	์
ด้านการรับรองระบบงาน	และความร่วมมือจากผู้ประเมิน	ผู้ประสาน
งาน	คณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการ	หรอืผูท่ี้เก่ียวกับด้านการรบัรอง	
เป็นการท�างานในเชิงบูรณาการเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศในระดับสากล	เพราะการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความส�าคัญอย่าง
มากในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	รวมถึง
ความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ทางการแพทย์	ที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ัว
โลกถูกก�าหนดให้เข้าร่วมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์	หรือเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
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ทางการแพทย์	อย่างไรก็ตามผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการท่ีเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์น้ัน	จะต้องมีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	
17043	(Conformity	assessment	—	General	requirements	for	
proficiency	testing)	ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
ยังขาดกระบวนการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	
เป็นหน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา	
30	แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ	พ.ศ.	2551	ได้ริเริ่ม
การพัฒนางานบริการด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์	ตั้งแต่ป	ี
2551	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	(Conformity	
assessment	—	Requirements	for	accreditation	bodies	accred-
iting	conformity	assessment	bodies)		รองรับการขยายตัวด้าน
สาธารณสุขของประเทศ	และเป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ(International	Laboratory	Accreditation	Cooper-
ation	Mutual	Recognition	Arrangement,	ILAC	MRA)	ด้านการ
รับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติ
การตามมา	ตรฐาน	ISO/IEC	17043	คร้ังแรก	เมื่อวันท่ี	7	ตุลาคม	
2562	

	 ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ให้การรับรอง
ความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการไป
แล้ว	29	หน่วยงาน	แบ่งเป็นสาขาทดสอบ	8	หน่วยงาน	สาขาสอบ
เทียบ	2	หน่วยงาน	สาขาทดสอบทางการแพทย์	19	หน่วยงาน	โดย
ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทยจ�านวน	23	ราย	ในประเทศเวียดนามจ�านวน	5	ราย	และ
ในประเทศฟิลิปปินส์จ�านวน	1	ราย	และน�าประเทศไทยก้าวสู่ล�าดับ
ที่	5	ของโลก	ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบัติการ	จากประเทศสมาชิกท่ีได้รับการลงนาม
ยอมรับร่วม	(ILAC	MRA)	37	หน่วยงาน	สุดท้ายนี้โปรแกรมทดสอบ
ความช�านาญห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการรบัรองในปัจจบุนัยังมวีงจ�ากัด	
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมุ่งมั่นและพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมทุกสาขาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์	และความจ�าเป็น
ด้านสาธารณสุขของประเทศ	สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	(Medical	Hub)	เพ่ิม
ขีดความสามารถ	ในการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่
คนในชาติ	ทั้งด้านคุณภาพชีวิต	สังคมท่ีดี	และสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืนในการบริการทางการแพทย์	
เป็นที่ยอมรับในระดับเดียวกันกับประเทศอื่น	ๆ		ทั่วโลก	
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  ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 
ได้รับรางวลั Bronze Award (เหรยีญทองแดง) ผลงาน“คอนกรตีแห้ง
ส�าเร็จรูปส�าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล”ภายในงาน	Thailand	
Research	Expo	2021	Award	จัดโดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2564

	 ดร.จรูญฯ	กล่าวว่า	ความส�าเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
กับภาคเอกชน	ในการวิจัย	พัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล	สามารถน�าไปผลติเป็นผลติภัณฑ์	
คอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปท่ีสามารถผสมน�้าและใช้งานได้ทันที	โดยไม่
ต้องผสมทรายและหินเพ่ิมเติม	สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างสะดวก	
เหมาะส�าหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสีย
หายของสิ่งก่อสร้างอันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล	น�าไป
ผลิตเป็นคอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับก่อสร้างในพ้ืนท่ีสภาวะ																			
สิ่ งแวดล ้อมทะเล	 พ้ืนท่ีสัมผัสน�้ากร ่อย	 หรือมีสภาวะดินเค็ม																												
ซึ่งผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยพ่ึงได้รับจากทางทะเล	เช่น	การขนส่ง
ทางทะเล	การท่องเท่ียว	ก่อให้เกิดการสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทะเล
เพ่ิมมากขึ้น	เช่นสะพานข้ามแม่น�้า	ท่าเรือขนส่งสินค้า	โดยเฉพาะ							
ในปัจจุบันจะมีการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ	ECC	ซึ่งเป็นพ้ืนที	่														
ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง	ดังนั้นคอนกรีตแห้ง
ส�าเร็จรูปที่พัฒนาข้ึนจึงมีประโยชน์และมีความส�าคัญมากในด้าน
เศรษฐกิจ	ในธุรกิจด้านการก่อสร้างในพ้ืนท่ีดังกล่าว	ท�าให้ส่ิงปลูก
สร้างมีอายุการใช้งานยาวนานย่ิงข้ึนในสภาวะแวดล้อมทางทะเล	
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของไทยมีมาตรฐาน	ท�าให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน	ส่งผลต่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น				

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ต่อยอดความส�าเร็จในครั้งน้ี	โดยการ
ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้น	เป็นข้อมูลในการจัดท�ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งส�าเร็จรูปส�าหรับสภาพแวดล้อม
ทางทะเล	 จนปัจจุบันได ้รับประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	(มอก.3203-2564)	เรียบร้อยแล้ว	และบริษัทเอกชน													
ที่ร ่วมวิจัยสามารถผลิตออกจ�าหน่ายแล้ว	อีกทั้งสามารถย่ืนขอ														
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเช่นกัน	ถือเป็นการยกงานวิจัยจากห้ิงข้ึนสู ่ห้างอย่างแท้จริง											
จากการน�างานวิจัยในห้องปฏิบัติการท่ีได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงการค้าเชิงพาณิชย์ได้จริงซึ่งจะท�าให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ีอย่าง
กว้างขวางในธุรกิจก่อสร้างต่อไป	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในระดับสากล
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Special 
Guest

	 จาก	People	in	focus	ทีเ่ราพาทกุท่านไปท�าความรูจั้กกับนกัวิทยาศาสตร์ทัง้	2	ท่าน	ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
กันไปแล้ว	ส�าหรับ	Special	Geust	สุดพิเศษฉบับนี้เราเลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ท่ีได้รับบริการโดยตรงกับ									
นักวิทยาศาสตร์ทั้ง	2	ท่าน	มาร่วมพูดคุยความส�าเร็จที่เกิดข้ึนจากการเข้ามาร่วมโปรแกรมทดสอบความช�านาญ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	และจากการพัฒนาคอนกรีตแห้งส�าเสร็จรูปส�าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลกัน

ทนพญ. ผุสดี ลือนีย์ นักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก	คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลเป็นหน่วยงานให้บริการโปรมแกรม
ทดสอบความช�านาญตามมาตรฐาน	ISO/ICE	17043:2010	ในขอบข่ายด้านระบบการห้ามเลอืด	(Coagulation)	
และ	Molecular	Pathology	มีสมาชิกมากกว่า	500	ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศไทย	และมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึน้ทุกปี	การเข้าร่วมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารมคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก	ส่งผลให้ห้องปฏิบตักิาร
มั่นใจได้ว่ารายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง	(acouracy)	สามารถน�าไปใช้ในการ
วินิจฉัยโรค	ติดตามการรักษาได้อย่างถูกต้อง	สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย													
อีกทั้งการเข้าร่วมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้รับ
ยอมรบัร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏบิตักิาร	(International	Laboratory	Accred-
itation	Cooperation	Mutual	Recognition	Arrangement,	ILAC	MRA)	ด้านการรับรองความสามารถผู้จัด
โปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	:	2010	น้ัน	ส่งผลให้ห้องปฏิบติัการ
ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการเป็น	EQA	Provider	มาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน																

รวมถึงช่วยเพ่ิมขดีความสามารถและพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน	ในการควบคมุคณุภาพการตรวจสอบทางห้องปฏบิตักิารสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีขององค์กรในการเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล	มีผลการตรวจที่เชื่อถือได้	สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านความคุ้มค่า	
ประหยัดงบประมาณประจ�าปีในการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบระดับนานาชาติ	

คุณจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ยูบาว	ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนส�าเร็จรูปและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงส�าหรับใช้ในงานก่อสร้างรุ่นแรกๆ	
ของไทย	นับตั้งแต่ปี	2536	โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล	เพื่อผลิตปูนส�าเร็จรูป	คอนกรีตถุง	ปูนพิเศษ
เฉพาะงานและเคมีภัณฑ์ต่างๆ	ภายใต้แบรนด์	“ตราผึ้ง”	ท่ีถือก�าเนิดข้ึนมาด้วยความพร้อมในการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ก่อสร้างท่ีส�าเรจ็รปูและหลากหลายให้เหมาะกบังานก่อสร้างของไทย	ทัง้ในเรือ่งสภาพภูมอิากาศ	
ความสะดวก	รวดเร็ว	และความปลอดภัย	อีกหนึ่งความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของเราคือการที่ทีมวิจัยของ
เราได้รบัความร่วมมอืจากกรมวิทยาศาสตร์บรกิารในพัฒนาและออกแบบสตูรคอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปูส�าหรบั
สภาพแวดล้อมทางทะเลในทุกระบวนการ	ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าปรึกษา	วิเคราะห์	ทดสอบ	ปรับปรุงสูตร
ส่วนผสมต่าง	ๆ	และทดสอบซ�้าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดี	มีคุณภาพ	ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล	
เป็นการการันตีความส�าเร็จของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมากกว่าการมีงานวิจัยตีพิมพ์	แต่งานวิจัยน้ันจะต้องถูก
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ประเทศชาติได้จริง	และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ส่งผลให้เรามีแรง
ผลกัดนั	และจะไม่หยดุพฒันาผลติภณัฑ์ปนูส�าเรจ็รูปทีห่ลากหลายขึน้เพือ่ให้เหมาะสมกบังานก่อสร้างทกุ
ประเภท	เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป
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สรรสาระ

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม																					
เกิดจากการรวมหน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	และ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เข้าด้วยกัน		ก่อตั้งขึ้นตาม														
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	19)	พ.ศ.	2562	
มีผลตั้งแต่วันที่	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562		โดยได้ประกาศใช้ภาพ
เครือ่งหมายราชการประจ�ากระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยั
และนวัตกรรม	ณ	วันท่ี	30	มถุินายน	2564		ซึง่ภายในภาพเครือ่งหมาย
ราชการดงักล่าวได้มคีวามหมายแฝงหลายด้านเก่ียวกับ	ต้นก�าเนดิแห่ง	
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์ไทย	กล่าวคือ

	 “พระวชิระ”	สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย	“วชิราวุธ”	ใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั	พระผูพ้ระราชทานก�าเนดิการ
อุดมศึกษาของไทย	พ้ืนหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์
วิจยัและนวัตกรรม	มอีเิลก็ตรอน	4	ตวั	สือ่ถึงการรวมกันของ	4	หน่วยงาน	
ได้แก่	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	และส�านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั	เกิดเป็นกระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	โดยเลือกใช้สีแสด	สีม่วง	และสีเหลือง	ซึ่งเป็นสีที่มี
ความหมาย	ดังนี้

การจัดท�าตราสัญลักษณ์กระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน

-		 สีแสด	สีประจ�าวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ										
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช	“พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย”

-		 สีม ่วงสีประจ�าวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระผู้พระราชทานก�าเนิดการอดุมศกึษา
ของไทย

-		 สเีหลอืงสปีระจ�าวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร																	
“พระบดิาแห่งเทคโนโลยีของไทย”	“พระบดิาแห่งการวิจยัไทย”	และ	
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย	(1)

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โดยกลุม่งานวิจยัและพัฒนาเซรามกิและ
แก้ว	กองเทคโนโลยีชุมชน	ได้รับมอบหมายให้จัดท�าตราเครื่องหมาย
ราชการของกระทรวง	อว.	ขึ้นจากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน	ขนาด	50	
ซม.	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้	

1.	 ข้ันตอนแรกเป็นการข้ึนต้นแบบพระวชริะ	ด้วยการป้ันดนิน�า้มนัเพ่ือ
สร้างแม่พิมพ์ซิลิโคน	ส�าหรับท�าต้นแบบปูนพลาสเตอร์	 	ด้วยการ
กลงึแป้นปนูพลาสเตอร์ด้วยเครือ่งจกิเกอร์	และเหลาตัวอกัษรจาก
ปูนพลาสเตอร์

กลุม่วิจยัและพฒันาเซรามกิและแก้ว

กองเทคโนโลยีชมุชน
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2.	 การสร้างแม่พิมพ์		ขัน้ตอนน้ีเป็นการประกอบตราพระวชิระและตวั
อักษรบนปูนพลาสเตอร์เพ่ือสร้างต้นแบบส�าหรับท�าแม่พิมพ	์															
โดยการในการหล่อน�้าดิน	 (Slip	Casting)	 เนื่องจากเป็นชิ้นงาน
ขนาดใหญ่	กระบวนการนี้จึงต้องมีการแบ่งช้ินงานออกเป็นชิ้น	ๆ	
แล้วจึงน�ามาประกอบแบบและปรับองศาของลายนูนต�่าเพ่ือช่วย
ลดปัญหาและต�าหนิในแม่พิมพ์ระหว่างการถอดแบบ

3.	 การขึ้นรูป	 	หลังจากได้แม่พิมพ์แล้ว	ขั้นตอนน้ีจะเป็นการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการหล่อจากน�้าดินเน้ือพอร์ซเลน	แล้วน�า
ผลติภัณฑ์หลงัถอดออกจากแบบ	ไปผึง่ให้แห้ง	เป็นการใช้ความร้อน
ไล่ความชื้น	หรือน�้าที่เกินทิ้ง	และน�าไปเผาบิสกิต	(ฺBiscuit	firing/	
Bisque	Firing)	ที่อุณหภูมิ	800	องศาเซลเซียส	ในขั้นตอนน้ีจะ
เป็นการเผาเพ่ือไล่อนุภาคของน�า้ในดนิออกไปให้หมด	รวมถึงอนุภาค
ดินจะเกิดการ	sinter	ที่เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของอนุภาค										
แต่ยังไม่ถึงกับการหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน	 เซรามิกหลังเผาข้ัน
ตอนน้ีจะท�าให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้น	สามารถคงรูปได้
ระดับดี		แต่ยังมีการดูดซึมน�้าสูง

4.	 การขัดตกแต่งชิน้งาน		หลงัจากเผาจนได้บสิกิตแล้ว		ชิน้งานจะหดตวั
ไปประมาณ	10%		จากน�า้ทีห่ายไปและการ	sinter	ของอนภุาคดนิ		
ชิน้งานท่ีได้อาจมรีพูรนุหรอืเศษอนุภาคขนาดเลก็ตดิอยู่	จงึต้องน�า
ชิ้นงานมาขัดและตกแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้สะอาดและเรียบ
ก่อนน�าไปลงสี

5.	 การลงสี	 	ในขั้นตอนการลงสีใต้เคลือบน้ี	 	 เริ่มจากลงสีใต้เคลือบ									
สเีหลอืง	มกีารก้ันขอบรายละเอยีดด้วยยางพาราแล้วจงึลงสเีหลอืง
ใต้เคลอืบให้ท่ัวท้ังชิน้งานด้วย	air	brush	ขนาดเล็กลอกยางพาราออก	
แล้วลงสีแสดด้วยพู่กันเก็บรายละเอียด	จากน้ันจึงพ่นด้วยเคลือบ
ใสให้ท่ัวท้ังชิ้นงานด้วย	air	brush	ใหญ่	และเก็บรายละเอียด												
ด้วย	 airbrush	 (เล็ก)	 เช็คด้วยการใช้นิ้วลูบเพ่ือให้น�้าเคลือบ															
เนียนเสมอกัน

