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บรรณาธิการทักทาย
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างหนัก ส่งผลให้การด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 218 ขอชวน       
ผู้อ่านทุกท่านมาปรับการใช้ชีวิตประจ�ำวันจาก “วิถีปกติใหม่            
(New normal)” สู่ “ความปกติถดั ไป (The next normal)” ไม่วา่ จะ
เป็นการปฏิบตั ติ วั ให้รอดพ้นจาก COVID-19 การใช้บริการห้องสมุด
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตามยุค New normal ทิศทางการรักษาทางการ
แพทย์ และทีส่ ำ� คัญวารสารฉบับนีเ้ ราขอพาทุกท่านไปท�ำความรูจ้ กั
กับ ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ จากกองวัสดุวิศวกรรม (วว.) ผู้ที่ได้
รางวัล Bronze Award ภายในงาน Thailand Research Expo
2021 Award จัดโดยส�ำนักงานวิจยั แห่งชาติ (วช.) และคุณจันทรัตน์
วรสรรพวิทย์ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ผู้ที่
ได้รางวัล DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนา
คุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในคอลัมน์ People in
focus และองค์ความรู้อื่นๆ อีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ของเรา
ได้น�ำมาถ่ายทอดและบอกเล่าให้กับผู้อ่านทุกท่าน เพื่อให้เราก้าว
ต่อไปในโลกใบเดิมอย่างปลอดภัยทุกท่าน
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ติ ด ตามอ่ า นวารสาร                     
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
วารสาร สามารถส่งมาได้ที่ อีเมล pr@dss.go.th โทรศัพท์ 0 2201
7095-8 โทรสาร 0 2201 7470
  บรรณาธิการ
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วศ.วันนี ้
ทศวรรษที่ 14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าสู่องค์กรชั้ นน�ำ
ยกระดับ วทน. ตอบโจทย์ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

วันที่ 30 มกราคม 2565 ครบรอบ 131 ปีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(วศ.) ในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 14 วศ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยบริการวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงบริการให้ค�ำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพก�ำลัง
คนทางด้านวิทยาศาสตร์ การก�ำหนดมาตรฐานงานทางวิทยาศาสตร์
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางวิทยาศาสตร์
เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจของไทยให้เติบโตได้ในระดับสากล

ทีผ่ า่ นมา วศ. เดินหน้าพัฒนางานบริการในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาวิธที ดสอบ การทดสอบเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ การทดสอบ
เพื่อการส่งเสริมการผลิต รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน การพัฒนา
ระบบงาน เช่น ระบบความปลอดภัย ระบบคุณภาพ และการพัฒนา
ก�ำลังคน ซึ่งก็ท�ำได้ครบทุกภารกิจในระดับที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ให้ทุน
และผู ้ รั บ บริ ก ารถื อ เป็ น ที่ น ่ า พอใจ อาทิ ผ ลงาน 12 ดี 12 เด่ น                                  
“กรมวิทยาศาสตร์บริการ” ในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. คอนกรีตแห้งใช้กับสภาพแวดล้อมทางทะเล สูตรคอนกรีตให้มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล สามารถผสมน�้ำและ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ใช้ ง านได้ ทั น ที โ ดยไม่ ต ้ อ งผสมทรายและหิ น เพิ่ ม เติ ม ท� ำ ให้ ม       ี
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งตลอดระยะ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Bronze Award
เวลา 130 ปีที่ผ่านมา วศ. มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564”
และการเจริ ญ เติ บ โตของประเทศไทยด้ ว ยงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
2. พาสต้ า จิ้ ง หรี ด แปรรู ป อาหารโปรตี น ทางเลื อ ก เป็ น อาหาร                 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตัง้ แต่การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
แห่งอนาคต จากการวิจัยและศึกษาอัตลักษณ์ด้านรสชาติตลอด
ตรวจสอบ รั บ รองบริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว อาทิ
จนคุณค่าด้านโภชนาการของจิ้งหรีด พร้อมพัฒนากระบวนการ
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค วัสดุทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติ
อนาคตอย่ า งหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบเซ็ น เซอร์ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ                   
สามารถสร้างรายได้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ทั้งนี้ วศ.
นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีตงั้ แต่ระดับ
ช่วยพัฒนาเส้นพาสต้าจิง้ หรีดให้ผปู้ ระกอบการในจังหวัดขอนแก่น
ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ อุ ต สาหกรรม เป็ น แหล่ ง รวมข้ อ มู ล สารสนเทศ              
พร้อมส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมปศุสัตว์
ด้าน วทน. และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
ภายในงานมหกรรมจิ้งหรีดประจ�ำปี 2564
ในด้านต่างๆ ของประเทศ จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่า วศ. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและขยายขอบข่ายงาน 3. หุ่นยนต์ปิ่นโต เป็นนวัตกรรมที่ วศ. พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงการ
บริการอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ มัน่ ส่งมอบบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ และเสริมสร้าง
แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นหุ่นยนต์ท่ีสามารถขนส่งอาหาร น�้ำ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย โดยการควบคุมจากระยะไกลใช้งาน
สะดวก ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ
ทั้งนี้ ได้ผลิตและส่งมอบให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม
ที่แจ้งความประสงค์ไม่น้อยว่า 80 ตัว
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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4. ชุ ด สมาร์ ท คิ ท ทดสอบเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ อิ น ฟาเรด หรือ                 9. การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและลายเส้นบาติกบนผืนผ้า วศ.
ชุดถ่ายโอนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการเขียน
การอ่ า นค่ า อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ช นิ ด ไม่ สั ม ผั ส                      
ลายเส้นบนผ้าบาติกในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยการน�ำวัสดุธรรมชาติที่
เพื่ อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยตรวจหรื อ จุ ด คั ด กรองตรวจหาผู ้ ติ ด เชื้ อ                   
หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสกัดเป็นสีย้อม เพื่อพัฒนาทักษะในการ
โควิด-19 ให้มีความมั่นใจได้ว่าผลการวัดอุณหภูมิมีความถูกต้อง
สร้างลายเส้นบาติกให้เป็นอัตลักษณ์ และสร้างเกณฑ์คุณสมบัติ
แม่นย�ำ และน่าเชือ่ ถือ พร้อมทัง้ เป็นเครือ่ งต้นแบบเพือ่ เป็นตัวอย่าง
ของผ้าผืนและสามารถท�ำผ้าบาติกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ให้กับผู้ประกอบการต่อไป
เป็นที่ยอมรับเพิ่มโอกาสทางการตลาด
5. PAPR วศ. เป็ น แลปเดี ย วในประเทศไทย จั ด ท� ำ ประกาศ                      10. เทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากสีย้อม สารมลพิษที่ปนเปื้อน
“ข้อก�ำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศ
ในน�ำ้ ทิง้ จากการย้อมสีถกู ระบายลงสูธ่ รรมชาติ จึงได้พฒ
ั นาระบบ
บริสทุ ธิแ์ บบหมวกคลุมครอบศีรษะส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์”
บ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการย้อมสีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นระบบอย่าง
หรื อ PAPR และร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และ                  
ง่าย มีขนาดเล็ก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เดินระบบและ
งานบริ ก ารทดสอบชุ ด PAPR ทางการแพทย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น                  
บ� ำ รุ ง รั ก ษาต�่ ำ  เหมาะส� ำ หรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น โดยในปี 2564
กลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด PAPR เพื่อให้ได้มาตรฐาน
วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการย้อม
ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ สามารถทดสอบรายการส�ำคัญ
สีให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 9 กลุ่ม
แบบ in-house method ได้แก่ ประสิทธิภาพการรั่วซึมเข้า /           
11. บริการ Clear and Clean ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน วศ.
ความสามารถในการจ่ายอากาศ / และการต้านการหายใจ
ด�ำเนินการตามนโยบาย “อว.พารอด” โดยเป็นหน่วยงานหลักใน
6. มาตรฐานเฝือกขาจากยางพารา จาก“ข้อก�ำหนดคุณลักษณะ
การด�ำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อท�ำความสะอาดตามสถานที่เสี่ยง
เฝือกขาจากยางพารา” และประกาศใช้เพือ่ ให้มกี ารรับรองคุณภาพ
ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพือ่ ส่งคืนพืน้ ทีป่ ลอดภัยแก่ชมุ ชน
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชน และได้เกณฑ์การยอมรับ
พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE รวมถึงจัดท�ำวีดิทัศน์สาธิตวิธี
ที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการของทุกภาคส่วน โดยผู้ผลิต
การผสมน�้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง โดย วศ. ด�ำเนินการในพื้นที่
สามารถระบุในผลิตภัณฑ์ได้ว่า เป็นไปตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
ศูนย์พักคอย ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานีต�ำรวจ จ�ำนวนกว่า
ทัง้ นี้ เฝือกขาจากยางพารา เป็นเฝือกขาทางเลือกทดแทนเฝือกปูน
30 หน่วยงาน
ซึ่งมีน�้ำหนักเบา ยืดหยุ่น สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าเฝือกปูน
12. เทคโนโลยี พ ร้ อ มเสิ ร ์ ฟ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs
เนื่องจากวัสดุจากยางพาราเป็นองค์ประกอบมากกว่า 50%
น�ำเทคโนโลยีพร้อมเสิรฟ์ ถ่ายทอดให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย
7. ข้อก�ำหนดหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กใช้ซ�้ำได้ วศ.       
ในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับความรู้
จัดท�ำประกาศ “ข้อก�ำหนดคุณลักษณะหน้ากากผ้ากรองอนุภาค
ตามศักยภาพและ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงภาวะ
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงและใช้ซ�้ำได้” เพื่อให้มีการรับรอง
วิ ก ฤตจากโควิ ด -19 โดยมี สื่ อ ออนไลน์ จ� ำ นวนกว่ า 43 เรื่ อ ง
คุณภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ แปรรูป ผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์
8. เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอล์ สู ต รกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
จักสาน และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองเครื่องดื่ม
สูตรเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือทีม่ สี ว่ นประกอบของเอทิลแอลกอฮอล์
และมีสารให้ความชุ่มชื้นลดการแห้งตึงของผิว ผ่านการทดสอบ
ซึ่งก้าวต่อไป วศ. มุ่งมั่นจะเพิ่มขีดความสามารถที่จะตอบโจทย์
ในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากถึง แก่ผู้รับบริการให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันตัวมาตรฐานอาจจะเป็นทั้ง
72% และไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ ท�ำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความ ตั ว ส่ ง เสริ ม และตั ว ขั ด ขวางถ้ า เกิ ด ประเทศไทยไม่ ส ามารถพั ฒ นา
ปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ วศ.ยังพัฒนาสูตรเจลล้างมือ มาตรฐานให้ก้าวพ้นตรงนั้นไปได้ก็จะถูกเป็นข้อจ�ำกัดทางการค้า วศ.
แอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น จึงมีภารกิจทีส่ ำ� คัญและท้าทายจะต้องพัฒนามาตรฐานและข้อก�ำหนด
ให้กับผิว  อีกด้วย
เหล่ า นั้ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ อี กสิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อบุ คลากรในระบบ วทน.    
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ วศ. มองเป็น
ภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพท�ำให้บคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพ
มากยิ่งขึ้น
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People in Focus ฉบับนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการทีม่ คี วามสามารถและช�ำนาญเฉพาะด้าน
ถึง 2 ท่านด้วยกัน การันตีความสามารถด้วยผลงานที่โดดเด่นและได้
รับรางวัลเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล

ฃ

การพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาการรั บ รองความสามารถผู ้ จั ด
โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบทางการ
แพทย์สู่การยอมรับในระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ” หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 29 “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและ
เศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

คุณจันทรัตน์ฯ เล่าว่า ผลงานดังกล่าวได้มีการพัฒนางานมานาน
มากกว่า 10 ปี และเป็นงานท้าทายมาก มีความยาก ซึ่งต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการทางการแพทย์
ด้านการรับรองระบบงาน และความร่วมมือจากผู้ประเมิน ผู้ประสาน
งาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือผูท้ เี่ กีย่ วกับด้านการรับรอง
เป็นการท�ำงานในเชิงบูรณาการเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศในระดับสากล เพราะการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความส�ำคัญอย่าง
มากในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึง
ความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่ว
คุณจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ โลกถูกก�ำหนดให้เข้าร่วมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการ
ได้ รั บ พระราชทานรางวั ล ชนะเลิ ศ DMSc award ประเภท แพทย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ
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ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์นั้น 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�ำนาญห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ ตั้งแต่ปี
2551 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 (Conformity
assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies)  รองรับการขยายตัวด้าน
สาธารณสุขของประเทศ และเป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ด้านการ
รับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติ
การตามมา ตรฐาน ISO/IEC 17043 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2562
ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ให้การรับรอง
ความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการไป
แล้ว 29 หน่วยงาน แบ่งเป็นสาขาทดสอบ 8 หน่วยงาน สาขาสอบ
เทียบ 2 หน่วยงาน สาขาทดสอบทางการแพทย์ 19 หน่วยงาน โดย
ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 23 ราย ในประเทศเวียดนามจ�ำนวน 5 ราย และ
ในประเทศฟิลิปปินส์จ�ำนวน 1 ราย และน�ำประเทศไทยก้าวสู่ล�ำดับ
ที่ 5 ของโลก ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ จากประเทศสมาชิกที่ได้รับการลงนาม
ยอมรับร่วม (ILAC MRA) 37 หน่วยงาน สุดท้ายนี้โปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองในปัจจุบนั ยังมีวงจ�ำกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมุ่งมั่นและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมทุกสาขาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ และความจ�ำเป็น
ด้านสาธารณสุขของประเทศ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่
คนในชาติ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต สังคมที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในการบริการทางการแพทย์
เป็นที่ยอมรับในระดับเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ  ทั่วโลก
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ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ได้รบั รางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) ผลงาน“คอนกรีตแห้ง
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล”ภายในงาน Thailand
Research Expo 2021 Award จัดโดยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ดร.จรูญฯ กล่าวว่า ความส�ำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
กับภาคเอกชน ในการวิจัย พัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล สามารถน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
คอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปที่สามารถผสมน�้ำและใช้งานได้ทันที โดยไม่
ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างสะดวก
เหมาะส�ำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสีย
หายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล น�ำไป
ผลิ ต เป็ น คอนกรี ต แห้ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ส� ำ หรั บ ก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ ส ภาวะ                   
สิ่ ง แวดล้ อ มทะเล พื้ น ที่ สั ม ผั ส น�้ ำ กร่ อ ย หรื อ มี ส ภาวะดิ น เค็ ม                            
ซึ่งผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึ่งได้รับจากทางทะเล เช่น การขนส่ง
ทางทะเล การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทะเล
เพิ่มมากขึ้น เช่นสะพานข้ามแม่น�้ำ  ท่าเรือขนส่งสินค้า โดยเฉพาะ       
ในปัจจุบันจะมีการก่อสร้างในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ECC ซึ่งเป็นพื้นที               ่
ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นคอนกรีตแห้ง
ส�ำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นจึงมีประโยชน์และมีความส�ำคัญมากในด้าน
เศรษฐกิจ ในธุรกิจด้านการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ท�ำให้สิ่งปลูก
สร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นในสภาวะแวดล้อมทางทะเล
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของไทยมีมาตรฐาน ท�ำให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ต่อยอดความส�ำเร็จในครั้งนี้ โดยการ
ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นข้อมูลในการจัดท�ำมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับสภาพแวดล้อม
ทางทะเล จนปั จ จุ บั น ได้ รั บ ประกาศเป็ น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.3203-2564) เรียบร้อยแล้ว และบริษัทเอกชน             
ที่ ร ่ ว มวิ จั ย สามารถผลิ ต ออกจ� ำ หน่ า ยแล้ ว อี ก ทั้ ง สามารถยื่ น ขอ              
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว เช่ น กั น ถื อ เป็ น การยกงานวิ จั ย จากหิ้ ง ขึ้ น สู ่ ห ้ า งอย่ า งแท้ จ ริ ง           
จากการน�ำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงการค้าเชิงพาณิชย์ได้จริงซึ่งจะท�ำให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่าง
กว้างขวางในธุรกิจก่อสร้างต่อไป ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในระดับสากล
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Special
Guest
จาก People in focus ทีเ่ ราพาทุกท่านไปท�ำความรูจ้ กั กับนักวิทยาศาสตร์ทงั้ 2 ท่าน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กันไปแล้ว ส�ำหรับ Special Geust สุดพิเศษฉบับนี้เราเลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับบริการโดยตรงกับ         
นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ท่าน มาร่วมพูดคุยความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาร่วมโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และจากการพัฒนาคอนกรีตแห้งส�ำเสร็จรูปส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลกัน
ทนพญ. ผุสดี ลือนีย์ นักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลเป็นหน่วยงานให้บริการโปรมแกรม
ทดสอบความช�ำนาญตามมาตรฐาน ISO/ICE 17043:2010 ในขอบข่ายด้านระบบการห้ามเลือด (Coagulation)
และ Molecular Pathology มีสมาชิกมากกว่า 500 ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึน้ ทุกปี การเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ส่งผลให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
มั่นใจได้ว่ารายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง (acouracy) สามารถน�ำไปใช้ในการ
วินิจฉัยโรค ติดตามการรักษาได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย             
อีกทั้งการเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
ยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบตั กิ าร (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ด้านการรับรองความสามารถผู้จัด
โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 นัน้ ส่งผลให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการเป็น EQA Provider มาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน                
รวมถึงช่วยเพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน ในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรในการเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล มีผลการตรวจที่เชื่อถือได้ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านความคุ้มค่า
ประหยัดงบประมาณประจ�ำปีในการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบระดับนานาชาติ
คุณจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ยูบาว ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนส�ำเร็จรูปและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงส�ำหรับใช้ในงานก่อสร้างรุ่นแรกๆ
ของไทย นับตั้งแต่ปี 2536 โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตปูนส�ำเร็จรูป คอนกรีตถุง ปูนพิเศษ
เฉพาะงานและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ตราผึ้ง” ที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาด้วยความพร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างทีส่ ำ� เร็จรูปและหลากหลายให้เหมาะกับงานก่อสร้างของไทย ทัง้ ในเรือ่ งสภาพภูมอิ ากาศ
ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย อีกหนึ่งความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของเราคือการที่ทีมวิจัยของ
เราได้รบั ความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการในพัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับ
สภาพแวดล้อมทางทะเลในทุกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�ำปรึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ปรับปรุงสูตร
ส่วนผสมต่าง ๆ และทดสอบซ�้ำจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล
เป็นการการันตีความส�ำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ที่มากกว่าการมีงานวิจัยตีพิมพ์ แต่งานวิจัยนั้นจะต้องถูก
น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติได้จริง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ส่งผลให้เรามีแรง
ผลักดัน และจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปนู ส�ำเร็จรูปทีห่ ลากหลายขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างทุก
ประเภท เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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การจัดท�ำตราสัญลักษณ์กระทรวง
กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน
กลุม่ วิจยั และพัฒนาเซรามิกและแก้ว
กองเทคโนโลยีชมุ ชน