6.	 การเผา		ขั้นตอนนี้จะเป็นการเผา	2	รอบ	คือเผาเคลือบ	และเผาสี
บนเคลอืบ	เป็นการน�าชิน้งานไปเผาเคลอืบท่ีอณุหภูม	ิ1,200	องศา
เซลเซียส	ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ถึงจุดสุกตัวของทั้งเนื้อดิน	และเคลือบ	
อนุภาคดินจะหลอมรวมตัว	และเปลี่ยนเฟสคริสตัลให้เป็นเฟสที่มี
ความแข็งแรงที่เราเรียกกันว่า	solid	state	sintering	และ	phase	
transformation		ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมากเพราะชิ้นงาน
ทีอ่อกมาหลงัการเผาอาจมกีารรานของเคลอืบหรอือาจบดิตวั	ทัง้นี้
ขึน้อยู่กับการเลอืกเคลอืบและเนือ้ดนิต้องมคีวามเหมาะสมกันโดย
เฉพาะค่าสมัประสทิธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน	(COE)	ทีจ่ะ
ส่งผลต่อการรานของเคลือบ		หลงัจากเผาเคลือบแล้วจงึน�าชิน้งาน
ไปลงสีบนเคลือบ	(สีม่วงบริเวณพ้ืนและตัวอักษร	สีเงินและสีทอง
บรเิวณตราพระวชริะ)	แล้วจงึน�าไปเผาสบีนเคลอืบทีอ่ณุหภูม	ิ800	
องศาเซลเซียส	อีกครั้ง	แล้วจึงน�ามาเก็บรายละเอียดให้สวยงาม

เอกสารอ้างอิง 
(1)	เข้าถึงได้จาก	https://www.mhesi.go.th/index.php/content_page/

item/2896-LOGO.html

สรรสาระ
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	 เกณฑ์ก�าหนดความปลอดภยัสนิค้าและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
สินค้าน�าเข้าเป็น			ข้อก�าหนดและกฎหมายบังคับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	ผลการทดสอบท่ีมคีวามถูกต้องน�ามาใช้ควบคมุและพัฒนา
คณุภาพผลติภัณฑ์ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายตามข้อตกลง
ของลกูค้าสร้างความน่าเชือ่ถือในคณุภาพของสนิค้าท่ีส่งออกและเฝ้า
ระวังสินค้าน�าเข้าท่ีไม่มีคุณภาพ	และเพ่ือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ	
สิง่แวดล้อมในแต่ละประเทศ	หน่วยตรวจสอบและรบัรองท่ีมรีะบบการ
บริหารงานคุณภาพ	และได้การรับรองความสามารถจากหน่วยงาน								
ทีเ่ป็นกลางและไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีใด	ๆ 		จงึเข้ามามบีทบาทส�าคญัใน
การส่งเสรมิและสนบัสนุน	ดงัน้ันการด�าเนนิระบบการบรหิารงานคณุภาพ
เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถือในผลการทดสอบให้กับต่อลกูค้าได้	ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความถูกต้องของผลการทดสอบมีหลายประการ	 เช่น																		
ความสามารถของเจ้าหน้าทีท่ดสอบ	ภาวะแวดล้อมทีใ่ช้ในการทดสอบ	
ประสทิธิภาพของเครือ่งมอืและอปุกรณ์	ความสอบกลบัได้ของผลการ
ทดสอบ	ความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ	เป็นต้น		ดงัน้ันหน่วยตรวจ
สอบและรบัรอง	(conformity	assessment	body)	ทีป่ระสงค์จะด�าเนนิ
การตามระบบคุณภาพการบริหารงาน	ควรมีการเตรียมความพร้อม								
ในด้านต่างๆ	เช่น
-		 ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

การจดัท�าระบบฯ	มกีารประกาศนโยบายคณุภาพโดยผูบ้รหิารสงูสดุ
ของหน่วยงาน	มีการแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ	ผู้จัดการวิชาการ								
ผู ้ควบคุมงาน	ผู ้ประสานงานโปรแกรมทดสอบความช�านาญ																	
ผู้ควบคุมเอกสาร	และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในต�าแหน่งส�าคัญ	

-		 หน่วยงานมีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่ง	
(Job	description,	JD)	มีการก�าหนดความต้องการฝึกอบรมและ
จัดท�าแผนการอบรมบุคลากร	รวมทั้งด�าเนินการอบรมเจ้าหน้าที	่										
ทีเ่ก่ียวข้องในหลกัสตูรส�าคญัต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อก�าหนด	ISO/IEC17025,	
ISO/IEC	17043,	ISO	17034	การจัดท�าเอกสารตามระบบบริหาร
งานคณุภาพ	(Documentation)	การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน	
(Internal	audit)	การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด	
(Measurement	uncertainty)	และหลกัสตูรด้านเทคนิคทีเ่ก่ียวข้อง	
เช่น	การทดสอบ	การใช้	และการสอบเทียบเครื่องมือ	ที่จ�าเป็น
ส�าหรับขอบข่ายงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ	การวิเคราะห์โดย
เครื่องมือ	เช่น	Atomic	absorption	spectrometer	(AAS),	Gas	
chromatography	(GC),	Liquid	chromatography	(LC)	เป็นต้น	

-	 หน่วยงานมีการจัดท�าและประกาศใช้เอกสารในระบบคุณภาพ	
ได้แก่	คูม่อืคณุภาพ	(Quality	manual,	QM)	ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	
(Quality	procedure,	QP)	วิธีปฏิบัติงาน	(Work	instruction,	WI	
หรือ	Standard	operating	procedure,	SOP)	วิธีทดสอบ	(Test	
method)	เอกสารสนับสนุนต่างๆ	เช่น	แบบบันทึกต่างๆ	โดยมีการ
อบรมให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในแต่ละส่วนเข้าใจในแนวทางเดยีวกัน

-	 หน่วยงานมีการจัดท�าประวัติเครื่องมือ	 แผนการสอบเทียบ/																	
ทวนสอบ	มกีารสอบเทียบเครือ่งมอืท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	เครือ่งชัง่	เครือ่งแก้ว	
เตาอบ	เทอร์โมมิเตอร์	ตลอดจนมีการบ�ารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ								
ทีจ่�าเป็น	จดัหาเครือ่งมอื	อปุกรณ์	สารเคม	ีวัสดอุ้างองิ	(Reference	
material,	RM)	ทีจ่�าเป็น	มกีารมอบหมายงานแก่บคุลากรทีท่�าการ
ทดสอบ	ลงนามในรายงานผลการทดสอบ	ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือ

สรรสาระ
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-		 หน่วยงานมีการจัดท�าและเก็บรักษาวิธีทดสอบ	การทวนสอบ																					
วิธีมาตรฐาน	การตรวจสอบความใช้ได้ของวธีิทดสอบ	การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ	(Uncertainty)	การควบคุม
คุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Control,	IQC)	ส�าหรบัวิธีทดสอบ
ในขอบข่ายทีด่�าเนนิการในแต่ละการทดสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม	

-		 หน่วยงานมกีารตรวจตดิตามคณุภาพภายในและทบทวนการบรหิาร
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 	 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	COVID-19	
ที่เกิดขึ้น	กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	ซึง่เป็นหน่วยรบัรองระบบงาน	ท�าหน้าท่ีให้การรบัรองความ
สามารถหน่วยตรวจสอบและรับรอง	ประกาศนโยบายการตรวจ
ประเมนิหน่วยตรวจสอบและรบัรองตามมาตรฐานสากล	เพ่ือรองรบั
สถานการณ์ไม่ปกต	ิเพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่งต่าง	ๆ 	ในการลด
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการตรวจประเมนิระหว่างคณะผูป้ระเมนิ
และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง	ซึ่งกองฯ	ไม่สามารถ
ตรวจประเมิน	ณ	สถานที่ตั้งได้	กองฯ	จะด�าเนินการตรวจประเมิน
จากเอกสาร	เช่น	คู่มือคุณภาพ	ขั้นตอนการด�าเนินงาน	บันทึกทาง
วิชาการ	และข้อมลูอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
หรอื	video	call	เป็นต้น	มกีารเฝ้าดกูารปฏบิติังานทดสอบครอบคลมุ
ขอบข่ายท่ีขอการรบัรองด้วย	video	ผ่านระบบออนไลน์	และบนัทกึ	
video	การด�าเนินงานในขอบข่ายที่ขอการรับรองก่อนการตรวจ
ประเมนิ	ดงันัน้นอกเหนอืไปจากความพร้อมด้านระบบบรหิารงาน
คณุภาพแล้ว	หน่วยตรวจสอบและรบัรองต้องมคีวามพร้อมส�าหรบั
การตรวจแบบทางไกล	(remote	assessment)	ด้วย	ซึ่งมีประเด็น
ส�าคัญที่หน่วยตรวจสอบและรับรองจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	เช่น				

-	 โปรแกรม	แพลตฟอร์ม	หรอืเทคนิคท่ีใช้ในการประเมนิทางไกล	(เช่น	
Online	meeting	application:			Skype,	Zoom,	Microsoft	Teams,	
Google	meet	etc.)	มีความเข้ากันได้ระหว่างระบบของคณะผู้
ประเมินและระบบของหน่วยตรวจสอบและรับรอง	ต้องมีความ
เชี่ยวชาญและความคุ้นเคยในการเลือกใช้ระบบที่เป็นสากล	

-	 ความสมบูรณ์และความพร้อมของปัจจัยต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อการ
ตรวจประเมิน	ได้แก่	 	ซอฟแวร์	 	ฮาร์ทแวร์	ประเภท	Personnel	
computer,	Notebook,	Tablet	มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ		
สญัญาณอนิเตอร์เนต,	audio	ทีเ่หมาะสม	เช่น	microphone,	online	
camera	

-	 ความแรงของสญัญาณ	internet	speed	ความเรว็เฉลีย่ไม่ควรน้อย
กว่า	50	Mbps	บางกรณีจ�าเป็นต้องต่อ	VPN	เพื่อเข้าถึงระบบการ
ควบคุมเอกสาร	(Document	Control)	ในการแสดงเอกสาร	และ
บันทึกทาง	วิชาการต่าง	ๆ	ในระหว่างการตรวจประเมิน	ความแรง
ของอินเตอร์เนตต้องไม่มีการหน่วงสัญญาณ	

-	 การเข้าถึงข้อมูลระหว่างการตรวจประเมินและการรักษาความลับ	
โดยจะมีการบันทึกข้อมูลต่าง	ๆ	ซึ่งถูกส่งไปยังคณะผู้ประเมินผ่าน
โปรแกรมหรือเทคนิคท่ีใช้ในการประเมินทางไกล	โดยเฉพาะการ
ตรวจประเมินเฝ้าดูการทดสอบ	(witnessing	assessment)	ต้อง
ความคมชัดของภาพทีได้จากกล้องถ่ายขณะด�าเนินการทดสอบ

	 ปัจจยัต่าง	ๆ 	ข้างต้นหน่วยตรวจสอบและรบัรอง	และคณะผูป้ระเมนิ
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์	
	 กองบรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	เป็น
หน่วยรับรองระบบงาน	(accreditation	body)	ที่ได้รับการยอมรับร่วม
กับองค์การความร่วมมอืภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกว่าด้วยการรบัรองระบบ
งาน	(Asia	Pacific	Accreditation	Cooperation	Mutual	Recognition	
Arrangement,	APAC	MRA)	และการยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ	(International	Laboratory	
Accreditation	Cooperation	Mutual	Recognition	Arrangement,	
ILAC	MRA)	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	ในขอบข่ายการรับรอง
ความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	
การรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้อง
ปฏิบัติการ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17043	และการรับรองระบบงาน
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง	ตามมาตรฐาน	ISO	17034	
	 กองฯ	ได้ด�าเนนิการตรวจประเมนิหน่วยตรวจสอบและรบัรองโดย
วิธีการตรวจประเมิน					แบบทางไกลผ่านแพลตฟอร์มต่าง	ๆ	ตามข้อ
แนะน�าของ	IAF	ID12	–	IAF	Informative	Document	for	Principles	
on	Remote	Assessment	และมาตรฐาน	ISO/IEC	17011	โดยปัจจบุนั
มีหน่วยตรวจสอบและรับรองท่ีได้รับการรับรองความสามารถ	ท้ัง	3	
ขอบข่าย	โดยผ่านการตรวจประเมินในรูปแบบการตรวจประเมินแบบ
ทางไกล	และการตรวจประเมนิ	ณ	สถานทีต่ัง้แล้วจ�านวน	266	หน่วยงาน	
หน่วยงานสนใจสามารถย่ืนค�าขอการรับรองฯ	ได้ที่กองบริหารและ
รบัรองห้องปฏิบตักิาร	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	โทรศพัท์	0-2201-7191	
หรือย่ืนขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี	https://bla.dss.go.
th/index.php/th/			
เอกสารอ้างอิง
1.	 ประกาศนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง

ของกองบรหิารและรบัรองห้องปฏบิตักิาร	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ	 (ฉบับที่	8	ประกาศใช้	1	มกราคม	
2565	ถึง	31	มีนาคม	2565)

2.	 IAF	ID	12	–	IAF	Informative	Document	for	Principles	on	Re-
mote	Assessment

3.	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ.	รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบ.	ส�านกับรหิารและรบัรองห้อง
ปฏิบัติการ.	[ออนไลน์]	[อ้างถึงวันที่	31	มกราคม	2565]	เข้าถึงได้
จากอินเทอร์เน็ต	:	http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/
report_actLab.php		

สรรสาระ
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	 เมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	19	เข้ามาในประเทศไทย	
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตในทุกด้าน	และท�าให้เกิดวิถีชีวิต
รปูแบบใหม่	New	Normal	ทีท่กุคนต้องให้ความร่วมมอืและมคีวามรบั
ผิดชอบต่อสังคม	โดยมีการรักษาระยะห่าง	สวมใส่หน้ากากอนามัย	
ล้างมือให้สะอาด	ลดการเดินทาง	รวมไปทั้งการท�างานอยู่ที่บ้าน	และ
ท�าให้หน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการท�างานเพ่ือให้สามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตและการให้
บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้

	 และวิถีทางการด�าเนนิชวิีตท่ีเปลีย่นไปนี	้ท�าให้เราต้องหันมาเรยีนรู	้
พ่ึงพาหรอืพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง	ๆ 	ให้สามารถ
เพิ่มช่องทางในการท�างาน	หรือช่องทางในการสื่อสารให้เกิดผล	ฉับไว	
และสะดวกสบายในการท�างานมากข้ึน	จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด	19	กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการได้
ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการปรับiรูปแบบการจัดอบรมจากรูปแบบ
ออฟไลน์หรือที่เรียกว่าในห้องฝึกอบรม	สู่การจัดอบรมแบบออนไลน์	
เพ่ือท่ีจะสามารถด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้แก่บคุลากรทางห้องปฏิบติั
การของหน่วยงานต่างๆได้อย่างทัว่ถึงและต่อเนือ่ง	แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด	19	ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ	ดังน้ันการจัดฝึก
อบรมแบบออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือจ�าเป็นต่อกระบวนการฝึกอบรม
เป็นอย่างมาก	ดังนั้นกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติ
การจึงยกระดับการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์อย่างมืออาชีพมากข้ึน		
โดยจดัหาอปุกรณ์และเทคโนโลยีอย่างเตม็รปูแบบ	เพ่ือใช้ในการปฏบิตังิาน	
และปรบัเปลีย่นห้องจดัอบรมบรรยายเป็นห้องถ่ายทอดสดการจดัการ
ฝึกอบรมออนไลน์โดยเฉพาะจ�านวน	2	ห้อง

วิถีคนจัดฝึกอบรมในยุคปกติถัดไป

	 ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
จัดฝึกอบรมให้มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี	รวม
ทั้งการเรียนรู้ขั้นตอนรายละเอียดการใช้โปรแกรม	ZOOM	ต่าง	ๆ	ได้มี
ประสทิธิภาพ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีพนกังานปฏิบติั
งานในห้องปฏิบติัการในสถานการณ์ปกตธิรรมดา	กลายเป็นเจ้าหน้าที่
ท่ีมีทักษะความรู้เก่ียวกับใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น	สามารถ
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ได้มากมายหลายหลักสูตร	ตลอดจน
มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดหากิจกรรมแบบออนไลน์เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย

ท�าให้กองพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิารมบุีคลากรท่ี
มีศักยภาพและความสามารถหมุนเวียนปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกันได้
อย่างต่อเนือ่ง	สิง่เหล่านีเ้กิดขึน้ได้ด้วยการสนับสนนุผลกัดนัของผูบ้รหิาร
ท่ีมคีวามเชือ่มัน่ว่าผู้ปฏบิติังานทุกคนมหัีวใจแห่งการเรยีนรูแ้ละพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่	รวมทั้งความ
ร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานท่ีพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น
กว่าเดมิภายใต้ขดีจ�ากัดของตวัผูป้ฏบิตังิานเอง	และถึงแม้เราจะยังไม่
สามารถเอาชนะหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด	19	ให้น้อยกว่า
นี้ลงไปกว่าน้ีได้	แต่ในวันนี้กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้อง
ปฏิบติัการสามารถพาตวัเองหลดุออกจากกรอบความคดิทีจ่�ากัด	และ
เปิดประตตู้อนรบัการเรยีนรูใ้หม่	ๆ 	การพัฒนาใหม่	ๆ 	ทีไ่ม่หยุดน่ิงไร้ขดี
จ�ากัด	ให้แก่บคุลากรและองค์กร	เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่น
ไปได้

เบญจพร  บรสิทุธ์ิ

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองพฒันาศักยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร
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	 โดยมนัีกวทิยาศาสตร์และบรรณารกัษ์เป็นแอดมนิในการให้บรกิาร
ถาม-ตอบข้อมูลเอกสาร	สืบค้นข้อมูลตามความต้องการ	และแนะน�า
ข้ันตอนการบรกิาร	ในกรณีท่ีเอกสารท่ีลูกค้าสอบถามไม่มใีห้บรกิารใน	
สท.	เจ้าหน้าทีจ่ะแนะน�าช่องทางตดิต่อหน่วยงานอืน่ท่ีให้บรกิารเอกสาร
ดังกล่าวต่อไป	

	 เมื่อผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเอกสารท่ีต้องการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
สามารถแจ้งขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที	
หากต้องการเอกสารอืน่เพ่ิมเติมสามารถใช้บรกิารค้นเรือ่งทางวชิาการ
โดยส่งเรื่องท่ีต้องการให้สืบค้นไปท่ีอีเมล	 info@dss.go.th	จะม	ี																				
นักวิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์ดูแลการบริการค้นเรื่องให้	เมื่อผู้ใช้
บรกิารยืนยันการรบับรกิารและแจ้งช�าระค่าธรรมเนยีมเป็นทีเ่รยีบร้อย	
สท.	จะด�าเนินการส�าเนาเและจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์	

	 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	
COVID-19	ท�าให้วีถีชวิีตของคนท่ัวโลกเปลีย่นแปลงไป	โดยเฉพาะการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีในการด�ารงชวิีตทีเ่พ่ิมมากข้ึน	ก่อให้เกิดการพัฒนาการ
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในการรองรบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง
ของประชากรโลกเพ่ือตอบโจทย์ชวิีตวิถีใหม่	(New	Normal)	เทคโนโลยี
และพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาด														
ของ	COVID-19	และคาดการณ์ว่าจะยังคงอยู่แม้ผ่านพ้นช่วงการแพร่
ระบาดไปแล้ว	เช่น	การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี	โดยเฉพาะ
กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม	(Zoom,	Google,	Line,	Delivery	Platform,	
Netflix	ฯลฯ)	การท�างานแบบ	Remote	Working	การท�างานนอกสถาน
ท่ี	(Work	Form	Home)	รวมถึงการเรียนออนไลน์	และท่ีส�าคัญช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการออนไลน์จะกลายเป็นส่ิงจ�าเป็น
ส�าหรับทุกธุรกิจทั้งของภาครัฐและเอกชน

	 กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สท.)	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	มีภารกิจส�าคัญในการให้บริการสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เป็นแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ้างอิง	 วารสารวิชาการ	 เอกสารมาตรฐาน																					
ฐานข้อมูลออนไลน์	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(DSS	Science	eBook	
Application)	รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ
เฉพาะทาง	เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรม	ภาคการศึกษา	และประชาชนที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว		สท.	ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการ	
และสอดรับกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	
COVID-19	ที่เกิดขึ้น	โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง	ๆ 	ในการ
ให้บรกิารเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บรกิารและช่วยลดการเดนิ
ทางเข้ามายังพื้นที่ให้บริการ	โดยมีรูปแบบของการให้บริการ	ดังนี้	

การให้บริการถาม-ตอบ และรับค�าขอใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
สท.	มีการให้บริการถาม-ตอบ	และรับค�าขอใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์	ดังนี้	
E-mail:	info@dss.go.th
Facebook:	@ScienceLibraryDSS
Line	Official:	@hgq8220j

หอสมุด ดร.ตัว้ ลพานุกรม ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค New Normal
นางสาวพรรษชล รตันปาณี

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Line Official สท.        Facebook Science Library

ภาพตวัอย่างใบแจ้งช�าระค่าบรกิารของ สท.

สรรสาระ
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3.	 เว็บไซต์กองหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(http://siweb.dss.go.th)	เป็นเว็บไซต์หลกัท่ีรวบรวมข้อมลูบรกิาร
ต่าง	ๆ	ไว้ในแห่งเดียว	

4.	 DSS	Science	eBook	Application	เป็นแอปพลิเคชันส�าหรับอ่าน
หนงัสอืออนไลน์	รวบรวมหนังสอืทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ัวไปและหนังสือในหมวดอืน่	ๆ 	ท่ีน่าสนใจในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์	
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน	ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์	http://ebook.dss.go.th	หรือใช	้					
ค�าค้น	DSS	Science	eBook	บน	Play	Store	ส�าหรับระบบปฏิบัติ
การ	Android	หรือที่	App	Store	ส�าหรับะบบปฏิบัติการ	iOS

	 	 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เป็นแหล่งบรกิารข้อมลูสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีม่ข้ีอมลูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอกสารมาตรฐาน	หนังสอื	วารสาร
วิชาการ	รวมถึงสารสนเทศออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว	อีกท้ังยังไม่เคยหยุดพัฒนาและน�าเทคโนโลยีมาปรับใช	้													
ในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง	 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ี															
หลากหลายให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้	ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในยุค	new	normal

	 การจ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์	และจดัส่งเอกสารให้ทางไปรษณย์ี
เมื่อผู้ใช้บริการยืนยันการรับบริการผ่านอีเมล	info@dss.go.th	เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่	สท.	จะออกใบแจ้งช�าระค่าบริการในนามของ
กรมวิทยาศาสตร์บรกิารและส่งกลบัให้ผูใ้ช้บรกิาร	ผูใ้ช้บรกิารสามารถ
น�าใบแจ้งค่าบรกิารไปช�าระค่าธรรมเนยีมทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรงุไทย
ทุกสาขา	หรือช�าระด้วย	QR	Code	ผ่าน	Mobile	Banking	ของทุก
ธนาคาร	จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาท่ี	สท.	เจ้าหน้าท่ีจะ
ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน	และจัดส่งเอกสารให้															
ผู ้ใช้บริการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	 (EMS)	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย																					
ในการจัดส่งเพิ่มเติม

เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นเอกสาร 
	 สท.	มเีว็บไซต์และฐานข้อมลูมาตรฐานออนไลน์ท่ีมพีร้อมให้บรกิาร
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารได้ด้วย
ตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ประกอบไปด้วย	
1.	 เว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ	 (https://library.dss.go.th)	รวบรวม

หนงัสอืท้ังหมดทีม่ใีน	สท.	สามารถสบืค้นข้อมลูโดยการใส่ค�าส�าคญั	
(keyword)	หรือสืบค้นโดยละเอียดโดยใช้ฟังก์ชันสืบค้นข้ันสูง	
(advance)

2.	 ฐานข้อมลูรายการสิง่พิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน	(http://siweb1.
dss.go.th/standardinhouse)	เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการ
เอกสารมาตรฐานที่พร้อมให้บริการของ	สท.

ภาพฐานข้อมูลรายการสิง่พมิพ์ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน http://siweb1.dss.

go.th/standardinhouse

ภาพหน้าเวบ็ไซต์ห้องสมุดอัตโนมัต ิhttps://library.dss.go.th

ภาพเวบ็ไซต์กองหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

http://siweb.dss.go.th

ภาพหน้าเวบ็ไซต์ http://ebook.dss.go.th และ Application ของ DSS 

Science eBook

สรรสาระ
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หาปรมิาณสารส�าคญัในผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ประเภทต่าง	ๆ	โดยส่วน

ใหญ่มวีตัถุประสงค์เพ่ือควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์	ดงันี	้

สารฆ่าเชื้อ ความเข้มข้น

1.	Ethyl	alcohol 70	%

2.	Isopropyl	alcohol 60	–	75	%

3.	Hydrogen	peroxide 0.5	%

4.	Sodium	hypochlorite 0.05	–	0.5	%

5.	Benzalkonium	chloride	(Al-
kyl	dimethyl	benzyl	ammonium	
chloride

0.01	%

	 โดยทัว่ไป	สารฆ่าเชือ้ทีจ่�าหน่ายในท้องตลาดในรปูแบบความเข้ม

ข้นสูง	ก่อนน�าไปใช้ต้องเจือจางด้วยน�้าให้มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า

ความเข้มข้นต�่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ตามตารางข้างต้น

2. อาหาร

	 จะเน้นการกินทีย่ั่งยืน	คอื	อาหารต้องดต่ีอสขุภาพและไม่ก่อให้เกิดผล

เสยีต่อสิง่แวดล้อมในระยะยาว	เป็นรปูแบบการบรโิภคอาหารสไตล์	:

	 »	 Plant	Forward	การบรโิภคอาหารท่ีเน้นผกั	ผลไม้	ธัญพืชต่าง	ๆ	

เป็นหลัก	ไม่ได้ห้ามกินเน้ือ	แต่เน้นการกินพืชผักในปรมิาณมาก	

และหลากหลาย	

	 นับเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก	ส�าหรับการแพร่ระบาดของโรค											

ติดเชือ้โควิด-19	ส่งผลท�าให้เกิดสิง่ทีเ่รยีกว่า	New	normal	หรอืชวิีตวิถีใหม่	

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวแรก	ท่ีเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต

ไปพร้อมกัน	แต่การแพร่ระบาดของเชื้อก็ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง							

แม้เราจะคุ้นชินและรู้จักการใช้ชีวิตวิถีใหม่แล้ว		เพ่ือการป้องกันและ

ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค	จ�าเป็นที่จะต้องช่วยกันสร้าง	Next	

normal	เป็นก้าวต่อไป	คือก้าวที่เราจะต้องให้ความส�าคัญกับการ

ระมดัระวังและป้องกันตนเอง	โดยไม่เดนิทางไปในพ้ืนทีเ่สีย่ง	ไม่น�าเชือ้

ไปแพร่ให้กับคนอื่น	หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัว										

ในกรณีที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง	ท�าให้เกิดนโยบายหรือการขอ											

ความร่วมมอืให้ทุกคนอยู่บ้านและออกนอกบ้านเท่าทีจ่�าเป็น	ด้วยเหตนุี้

จึงเกิด	Stay-at-home	ขึ้น

	 Stay-at-Home	มีที่มาจากค�าศัพท์ยอดฮิตภาษาญี่ปุ่น	ที่หมายถึง	

geeks	หรอื	Otaku	(โอตาค)ุ	หมายถงึกลุม่คนทีม่กัชอบอยู่บ้าน	ใช้ชวิีต

ทั้งวันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์	ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนใน

ยุคโควิด-19	ที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน	การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ

ปัจจัย	4	จึงมีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้	

1. ที่อยู่อาศัย

	 เพราะโรคโควดิ-19	เราต้องเลีย่งการเดนิทางออกไปข้างนอก	ไม่ว่า

จะไปท�างาน	ไปเรียน	หรือไปเที่ยว	เราจึงท�ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่

บ้าน	ดงันัน้บ้านจงึต้องสะอาดปลอดภัย	ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านจึงเพ่ิมสูงขึ้น	และการ

เลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมจะท�าให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน	ซึง่กรมวิทยาศาสตร์บรกิารมห้ีองปฏิบติัการกลุม่ผลติภัณฑ์

อุปโภค	กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ให้บริการทดสอบ				

ก้าวต่อไป  ในโลกใบเดิม
ปิยธิดา  บญัดฐิ 

นักวทิยศาสตร์

กองเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์อุปโภค

สรรสาระ
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองอาจน้อยกว่าการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล	

จึงมีการบริโภค	วิตามินเสริมเพ่ิมมากขึ้น	ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย

ตามร้านขายยา	หรอืซือ้ผ่านแพลตฟอร์ม	E-commerce	จากโทรศพัท์

มอืถือ	หรอืแม้แต่การใส่	Apple		Watch	ทีแ่สดงอตัราการเต้นหัวใจ	

และสามารถเรียกรถพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	

	 	 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิด-19	ส่งผลให้การด�ารงชีวิตด้วย

ปัจจยั	4	ต่างไปจากเดิม	โดยการน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมดจิทิลั

ทีม่กีารพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวิีต	เพ่ือความ

สะดวกสบายและปลอดภัย	ในชีวิตวิถีใหม่	 เราจึงต้องตระหนัก	

เตรียมพร้อม	และปรับตัว		เพื่อก้าวผ่านจาก	“New	Normal”	ชีวิต

วิถีใหม่ทีอ่ยูร่่วมกับโควดิ	ไปสู	่“Next	Normal”	ชวิีตวิถถัีดไปหลงัโควดิ

อ้างอิง

The	Next	Normal	กับปัจจัยพ้ืนฐาน	10	ประการ	[ออนไลน์].	เข้าถึง

จาก:	https://www.bot.or.th/	

						(อ้างถึงวันที่	15	มกราคม	2565).

เมื่อโควิด	ท�าโลกการค้าเปลี่ยน	ธุรกิจจะปรับตัวรับ	‘Stay-at-Home	

economy’	อย่างไร	จึงไม่ตกรถไฟขบวนนี้		[ออนไลน์].	

						เข้าถึงจาก:	https://www.salika.co/	(อ้างถึง		วันที่	27	มกราคม	

2565).	

น�า้ยาฆ่าเชือ้	กับ	โควิด-19	โคโรน่าไวรสั	[ออนไลน์].	เข้าถึงจาก:	https://

www.okmd.or.th/	

						(อ้างถึงวันที่	19	มกราคม	2565).

ผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์ทางเลือกเพ่ือสุขอนามยัส�าหรบัคุณ	[ออนไลน์].	

เข้าถึงจาก:	http://healthydee.moph.go.th/	

						(อ้างถึงวันที่	19	มกราคม	2565).

สารฆ่าเชื้อโควิด-19หาได้ง่ายๆในบ้านคุณ	[ออนไลน์].	เข้าถึงจาก:	

https://op.mahidol.ac.th/	

						(อ้างถึงวันที่	23	มกราคม	2565).

ค�าแนะน�าในการท�าความสะอาด	[ออนไลน์].	เข้าถึงจาก:	https://

covid19.anamai.moph.go.th/	

						(อ้างถึงวันที่	23	มกราคม	2565).