- สีแสด สีประจ�ำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ          
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
- สี ม ่ ว งสี ป ระจ� ำ วั น พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระผูพ้ ระราชทานก�ำเนิดการอุดมศึกษา
ของไทย
- สีเหลืองสีประจ�ำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม                     
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร                 
เกิดจากการรวมหน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการวิจยั ไทย” และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (1)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าด้วยกัน  ก่อตั้งขึ้นตาม              
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุม่ งานวิจยั และพัฒนาเซรามิกและ
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยได้ประกาศใช้ภาพ แก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน ได้รับมอบหมายให้จัดท�ำตราเครื่องหมาย
เครือ่ งหมายราชการประจ�ำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั ราชการของกระทรวง อว. ขึ้นจากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน ขนาด 50
และนวัตกรรม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564  ซึง่ ภายในภาพเครือ่ งหมาย ซม. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ราชการดังกล่าวได้มคี วามหมายแฝงหลายด้านเกีย่ วกับ ต้นก�ำเนิดแห่ง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ไทย กล่าวคือ
“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระผูพ้ ระราชทานก�ำเนิดการ
อุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม มีอเิ ล็กตรอน 4 ตัว สือ่ ถึงการรวมกันของ 4 หน่วยงาน
ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงาน 1. ขัน้ ตอนแรกเป็นการขึน้ ต้นแบบพระวชิระ ด้วยการปัน้ ดินน�ำ้ มันเพือ่
กองทุนสนับสนุนการวิจยั เกิดเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
สร้างแม่พิมพ์ซิลิโคน ส�ำหรับท�ำต้นแบบปูนพลาสเตอร์   ด้วยการ
วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกใช้สีแสด สีม่วง และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่มี
กลึงแป้นปูนพลาสเตอร์ดว้ ยเครือ่ งจิกเกอร์ และเหลาตัวอักษรจาก
ความหมาย ดังนี้
ปูนพลาสเตอร์
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4. การขัดตกแต่งชิน้ งาน  หลังจากเผาจนได้บสิ กิตแล้ว  ชิน้ งานจะหดตัว
ไปประมาณ 10%  จากน�ำ้ ทีห่ ายไปและการ sinter ของอนุภาคดิน  
ชิน้ งานทีไ่ ด้อาจมีรพู รุนหรือเศษอนุภาคขนาดเล็กติดอยู่ จึงต้องน�ำ
ชิ้นงานมาขัดและตกแต่งผิวหน้าครั้งสุดท้ายให้สะอาดและเรียบ
ก่อนน�ำไปลงสี

2. การสร้างแม่พมิ พ์  ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการประกอบตราพระวชิระและตัว
อั ก ษรบนปู น พลาสเตอร์ เ พื่ อ สร้ า งต้ น แบบส� ำ หรั บ ท� ำ แม่ พิ ม พ์                
โดยการในการหล่อน�้ำดิน (Slip Casting) เนื่องจากเป็นชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ กระบวนการนี้จึงต้องมีการแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้น ๆ
แล้วจึงน�ำมาประกอบแบบและปรับองศาของลายนูนต�่ำเพื่อช่วย
ลดปัญหาและต�ำหนิในแม่พิมพ์ระหว่างการถอดแบบ
5. การลงสี   ในขั้นตอนการลงสีใต้เคลือบนี้   เริ่มจากลงสีใต้เคลือบ         
สีเหลือง มีการกัน้ ขอบรายละเอียดด้วยยางพาราแล้วจึงลงสีเหลือง
ใต้เคลือบให้ทวั่ ทัง้ ชิน้ งานด้วย air brush ขนาดเล็กลอกยางพาราออก
แล้วลงสีแสดด้วยพู่กันเก็บรายละเอียด จากนั้นจึงพ่นด้วยเคลือบ
ใสให้ทั่วทั้งชิ้นงานด้วย air brush ใหญ่ และเก็บรายละเอียด            
ด้ ว ย airbrush (เล็ ก ) เช็ ค ด้ ว ยการใช้ นิ้ ว ลู บ เพื่ อ ให้ น�้ ำเคลื อ บ               
เนียนเสมอกัน
3. การขึ้นรูป  หลังจากได้แม่พิมพ์แล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการหล่อจากน�้ำดินเนื้อพอร์ซเลน แล้วน�ำ
ผลิตภัณฑ์หลังถอดออกจากแบบ ไปผึง่ ให้แห้ง เป็นการใช้ความร้อน
ไล่ความชื้น หรือน�้ำที่เกินทิ้ง และน�ำไปเผาบิสกิต (ฺBiscuit firing/ 6. การเผา  ขั้นตอนนี้จะเป็นการเผา 2 รอบ คือเผาเคลือบ และเผาสี
Bisque Firing) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนนี้จะ
บนเคลือบ เป็นการน�ำชิน้ งานไปเผาเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200 องศา
เป็นการเผาเพือ่ ไล่อนุภาคของน�ำ้ ในดินออกไปให้หมด รวมถึงอนุภาค
เซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ถึงจุดสุกตัวของทั้งเนื้อดิน และเคลือบ
ดินจะเกิดการ sinter ที่เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของอนุภาค          
อนุภาคดินจะหลอมรวมตัว และเปลี่ยนเฟสคริสตัลให้เป็นเฟสที่มี
แต่ยังไม่ถึงกับการหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เซรามิกหลังเผาขั้น
ความแข็งแรงที่เราเรียกกันว่า solid state sintering และ phase
ตอนนี้จะท�ำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถคงรูปได้
transformation  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมากเพราะชิ้นงาน
ระดับดี  แต่ยังมีการดูดซึมน�้ำสูง
ทีอ่ อกมาหลังการเผาอาจมีการรานของเคลือบหรืออาจบิดตัว ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั การเลือกเคลือบและเนือ้ ดินต้องมีความเหมาะสมกันโดย
เฉพาะค่าสัมประสิทธิก์ ารขยายตัวเนือ่ งจากความร้อน (COE) ทีจ่ ะ
ส่งผลต่อการรานของเคลือบ  หลังจากเผาเคลือบแล้วจึงน�ำชิน้ งาน
ไปลงสีบนเคลือบ (สีม่วงบริเวณพื้นและตัวอักษร สีเงินและสีทอง
บริเวณตราพระวชิระ) แล้วจึงน�ำไปเผาสีบนเคลือบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 800
องศาเซลเซียส อีกครั้ง แล้วจึงน�ำมาเก็บรายละเอียดให้สวยงาม
เอกสารอ้างอิง
(1) เข้าถึงได้จาก https://www.mhesi.go.th/index.php/content_page/
item/2896-LOGO.html
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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Next Normal กับการเตรียมความพร้อมขอการรับรองห้องปฏิบัติการ
กิจติศกั ดิ์ ยศอินทร์
นักวิยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
กองบริหารและรับรองระบบงานห้องปฎิบตั กิ าร