	 »	 Plant	Based	Meat	การบรโิภคเน้ือสตัว์ท่ีมาจากการแปรรปูพืช	

โดยให้มีความใกล้เคียงทั้งผิวสัมผัสและรสชาต	ิซึ่งในปัจจุบัน

ก�าลังได้รับความนิยมในวงกว้าง

3. เครื่องนุ่งห่ม

	 มกีารเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั	ปัจจบุนันอกจากจะใส่เพ่ือป้องกัน

สภาพอากาศและเพือ่ความสวยงามแล้ว	ยังใส่เพ่ือป้องกันอนัตราย	

เช่น	ใส่ชดุ	PPE	เพ่ือป้องกันเชือ้โควิด-19	เป็นต้น	จากความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี	ท�าให้มุมมองของแฟชั่นการแต่งกายกว้างข้ึน																

ในอนาคต	คาดว่าเสื้อผ้าต่าง	ๆ	จะเลือกใช้วัสดุและกระบวนการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมุมมอง

การใช้ชีวิตและทัศนคติจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา	

4. ยารักษาโรค

	 หลายคนอาจมองว่า	“หากป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลส	ิถึงจะหาหมอ

ได้”	แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ช่วยให้เราข้ามผ่าน															

ความคิดแบบเดิม	ๆ	ด้วยความสามารถของ	AI	และ	Machine	

Learning	ช่วยพัฒนาวงการแพทย์และสุขภาพให้ก้าวหน้าผ่าน																				

การแพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	ทีช่่วยลดข้อจ�ากัดด้านการเดนิ

ทาง	และเพ่ิมความรวดเรว็ในการรกัษา	นอกจากนีก้ารแพร่ระบาด

ของโควิด-19	ท�าให้หลายคนมองว่าการดูแลตัวเอง	 (Self-care)	

เป็นสิง่ทีส่�าคญัมากกว่าการรกัษาสขุภาพ	(Health	Care)	เน่ืองจาก

สรรสาระ
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ธุรกิจแบบ	stay-at-home	economy	มากมาย	และมีการเติบโตทาง
ออนไลน์เพ่ิมสงูย่ิงขึน้เรือ่ย	ๆ 	ถือเป็นกระแสอย่างหนึง่ทีส่ามารถบ่งบอก
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง

Touchless Society	การด�าเนินชวิีตในโลกยุค	next	normal	จะมุง่เน้น
เรือ่งความปลอดภัยและสุขอนามยัเป็นส�าคัญ	เทคโนโลยีจงึถูกพัฒนา
ขึน้มาเพ่ือ	“ลดการสมัผสั”	เริม่จากการใช้อปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีท�างานแบบ
อัตโนมัติมากขึ้น	เช่น	ก๊อกน�้าอัตโนมัติ	รวมถึงชักโครกอัตโนมัติ	เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้ร่างกายไปสัมผัสกับส่ิงเหล่านี้ให้มากที่สุด	ซึ่งท�าให้
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่าง	ๆ	เติบโตขึ้นอย่างมาก	รวมถึงเทคโนโลยีการ
สัง่งานด้วยเสยีง	ก็จะได้รบัความนิยมเช่นกัน	ส�าหรบัในธุรกิจภาคบรกิาร
ก็อาจจะต้องหาวิธีมารองรับเพื่อให้ลูกค้ามีการ	“สัมผัส”	น้อยที่สุด

	 Touchless	Society	หรือสังคมไร้การสัมผัส	จึงกลายเป็นสิ่งที่คน
ส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจ	ตัวอย่างแอปพลิเคชันส่งอาหารบาง
แพลตฟอร์ม	ก็เริ่มมีตัวเลือกการ	contactless	delivery	โดยให้คนส่ง
อาหารวางอาหารไว้ในจุดรับ-ส่งของ	เพ่ือเล่ียงการสัมผัสกับคนขับ
โดยตรง	รวมถึงการใช้เงินที่อาจเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุค	cashless	society	
หรือสังคมไร้เงินสด	ท้ังการใช้แทนการท�าธุรกรรมท่ีธนาคาร	หรือการ
สัง่สนิค้า	online	การใช้	e-wallet	หรอื	mobile	banking	หรอืการสแกน	
QR	Code	และต่อไปอาจจะใช้การช�าระเงินด้วยระบบ	facial	recog-
nition	แทนการไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็อาจได้รับความ
นิยมมากขึ้น	ไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่เพราะเป็นเรื่องของสุขอนามัย
ด้วย	ท�าให้การมีเงินสด	บัตรต่าง	ๆ	ท้ังบัตรสมาชิก	บัตรสะสมแต้ม	
ติดตัวน้อยลง	และกระเป๋าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็นอีกต่อไป	เพราะ
ทกุอย่างสามารถท�าผ่านโทรศพัท์มอืถือ	หรอืใช้อตัลกัษณ์ตวัตนจากสิง่
แสดงตัวอย่างอื่นแทน	ซึ่งการระบาดของโควิด-19	กลายเป็นตัวเร่งที่
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่ไปอย่างรวดเร็ว

Regenerative Organic Certified	ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและ
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมถือเป็นหัวใจส�าคญัของโลกยุค	next	normal	
ดังน้ัน	เทรนด์หน่ึงท่ีจะฉายภาพชดัข้ึนเรือ่ย	ๆ 	คือ	มาตรฐานสนิค้าอนิทรย์ี
ทีเ่รยีกว่า	regenerative	organic	certified	ซึง่เป็นการก�าหนดมาตรฐาน
ใหม่ประกาศใช้โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือก�าหนดมาตรฐานของ
ผลติผลการเกษตรโดยเน้นท่ีการปรบัปรงุคณุภาพดนิ	การคุม้ครองสตัว์	
ความเป็นธรรมทางสังคมของเกษตรกร

	 โควิด-19	(COVID-19)	หรือเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	เป็นโรคติดต่อ
ที่เกิดจากการสัมผัส	ผ่านละอองฝอยของน�้ามูกและน�้าลายของผู้ป่วย	
เชือ้ไวรสันีม้กีารกลายพันธ์ุเป็นหลายสายพันธ์ุ	ท�าให้ยากต่อการรกัษา	
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรค
ระบาดใหญ่ท่ัวโลก	(Pandemic)	ส่งผลให้เกิดการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
อย่างรนุแรงในระยะสัน้	และหลายพฤตกิรรมจะอยู่ถาวรกลายเป็น	New	
Normal	โดยมีผลต่อวิถีชีวิต	การท�างาน	การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 รปูแบบการใช้ชวิีตของผูค้นทัว่โลกทีเ่ปลีย่นไปหลงัวกิฤตโิควิด-19	
สะท้อนให้เห็นแนวทางส�าคัญ	ๆ	ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการด�ารงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	โดยเฉพาะการเปิด
รบัเทคโนโลยี	บรกิารดจิทิลัใหม่	ๆ 	รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์	ซึง่ตอบ
โจทย์เรื่องความสะดวกสบาย	โดยมุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภัยด้านสุข
อนามยั	และผลกระทบกับสิง่แวดล้อมมากขึน้	น�าไปสูก่ารใช้ชวิีตแบบ	
next	normal	ทีจ่ะเริม่ขยายตวัในวงกว้าง	พร้อมท้ังมบีทบาทส�าคญัต่อ
ชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต	ประกอบด้วย

Stay at Home Economy	บ้านจะไม่ได้เป็นแค่ท่ีอยู่อาศยั	แต่ยังกลาย
เป็นท่ีท�างาน	ห้องประชุม	ฟิตเนส	หรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์	ซึ่ง
กิจกรรมต่าง	ๆ 	เหล่าน้ีสามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกสบาย	ก่อให้เกิด	รูปแบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า	stay-at-home	
economy	เพราะผู้คนสามารถท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในบ้านได้	โดย
ไม่จ�าเป็นต้องออกจากบ้านไปไหนและคุ้นชินกับการท�ากิจกรรมเพ่ือ
หาความสขุและสร้างความสนุกในแบบทีต้่องการ	ทัง้การพบปะสงัสรรค์
ผ่านแอปพลเิคชนั	ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส์	บรกิารจดัส่งอาหารถึงบ้าน	และ
เทคโนโลยีการชอปปิ้งผ่านประสบการณ์เสมือนจริง	(virtual	reality)	
การท�าอาหาร	ปลกูผกัสวนครวั	ดภูาพยนตร์	ออกก�าลงักาย	การท�าชาเลนจ์
เพ่ือความบนัเทิงหรอืการขายสนิค้า	ท�าให้เกิดเทรนด์ใหม่ท่ีเรยีกว่า	New	
Luxury	คือการต้องมีอุปกรณ์ท่ีสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้
โดยไม่ต้องออกนอกบ้าน	เช่น	เครื่องท�ากาแฟสด	หม้อทอดไร้น�้ามัน	
เป็นต้น	ท�าให้แบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่าง	ๆ	หันมาพัฒนาสินค้าท่ีตอบ
โจทย์เทรนด์	stay-at-home	economy	เพ่ือรองรับ	ความต้องการใน
การบริโภค	และการใช้จ่ายภายในบ้าน	นั่นจึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิด

การปฏิบัติตนให้รอดพ้นโควิด-19 และสภาวะหลังการระบาด
 นายนารถ พรหมรงัสรรค์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์อุปโภค

สภาวะหลังการระบาดของโรค

สรรสาระ



20

ความเป็นธรรมทางสังคมของเกษตรกร 

	 โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่	Soil	Science	Society	of	
America	น�าเสนอขึ้นมาเพ่ือให้ตอบรับกับ					เทรนด์	Regenerative	
agriculture	ที่ก�าลังค่อย	ๆ 	มีบทบาทมากขึ้น	โดยพื้นฐานของคุณภาพ
ดินท่ีดีประกอบด้วย	การเพ่ิมสารอินทรีย์ในดิน	อนุรักษ์การไถพรวน		
การปลูกพืชคลมุดนิ	หมนุเวียนชนดิของพืช	ไม่ปลกูพืชท่ีมกีารปรบัแต่ง
พันธุกรรม	ไม่ใช้ดินเทียมในการปลูกพืช	ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการ
ปลูก	เพ่ิมความหลากหลายของพันธ์ุพืช	การก�าจัดหญ้าโดยปล่อยสตัว์
กินหญ้าลงไปกินแทนการใช้สารเคมี

	 ผู้บริโภคสามารถสนับสนุนหลักการดังกล่าวโดยผ่านการท�าตาม
วิธีง่าย	ๆ 	5	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	กินให้หลากหลาย	ทัง้พืชผกั	ผลไม้	ธัญพืช	
เพ่ือให้เกษตรกรได้ปลกูผลผลติทีห่ลากหลายตามไปด้วย	2)	สนับสนุน
ถ่ัวจากฟาร์มอินทรีย์	เพราะพืชต้นเล็ก	ๆ	อย่างถ่ัวมีคุณสมบัติในการ
ช่วยตรงึไนโตรเจนทีส่ามารถน�าไปใช้ในดนิได้อย่างเหมาะสม	การปลกู
ถ่ัวมาก	ๆ	จะช่วยพัฒนาดินไปได้ในตัว	และถ่ัวยังเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรปลูกนอกฤดูเก็บเก่ียวได้ด้วย	3)	หากยังกินเน้ือสัตว์อยู่															
ควรเลือกเนือ้สตัว์ทีเ่ลีย้งอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เพราะกระบวนการ
เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้อาหารจ�าพวกพืชจากฟาร์มเชิงเดี่ยวที่น�าไปอัดเม็ด
ก็จะเป็นภัยต่อหน้าดิน	4)	ลดการกินเหลือ	เพราะอาหารที่เน่าเสียจะ
สร้างมลพิษ	แถมบางทีเมื่อน�าไปทิ้งหรือฝังกลบในดิน	ก็มีผลต่อการ
ย่อยสลายดนิได้ยากขึน้	5)	ควรท�าปุย๋หมกัใช้เองโดยใช้เศษวัสดุอนิทรย์ี	
เช่น	เปลือกไข่	หรือเศษกาแฟ	เป็นต้น	ล้วนมีประโยชน์ต่อดินท้ังสิ้น									
ถ้ารู้จักจัดการให้เป็น

	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการคุม้ครองสตัว์ได้แก่	การให้อสิระต่อสตัว์เลีย้ง	โดย
ต้องให้ความสะดวกสบาย	ปราศจากความกลวัและความกดดนั	ปราศจาก
ความหวิ	ปราศจากความเจบ็ปวดและโรค	ไม่กดดนัต่อลกัษณะพฤตกิรรม
ปกติ	มทุ่ีงหญ้า	เป็นธรรมชาต	ิไม่เคลือ่นย้ายสตัว์บ่อย	ๆ		ไม่มกีารเลีย้ง
สตัว์ปรมิาณมาก	ๆ	ในท่ีเลีย้งจ�ากัด	มคีอกทีเ่หมาะสม

	 ประกอบด้วยมีก�าลังการผลิตที่ดี	เป็นองค์กรประชาธิปไตย	ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	มีเสรีภาพในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่ม	มีสภาวะ
การท�างานท่ีดี	ได้รบัความเชือ่ถือ	มคุีณภาพชวิีตท่ีดี	มคีวามโปร่งใสใน
การท�างาน
	 ขณะน้ีประเทศไทยยังไม่มีการท�าการเกษตรแบบ	regenerative	
อย่างจริงจัง	แต่การสนับสนุนฟาร์มอินทรีย์ให้มากขึ้นก็เป็นอีกวิธีหน่ึง
ท่ีจะช่วยได้	เพ่ือให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ท่ีหลาก
หลาย	และเป็นมติรกับดนิซึง่เป็นการช่วยโลกแบบง่าย	ๆ 	ได้เช่นเดยีวกัน
โควิด-19	เป็นโรคอบุตัใิหม่ท่ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว	และท�าให้เกิดการปรับตัวในทุก	ๆ	ด้าน				
ดงัน้ันทุกคนจงึควรท�าความเข้าใจและเรยีนรูต่้อสิง่ทีก่�าลงัเปลีย่นแปลง	
เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานกาณ์ใหม่	ๆ	ได้ตลอดเวลา
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เป็นต้น	วิตามินเอ	(Vitamin	A)	จะประกอบด้วยกลุ่มของสารประกอบ
ท่ีละลายในไขมนัรวมถึง	เรตินอล	กรดเรติโนอกิ	และเบตา-แคโรทีน	ซึง่
มีบทบาทส�าคัญในการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน	และช่วยลดความ
ไวต่อการติดเชื้อ	นอกจากนี้การเสริมสร้างวิตามินดี	(Vitamin	D)	และ
วิตามินอี	(Vitamin	E)	อาจเพ่ิมความสามารถในการต้านทานโรค	
COVID-19	ได้ด้วย	โดยมกีารศกึษาในโค	พบว่าระดบัวติามนิด	ี(Vitamin	
D)	และวิตามนิอ	ี(Vitamin	E)	ทีล่ดลงอาจน�าไปสูก่ารตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
ยาสมนุไพรไทยมปีระสทิธิภาพในการช่วยรกัษา	และป้องการโรคท่ีเกิด
จากเชื้อไวรัสได้	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	กระชายขาว	และโกฐจุฬาลัมพา	
เป็นต้น	โดยฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิช่วยลดระยะเวลาของ
การเกิดอาการของโรคทีเ่กิดจากเชือ้ไวรสัโคโรนา	สารสกัดจากกระชาย
ขาว	Panduratin	A	มีฤทธ์ิในการยับย้ัง	SARS-CoV-2	ได้ดี	และ																
สารสกัดจาก	โกฐจุฬาลัมภา	ก็มีฤทธ์ิในการยับย้ังเชื้อไวรัสโคโรนาได้
เช่นเดียวกันในระดับห้องปฏิบัติการ

	 ปัจจุบันการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน	เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้าน
สุขภาพของผู้บรโิภคท่ัวโลก	โดยการส่งเสรมิระบบภมูคุ้ิมกันเป็นเหตผุล
อนัดับต้นๆในการเลือกซือ้ผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผู้บรโิภคในยุคใหม่
ท่ีก�าลังเผชญิกับการระบาดใหญ่ของเชือ้ไวรสัโคโรนา	หรอื	COVID-19	
จงึเป็นทีค่าดการณ์ว่าผูบ้รโิภคในยุคใหม่จะแสวงหาผลติภณัฑ์เพ่ือเพ่ิม
ระบบภูมิคุ้มกันของตนเองมากขึ้นในอนาคต

ความยั่งยืนของอาหารในวิกฤตการณ์ของโรคระบาดยุคใหม่
	 แนวโน้มในปัจจบุนัของแหล่งโปรตนีทางเลอืก	ได้แก่	การเปลีย่นแปลง
การบริโภคเน้ือวัว	เป็นเน้ือสัตว์ปีก	และเน้ือหมู	เพ่ือลดการบริโภค										
เนื้อแดง	แหล่งอาหารโปรตีนจากแมลง	แหล่งอาหารจากพืชชนิดใหม่	
เช่น	ควินัว	สาหร่ายขนาดเล็ก	และเน้ือสัตว์เทียมท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
พืชในห้องปฏิบัติการในสภาพปลอดเชื้อ	อย่างไรก็ตามการผลิตเนื้อ
สัตว์ในห้องปฏิบัติการ	ไม่มีหลักฐานมากพอว่าแหล่งโปรตีนทางเลือก
นัน้มคีวามย่ังยืนเพียงพอ	ในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลงหากต้นทุน
การผลติลดลง	นอกจากนีแ้หล่งโปรตีนทางเลอืกบางชนิด	เช่น	สาหร่าย
ขนาดเล็ก	อาจเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	เช่น	โพลีฟีนอล	
ฟลาโวนอยด์	ลิปิด	และวิตามิน	ท่ีสามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร	และคาดการณ์ว่าจะมกีารเตบิโตต่อไปในอนาคต	ทัง้น้ีผลพลอยได้
จากการแปรรูปอาหาร	เช่น	การแปรรูปเน้ือสัตว์	ปลา	หรือผลิตภัณฑ์

	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม	่
2019	(SARS-CoV-2)	เป็นโรคตดิต่อได้ง่าย	มกีารระบาดทัว่โลก	ท�าให้
ธุรกิจอาหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหารท้ังผู้ผลิต													
ผู้บริโภค	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล้วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	
เน่ืองจากอาหารเป็นหนึง่ในปัจจยัสีท่ี่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตเพ่ือความ
อยู่รอดของมนุษย์	และมนุษย์ไม่สามารถขาดการบริโภคอาหารได	้						
การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	COVID-19	ท�าให้ความ
พร้อมของแรงงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ	25		ซึง่อาจท�าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนอาหารทั่วโลก	วิกฤตการณ์	COVID-19	เป็นภัยคุกคาม
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร	ในยุควิถีใหม่	(New	Normal)

บทบาทของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในการเสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์
	 การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	COVID-19	เป็นโรค
ที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง	ซึ่งมีอาการท่ีคล้ายคลึงกัน												
ในระยะแรกของการตดิเชือ้	เช่น	ไอ	ปวดหัว	และมไีข้	ซึง่บคุคลท่ีมคีวาม
เสี่ยงอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต	ได้แก่	ผู้ท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง								
ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน	และ
ผูส้งูอายุ	เป็นต้น	ดงัน้ันการบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย	และ
อาหารท่ีอดุมไปด้วยวติามนิ	สามารถช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน	และป้องการการติดเชื้อไวรัสได้ดี	ตัวอย่างเช่น			
กรดแอสคอร์บิก	(Vitamin	C)	มีบทบาทในการป้องกันโรคระบบทาง
เดินหายใจจากเชื้อไวรัส	และกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรคจากเชื้อไวรัส	อีกท้ังยังจ�าเป็นส�าหรับการซ่อมแซมเนื้อเย่ือท้ังหมด
ของร่างกาย	นอกจากน้ีกรดแอสคอร์บกิ	(Vitamin	C)	ยังสามารถจ�ากัด
ความไวของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างต่อการติดเชื้อได้	อาหารท่ี
อุดมไปด้วยวิตามินซี	(Vitamin	C)	ตัวอย่างเช่น	มะขามป้อม	มีวิตามิน
ซี	276	มิลลิกรัม	ต่อ	100	กรัม	โดยมะขามป้อมเป็นหน่ึงในผลไม้ท่ีมี
วิตามินซีสูงมาก	และถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหลาย
ชนิด	เช่น	ไข้หวัดใหญ่	วัณโรค	แก้ไอ	ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	เป็นต้น	
โดยพบว่าในผลของมะขามป้อมมสีารป้องการเกิดออกซไิดซ์ของวิตามนิ
ซี	ท�าให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อน	นอกจากน้ียังมี										
ผลไม้ตระกูลส้ม	ฝรั่ง	ลิ้นจี้	ที่มีวติามินซีสูงเช่นกัน	อาหารที่อุดมไปด้วย
วิตามินเอ	(Vitamin	A)	ได้แก่	ต�าลึง	ฟักทอง	ข้าวโพด	แครอท	คะน้า	

อาหารในชีวิตบนพื้นฐานยุควิถีใหม่ 
ดร.จิราภรณ์  บรุาคร นักวทิยาศาสตร์เชีย่วชาญเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์ชวีภาพ

นายปรานต์  ป่ินทอง นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ,  

นายทรงพร  ไกรสทิธิ ์นักวทิยาศาสตร์
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จากนม	จะประกอบด้วยแหล่งโปรตนีทีอ่ดุมสมบรูณ์	และสารประกอบ
ทีม่ค่ีาอืน่ๆ	เช่น	สารต้านอนุมลูอสิระ	ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
ห่วงโซ่อาหาร	

	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	มคีวามเชีย่วชาญในการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร	การแปรรูปอาหารด้วยวัตถุดิบจากพืช	สัตว์และ
จุลินทรีย์	 การทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส	 โดยม	ี																			
ห้องปฏบัิตกิารทดสอบทางประสาทสมัผสัทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล	
ISO/IEC	17025	มผีูท้ดสอบชมิท่ีผ่านการคัดเลอืกและฝึกฝนจนช�านาญ
ในการทดสอบชมิ	ตลอดจนมเีครือ่งมอืวิทยาศาสตร์ทีใ่ช้ส�าหรบัวเิคราะห์
องค์ประกอบกลิ่นรสอาหาร	การทดสอบรสชาติอาหาร	รวมถึงมีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารในด้านเคมี	กายภาพและจุลินทรีย์	
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และมเีครือ่งมอืทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขัน้สงู	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร
ได้เลง็เห็นการเปลีย่นแปลงระบบอาหารในชวิีตยุควิถีใหม่	จงึมแีนวทาง
การส่งเสรมิผูป้ระกอบการอาหารให้พัฒนาผลติภณัฑ์อาหารชนดิใหม่	
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	สอดคล้องกับความต้องการของ																	
ผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไปตามยุคสมยั	ซึง่ผลติภัณฑ์อาหารทีด่�าเนนิงานวิจยั
พัฒนา	เช่น	ผลติภัณฑ์น�า้มะขามป้อมเข้มข้น	ไวน์มะขามป้อม	มะขามป้อม
แช่อิ่ม	กะทิผงเจ	ครีมเทียมผงเจ	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแมลง	เป็นต้น	
โดยหากผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัยและ
พัฒนานวตักรรมอาหาร	ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบคณุภาพ
อาหาร	จะท�าให้สินค้าอาหารมีความหลากหลายและทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคชีวิตวิถีใหม่	จะเป็นการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ
อาหารของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน				
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1. กระดาษช�าระ (Toilet Tissue Paper) หมายถึง	กระดาษท่ีเหมาะสม
ส�าหรับใช้ท�าความสะอาดหลังขับถ่าย	เป็นกระดาษย่น	มีลักษณะ
นุ่ม	ดูดซมึน�า้ได้ดี	และเส้นใยแยกออกจากกันได้ง่ายเมือ่ถูกระจาย
ในน�้า	กระดาษส�าหรับใช้ในห้องน�้า	หรือท่ีเรียกว่ากระดาษช�าระ
หรอื	เอาภาษาบ้าน	ๆ 	ก็เรยีกว่ากระดาษเชด็ก้น	มทีัง้แบบม้วนและ
แบบแผ่น	กระดาษช�าระท�ามาจากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้	หรือ
เยื่อรีไซเคิล	หรือเยื่อผสม	มีทั้งแบบ	1	ชั้น	2	หรือ	3	ชั้น	โดยทั่วไป
จะเป็นแบบ	2	ชั้น	ส่วนมากจะเป็นสีขาว	ขนาดเล็กใหญ่แตกต่าง
กันตามยี่ห้อ	มีทั้งแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย	

	 	 คุณสมบติัส�าคัญ	คือ	ต้องแยกออกจากกันได้ง่ายเมือ่ถูกกระจาย
ในน�า้	ท�าให้สามารถท้ิงลงไปในโถส้วมหรอืชกัโครกได้โดยไม่ท�าให้
เกิดการอุดตัน	โดยกระดาษแบบม้วนจะมี	2	ขนาด	คือม้วนใหญ่
เน้ือบางแบบที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า	ราคาก็จะถูก	ซึบซับได้น้อย	
กับแบบม้วนเล็ก	ใช้ตามบ้านทั่วไป	มีหลากหลายเนื้อสัมผัสขึ้นอยู่
กับราคา

2. กระดาษเช็ดหน้า (Facial Tissue Paper)	หมายถึง	กระดาษที่
เหมาะส�าหรับใช้เช็ดหน้า	เป็นกระดาษย่น	มีลักษณะนุ่ม	ดูดซึมน�้า
ได้ด	ีและไม่ขาดง่ายเมือ่เปียกน�า้	ส่วนใหญ่มลีกัษณะจะเป็นแผ่นๆ	
อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า	สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างสะดวก	
กระดาษเช็ดหน้าท�ามาจากเย่ือบริสุทธ์ิท่ีได้จากต้นไม้	หรือเย่ือ
รีไซเคิล	หรือเย่ือผสม	ส่วนใหญ่จะท�ามาจากเย่ือบริสุทธ์ิ	ซึ่งท�าให้
ไม่มีสารเรืองแสงตกค้าง	มีสีขาวนวล	ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ	2	ชั้น	

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ความสะอาดเป็น
เรือ่งส�าคญัมาก	ซึง่นอกจากการฆ่าเชือ้ด้วยเจลหรอืสเปรย์แอลกอฮอล์	
หรอืการล้างมอืบ่อยๆ	แล้ว	การใช้กระดาษทชิชู่เชด็ท�าความสะอาดมอื
หรือสิ่งสกปรกตามร่างกายก็เป็นสิ่งจ�าเป็นเมื่อเราอยู่นอกบ้านและ
สมัผัสกับสิง่สกปรกหรอืเชือ้โรค	เพราะกระดาษทิชชูน่�า้หนกัเบา	พกพา
สะดวก	หาซือ้ได้ง่าย		ใช้แล้วสามารถทิง้ได้เลย		นอกจากน้ีกระดาษทชิชู่
เป็นหน่ึงในตัวช่วยสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการท�าหน้าท่ีเช็ด								
ซับปฏิกูลต่างๆ	ที่ร่างกายขับออกมา	โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคตดิต่อเก่ียวกบัระบบทางเดนิหายใจ	การใช้ทิชชูเ่ชด็น�า้มกูแล้ว
ท้ิงลงถังขยะซึง่ปิดมดิชดิช่วยลดโอกาสแพร่กระจายเชือ้โรค	แต่กระดาษ
ทิชชู่ที่มีขายตามท้องตลาดนั้นมีหลากหลายชนิด	หลากหลายย่ีห้อ	
หลากหลายคุณสมบัติ	หลากหลายสีสัน	เช่น	ขาว	น�้าตาล	ชมพู	หลาก
หลายรปูแบบ	ทัง้แบบแผ่น	แบบม้วน	หนาบางแตกต่างกนัไป	การเลอืก
ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน	เพ่ือให้เกดิความคุม้ค่า	ปลอดภัย	ถูกต้อง
ตามลักษณะของกระดาษทิชชู่	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

	 “กระดาษทิชชู”่	มาจากภาษาองักฤษว่า	Tissue	Paper	ซึง่แปลว่า	
“เนือ้เย่ือ”	เพราะท�ามาจากเน้ือเย่ือของกระดาษ	ซึง่มทีัง้แบบเย่ือบรสิทุธ์ิ		
(Virgin	Pulp)	แบบเย่ือหมุนเวียนหรือรีไซเคิล	(Recycle	Pulp)	และ
แบบเยื่อผสม	(Mixed	Pulp)	ซึ่งเกิดจากการน�าเยื่อบริสุทธิ์ผสมกับเยื่อ
รไีซเคิล	กระดาษทิชชูห่รอืกระดาษอนามยั	แบ่งเป็น	5	ประเภท	ซึง่แต่ละ
ประเภทก็เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป	ดังนี้

กระดาษทิชชู่ เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม
ก่อพงศ์  หงษ์ศรี

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ

กองวสัดุวศิวกรรม
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	 	 คุณสมบัติส�าคัญ:	ต้องเหนียว	ซึมซับได้ดี	และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อ
โดนน�้า	 เนื้อกระดาษจะมีความอ่อนนุ่มใกล้เคียงกระดาษเช็ดหน้า	
เพราะเราใช้เช็ดท�าความสะอาดริมฝีปาก	มี	3	แบบ	ดังนี้

	 •	 Dinner	Napkin	(กระดาษเชด็ปากส�าหรบัอาหารเย็น)	อนันีนิ้ยม
ใช้ส�าหรับโต๊ะอาหารฝรั่งกัน	 เพราะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก												
ทีเ่วลารบัประทานอาหารจะต้องมผ้ีากันเป้ือน	แต่สมยัใหม่เขา
ก็เปล่ียนมาเป็นกระดาษเช็ดปากแทนเพ่ือความสะดวก																		
เน้ือกระดาษจึงต้องหนา	และคล่ีออกมาแล้วมาความกว้าง									
ไม่ต�่ากว่า	14	นิ้วขึ้นไป

	 •	 Cocktail	Napkin	ใช้พันรอบแก้วน�า้	หรอื	น�ามาเชด็ปาก	ก็ต้อง
มีความเหนียว	ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อโดยน�้า	 เมื่อคลี่ออกแล้วจะ
มีความกว้างประมาณ	12	นิ้ว

	 •	 Mini	napkin	กระดาษเช็ดปากขนาดเล็ก	อันน้ีเราพบเห็นกัน
บ่อยในร้านอาหารทั่วไป	มีสีขาวและสีชมพู

4. กระดาษเชด็มือ (Hand Towel Paper)	หมายถึง	กระดาษท่ีเหมาะ
ส�าหรบัใช้เชด็มอื	เป็นกระดาษย่นหรอืไม่ย่น	มลีกัษณะหนา	เหนยีว	
ดูดซมึน�า้ได้ดี	และไม่ขาดง่ายเมือ่เปียกน�า้	มท้ัีงแบบม้วนและแบบ
แผ่น	ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแผ่น	เราใช้กระดาษประเภทน้ีกันบ่อย	ๆ	
เวลาไปใช้ห้องน�า้สาธารณะในโรงพยาบาล	โรงแรม	หรอื	ห้างสรรพ
สินค้า	โดยจะใส่กล่องติดไว้ข้าง	ๆ 	อ่างล้างมอื	และสามารถดงึออก
มาเช็ดมือทีละแผ่น	ท�ามาจากเย่ือบริสุทธ์ิท่ีได้จากต้นไม้	หรือเย่ือ
รไีซเคิล	หรอืเย่ือผสม	มท้ัีงแบบ	1	ชัน้	2	หรอื	3	ชัน้	โดยทัว่ไปจะเป็น
แบบ	1	ชั้น

ส่วนมากจะเป็นสีขาว	มีท้ังแบบท่ีมีลวดลายและไม่มีลวดลาย	
จ�านวนแผ่นต่อกล่องจะแตกต่างกันออกไปมีท้ัง	60	80	180	หรือ	
200	แผ่น	

	 	 กระดาษเชด็หน้าจะมค่ีา	pH	ประมาณ	5.5	–	8.5	เพราะมหีน้าท่ี
ไว้เชด็ท�าความสะอาดผวิหน้าหรอืเชด็เครือ่งส�าอาง	ดงัน้ันคณุสมบตัิ
ของเน้ือกระดาษจงึต้องนุม่	สะอาด	เรยีบเนียน	ปราศจากฝุน่ละออง	
และมีความเหนียวพอท่ีจะไม่ยุ่ยง่ายเมื่อเปียกน�้า	รวมทั้งไม่ท�าให้
เกิดความระคายเคอืงต่อผวิหน้า	จงึท�าให้ราคาสงูกว่ากระดาษทชิชู่
ประเภทอื่น	ๆ

3. กระดาษเช็ดปาก (Napkin Paper)	หมายถึง	กระดาษท่ีเหมาะ
ส�าหรับใช้เช็ดปากในขณะรับประทานอาหาร	 เป็นกระดาษย่น												
ดูดซมึน�า้ได้ด	ีและไม่ขาดง่ายเมือ่เปียกน�า้	ใช้ในร้านอาหาร	ภัตตาคาร	
หรือ	โรงแรม	ส่วนใหญ่เป็นแบบแผ่น	กระดาษเช็ดปากจากท�ามา
จากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้	หรือเยื่อรีไซเคิล	หรือเยื่อผสม	มีทั้ง
แบบ	1	ชั้น	2	หรือ	3	ชั้น	โดยทั่วไปจะเป็นแบบ	2	ชั้น	มักมีการท�า
เป็นสสีนั	และลวดลายต่าง	ๆ 	สวยงามเพือ่ใช้ประดบับนโต๊ะอาหาร	
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	 	 คุณสมบัติส�าคัญ:		จะมีความเหนียว	ไม่เปื่อยยุ่ย	หรือขาดง่าย
เมื่อโดนน�้าและท่ีส�าคัญจะต้องซับน�้าได้ดีด้วย	 ไม่เน้นความนุ่ม		
ตอนน้ีมีบางย่ีห้อท�าออกมาขายเป็นกล่องหรือเป็นห่อ	ส�าหรับใช้
ตามบ้านได้ด้วย

5. กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Towel Paper)  
หมายถึง	กระดาษที่เหมาะสมส�าหรับใช้เช็ดท�าความสะอาดทั่วไป	
ดูดซับของเหลวไดดี	 เป็นกระดาษย่นหรือไม่ย่น	 มีลักษณะ																					
หนา	 เหนียว	และไม่ขาดง่ายเมื่อเปียกน�้า	มีทั้งแบบม้วนและ															
แบบแผ่น	เป็นกระดาษท่ีส่วนมากจะใช้ในครวั	ใช้เชด็สิง่สกปรกต่าง	ๆ	
หรอื	ซบัน�า้มนัจากการทอด	ดงัน้ันกระดาษอเนกประสงค์ส่วนใหญ่
ท�ามาจากเยื่อบริสุทธิ์	100	%	แต่มีกระบวนการฟอกสีขาว	หรือถ้า
เป็นสีน�้าตาลก็จะเป็นกระดาษท่ีไม่ผ่านการฟอกสี	ซึ่งจะดูไม่ค่อย
สะอาดแต่ก็ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์	100%	เหมือนกันเนื้อกระดาษจะ
มีความหนา	สามารถดูซับน�้าหรือน�้ามันได้ดี	

	 	 คุณสมบัติส�าคัญ:		ซึมซับน�้า	คราบน�้ามัน	หรือคราบอาหารได้
ดีมาก	จึงมีความหนาและความเหนียวเป็นพิเศษ	ไม่เปื่อยยุ่ย	หรือ
ขาดง่ายเมื่อเปียกน�้า

	 	 กระดาษทิชชู	่ทีท่�าจากเย่ือรไีซเคลิหรอืมส่ีวนผสมของเย่ือรไีซเคลิ
จะมีส่วนผสมของสารเรืองแสง	และสารฟอกขาวอยู่ด้วย	 เมื่อใช้
กระดาษทชิชูท่ีม่ีสารเรอืงแสงเชด็ท�าความสะอาดผวิ	จะหลงเหลือ
สารตกค้างอยู่บนผิวหนังอาจท�าให้เกิดอาการแพ้ในบางคน	และ
จากการศึกษาพบว่าเมื่อสารเรืองแสงได้รับรังสี	อัลตราไวโอเลต	
(UV)	จากแสงแดด	(ความยามคลื่น	254	นาโนเมตร)	อาจเหนี่ยว
น�าให้เกิดสารก่อมะเรง็ทีผ่วิหนัง	ท�าให้เกิดมะเรง็ท่ีผวิหนงัได้	ดังน้ัน
เมือ่จากเลอืกใช้กระดาษทชิชูเ่พ่ือท�าความสะอาดผวิหนงั	ควรเลอืก
ที่ไม่มีสารเรืองแรง	(fluorescence	agent	free)

	 	 การเลอืกซือ้กระดาษทชิชู	่ต้องดฉูลากให้ละเอยีด	ว่าท�าจากเย่ือ
กระดาษชนิด	มสีารเรอืงแสงตกค้างหรอืไม่	วันเดอืนปีทีผ่ลติ	วิธีการ
ใช้หรือค�าแนะน�า	และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(มอก.)	หรอืฉลากเขยีว	เพ่ือความปลอดภัยและตรงตามวตัถุประสงค์
การใช้งาน	อย่างไรก็ตามกระดาษทิชชู่ท�ามาจากต้นไม้	 ดังนั้น									
การใช้ในแต่ละครั้งต้องค�านึงถึงปริมาณการใช้	ความจ�าเป็นและ
ความคุ้มค่าด้วย

	 	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ให้บรกิารทดสอบคณุภาพของกระดาษ
ทชิชู	่ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	ส�าหรบักระดาษ
ทิชชู่ทุกประเภทและทุกรายการทดสอบ	หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม
สามารถสอบถามได้ที่	

	 E-mail:		fiberdss@dss.go.th		
	 โทร.	02-201-7121	(ในเวลาราชการ)
 
เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	214-2560	กระดาษช�าระ	
Toilet	Tissue	Paper

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	215-2560	กระดาษเช็ดหน้า	
Facial	Tissue	Paper

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	239-2561	กระดาษเช็ดมือ	
Hand	Towel	Paper

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	240-2561	กระดาษเช็ดปาก	
Napkin	Paper

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	2925-2561	กระดาษเช็ด
อเนกประสงค์	Multi-Purpose	Towel	Paper	

ISO	12625-1:	2019	Tissue	paper	and	tissue	products	–	Part	1:	
Vocabulary
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	 เป็นท่ีทราบกันดว่ีาการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19	(COVID-19)	
ส่งผลให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตให้อยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติการณ์
ครั้งน้ี	มาตรการต่าง	ๆ	ท่ีรัฐบาลออกมาก�าหนดใช้อาทิเช่น	การให้
มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคร้ังเวลาออกจากบ้าน	การรักษาระยะ
ห่างทางสังคม	การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย	และการตรวจโควิดด้วย
ตัวเองด้วย	ชุดตรวจโควิด	Rapid	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ก่อน
เข้าในสถานที่ต่าง	ๆ	การท�างานจากท่ีบ้าน	(Work	From	Home)	
ส่งผลให้สังคมมีการปรับเปลี่ยนไปมีรูปแบบการใช้ชี วิตท่ีต ้อง
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิ่งท่ีเรียกว่า	New	Normal	ดังน้ันแนวโน้มในแบบ	
ฐานชีวิตใหม่ในอนาคต	จะท�าให้	 เศรษฐกิจการค้า	อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว	การผลิตในภาคอุตสาหกรรม	รวมไปถึงการดูแลปกป้อง

ฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต (Next new normal) ในรูปแบบสังคมไทยหลัง 
โควิด-19 กับทิศทางการรักษาทางการแพทย์ 

ตัวเองจะมีการกักตัวอยู่กับบ้านที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยทางด้าน
สุขภาพอนามัย	จะต้องมีการปรับเปล่ียนไปด้วย	 โดยการพ่ึงพา
เทคโนโลยีสมัยใหม่	และนวัตกรรมใหม่	ๆ		ในการขับเคลื่อนต่อไป
ในอนาคต

	 เทคโนโลยีในรูปแบบ	Internet	of	Things	(IoT)	คือการเชื่อมต่อ
ทุกสรรพสิ่งเข้ากับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เนต
ด้วยโปรแกรมท่ีมีความสามารถ	เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมของของชีวิตประจ�าวัน	โดยจากการเริ่มท�างานท่ี
บ้าน	(Work	From	Home)	กลายเป็นเรื่องปกติ	มีการใช้บริการ	
Food	Delivery	มากขึ้น	หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น	

ฐานันดร พทัิกษ์เกียรติ 

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ 

กองสอบเทยีบเครือ่งมือวดั 
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การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการ
ให้บริการทางการแพทย์ 

	 ด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง	(Social	distancing)	หลายคน
หาข้อมูลด้านสุขภาพ	 เพ่ือสังเกตุอาการของตัวเองในเบื้องต้น										
โดยผ่านช่องทางออนไลน์	และมีหลายครอบครัวจัดหาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่สามารถตรวจเช็คร่างกายแบบพื้นฐานเองด้วยซึ่ง
จะมีแนวโน้มมากข้ึนในแบบฐานชีวิตใหม่	ในอนาคต	ในท่ีน้ีจะเป็น	
กลุ ่มเครื่องมือวัดสัญญาณชีพ	ประเภท	เครื่องวัดความดันโลหิต	
เครื่องวัดชีพจร	เครื่องวัดการหายใจ	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	และ
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถ
ตรวจสอบย่ีห้อท่ีมีการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา	
(ประเทศไทย)	ได้	โดยค่ามาตรฐานของร่างกายปกติท่ัวไปให้ไว้พอ
สังเขป	ดังน้ี

•	 ค่าความดันโลหิตปกติของผู้สูงอายุ	 โดยทั่วไป	 ถือว่าค่าความ
ดันตัวบนไม่เกิน	140	มิลลิเมตรปรอท	และค่าความดันตัวล่าง
ไม่เกิน	90	มิลลิเมตรปรอท

•	 ชีพจร	 (Pulse)	 ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอัตราการเต้นของชีพจร	
60-100	(เฉลี่ย	80	ครั้ง/นาที)	

•	 ความถ่ีของการหายใจขึ้นกับอายุ	ในที่นี้จะขอให้เกณฑ์ใน	ผู้ใหญ่	
ดังน้ี	 ผู ้ใหญ่	 12–20	ต่อนาที	และผู้ใหญ่ขณะออกก�าลังกาย	
35–45	ครั้งต่อนาที	

•	 อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยทั่วไป	ไม่เกิน	(37±0.5)	°C

•	 ค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดไม่ควรต�่ากว่า	95%	

	 อย่างไรก็ตามการได้รับค�าปรึกษาและแนะน�าจากแพทย์โดยตรง	
ยังเป็นรูปแบบท่ีต้องการส่วนมาก	ดังน้ันการบริการการดูแลสุขภาพ
ผ่านระบบออนไลน์จึงกลายเป็นรูปแบบการบริการทางการแพทย์
ท่ีน�าเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ	มาสนับสนุนการให้บริการ
ทางสุขภาพทางไกล	และการใช้นวัตกรรมด้านหุ ่นยนต์และรบบ
ปัญญาประดิษฐ์	ท่ีหลากหลายมาใช้ในสถานพยาบาลเพ่ือการรักษา
ระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยอีกด้วย
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 ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine/Telehealth)	คือระบบ
การให้บริการการรักษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์	ที่ผู ้ป่วย
ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล	ทั้งแพทย์และผู้ป่วย
สามารถสนทนาและสื่อสารกันผ่าน	Online	Application	แม้อาจ
จะยังไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทย	แต่ในสหรัฐฯก�าลังเริ่มเป็นท่ี
นิยมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ช่วยให้ผู ้คนไม่อยากไปโรงพยาบาลโดยไม่
จ�าเป็น	ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัย	สะดวกรวดเร็ว	ประหยัดเวลา	
และยังสามารถเข้าถึงคนไข้ในพ้ืนที่ห่างไกลได้อีกด้วย	เช่น	การให้
ค�าปรึกษา	การติดตามอาการ	การแปลผลตรวจสุขภาพกับแพทย์
ผ่านระบบ	Virtual	Hospital	เป็นต้น	และด้วยระบบ	Telehealth		
ที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้นน้ัน	มีเทคโนโลยีที่ก�าลังเป็นท่ีถูก
กล่าวถึง	คือ	เครื่องมือในกลุ่ม	Handheld	Examination	Kit	 เช่น	
Tyto-Care	ซึ่งเป็น	Digital	Stethoscope	หรือ	เครื่องมือท่ีใช้ฟัง
เสียงหัวใจและปอด	อีกทั้งยังสามารถส่องดูหู	ล�าคอ	จมูก	ผิวหนัง
และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในเคร่ืองเดียว	ท�าให้แพทย์ได้ข้อมูลจาก
ร่างกายคนไข้	 โดยไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง	โดยท่ีผู ้ป่วยไม่
จ�าเป็นต้องมกีลุม่เครือ่งมอืวัดสญัญาณชพีไว้ประจ�าบ้านด้วย	เครือ่งมอื
ในกลุ ่ม	Handheld	Examination	Kit	นี้ได้ผ่านการรับรองจาก
องค์การอาหารและยาของท้ังสหรัฐอเมริกาและไทย	(ข้อมูลจาก	
รพ.	สมิติเวช	สุขุมวิท)	

 ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์	เร่ิมเข้ามามีบทบาทในทางสุขภาพ
และการแพทย์มากขึ้น	 	ยกตัวอย่าง	เช่น	โรงพยาบาลที่ต้องดูแล								
ผู้ป่วยหลักพันราย	การใช้หุ่นยนต์ในภารกิจช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยใน
การส่งอาหาร	ยา		การเชื่อมต�าแหน่งผู้ป่วย	และการใช้วิดีโอในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วย	การตรวจต�าแหน่งป้องกันกรณีผู้ป่วยตกเตียง		
การมอนิเตอร์ต่างๆพร้อมส่งสัญญาณเตือน	นวัตกรรมเหล่าน้ีนับ
ว่ามีความส�าคัญในการรักษาระยะห่างการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่าง
มากเช่นกัน

	 ศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Potential	of	AI)	การ
แพทย์ได้น�า	เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(AI)	มาใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลายและในอนาคต	AI	จะมีบทบาทมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด		
ดังนี้

•	 ใช้ตรวจจับโรคอุบัติใหม่	ช่วยให้ตรวจพบและป้องกันโรคระบาด
อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	

•	 ใช้พยากรณ์การระบาดของโรค	ได้ถูกต้องว่าไวรัสจะระบาดจาก
อู่ฮั่นไปยังกรุงเทพ	โซล	ไทเป	โตเกียวหรือท่ีอื่นท่ัวโลก	

•	 ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส		AI	ช่วยเร่งให้ค้นพบยา
รักษาโรคท�าได้เร็วย่ิงขึ้น	

 การแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง (Precision health medicine) 
เป็นการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรกัษา
ในอดีตที่ใช้วิธีการเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยทุกคน	มาเป็นการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจง	โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม	สภาพแวดล้อม
และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยมาพิจารณาหาสาเหตุ	หรือแนวทาง
ป้องกัน	รวมถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับผู ้ป่วย
แต่ละรายเพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 ด้วยรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบใหม่แตกต่างจากในอดีต											
รูปแบบการใช้ชีวิตที่คนในสังคมเคยปฏิบัติกันมาอย่างปกติเดิม	
ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 ท่ีต้องเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว	และอยู่รอดได้	ส่งผลให้ด้านการ
สาธารณสุขได้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์มากข้ึน	นับได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถี
ชิวิตใหม่ของประชากรในสังคมไทยกับการรักษาทางการแพทย์							
ภายหลังการระบาดของโควิด-19	คาดว่าในอนาคตการแพทย์และ
สาธารณสุขด้าน	Online	Medical	Consulting	และการ	ใช้หุ่นยนต์
รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์	(AI)	ในการดูแลรักษาทางการแพทย์	
จะมีความส�าคัญมากกว่าเดิม	ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอร์ม
ด้านสุขภาพเป็นบริการพ้ืนฐาน	และการป้องกันความเจ็บป่วยจะ
มีความส�าคัญมากย่ิงข้ึน	ดังน้ันโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมเมือง	
แหล่งชุมชน	และ	บ้าน	จะต้องมีบริการสุขภาพและสุขภาพจิต											
ในแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคตท่ัวถึงกัน

เอกสารอ้างอิง
1.	 https://www.tmbameastspring.com/insights/new-normal

2.	 นพ.	ไพศิษฐ์	ตระกูลก้องสมุท	จุดเปลี่ยนสุขภาพ	New	Normal	
หลังวิกฤติโควิด-19	บทความสุขภาพวันที่	14	พฤษภาคม	2563

3.	 	https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/heart_
disease/vs/respiratory.html

4.	 มิติใหม่ของวงการแพทย์หลังการระบาดของโควิด-19	 โรง
พยาบาลบ�ารุงราษฎร์12	พฤษภาคม	2563	

5.	 Predictors	of	oxygen	saturation	≤95%	in	a	cross-section-
al	population	based	survey.	ML	Vold,	U	Aasebø	–	Re-
spiratory	Medicine,	Nov	2012

สรรสาระ



29ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565

	 นับตัง้แต่โควดิ	19	เริม่เข้ามาแพร่ระบาด	การใช้ชวิีตของผูค้นท่ัวโลกก็ไม่เหมอืนเดิมอกีต่อไป	
เพราะมีผลต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราในทุกด้าน	จนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม	่
หรอื	New	Normal	ท่ีเราทกุคนต้องร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ทัง้ในเรือ่งของการรกัษาความสะอาด	
สวมใส่หน้ากากอนามัย	รักษาระยะห่าง	หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและลดการเดินทาง	เพ่ือลด
ความเสีย่งการตดิเชือ้และแพร่เชือ้	แต่ถงึอย่างไรโควิด	19	ก็จะไม่ได้หายจากเราไปไหนและเรา
ยังคงต้องใช้ชวิีตอยู่กับโรคระบาด	โดยปรบัตวัและเตรยีมความพร้อมกับวิถีชวีติในล�าดบัถัดไป
ที่มีชื่อว่า	Next	Normal	หรือ	“ความปกติถัดไป”	ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่	โดยเฉพาะการเปิดรบัเทคโนโลยี	บรกิารดจิทิลัใหม่	ๆ 	รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์	
ซึ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย	โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	และ														
ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้	เช่น	บ้านท่ีจะไม่ได้เป็นแค่ท่ีอยู่อาศัยอกีต่อไปเพราะมกีารน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอ�านวยความสะดวก	การเปลีย่นมาเป็นสงัคมท่ีไร้การสมัผสัเพ่ือสขุอนามยั	
และการค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	โดยสามารถสรุปปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ										
ได้	10	อย่างด้วยกัน	ดังนี้	