เกณฑ์กำ� หนดความปลอดภัยสินค้าและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม - หน่วยงานมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง
(Job description, JD) มีการก�ำหนดความต้องการฝึกอบรมและ
สินค้าน�ำเข้าเป็น   ข้อก�ำหนดและกฎหมายบังคับทั้งในประเทศและ
จัดท�ำแผนการอบรมบุคลากร รวมทั้งด�ำเนินการอบรมเจ้าหน้าที           ่
ต่างประเทศ ผลการทดสอบทีม่ คี วามถูกต้องน�ำมาใช้ควบคุมและพัฒนา
ทีเ่ กีย่ วข้องในหลักสูตรส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อก�ำหนด ISO/IEC17025,
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายตามข้อตกลง
ISO/IEC 17043, ISO 17034 การจัดท�ำเอกสารตามระบบบริหาร
ของลูกค้าสร้างความน่าเชือ่ ถือในคุณภาพของสินค้าทีส่ ง่ ออกและเฝ้า
งานคุณภาพ (Documentation) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ระวังสินค้าน�ำเข้าที่ไม่มีคุณภาพ และเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
(Internal audit) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
สิง่ แวดล้อมในแต่ละประเทศ หน่วยตรวจสอบและรับรองทีม่ รี ะบบการ
(Measurement uncertainty) และหลักสูตรด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
บริหารงานคุณภาพ และได้การรับรองความสามารถจากหน่วยงาน        
เช่น การทดสอบ การใช้ และการสอบเทียบเครื่องมือ ที่จ�ำเป็น
ทีเ่ ป็นกลางและไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียใด ๆ  จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญใน
ส�ำหรับขอบข่ายงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์โดย
การส่งเสริมและสนับสนุน ดังนัน้ การด�ำเนินระบบการบริหารงานคุณภาพ
เครื่องมือ เช่น Atomic absorption spectrometer (AAS), Gas
เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือในผลการทดสอบให้กบั ต่อลูกค้าได้ ปัจจัย
chromatography (GC), Liquid chromatography (LC) เป็นต้น
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความถู ก ต้ อ งของผลการทดสอบมี ห ลายประการ เช่ น                  
ความสามารถของเจ้าหน้าทีท่ ดสอบ ภาวะแวดล้อมทีใ่ ช้ในการทดสอบ - หน่วยงานมีการจัดท�ำและประกาศใช้เอกสารในระบบคุณภาพ
ได้แก่ คูม่ อื คุณภาพ (Quality manual, QM) ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
ประสิทธิภาพของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ ความสอบกลับได้ของผลการ
(Quality procedure, QP) วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction, WI
ทดสอบ ความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ เป็นต้น  ดังนัน้ หน่วยตรวจ
หรือ Standard operating procedure, SOP) วิธีทดสอบ (Test
สอบและรับรอง (conformity assessment body) ทีป่ ระสงค์จะด�ำเนิน
method) เอกสารสนับสนุนต่างๆ เช่น แบบบันทึกต่างๆ โดยมีการ
การตามระบบคุณภาพการบริหารงาน ควรมีการเตรียมความพร้อม        
อบรมให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในแต่ละส่วนเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
ในด้านต่างๆ เช่น
- ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ - หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ท� ำ ประวั ติ เ ครื่ อ งมื อ แผนการสอบเที ย บ/                 
ทวนสอบ มีการสอบเทียบเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เครือ่ งชัง่ เครือ่ งแก้ว
การจัดท�ำระบบฯ มีการประกาศนโยบายคุณภาพโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
เตาอบ เทอร์โมมิเตอร์ ตลอดจนมีการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ        
ของหน่วยงาน มีการแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ        
ทีจ่ ำ� เป็น จัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สารเคมี วัสดุอา้ งอิง (Reference
ผู ้ ค วบคุ ม งาน ผู ้ ป ระสานงานโปรแกรมทดสอบความช� ำ นาญ                 
material, RM) ทีจ่ ำ� เป็น มีการมอบหมายงานแก่บคุ ลากรทีท่ ำ� การ
ผู้ควบคุมเอกสาร และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในต�ำแหน่งส�ำคัญ
ทดสอบ ลงนามในรายงานผลการทดสอบ ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือ
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- หน่วยงานมีการจัดท�ำและเก็บรักษาวิธีทดสอบ การทวนสอบ                     
วิธมี าตรฐาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบ การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) การควบคุม
คุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) ส�ำหรับวิธที ดสอบ
ในขอบข่ายทีด่ ำ� เนินการในแต่ละการทดสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม
- หน่วยงานมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนการบริหาร
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา COVID-19
ที่เกิดขึ้น กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ซึง่ เป็นหน่วยรับรองระบบงาน ท�ำหน้าทีใ่ ห้การรับรองความ
สามารถหน่วยตรวจสอบและรับรอง ประกาศนโยบายการตรวจ
ประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับ
สถานการณ์ไม่ปกติ เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งต่าง ๆ ในการลด
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการตรวจประเมินระหว่างคณะผูป้ ระเมิน
และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ซึ่งกองฯ ไม่สามารถ
ตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งได้ กองฯ จะด�ำเนินการตรวจประเมิน
จากเอกสาร เช่น คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน บันทึกทาง
วิชาการ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
หรือ video call เป็นต้น มีการเฝ้าดูการปฏิบตั งิ านทดสอบครอบคลุม
ขอบข่ายทีข่ อการรับรองด้วย video ผ่านระบบออนไลน์ และบันทึก
video การด�ำเนินงานในขอบข่ายที่ขอการรับรองก่อนการตรวจ
ประเมิน ดังนัน้ นอกเหนือไปจากความพร้อมด้านระบบบริหารงาน
คุณภาพแล้ว หน่วยตรวจสอบและรับรองต้องมีความพร้อมส�ำหรับ
การตรวจแบบทางไกล (remote assessment) ด้วย ซึ่งมีประเด็น
ส�ำคัญที่หน่วยตรวจสอบและรับรองจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ เช่น    
- โปรแกรม แพลตฟอร์ม หรือเทคนิคทีใ่ ช้ในการประเมินทางไกล (เช่น
Online meeting application:   Skype, Zoom, Microsoft Teams,
Google meet etc.) มีความเข้ากันได้ระหว่างระบบของคณะผู้
ประเมินและระบบของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ต้องมีความ
เชี่ยวชาญและความคุ้นเคยในการเลือกใช้ระบบที่เป็นสากล
- ความสมบูรณ์และความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ตรวจประเมิน ได้แก่   ซอฟแวร์   ฮาร์ทแวร์ ประเภท Personnel
computer, Notebook, Tablet มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ  
สัญญาณอินเตอร์เนต, audio ทีเ่ หมาะสม เช่น microphone, online
camera
- ความแรงของสัญญาณ internet speed ความเร็วเฉลีย่ ไม่ควรน้อย
กว่า 50 Mbps บางกรณีจ�ำเป็นต้องต่อ VPN เพื่อเข้าถึงระบบการ
ควบคุมเอกสาร (Document Control) ในการแสดงเอกสาร และ
บันทึกทาง วิชาการต่าง ๆ ในระหว่างการตรวจประเมิน ความแรง
ของอินเตอร์เนตต้องไม่มีการหน่วงสัญญาณ

- การเข้าถึงข้อมูลระหว่างการตรวจประเมินและการรักษาความลับ
โดยจะมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งไปยังคณะผู้ประเมินผ่าน
โปรแกรมหรือเทคนิคที่ใช้ในการประเมินทางไกล โดยเฉพาะการ
ตรวจประเมินเฝ้าดูการทดสอบ (witnessing assessment) ต้อง
ความคมชัดของภาพทีได้จากกล้องถ่ายขณะด�ำเนินการทดสอบ
ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นหน่วยตรวจสอบและรับรอง และคณะผูป้ ระเมิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
หน่วยรับรองระบบงาน (accreditation body) ที่ได้รับการยอมรับร่วม
กับองค์การความร่วมมือภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ว่าด้วยการรับรองระบบ
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
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
การรับรองความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้อง
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการรับรองระบบงาน
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034
กองฯ ได้ดำ� เนินการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองโดย
วิธีการตรวจประเมิน     แบบทางไกลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามข้อ
แนะน�ำของ IAF ID12 – IAF Informative Document for Principles
on Remote Assessment และมาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยปัจจุบนั
มีหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองความสามารถ ทั้ง 3
ขอบข่าย โดยผ่านการตรวจประเมินในรูปแบบการตรวจประเมินแบบ
ทางไกล และการตรวจประเมิน ณ สถานทีต่ งั้ แล้วจ�ำนวน 266 หน่วยงาน
หน่วยงานสนใจสามารถยื่นค�ำขอการรับรองฯ ได้ที่กองบริหารและ
รับรองห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0-2201-7191
หรือยื่นขอรับการรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bla.dss.go.
th/index.php/th/   
เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ (ฉบับที่ 8 ประกาศใช้ 1 มกราคม
2565 ถึง 31 มีนาคม 2565)
2. IAF ID 12 – IAF Informative Document for Principles on Remote Assessment
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ. ส�ำนักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบัติการ. [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 31 มกราคม 2565] เข้าถึงได้
จากอินเทอร์เน็ต : http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/
report_actLab.php  
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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สรรสาระ
วิถีคนจัดฝึ กอบรมในยุ คปกติถัดไป
เบญจพร บริสทุ ธิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร

เมือ่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เข้ามาในประเทศไทย
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ำเนินชีวิตในทุกด้าน และท�ำให้เกิดวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ New Normal ทีท่ กุ คนต้องให้ความร่วมมือและมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม โดยมีการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาด ลดการเดินทาง รวมไปทั้งการท�ำงานอยู่ที่บ้าน และ
ท�ำให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการท�ำงานเพื่อให้สามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตและการให้
บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้

ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดฝึกอบรมให้มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวม
ทั้งการเรียนรู้ขั้นตอนรายละเอียดการใช้โปรแกรม ZOOM ต่าง ๆ ได้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการเป็นเจ้าหน้าทีพ่ นักงานปฏิบตั ิ
งานในห้องปฏิบตั กิ ารในสถานการณ์ปกติธรรมดา กลายเป็นเจ้าหน้าที่
ที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถ
ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ได้มากมายหลายหลักสูตร ตลอดจน
มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดหากิจกรรมแบบออนไลน์เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย

และวิถที างการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปนี้ ท�ำให้เราต้องหันมาเรียนรู้
พึง่ พาหรือพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ตา่ ง ๆ ให้สามารถ
เพิ่มช่องทางในการท�ำงาน หรือช่องทางในการสื่อสารให้เกิดผล ฉับไว
และสะดวกสบายในการท�ำงานมากขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการได้
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการปรับiรูปแบบการจัดอบรมจากรูปแบบ
ออฟไลน์หรือที่เรียกว่าในห้องฝึกอบรม สู่การจัดอบรมแบบออนไลน์
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากรทางห้องปฏิบตั ิ
การของหน่วยงานต่างๆได้อย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง แต่ดว้ ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นการจัดฝึก
อบรมแบบออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือจ�ำเป็นต่อกระบวนการฝึกอบรม
เป็นอย่างมาก ดังนั้นกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติ
การจึงยกระดับการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์อย่างมืออาชีพมากขึ้น  
โดยจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารมีบคุ ลากรที่
และปรับเปลีย่ นห้องจัดอบรมบรรยายเป็นห้องถ่ายทอดสดการจัดการ มีศักยภาพและความสามารถหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้
อย่างต่อเนือ่ ง สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้ดว้ ยการสนับสนุนผลักดันของผูบ้ ริหาร
ฝึกอบรมออนไลน์โดยเฉพาะจ�ำนวน 2 ห้อง
ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ว่าผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนมีหวั ใจแห่งการเรียนรูแ้ ละพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งความ
ร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น
กว่าเดิมภายใต้ขดี จ�ำกัดของตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเอง และถึงแม้เราจะยังไม่
สามารถเอาชนะหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้น้อยกว่า
นี้ลงไปกว่านี้ได้ แต่ในวันนี้กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้อง
ปฏิบตั กิ ารสามารถพาตัวเองหลุดออกจากกรอบความคิดทีจ่ ำ� กัด และ
เปิดประตูตอ้ นรับการเรียนรูใ้ หม่ ๆ การพัฒนาใหม่ ๆ ทีไ่ ม่หยุดนิง่ ไร้ขดี
จ�ำกัด ให้แก่บคุ ลากรและองค์กร เพือ่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ น
ไปได้
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หอสมุด ดร.ตัว้ ลพานุกรม ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุ ค New Normal