สอ่ง 10 เทรนด ์The next normal 
จากความปกตใิหม่สู ่“ความปกตถิดัไป”

ธนิษฐา  ภลูวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

กองพฒันาธุรกจิวิทยาศาสตร์บรกิาร

(ท่ีมา : https://lllplatform.eu/from-the-network/eden-co-designing-the-next-normal-of-european-institutions-of-higher-education/)

อาหาร
เน้นการบรโิภคอย่างย่ังยืน	เพ่ือสขุภาพทีด่ี
และไม่ก่อให้เกิดผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	
อาหารท่ีเป็น	Plant	based	หรอืมาจากพืช	

1
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สนิค้าอปุโภคบรโิภค FMCG 
Fast-moving	consumer	goods	(FMCG)	หรอืสนิค้าอุปโภคบรโิภคทัว่ไปท่ีมกีาร
ซือ้ขายกันอย่างรวดเรว็	และมรีาคาถูกจากต้นทุนท่ีต�า่	มกัเป็นสินค้าท่ีไม่คงทนและ
ใช้แล้วหมดไป	เช่น		สบู	่กระดาษช�าระ	แชมพู	บะหมีส่�าเรจ็รปู	ซึง่จะเปลีย่นไป	โดย
ผูบ้ริโภคจะหันไปเลอืกใช้สนิค้าทีผ่ลติจากธรรมชาต	ิเป็นสตูร	Natural	หรอื	Organ-
ic	ตลอดจนให้ความส�าคญักับบรรจภัุณฑ์ท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

เงนิ
ผู ้คนหันมาจับจ่ายผ่าน
ช่องทาง	e-payment	มาก
ขึ้น	ลดการพกเงินสด	ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีท่ีลดการ
สัมผัสอย่างแท้จริง

ยา
ผู้คนมองหาอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพมาก
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกาย

โทรศัพท์มือถือ
ผูผ้ลติหันมาสนใจเรือ่งสิง่แวดล้อมมากขึน้	
เช่น	การไม่แถมที่ชาร์จแบตเตอรี่

พลังงาน
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
ส�าคัญมากขึ้น	จากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า
และพัฒนาขึ้น

เครื่องนุ่งห่ม
นอกจากความสวยงาน
และคุณภาพ	 ก็ยังให้
คุณค่ากับการใช้วัสดุ
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
มากขึ้น	

5 6
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7

	 ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด	19	นับว่าเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทั้งในด้านการใช้ชีวิตของผู้คนและสังคม																
โดยค่อยๆขยายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆ	จนในวันหนึ่งจะกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้

ท่ีอยู่อาศยั
เน้นการท�าบ้านให้เป็น	Smart	home	ใช้
เทคโนโลยีมาท�าให้เกิดความสะดวกสบาย
ย่ิงขึ้น	เช่น	การสั่งเปิดปิดไฟ	หรือ	เคร่ือง
ปรบัอากาศผ่านแอปพลเิคช่ันบนโทรศพัท์
มือถือ

2
ยานพาหนะ

ให้ความส�าคัญกับยาน
ยนต์ไร้คนขับ	และยาน
ยนต์ไฟฟ้า	ซึ่งสามารถ
พบเห็นได้มากขึ้น

โซเชยีลมีเดยี
มกีารปรบัรปูแบบใหม่ๆเพ่ือการใช้งานทีห่ลากหลาย	โดยมกีาร
ท�าการตลาดเพ่ือดึงดูดใจผู้ใช้งานย่ิงขึ้น		เช่น		แอปพลิเคชั่น	
Tik	tok	ทีม่กีารตกแต่งภาพหรอืคลปิสัน้ให้เป็นกระแสในโซเชยี
ลมีเดีย	เพื่อเรียกความสนใจและเสียงหัวเราะจากผู้รับชม	

3 4

สรรสาระ



31ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565

	 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควิด-19)	ทีท่ัว่โลกก�าลงั

เผชญิอยูใ่นปัจจบัุน	ก่อให้เกิดผลกระทบรอบด้านท้ังการเมอืง	เศรษฐกิจ

และวิถีการด�ารงชวิีตของคนในสงัคมทีเ่ปลีย่นไปอย่างมาก	การคาดการณ์

วิถีความปกตถัิดไป	หรอื	Next	Normal	จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์										

ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลีย่นไป	โดยยกกรณีศกึษาอตุสาหกรรมท่ีมี

แนวโน้มเติบโตจากประเทศท่ีมีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	

สหรัฐอเมรกิา	และสาธารณรฐัประชาชนจนี	รวมทัง้ยุทธศาสตร์ขับเคลือ่น

อตุสาหกรรมของประเทศไทย

	 สหรฐัอเมรกิาถือเป็นประเทศท่ีทรงอทิธิพลมากท่ีสดุในโลก	ทัง้ยังเป็น

ประเทศท่ีมมีลูค่าการค้าและมลูค่าการลงทุนจากต่างประเทศสงูทีส่ดุใน

โลก	มขีนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกและมคีวามสามารถ

ในการแข่งขนัทางดิจทิลัทีส่งู	อย่างไรก็ตาม	สหรฐัอเมรกิากยั็งมปัีญหา									

ในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	เช่น	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ปัญหาเก่ียว

กับการเข้าถึงบรกิารสขุภาพ	อตัราอาชญากรรม	และความเหลือ่มล�า้ทาง

สงัคม	ทัง้นี	้รฐับาลน�าโดยประธานาธิบดโีจ	ไบเดน	ได้วางแผนการลงทุน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	American	Jobs	Plan	พร้อมทัง้ส่งเสรมิการวิจยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการปรบัตวัในยุค	Next	normal	ดงันี้

 โครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยดีจิิทัล

	 สถานการณ์โควดิ-19	ได้กระตุน้ให้รฐับาลสหรฐัฯ	เลง็เห็นความจ�าเป็น

ในการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานดจิทิลัของประเทศ	ซึง่ในแผนการลงทนุด้าน

ทศิทางเศรษฐกิจตามวถิ ีNext Normal

โครงสร้างพ้ืนฐาน	American	Jobs	Plan	มแีผนการลงทนุ	1	แสนล้าน

เหรียญสหรัฐเพื่อติดตั้งบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั่วประเทศครอบคลุม

ประชากรทุกคน	และมแีผนการลงทุนหลายหมืน่ล้านเหรยีญเพ่ือการวจิยั

และพัฒนาเทคโนโลยีดจิทัิลทีส่�าคญัต่อการพัฒนาประเทศ	รวมทัง้การวิจยั	

พัฒนา	และทดลองใช้	“ดจิทัิลดอลลาร์”	ของธนาคารกลางสหรฐัฯ	ซึง่การ

ใช้ระบบเงนิดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกอย่างมาก	

เน่ืองจากดอลลาร์สหรฐัยังคงเป็นสกุลเงนิหลกัของโลกท่ีใช้เป็นทนุส�ารอง

ระหว่างประเทศ	และเมือ่การเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็	

ข้อมลูกลายเป็นสินทรพัย์ท่ีมมีลูค่ามหาศาล	รฐับาลสหรฐัฯ	จงึพยายามที่

จะเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์	(Cyberse-

curity)	อย่างจรงิจงั	โดยมกีารสนับสนุนกองทุน	Technology	Moderniza-

tion	เพ่ือปรบัปรงุระบบไอทีของรฐับาล

 เศรษฐกจิใส่ใจ 

	 สหรฐัอเมรกิาเผชญิวิกฤตในภาคบรกิารการดแูลในระดับหน่ึง	เนือ่งจาก

ประชากรจ�านวนมากยังเข้าไม่ถึงบรกิารทีด่แีม้จะอยู่ในระบบประกันสขุภาพ	

(Medicaid)	ดังน้ัน	American	Jobs	Plan	มแีผนท่ีจะลงทุน	4	แสนล้าน

เหรยีญสหรฐัในโครงสร้างพ้ืนฐานของเศรษฐกิจใส่ใจ	(Care	economy)	

เพ่ือขยายการเข้าถึงบรกิารให้การดแูลผูส้งูอายุและผูพิ้การทีบ้่านและใน

ชมุชน	และบรกิารการดแูลระยะยาวภายใต้ระบบประกันสขุภาพ	จงึมี								

แนวโน้มทีอ่ตุสาหกรรมดงักล่าว	จะเตบิโตขึน้อย่างมากในอนาคต

 พลงังานสะอาด

	 สหรฐัฯ	ประกาศนโยบาย	“Build	Back	Better”	เพ่ือฟ้ืนฟูประเทศให้มี

ความย่ังยืน	โดยประกาศเป้าหมายทีจ่ะลดการปล่อยคาร์บอนจากภาค

พลังงานเป็นศูนย์	ภายในปี	2578	และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ

จนเป็นศนูย์	(Net	zero	emissions)	ภายในปี	2593	แผน	American	Jobs	

 สวุรรณ ีแทนธานี

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ

กองพฒันาธุรกจิวิทยาศาสตร์บรกิาร

รอบรู้รอบโลก  

1) สหรฐัอเมรกิา 
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Plan	นอกจากนีป้ระธานาธิบดไีบเดนยังได้เสนอแผนปฏริปูภาษ	ีMade	in	

America	Tax	Plan	ทีจ่�ากัดสทิธิพิเศษทางภาษขีองอุตสาหกรรมเชือ้เพลงิ

ฟอสซลิทัง้หมด	และมนีโยบายท่ีจะบงัคับใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือ

ให้ประเทศคูค้่าส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยืนและร่วมกัน

แก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ	ซึง่ทัง้	American	Jobs	

Plan		และ	Made	in	America	Tax	Plan	เน้นการรกัษาประโยชน์ของชาว

อเมรกัิน	ปรบัปรงุและฟ้ืนฟูอตุสาหกรรมการผลติภายในประเทศและเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก	

	 สาธารณรฐัประชาชนจนีถือเป็นประเทศท่ีมขีนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุ

เป็นอนัดบั	2	ของโลก	ในช่วงระยะเวลากว่า	30	ปีทีผ่่านมา	จนีมคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็และเป็นพลงัขับเคลือ่นทางเศรษฐกิจ

ในระดับภูมภิาคและระดบัโลกด้วยอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียเพ่ิม

ขึน้ร้อยละ	10	ต่อปี	จนถึงปี	2558	แม้ว่าหลงัจากน้ันจนีจะมแีนวโน้มการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดลง	อนัเนือ่งมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก

และสงครามการค้า	แต่จนียังคงเป็นประเทศผูส่้งออกสนิค้ารายใหญ่ท่ีสุด

ของโลก	และเป็นผูน้�าเข้าสนิค้ารายใหญ่เป็นอนัดับทีส่อง	รวมถึงเป็นประเทศ

ท่ีมอีตัราการเตบิโตของตลาดผูบ้รโิภคสงูท่ีสดุในโลก

 โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทัล

	 รฐับาลจนีจงึได้ประกาศยุทธศาสตร์	“Made	in	China	2025”	ท่ีมุง่

ปฏิรูปภาคการผลติ	โดยเปลีย่นรปูแบบการผลติจากการเน้นปรมิาณสูก่าร

เน้นคุณภาพทีใ่ช้เทคโนโลยีชัน้สงูในการผลติ	เพ่ือมุง่พัฒนาประเทศจนีให้

ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าด้านการผลติทีแ่ข็งแกร่งของโลก	เน้นการลงทนุเเละพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดจิทิลั	อาท	ิเทคโนโลย	ี5G	เทคโนโลย	ีInternet	of	

Things	(IoT)	ระบบอนิเทอร์เน็ตดาวเทียม	เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์	ระบบ	

Cloud	Computing	และ	Blockchain	รวมถงึโครงสร้างพ้ืนฐานด้านศนูย์

ประมวลผลข้อมลู	เช่น	Big	Data	Center	ซึง่การเกิดขึน้ของสถานการณ์โค

วิด-19	ได้กลายมาเป็นแรงกระตุน้ส�าคญัทีท่�าให้รฐับาลเร่งรดัการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานดจิทัิลร่วมกับภาคเอกชน	เพ่ือใช้รบัมอืกับภาวะวิกฤติ	ซึง่

เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยเร่งการเปลีย่นถ่ายสงัคมของจนีให้ก้าวสูส่งัคมดิจทัิล

ได้

 เศรษฐกจิเพือ่สิง่แวดล้อม

	 จากการเผชิญกับปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ	รวมถึงปัญหาด้านสิ่ง

แวดล้อมจากการใช้ทรพัยากรอย่างสิน้เปลอืงมาอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้จนี

กลายเป็นประเทศท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากท่ีสุดของโลก	ประกอบ

กับการแข่งขนัระหว่างประเทศเพ่ือพิชติเป้าหมาย	“Net-zero	Carbon	

Emission”	จนีต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ	

65	ภายในปี	2573	และเป็นประเทศปลอดคาร์บอนภายในปี	2603	รวมถึง

ต้องการผลกัดนัเป้าหมายใหม่ในการผลติพลงังานหมนุเวียนเพ่ือใช้ภายใน

ประเทศให้ได้ในระยะยาว	นอกจากนี	้รฐับาลจนีจงึได้ออกนโยบายด้าน

เศรษฐกิจสเีขยีวภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตริะยะ	5	ปี	

ฉบบัที	่14	(China’s	14th	Five-Year	Plan	2021-2025)	เพ่ือลดปัญหาโลก

ร้อนตามข้อตกลงปารสี	โดยมุง่ส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนในอตุสาหกรรม

พลงังานสะอาดและพลงังานหมนุเวียน	ท่ีจะเข้ามาทดแทนพลงังานฟอสซลิ

แบบ	และจะกลายเป็นอตุสาหกรรมส�าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

จนีในอนาคต

 การส่งเสรมิการบรโิภคภายในประเทศ 

	 รฐับาลจนีเร่งด�าเนนินโยบายปฏิรปูเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์	วงจรคู่

ขนาน	(Dual	Circulation)	ซึง่ถือเป็นนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจรปู

แบบใหม่	(New	Growth	Model)	ทีล่ดการพ่ึงพาการส่งออกและเทคโนโลยี

ของต่างชาตไิปสูก่ารพ่ึงพาตนเองโดยมุง่ส่งเสรมิการบรโิภคภายในประเทศ	

ผ่านนโยบายการเพ่ิมรายได้และสวัสดกิารทางสงัคม	การยกระดบัความ

เป็นสงัคมเมอืง	และการยกระดบัคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	ในประเทศ

ให้เป็นทางเลือกของผูบ้รโิภคชาวจนีมากย่ิงข้ึน	เพ่ือแข่งขันกับแบรนด์สนิค้า

จากต่างชาติโดยเฉพาะกลุม่สนิค้าฟุ่มเฟือย	นอกจากนี	้มาตรการปิดเมอืง

และกระแส	“Work-From-Home”	ทีผู่ค้นหันมานิยมซือ้สนิค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์จากท่ีบ้าน	ท�าให้การช�าระเงนิผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์เตบิโต

ข้ึนอย่างก้าวกระโดด	ประกอบกับสมาคมด้านการช�าระเงนิและหกับญัชี

จนี	(Payment	and	Clearing	Association	of	China)	ได้ออกนโยบาย

กระตุน้ให้ประชาชนใช้จ่ายผ่าน	Online	Payment,	Mobile	Payment	และ	

QR	Payment	ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	เพ่ือเลีย่งการสมัผสักับเชือ้โรค	

ซึง่เป็นผลให้จนีก�าลงัจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ข้าสูส่งัคมไร้เงินสด

อย่างเตม็รปูแบบ	

 ยุทธศาสตร์ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมของประเทศไทย

	 ส�านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	(สศอ.)	โดยกระทรวงอตุสาหกรรม	