นางสาวพรรษชล รัตนปาณี
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
COVID-19 ท�ำให้วถี ชี วี ติ ของคนทัว่ โลกเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะการ
พึง่ พาเทคโนโลยีในการด�ำรงชีวติ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ก่อให้เกิดการพัฒนาการ
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในการรองรับพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ของประชากรโลกเพือ่ ตอบโจทย์ชวี ติ วิถใี หม่ (New Normal) เทคโนโลยี
และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาด              
ของ COVID-19 และคาดการณ์วา่ จะยังคงอยูแ่ ม้ผา่ นพ้นช่วงการแพร่
ระบาดไปแล้ว เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Zoom, Google, Line, Delivery Platform,
Netflix ฯลฯ) การท�ำงานแบบ Remote Working การท�ำงานนอกสถาน
ที่ (Work Form Home) รวมถึงการเรียนออนไลน์ และที่ส�ำคัญช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการออนไลน์จะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับทุกธุรกิจทั้งของภาครัฐและเอกชน
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจส�ำคัญในการให้บริการสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแหล่งสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง วารสารวิ ช าการ เอกสารมาตรฐาน                     
ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (DSS Science eBook
Application) รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ
เฉพาะทาง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และประชาชนที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  สท. ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการ
และสอดรั บ กั บ วิ ก ฤตการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 ที่เกิดขึ้น โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการและช่วยลดการเดิน
ทางเข้ามายังพื้นที่ให้บริการ โดยมีรูปแบบของการให้บริการ ดังนี้
การให้บริการถาม-ตอบ และรับค�ำขอใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์
สท. มีการให้บริการถาม-ตอบ และรับค�ำขอใช้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ดังนี้
E-mail: info@dss.go.th
Facebook: @ScienceLibraryDSS
Line Official: @hgq8220j

Line Official สท.

Facebook Science Library

โดยมีนกั วิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์เป็นแอดมินในการให้บริการ
ถาม-ตอบข้อมูลเอกสาร สืบค้นข้อมูลตามความต้องการ และแนะน�ำ
ขัน้ ตอนการบริการ ในกรณีทเี่ อกสารทีล่ กู ค้าสอบถามไม่มใี ห้บริการใน
สท. เจ้าหน้าทีจ่ ะแนะน�ำช่องทางติดต่อหน่วยงานอืน่ ทีใ่ ห้บริการเอกสาร
ดังกล่าวต่อไป
เมื่อผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเอกสารที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถแจ้งขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที
หากต้องการเอกสารอืน่ เพิม่ เติมสามารถใช้บริการค้นเรือ่ งทางวิชาการ
โดยส่ ง เรื่ อ งที่ ต ้ อ งการให้ สื บ ค้ น ไปที่ อี เ มล info@dss.go.th จะมี                     
นักวิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์ดูแลการบริการค้นเรื่องให้ เมื่อผู้ใช้
บริการยืนยันการรับบริการและแจ้งช�ำระค่าธรรมเนียมเป็นทีเ่ รียบร้อย
สท. จะด�ำเนินการส�ำเนาเและจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

ภาพตัวอย่างใบแจ้งช�ำระค่าบริการของ สท.
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การจ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์ และจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ 3. เว็บไซต์กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(http://siweb.dss.go.th) เป็นเว็บไซต์หลักทีร่ วบรวมข้อมูลบริการ
เมื่อผู้ใช้บริการยืนยันการรับบริการผ่านอีเมล info@dss.go.th เป็นที่
ต่าง ๆ ไว้ในแห่งเดียว
เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ สท. จะออกใบแจ้งช�ำระค่าบริการในนามของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการและส่งกลับให้ผใู้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการสามารถ
น�ำใบแจ้งค่าบริการไปช�ำระค่าธรรมเนียมทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา หรือช�ำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของทุก
ธนาคาร จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ สท. เจ้าหน้าที่จะ
ด�ำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งเอกสารให้               
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางไปรษณีย ์ด ่วนพิเศษ (EMS) โดยไม่คิด ค่ า ใช้ จ่ า ย                     
ในการจัดส่งเพิ่มเติม
เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นเอกสาร
สท. มีเว็บไซต์และฐานข้อมูลมาตรฐานออนไลน์ทมี่ พี ร้อมให้บริการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารได้ด้วย
ภาพเว็บไซต์กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย
http://siweb.dss.go.th
1. เว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ (https://library.dss.go.th) รวบรวม
หนังสือทัง้ หมดทีม่ ใี น สท. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ 4. DSS Science eBook Application เป็นแอปพลิเคชันส�ำหรับอ่าน
หนังสือออนไลน์ รวบรวมหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(keyword) หรือสืบค้นโดยละเอียดโดยใช้ฟังก์ชันสืบค้นขั้นสูง
ทัว่ ไปและหนังสือในหมวดอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(advance)
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://ebook.dss.go.th หรือใช้      
ค�ำค้น DSS Science eBook บน Play Store ส�ำหรับระบบปฏิบัติ
การ Android หรือที่ App Store ส�ำหรับะบบปฏิบัติการ iOS

ภาพหน้าเว็บไซต์หอ้ งสมุดอัตโนมัติ https://library.dss.go.th

2. ฐานข้อมูลรายการสิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้องกับมาตรฐาน (http://siweb1.
dss.go.th/standardinhouse) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการ
เอกสารมาตรฐานที่พร้อมให้บริการของ สท.

ภาพฐานข้อมูลรายการสิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้องกับมาตรฐาน http://siweb1.dss.
go.th/standardinhouse
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ภาพหน้าเว็บไซต์ http://ebook.dss.go.th และ Application ของ DSS
Science eBook

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีม่ ขี อ้ มูลหลากหลายไม่วา่ จะเป็นเอกสารมาตรฐาน หนังสือ วารสาร
วิชาการ รวมถึงสารสนเทศออนไลน์ทสี่ ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งยังไม่เคยหยุดพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้              
ในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ช ่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่               
หลากหลายให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในยุค new normal

สรรสาระ
ก้าวต่อไป ในโลกใบเดิม
ปิยธิดา บัญดิฐ
นักวิทยศาสตร์
กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค

นับเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก ส�ำหรับการแพร่ระบาดของโรค           
ติดเชือ้ โควิด-19 ส่งผลท�ำให้เกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่า New normal หรือชีวติ วิถใี หม่
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวแรก ที่เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต
ไปพร้อมกัน แต่การแพร่ระบาดของเชื้อก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
แม้เราจะคุ้นชินและรู้จักการใช้ชีวิตวิถีใหม่แล้ว  เพื่อการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค จ�ำเป็นที่จะต้องช่วยกันสร้าง Next
normal เป็นก้าวต่อไป คือก้าวที่เราจะต้องให้ความส�ำคัญกับการ
ระมัดระวังและป้องกันตนเอง โดยไม่เดินทางไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ไม่นำ� เชือ้
ไปแพร่ให้กับคนอื่น หรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัว          
ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ท�ำให้เกิดนโยบายหรือการขอ           
ความร่วมมือให้ทกุ คนอยูบ่ า้ นและออกนอกบ้านเท่าทีจ่ ำ� เป็น ด้วยเหตุนี้
จึงเกิด Stay-at-home ขึ้น

หาปริมาณสารส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ประเภทต่าง ๆ โดยส่วน
ใหญ่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
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 (Alkyl dimethyl benzyl ammonium
chloride

0.01 %

Stay-at-Home มีที่มาจากค�ำศัพท์ยอดฮิตภาษาญี่ปุ่น ที่หมายถึง
geeks หรือ Otaku (โอตาคุ) หมายถึงกลุม่ คนทีม่ กั ชอบอยูบ่ า้ น ใช้ชวี ติ
โดยทัว่ ไป สารฆ่าเชือ้ ทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาดในรูปแบบความเข้ม
ทั้งวันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนใน
ยุคโควิด-19 ที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ ข้นสูง ก่อนน�ำไปใช้ต้องเจือจางด้วยน�้ำให้มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า
ความเข้มข้นต�่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ตามตารางข้างต้น
ปัจจัย 4 จึงมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ที่อยู่อาศัย
เพราะโรคโควิด-19 เราต้องเลีย่ งการเดินทางออกไปข้างนอก ไม่วา่
จะไปท�ำงาน ไปเรียน หรือไปเที่ยว เราจึงท�ำกิจกรรมส่วนใหญ่ที่
บ้าน ดังนัน้ บ้านจึงต้องสะอาดปลอดภัย ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านจึงเพิ่มสูงขึ้น และการ
เลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมจะท�ำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารกลุม่ ผลิตภัณฑ์
อุปโภค กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ให้บริการทดสอบ    

2. อาหาร
จะเน้นการกินทีย่ งั่ ยืน คือ อาหารต้องดีตอ่ สุขภาพและไม่กอ่ ให้เกิดผล
เสียต่อสิง่ แวดล้อมในระยะยาว เป็นรูปแบบการบริโภคอาหารสไตล์ :
» Plant Forward การบริโภคอาหารทีเ่ น้นผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ
เป็นหลัก ไม่ได้หา้ มกินเนือ้ แต่เน้นการกินพืชผักในปริมาณมาก
และหลากหลาย
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» Plant Based Meat การบริโภคเนือ้ สัตว์ทมี่ าจากการแปรรูปพืช
โดยให้มีความใกล้เคียงทั้งผิวสัมผัสและรสชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
ก�ำลังได้รับความนิยมในวงกว้าง