ได้ก�าหนดกรอบทิศทางนโยบาย	และมาตรการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม	

เพ่ือส่งเสรมิโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่	พร้อมมุง่เน้นอตุสาหกรรมส�าคัญในปี	

2565	ดงัน้ี

2) สาธารณรฐัประชาชนจนี

รอบรู้รอบโลก  
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	 1.	 เกษตรสร้างมูลค่า	ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร

อนาคตแห่งอาเซยีนในปี	2570	และเป็น	1	ใน	10	ของผูส่้งออก

อาหารโลก	ควบคูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานราก	มุง่เน้นการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน	ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ	BCG	และแนวคดิ

เศรษฐกิจหมุนเวียน	หรือ	Circular	Economy	

	 2.	 อุตสาหกรรมชีวภาพ	ก�าหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่

การเป็น	Bio	Hub	of	ASEAN	ภายในปี	2570	โดยเป้าให้มขียาย

ตวัได้	10%	โดยสนับสนุนให้เกิดการสร้างมลูค่าเพ่ิมจากวัตถุดบิ

ชวีภาพท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจชวีภาพ	พัฒนา

ก�าลังคนให้เชี่ยวชาญ	สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

เฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	รวมท้ังส่งเสริมการลงทุน	

วิจัยและพัฒนา	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายธุรกิจ

	 3.	 การแพทย์ครบวงจร	ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมและบริการการ

แพทย์ขยายตัวได้	5%	ต่อปี	สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	หรือ	Medical	

Hub	โดยมุ่งเป้าหมายระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี	2570	

	 4.	 บริการดิจิทัล	ข้อมูล	ปัญญาประดิษฐ์	(AI)	ให้ขยายตัวได้	5%	

ต่อปี	โดยมีมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้ง

จากในและต่างประเทศ	ผลกัดนัให้เกิดการขบัเคลือ่นทัง้ระบบ

แบบครบวงจร	ยกระดบัความสามารถของผูผ้ลติ	ผูพั้ฒนา	และ

ผู้ออกแบบ	รวมทั้งการสร้างระบบของไทย	ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขัน	รวมถึงการสร้างโมเดลในการท�าธุรกิจใหม่ใน

อนาคต

	 5.	 อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต	เพ่ือตอบรบัทิศทางการพัฒนา

ของตลาดยานยนต์โลก	รวมท้ังการด�าเนินไปสู่สังคมคาร์บอน

ต�่า	และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น	PM	2.5	เพ่ือ

เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	โดยตัง้เป้าหมายการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้า	Zero	Emission	Vehicles	หรือ	ZEV	จ�านวน	

725,000	คนัต่อปี	หรอื	30%	ของการผลติรถยนต์ภายในปี	2573	

	 6.	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 มีเป้าหมายให้

ประเทศไทยเป็นผูน้�าในการผลติและการใช้หุน่ยนต์และระบบ

อัตโนมัติในอาเซียน	โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในป	ี

2569	

	 7.	 อุตสาหกรรมพืชกัญชง	 ขับเคล่ือนกัญชงสู่	Hemp	Hub	of	

ASEAN	ในปี	2570	โดยมีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม

พืชกัญชงสูเ่ชงิพาณิชย์	เป็นผูส่้งออกอนัดบั	1	ของอาเซยีน	คาด

ว่าจะสร้างมูลค่าจากเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า	1%	ของจีดีพี

การผลิตหรือ	40,000	ล้านบาท	โดยมีการบูรณาการความร่วม

มอืกับหลายภาคส่วนทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม

กัญชง	

 

อ้างองิ 

1.	 ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี	Next	Normal	เข้าถึงได้จาก

	 h t tps : / / sme.go. th /up load/mod_download/down-

load-20210825103300.pdf	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2565

2.	 ส่องยุทธศาสตร์	ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุค	Next	Normal	เข้าถึง

ได้จาก	https://www.bangkokbiznews.com/business/980407	

เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2565

รอบรู้รอบโลก  
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										วันที่	1	ตุลาคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ	ร่วมติดตาม	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	และคณะผู้บริหาร	อว.	ลงพ้ืนท่ีตรวจ
เย่ียมและตดิตามผลการด�าเนนิโครงการมหาวิทยาลยัสูต่�าบล	มทร.
สุวรรณภูมิ	จ.พระนครศรีอยุธยา	น�าเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต		เเละเทคโนโลยี	เคร่ืองกรอง
น�า้เพ่ือผลติน�า้สะอาดและปลอดภัย	ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	
ณ	ชมุชนบ้านกุ่ม	อ.บางบาล	จ.	พระนครศรอียุทธยา	และชมผลงาน
ด้านการบริหารจัดการน�้าของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	
(สสน.)	ในพื้นที่	อ.หนองเสือ	จ.ปทุมธานี

วศ. รว่มคณะ รมว.อว สง่มอบเทคโนโลยช่ีวยน�้าทว่ม อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา
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	 วันที่	10	พฤศจิกายน	2564	ดร.จันทร์เพ็ญ	เมฆาอภิรักษ์	
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร่วม	พิธีเปิดงาน	“มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	2564”	 โดยมีพลเอก
ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน	วศ.	
ร่วมจัดนิทรรศการในธีม	“Dss	Edu-care	Station	 :	สถานี
สุขภาพ”	แบ่งออกเป็น	2	โซน	ประกอบด้วย	โซนที่	1	Herb	
For	Health	(สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ)	เก่ียวกับนวัตกรรมทางการ
แพทย์และสมุนไพร	ได้แก่	 กัญชง	ขมิ้นชัน	ว่านหางจระเข	้
และฟ้าทะลายโจร	และโซนที่ 	 2	นวัตกรรมทางการแพทย	์						
โดยจะมีองค์ความรู ้เรื่องชุด	PPE	 	และหุ ่นยนต์ปิ ่นโต	2	ที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการ
แพทย์	ในการขนส่งอาหาร	เวชภัณฑ์	ลดความเสี่ยงระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับผู ้ป ่วย	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต2ิ564 
“Dss Edu-care Station : สถานสีขุภาพ”

DDS NEWS  
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	 วันที	่19	พฤศจกิายน	2564	กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
(วศ.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	(อว.)	ปิดโครงการ	Clear	&	Clean	โดยอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	ได้มอบหมายให้	นางสาวภทัรยิา 
ไชยมณ	ีเลขานุการกรม	พร้อมด้วยบคุลากร	ร่วมด�าเนิน
การในตลอดช่วงระยะเวลาการด�าเนินโครงการ	ตั้งแต่
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน	2564	วศ.อว.	ได้ลงพ้ืนท่ี
ต่างๆ	จ�านวน	30	ครั้ง	เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อท�าความสะอาด	
ส่งมอบอุปกรณ์และสนับสนุน	ชุด	PPE	พร้อมสาธิตวิธี
การใช้น�้ายา	Sodium	Hypochlorite	ที่	วศ.	น�ามาใช้มี
คณุสมบตัติามท่ีสหภาพยุโรปแนะน�าให้ใช้ในการฆ่าเชือ้
โควิด	อีกท้ังจัดท�าคู่มือการใช้งานถ่ายทอดองค์ความรู้
การใช้งานน�า้ยาฆ่าเชือ้	ผ่านวิดีโอสาธิตให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ	สามารถน�าไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

วศ.อว.ปิดจอ็บ Clear & Clean 
พรอ้มสง่มอบน�้ายาฆา่เช้ือและอุปกรณ์ให้ 4 โรงเรียน

DDS NEWS  
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	 วันที่	2	ธันวาคม	2564	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
เสด็จราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน									
“วันดินโลก”	พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน
วันดนิโลก	โดยนายแพทย์ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เข้าร่วมรับเสด็จฯ	ภายใน
นทิรรศการ	”ข้าวหอมมะลทุ่ิงกุลาร้องไห้”	ซึง่เป็นการด�าเนนิ
งานตามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ด้วย	วทน.	โดย	วศ.	ได้น�าตวัอย่างผลงานวจิยั
และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารและสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร
มาร่วมจดัแสดง	ได้ส่งเสรมิและสนบัสนุนผ่านโครงการต่าง	ๆ	
ให้สอดคล้องกับการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
“การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา	ด้วย	วทน.”	ณ	สถานี
พัฒนาที่ดิน	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลก ประจ�าปี 2564 

จังหวัดร้อยเอ็ด
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	 วันท่ี	22	ธันวาคม	2564	นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	เปิดงานสัมมนา	
“โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ	(NQI)	กับ
การพัฒนาเชงิพ้ืนท่ี”	ในรปูแบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	
meeting	และ	Facebook	Live	โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าร่วมบรรยายและเสวนา	เพ่ือสนบัสนุน
ห้องปฏิบัตกิารในสถาบนัอดุมศึกษาให้สามารถน�าระบบ
คุณภาพไปใช้ในการด�าเนินงานและพัฒนาหน่วยตรวจ
สอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐาน	ซึ่งมีผู้
เข้าร่วมการสมัมนาทัง้สองระบบจ�านวน	550	คน	ประกอบ
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ	39	แห่ง	ภาคการศึกษา	69	แห่ง	
และภาคเอกชน	18	แห่ง	ณ	ห้องประชุมอัครเมธี

วศ.ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง 
ในสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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	 วันท่ี	11	มกราคม	2565	ณ	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	
ส�านกังานศาลยุตธิรรม		กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวง
การอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	และสถาบนั
อนุญาโตตลุาการ	ส�านักงานศาลยุตธิรรม	ได้ลงนามบนัทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอืด้านวชิาการและส่งเสรมิอนญุาโตตลุาการ		
เพ่ือส่งเสรมิความร่วมมอืด้านวชิาการทีเ่สรมิสร้างประสทิธิภาพ
ในการบงัคบัใช้กฎหมายและการระงบัข้อพิพาททางเลอืก	ท้ัง
การไกล่เกลีย่และการอนุญาโตตลุาการ	เพ่ิมประสทิธิภาพของ
การระงบัข้อพิพาทเป็นทางเลอืกในการส่งเสรมิงานด้านวจิยั
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สนับสนนุโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล	โดยมี
นายแพทย์ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์
บรกิาร	และ	ดร.วรวงศ์	อจัฉราวงศ์ชยั	ผูอ้�านวยการบรหิาร
สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	เป็นผูร่้วมลงนามทัง้สองฝ่าย

วศ.จับมือสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมมือด้านวิชาการและและส่งเสริม
อนุญาโตตุลาการ ส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมกับการให้

บริการทาง ว และ ท
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วันท่ี	17	มกราคม	2565	นางสาวภัทริยา	ไชยมณี													
เลขานุการกรมฯ	เป็นผู้แทน	วศ.	รับมอบเกียรติบัตร	
“ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	เพ่ือประกาศยกย่อง
องค์กรคุณธรรม	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
อดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	(อว.)	ประจ�า
ปี	2564	โดย	ศ.ดร.	ศภุชยั	ปทุมนากุล	รองปลดักระทรวง	
อว.	เป็นประธานมอบเกียรตบิตัร		ทัง้นี	้นพ.ปฐม	สวรรค์
ปัญญาเลิศ	อธิบดี	วศ.	ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ที่องค์กรได้รับเกียรติบัตรฯ	ครั้งนี้	 โดยกล่าวว่า	วศ.													
มีความมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว	เป็นแบบอย่างความ
ภาคภูมิใจในการสร้างจิตส�านึกท่ีดีในเรื่องคุณธรรม	
จริยธรรม	รวมถึงการป้องกันการทุจริต	ให้เกิดผลเป็น
รปูธรรม	เป็นการส่งเสรมิ	ให้บคุลากรปรบัเปลีย่นทัศนคต	ิ
พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิบัติงานราชการให้
สัมฤทธิ์ผล	สู่องค์กรแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืน	ต่อไป

วศ.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ�าปี 2564
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วันท่ี	26	มกราคม	2565	นายแพทย์ปฐม	สวรรค์ปัญญา
เลิศ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	พร้อมด้วยคณะ
ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่	 วศ.	ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล																
ข้าวหอมมะลโิลก	ครัง้ที	่21	พร้อมน�าผลติภัณฑ์จากผลงาน
วิจยัและพัฒนาด้านอาหารและสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร	ร่วม
จดัแสดง	จ�านวน	6	ผลงาน	ได้แก่	เครือ่งดืม่น�า้นมข้าวผสม
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	ข้าวแผ่นกรอบปรุงรสผสมโปรตีน
จากจิง้หรดี	แป้งชบุทอดกรอบจากแป้งข้าวหอมมะล	ิขนมอบ
กรอบจากปลายข้าวพองกรอบด้วยไมโครเวฟ	ภาชนะพร้อม
ทานจากแป้งข้าวหอมมะลิ	และผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง
สมนุไพรจากน�า้มนัร�าข้าว	ซึง่เป็นผลงานวิชาการท่ีสอดคล้อง
ตามความร่วมมอืบนัทกึความร่วมมอืการพัฒนาข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ทัง้	5	จงัหวัด	(ร้อยเอด็	ศรสีะเกษ	ยโสธร	
สุรินทร์	และมหาสารคาม)	ด้วยวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	(ววน.)	เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมข้าวและโคครบวงจร	

วศ.ร่วมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ยกระดับงานวิจัยข้าว จ.ร้อยเอ็ด
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วันที่	28	มกราคม	2565	ดร.จิราภรณ์	บุราคร	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	ดร.จริยาวดี	ศิริจันทรา	ผู้อ�านวยการกองพัฒนาธุรกิจ	พร้อม
ทีมนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ	(วศ.)	ลงพ้ืนที่พัฒนากลุ่มแปรรูปเพ่ือ
เศรษฐกิจ	และการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม	
(วทน.)	กรณีศึกษา	ใบกระท่อม	กัญชา	กัญชง	ปาล์มน�้ามัน	น�าทีมลงพ้ืนท่ี	โดย												
รศ.(พิเศษ)	ดร.ดวงฤทธ์ิ	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ดร.พัชรินรุจา	จันทโรนานนท	์									
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง	อว.	ดร.จันทร์เพ็ญ	เมฆาอภิรักษ์	ผู้ตรวจราชการ	
อว.	คณะผูบ้รหิาร	นกัวิจยัสงักัด	อว.	และหน่วยงานพันธมติร	ณ	กลุม่ผู้ประกอบการ	
เลขที	่73/1	อ.หลงัสวน	และบ้านเด่นรกัษ์	อ.สวี	จ.ชมุพร	การลงพ้ืนท่ีครัง้น้ีถือเป็นการ
เปิดเวทีให้เกษตรกร	จ.ชุมพร	ได้ชี้แจงประเด็นปัญหาเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีทีมงานจะได้
ทราบถึงความต้องการและน�ากลับไปประชุมร่วมกับทีมรัฐมนตรี	อว.	พร้อมจัดตั้ง
คณะท�างาน	วาง	road	map	และเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือท่ีหน่วยงานท่ีได้รับมอบ
หมายจะได้เดนิหน้าลงพ้ืนท่ีท�างานแก้ปัญหาถูกจดุตามทีเ่กษตรกรต้องการเพ่ือสร้าง
งาน	สร้างรายได้ให้เป็นรูปธรรม	เสริมฐานรากชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

วศ. พร้อมทีม อว. ลงพื้นที่ชุมพร พัฒนาแปรรูปพืชเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
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วันท่ี	7	มนีาคม	2565		ดร.นพ.ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงการอุดมศกึษา	วิทยาศาสตร์	
วิจยัและนวัตกรรม	ประกาศเจตจ�านงสจุรติของผูบ้รหิารกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมจริยธรรม	โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้	เป็นการสร้างจติส�านึกทีด่ใีนการ
ปฏิบัติงาน	ท�าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตท้ังในเชิง
นโยบายและการประพฤติมิชอบ	อีกท้ังได้มีการประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ	(No	Gift	Policy)	งดรับของขวัญ
และของก�านัลทุกชนดิ	เปลีย่นเป็นค�าอวยพรหรอืใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์แทนในช่วงทกุเทศกาลและในทุกโอกาส	เพ่ือเสรมิ
สร้างวัฒนธรรม	ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณธรรมจรยิธรรม	ความโปร่งใส	รวมถึงเป็นการป้องกันการ
ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างไม่เป็นธรรม	ทัง้น้ีกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจ�านงการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
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กรมว ิ ทยาศาสตร ์ บ ร ิ ก าร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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