3. เครื่องนุ่งห่ม
มีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ปัจจุบนั นอกจากจะใส่เพือ่ ป้องกัน
สภาพอากาศและเพือ่ ความสวยงามแล้ว ยังใส่เพือ่ ป้องกันอันตราย
เช่น ใส่ชดุ PPE เพือ่ ป้องกันเชือ้ โควิด-19 เป็นต้น จากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ท�ำให้มุมมองของแฟชั่นการแต่งกายกว้างขึ้น                
ในอนาคต คาดว่าเสื้อผ้าต่าง ๆ จะเลือกใช้วัสดุและกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมุมมอง
การใช้ชีวิตและทัศนคติจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ค่าใช้จา่ ยในการดูแลตัวเองอาจน้อยกว่าการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
จึงมีการบริโภค วิตามินเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย
ตามร้านขายยา หรือซือ้ ผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce จากโทรศัพท์
มือถือ หรือแม้แต่การใส่ Apple  Watch ทีแ่ สดงอัตราการเต้นหัวใจ
และสามารถเรียกรถพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การด�ำรงชีวิตด้วย
ปัจจัย 4 ต่างไปจากเดิม โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิ ลั
ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ความ
สะดวกสบายและปลอดภัย ในชีวิตวิถีใหม่ เราจึงต้องตระหนัก
เตรียมพร้อม และปรับตัว  เพื่อก้าวผ่านจาก “New Normal” ชีวิต
วิถใี หม่ทอี่ ยูร่ ว่ มกับโควิด ไปสู่ “Next Normal” ชีวติ วิถถี ดั ไปหลังโควิด

อ้างอิง
The Next Normal กับปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ [ออนไลน์]. เข้าถึง
จาก: https://www.bot.or.th/
      (อ้างถึงวันที่ 15 มกราคม 2565).
เมื่อโควิด ท�ำโลกการค้าเปลี่ยน ธุรกิจจะปรับตัวรับ ‘Stay-at-Home
economy’ อย่างไร จึงไม่ตกรถไฟขบวนนี้  [ออนไลน์].
      เข้าถึงจาก: https://www.salika.co/ (อ้างถึง  วันที่ 27 มกราคม
2565).
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ กับ โควิด-19 โคโรน่าไวรัส [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: https://
www.okmd.or.th/
      (อ้างถึงวันที่ 19 มกราคม 2565).
ผลิตภัณฑแอลกอฮอลทางเลือกเพือ่ สุขอนามัยสําหรับคุณ [ออนไลน์].
เข้าถึงจาก: http://healthydee.moph.go.th/
      (อ้างถึงวันที่ 19 มกราคม 2565).
สารฆ่าเชื้อโควิด-19หาได้ง่ายๆในบ้านคุณ [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก:
https://op.mahidol.ac.th/
4. ยารักษาโรค
      (อ้างถึงวันที่ 23 มกราคม 2565).
หลายคนอาจมองว่า “หากป่วยก็ตอ้ งไปโรงพยาบาลสิ ถึงจะหาหมอ ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาด [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: https://
ได้” แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้เราข้ามผ่าน                covid19.anamai.moph.go.th/
ความคิดแบบเดิม ๆ ด้วยความสามารถของ AI และ Machine       (อ้างถึงวันที่ 23 มกราคม 2565).
Learning ช่วยพัฒนาวงการแพทย์และสุขภาพให้ก้าวหน้าผ่าน                    
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทีช่ ว่ ยลดข้อจ�ำกัดด้านการเดิน
ทาง และเพิม่ ความรวดเร็วในการรักษา นอกจากนีก้ ารแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท�ำให้หลายคนมองว่าการดูแลตัวเอง (Self-care)
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากกว่าการรักษาสุขภาพ (Health Care) เนือ่ งจาก

18

สรรสาระ
การปฏิบัติตนให้รอดพ้นโควิด-19 และสภาวะหลังการระบาด
นายนารถ พรหมรังสรรค์ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค

โควิด-19 (COVID-19) หรือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อ
ที่เกิดจากการสัมผัส ผ่านละอองฝอยของน�้ำมูกและน�้ำลายของผู้ป่วย
เชือ้ ไวรัสนีม้ กี ารกลายพันธุเ์ ป็นหลายสายพันธุ์ ท�ำให้ยากต่อการรักษา
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรค
ระบาดใหญ่ทวั่ โลก (Pandemic) ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
อย่างรุนแรงในระยะสัน้ และหลายพฤติกรรมจะอยูถ่ าวรกลายเป็น New
Normal โดยมีผลต่อวิถีชีวิต การท�ำงาน การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

ธุรกิจแบบ stay-at-home economy มากมาย และมีการเติบโตทาง
ออนไลน์เพิม่ สูงยิง่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ถือเป็นกระแสอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถบ่งบอก
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง

Touchless Society การด�ำเนินชีวติ ในโลกยุค next normal จะมุง่ เน้น
เรือ่ งความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นส�ำคัญ เทคโนโลยีจงึ ถูกพัฒนา
ขึน้ มาเพือ่ “ลดการสัมผัส” เริม่ จากการใช้อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีท่ ำ� งานแบบ
อัตโนมัติมากขึ้น เช่น ก๊อกน�้ำอัตโนมัติ รวมถึงชักโครกอัตโนมัติ เพื่อ
สภาวะหลังการระบาดของโรค
หลีกเลี่ยงการใช้ร่างกายไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด ซึ่งท�ำให้
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เติบโตขึ้นอย่างมาก รวมถึงเทคโนโลยีการ
รูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูค้ นทัว่ โลกทีเ่ ปลีย่ นไปหลังวิกฤติโควิด-19 สัง่ งานด้วยเสียง ก็จะได้รบั ความนิยมเช่นกัน ส�ำหรับในธุรกิจภาคบริการ
สะท้อนให้เห็นแนวทางส�ำคัญ ๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและ ก็อาจจะต้องหาวิธีมารองรับเพื่อให้ลูกค้ามีการ “สัมผัส” น้อยที่สุด
ทัศนคติในการด�ำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการเปิด
Touchless Society หรือสังคมไร้การสัมผัส จึงกลายเป็นสิ่งที่คน
รับเทคโนโลยี บริการดิจทิ ลั ใหม่ ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ ตอบ
ส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจ ตัวอย่างแอปพลิเคชันส่งอาหารบาง
โจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุข
แพลตฟอร์ม ก็เริ่มมีตัวเลือกการ contactless delivery โดยให้คนส่ง
อนามัย และผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ น�ำไปสูก่ ารใช้ชวี ติ แบบ
อาหารวางอาหารไว้ในจุดรับ-ส่งของ เพื่อเลี่ยงการสัมผัสกับคนขับ
next normal ทีจ่ ะเริม่ ขยายตัวในวงกว้าง พร้อมทัง้ มีบทบาทส�ำคัญต่อ
โดยตรง รวมถึงการใช้เงินที่อาจเรียกได้ว่าเข้าสู่ยุค cashless society
ชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย
หรือสังคมไร้เงินสด ทั้งการใช้แทนการท�ำธุรกรรมที่ธนาคาร หรือการ
สัง่ สินค้า online การใช้ e-wallet หรือ mobile banking หรือการสแกน
Stay at Home Economy บ้านจะไม่ได้เป็นแค่ทอี่ ยูอ่ าศัย แต่ยงั กลาย
QR Code และต่อไปอาจจะใช้การช�ำระเงินด้วยระบบ facial recogเป็นที่ท�ำงาน ห้องประชุม ฟิตเนส หรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ ซึ่ง
nition แทนการไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็อาจได้รับความ
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีส้ ามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่าง
นิยมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่เพราะเป็นเรื่องของสุขอนามัย
สะดวกสบาย ก่อให้เกิด รูปแบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า stay-at-home
ด้วย ท�ำให้การมีเงินสด บัตรต่าง ๆ ทั้งบัตรสมาชิก บัตรสะสมแต้ม
economy เพราะผู้คนสามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านได้ โดย
ติดตัวน้อยลง และกระเป๋าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จ�ำเป็นอีกต่อไป เพราะ
ไม่จ�ำเป็นต้องออกจากบ้านไปไหนและคุ้นชินกับการท�ำกิจกรรมเพื่อ
ทุกอย่างสามารถท�ำผ่านโทรศัพท์มอื ถือ หรือใช้อตั ลักษณ์ตวั ตนจากสิง่
หาความสุขและสร้างความสนุกในแบบทีต่ อ้ งการ ทัง้ การพบปะสังสรรค์
แสดงตัวอย่างอื่นแทน ซึ่งการระบาดของโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งที่
ผ่านแอปพลิเคชัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่ไปอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีการชอปปิ้งผ่านประสบการณ์เสมือนจริง (virtual reality)
การท�ำอาหาร ปลูกผักสวนครัว ดูภาพยนตร์ ออกก�ำลังกาย การท�ำชาเลนจ์
Regenerative Organic Certified ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและ
เพือ่ ความบันเทิงหรือการขายสินค้า ท�ำให้เกิดเทรนด์ใหม่ทเี่ รียกว่า New
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมถือเป็นหัวใจส�ำคัญของโลกยุค next normal
Luxury คือการต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้
ดังนัน้ เทรนด์หนึง่ ทีจ่ ะฉายภาพชัดขึน้ เรือ่ ย ๆ คือ มาตรฐานสินค้าอินทรีย์
โดยไม่ต้องออกนอกบ้าน เช่น เครื่องท�ำกาแฟสด หม้อทอดไร้น�้ำมัน
ทีเ่ รียกว่า regenerative organic certified ซึง่ เป็นการก�ำหนดมาตรฐาน
เป็นต้น ท�ำให้แบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ หันมาพัฒนาสินค้าที่ตอบ
ใหม่ประกาศใช้โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อก�ำหนดมาตรฐานของ
โจทย์เทรนด์ stay-at-home economy เพื่อรองรับ ความต้องการใน
ผลิตผลการเกษตรโดยเน้นทีก่ ารปรับปรุงคุณภาพดิน การคุม้ ครองสัตว์
การบริโภค และการใช้จ่ายภายในบ้าน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิด
ความเป็นธรรมทางสังคมของเกษตรกร
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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การปรับปรุงคุณภาพดิน

โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ Soil Science Society of
America น�ำเสนอขึ้นมาเพื่อให้ตอบรับกับ     เทรนด์ Regenerative
agriculture ที่ก�ำลังค่อย ๆ มีบทบาทมากขึ้น โดยพื้นฐานของคุณภาพ
ดินที่ดีประกอบด้วย การเพิ่มสารอินทรีย์ในดิน อนุรักษ์การไถพรวน  
การปลูกพืชคลุมดิน หมุนเวียนชนิดของพืช ไม่ปลูกพืชทีม่ กี ารปรับแต่ง
พันธุกรรม ไม่ใช้ดินเทียมในการปลูกพืช ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในการ
ปลูก เพิม่ ความหลากหลายของพันธุพ์ ชื การก�ำจัดหญ้าโดยปล่อยสัตว์
กินหญ้าลงไปกินแทนการใช้สารเคมี

ความเป็นธรรมทางสังคมของเกษตรกร

ประกอบด้วยมีก�ำลังการผลิตที่ดี เป็นองค์กรประชาธิปไตย ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีเสรีภาพในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่ม มีสภาวะ
การท�ำงานทีด่ ี ได้รบั ความเชือ่ ถือ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความโปร่งใสใน
การท�ำงาน
ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการท�ำการเกษตรแบบ regenerative
อย่างจริงจัง แต่การสนับสนุนฟาร์มอินทรีย์ให้มากขึ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่หลาก
หลาย และเป็นมิตรกับดินซึง่ เป็นการช่วยโลกแบบง่าย ๆ ได้เช่นเดียวกัน
โควิด-19 เป็นโรคอุบตั ใิ หม่ทมี่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำรง
ผู้บริโภคสามารถสนับสนุนหลักการดังกล่าวโดยผ่านการท�ำตาม ชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว และท�ำให้เกิดการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน    
วิธงี า่ ย ๆ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) กินให้หลากหลาย ทัง้ พืชผัก ผลไม้ ธัญพืช ดังนัน้ ทุกคนจึงควรท�ำความเข้าใจและเรียนรูต้ อ่ สิง่ ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้เกษตรกรได้ปลูกผลผลิตทีห่ ลากหลายตามไปด้วย 2) สนับสนุน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานกาณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
ถั่วจากฟาร์มอินทรีย์ เพราะพืชต้นเล็ก ๆ อย่างถั่วมีคุณสมบัติในการ
ช่วยตรึงไนโตรเจนทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในดินได้อย่างเหมาะสม การปลูก เอกสารอ้างอิง
ถั่วมาก ๆ จะช่วยพัฒนาดินไปได้ในตัว และถั่วยังเป็นทางเลือกให้ 1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019. [ออนไลน์]. https://
เกษตรกรปลูกนอกฤดูเก็บเกี่ยวได้ด้วย 3) หากยังกินเนื้อสัตว์อยู่               
ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
ควรเลือกเนือ้ สัตว์ทเี่ ลีย้ งอย่างเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพราะกระบวนการ
กรมควบคุมโรค (วันที่ค้นข้อมูล: 14 มกราคม 2565).
เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้อาหารจ�ำพวกพืชจากฟาร์มเชิงเดี่ยวที่น�ำไปอัดเม็ด
ก็จะเป็นภัยต่อหน้าดิน 4) ลดการกินเหลือ เพราะอาหารที่เน่าเสียจะ 2. The Next Normal ส่องเทรนด์ความปกติถัดไปหลังโควิด 19.
สร้างมลพิษ แถมบางทีเมื่อน�ำไปทิ้งหรือฝังกลบในดิน ก็มีผลต่อการ
[ออนไลน์]. www.mckinsey.com,
ย่อยสลายดินได้ยากขึน้ 5) ควรท�ำปุย๋ หมักใช้เองโดยใช้เศษวัสดุอนิ ทรีย์
www.greenery.org, https://web.tcdc.or.th, ธนาคารแห่ง
เช่น เปลือกไข่ หรือเศษกาแฟ เป็นต้น ล้วนมีประโยชน์ต่อดินทั้งสิ้น         
ประเทศไทย (วั น ที่ ค ้ น ข้ อ มู ล : 14 มกราคม 2565).
ถ้ารู้จักจัดการให้เป็น
3. Farm like the world depends on it https://regenorganic.org/
(วันที่ค้นข้อมูล: 21 มกราคม 2565).
การคุ้มครองสัตว์

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคุม้ ครองสัตว์ได้แก่ การให้อสิ ระต่อสัตว์เลีย้ ง โดย
ต้องให้ความสะดวกสบาย ปราศจากความกลัวและความกดดัน ปราศจาก
ความหิว ปราศจากความเจ็บปวดและโรค ไม่กดดันต่อลักษณะพฤติกรรม
ปกติ มีทงุ่ หญ้า เป็นธรรมชาติ ไม่เคลือ่ นย้ายสัตว์บอ่ ย ๆ  ไม่มกี ารเลีย้ ง
สัตว์ปริมาณมาก ๆ ในทีเ่ ลีย้ งจ�ำกัด มีคอกทีเ่ หมาะสม
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อาหารในชี วิตบนพื้นฐานยุ ควิถีใหม่
ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชีย่ วชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
นายปรานต์ ปิน่ ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ,
นายทรงพร ไกรสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร

เป็นต้น วิตามินเอ (Vitamin A) จะประกอบด้วยกลุ่มของสารประกอบ
ทีล่ ะลายในไขมันรวมถึง เรตินอล กรดเรติโนอิก และเบตา-แคโรทีน ซึง่
มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยลดความ
ไวต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้การเสริมสร้างวิตามินดี (Vitamin D) และ
วิตามินอี (Vitamin E) อาจเพิ่มความสามารถในการต้านทานโรค
COVID-19 ได้ดว้ ย โดยมีการศึกษาในโค พบว่าระดับวิตามินดี (Vitamin
D) และวิตามินอี (Vitamin E) ทีล่ ดลงอาจน�ำไปสูก่ ารติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
ยาสมุนไพรไทยมีประสิทธิภาพในการช่วยรักษา และป้องการโรคทีเ่ กิด
จากเชื้อไวรัสได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และโกฐจุฬาลัมพา
เป็นต้น โดยฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยลดระยะเวลาของ
การเกิดอาการของโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา สารสกัดจากกระชาย
ขาว Panduratin A มีฤทธิ์ในการยับยั้ง SARS-CoV-2 ได้ดี และ                
บทบาทของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการเสริมสร้างระบบ สารสกัดจาก โกฐจุฬาลัมภา ก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาได้
เช่นเดียวกันในระดับห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์
การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เป็นโรค
ปัจจุบันการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้าน
ที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งมีอาการที่คล้ายคลึงกัน            
ในระยะแรกของการติดเชือ้ เช่น ไอ ปวดหัว และมีไข้ ซึง่ บุคคลทีม่ คี วาม สุขภาพของผูบ้ ริโภคทัว่ โลก โดยการส่งเสริมระบบภูมคิ มุ้ กันเป็นเหตุผล
เสี่ยงอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต ได้แก่ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง         อันดับต้นๆในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคในยุคใหม่
ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน และ ทีก่ ำ� ลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19
ผูส้ งู อายุ เป็นต้น ดังนัน้ การบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย และ จึงเป็นทีค่ าดการณ์วา่ ผูบ้ ริโภคในยุคใหม่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่
อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามิน สามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ระบบภูมิคุ้มกันของตนเองมากขึ้นในอนาคต
ของระบบภูมิคุ้มกัน และป้องการการติดเชื้อไวรัสได้ดี ตัวอย่างเช่น   
กรดแอสคอร์บิก (Vitamin C) มีบทบาทในการป้องกันโรคระบบทาง ความยั่งยืนของอาหารในวิกฤตการณ์ของโรคระบาดยุคใหม่
แนวโน้มในปัจจุบนั ของแหล่งโปรตีนทางเลือก ได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
เดินหายใจจากเชื้อไวรัส และกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรคจากเชื้อไวรัส อีกทั้งยังจ�ำเป็นส�ำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งหมด การบริโภคเนื้อวัว เป็นเนื้อสัตว์ปีก และเนื้อหมู เพื่อลดการบริโภค          
ของร่างกาย นอกจากนีก้ รดแอสคอร์บกิ (Vitamin C) ยังสามารถจ�ำกัด เนื้อแดง แหล่งอาหารโปรตีนจากแมลง แหล่งอาหารจากพืชชนิดใหม่
ความไวของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างต่อการติดเชื้อได้ อาหารที่ เช่น ควินัว สาหร่ายขนาดเล็ก และเนื้อสัตว์เทียมที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อุดมไปด้วยวิตามินซี (Vitamin C) ตัวอย่างเช่น มะขามป้อม มีวิตามิน พืชในห้องปฏิบัติการในสภาพปลอดเชื้อ อย่างไรก็ตามการผลิตเนื้อ
ซี 276 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม โดยมะขามป้อมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มี สัตว์ในห้องปฏิบัติการ ไม่มีหลักฐานมากพอว่าแหล่งโปรตีนทางเลือก
วิตามินซีสูงมาก และถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหลาย นัน้ มีความยัง่ ยืนเพียงพอ ในอนาคตอาจมีการเปลีย่ นแปลงหากต้นทุน
ชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค แก้ไอ ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เป็นต้น การผลิตลดลง นอกจากนีแ้ หล่งโปรตีนทางเลือกบางชนิด เช่น สาหร่าย
โดยพบว่าในผลของมะขามป้อมมีสารป้องการเกิดออกซิไดซ์ของวิตามิน ขนาดเล็ก อาจเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น โพลีฟีนอล
ซี ท�ำให้วิตามินซีไม่เสื่อมสภาพแม้จะถูกความร้อน นอกจากนี้ยังมี           ฟลาโวนอยด์ ลิปิด และวิตามิน ที่สามารถน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรม
ผลไม้ตระกูลส้ม ฝรั่ง ลิ้นจี้ ที่มีวติ ามินซีสูงเช่นกัน อาหารที่อุดมไปด้วย อาหาร และคาดการณ์วา่ จะมีการเติบโตต่อไปในอนาคต ทัง้ นีผ้ ลพลอยได้
วิตามินเอ (Vitamin A) ได้แก่ ต�ำลึง ฟักทอง ข้าวโพด แครอท คะน้า จากการแปรรูปอาหาร เช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ ปลา หรือผลิตภัณฑ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (SARS-CoV-2) เป็นโรคติดต่อได้งา่ ย มีการระบาดทัว่ โลก ท�ำให้
ธุรกิจอาหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารทั้งผู้ผลิต             
ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล้วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากอาหารเป็นหนึง่ ในปัจจัยสีท่ จี่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ เพือ่ ความ
อยู่รอดของมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถขาดการบริโภคอาหารได้       
การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ท�ำให้ความ
พร้อมของแรงงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 25  ซึง่ อาจท�ำให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนอาหารทั่วโลก วิกฤตการณ์ COVID-19 เป็นภัยคุกคาม
ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและ
ห่วงโซ่อุปทานอาหาร ในยุควิถีใหม่ (New Normal)

ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565

21

สรรสาระ
จากนม จะประกอบด้วยแหล่งโปรตีนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และสารประกอบ
ทีม่ คี า่ อืน่ ๆ เช่น สารต้านอนุมลู อิสระ ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน
ห่วงโซ่อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความเชีย่ วชาญในการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปอาหารด้วยวัตถุดิบจากพืช สัตว์และ
จุ ลิ น ทรี ย ์ การทดสอบคุ ณ ภาพอาหารทางประสาทสั ม ผั ส โดยมี                    
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทางประสาทสัมผัสทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 มีผทู้ ดสอบชิมทีผ่ า่ นการคัดเลือกและฝึกฝนจนช�ำนาญ
ในการทดสอบชิม ตลอดจนมีเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทใี่ ช้สำ� หรับวิเคราะห์
องค์ประกอบกลิ่นรสอาหาร การทดสอบรสชาติอาหาร รวมถึงมีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารในด้านเคมี กายภาพและจุลินทรีย์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และมีเครือ่ งมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงระบบอาหารในชีวติ ยุควิถใี หม่ จึงมีแนวทาง
การส่งเสริมผูป้ ระกอบการอาหารให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของ                 
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปตามยุคสมัย ซึง่ ผลิตภัณฑ์อาหารทีด่ ำ� เนินงานวิจยั
พัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์นำ�้ มะขามป้อมเข้มข้น ไวน์มะขามป้อม มะขามป้อม
แช่อิ่ม กะทิผงเจ ครีมเทียมผงเจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแมลง เป็นต้น
โดยหากผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอาหาร ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
อาหาร จะท�ำให้สินค้าอาหารมีความหลากหลายและทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคชีวิตวิถีใหม่ จะเป็นการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ
อาหารของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน    
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กระดาษทิชชู่ เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม

ก่อพงศ์ หงษ์ศรี
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
กองวัสดุวศิ วกรรม

1. กระดาษช�ำระ (Toilet Tissue Paper) หมายถึง กระดาษทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับใช้ท�ำความสะอาดหลังขับถ่าย เป็นกระดาษย่น มีลักษณะ
นุม่ ดูดซึมน�ำ้ ได้ดี และเส้นใยแยกออกจากกันได้งา่ ยเมือ่ ถูกระจาย
ในน�้ำ  กระดาษส�ำหรับใช้ในห้องน�้ำ  หรือที่เรียกว่ากระดาษช�ำระ
หรือ เอาภาษาบ้าน ๆ ก็เรียกว่ากระดาษเช็ดก้น มีทงั้ แบบม้วนและ
แบบแผ่น กระดาษช�ำระท�ำมาจากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้ หรือ
เยื่อรีไซเคิล หรือเยื่อผสม มีทั้งแบบ 1 ชั้น 2 หรือ 3 ชั้น โดยทั่วไป
จะเป็นแบบ 2 ชั้น ส่วนมากจะเป็นสีขาว ขนาดเล็กใหญ่แตกต่าง
กันตามยี่ห้อ มีทั้งแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความสะอาดเป็น
เรือ่ งส�ำคัญมาก ซึง่ นอกจากการฆ่าเชือ้ ด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์
หรือการล้างมือบ่อยๆ แล้ว การใช้กระดาษทิชชูเ่ ช็ดท�ำความสะอาดมือ
หรือสิ่งสกปรกตามร่างกายก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่อเราอยู่นอกบ้านและ
สัมผัสกับสิง่ สกปรกหรือเชือ้ โรค เพราะกระดาษทิชชูน่ ำ�้ หนักเบา พกพา
สะดวก หาซือ้ ได้งา่ ย  ใช้แล้วสามารถทิง้ ได้เลย  นอกจากนีก้ ระดาษทิชชู่
เป็นหนึ่งในตัวช่วยสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการท�ำหน้าที่เช็ด        
ซับปฏิกูลต่างๆ ที่ร่างกายขับออกมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ การใช้ทชิ ชูเ่ ช็ดน�ำ้ มูกแล้ว
ทิง้ ลงถังขยะซึง่ ปิดมิดชิดช่วยลดโอกาสแพร่กระจายเชือ้ โรค แต่กระดาษ
ทิชชู่ที่มีขายตามท้องตลาดนั้นมีหลากหลายชนิด หลากหลายยี่ห้อ
หลากหลายคุณสมบัติ หลากหลายสีสัน เช่น ขาว น�้ำตาล ชมพู หลาก
หลายรูปแบบ ทัง้ แบบแผ่น แบบม้วน หนาบางแตกต่างกันไป การเลือก
ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่า ปลอดภัย ถูกต้อง
ตามลักษณะของกระดาษทิชชู่ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
“กระดาษทิชชู”่ มาจากภาษาอังกฤษว่า Tissue Paper ซึง่ แปลว่า
“เนือ้ เยือ่ ” เพราะท�ำมาจากเนือ้ เยือ่ ของกระดาษ ซึง่ มีทงั้ แบบเยือ่ บริสทุ ธิ์  
(Virgin Pulp) แบบเยื่อหมุนเวียนหรือรีไซเคิล (Recycle Pulp) และ
แบบเยื่อผสม (Mixed Pulp) ซึ่งเกิดจากการน�ำเยื่อบริสุทธิ์ผสมกับเยื่อ
รีไซเคิล กระดาษทิชชูห่ รือกระดาษอนามัย แบ่งเป็น 5 ประเภท ซึง่ แต่ละ
ประเภทก็เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

คุณสมบัตสิ ำ� คัญ คือ ต้องแยกออกจากกันได้งา่ ยเมือ่ ถูกกระจาย
ในน�ำ 
้ ท�ำให้สามารถทิง้ ลงไปในโถส้วมหรือชักโครกได้โดยไม่ทำ� ให้
เกิดการอุดตัน โดยกระดาษแบบม้วนจะมี 2 ขนาด คือม้วนใหญ่
เนื้อบางแบบที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า ราคาก็จะถูก ซึบซับได้น้อย
กับแบบม้วนเล็ก ใช้ตามบ้านทั่วไป มีหลากหลายเนื้อสัมผัสขึ้นอยู่
กับราคา
2. กระดาษเช็ดหน้า (Facial Tissue Paper) หมายถึง กระดาษที่
เหมาะส�ำหรับใช้เช็ดหน้า เป็นกระดาษย่น มีลักษณะนุ่ม ดูดซึมน�้ำ
ได้ดี และไม่ขาดง่ายเมือ่ เปียกน�ำ 
้ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะจะเป็นแผ่นๆ
อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
กระดาษเช็ดหน้าท�ำมาจากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้ หรือเยื่อ
รีไซเคิล หรือเยื่อผสม ส่วนใหญ่จะท�ำมาจากเยื่อบริสุทธิ์ ซึ่งท�ำให้
ไม่มีสารเรืองแสงตกค้าง มีสีขาวนวล ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 2 ชั้น
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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ส่วนมากจะเป็นสีขาว มีทั้งแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย
จ�ำนวนแผ่นต่อกล่องจะแตกต่างกันออกไปมีทั้ง 60 80 180 หรือ
200 แผ่น

คุณสมบัติส�ำคัญ: ต้องเหนียว ซึมซับได้ดี และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อ
โดนน�้ำ  เนื้อกระดาษจะมีความอ่อนนุ่มใกล้เคียงกระดาษเช็ดหน้า
เพราะเราใช้เช็ดท�ำความสะอาดริมฝีปาก มี 3 แบบ ดังนี้
• Dinner Napkin (กระดาษเช็ดปากส�ำหรับอาหารเย็น) อันนีน้ ยิ ม
ใช้ส�ำหรับโต๊ะอาหารฝรั่งกัน เพราะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก            
ทีเ่ วลารับประทานอาหารจะต้องมีผา้ กันเปือ้ น แต่สมัยใหม่เขา
ก็ เ ปลี่ ย นมาเป็ น กระดาษเช็ ด ปากแทนเพื่ อ ความสะดวก                  
เนื้อกระดาษจึงต้องหนา และคลี่ออกมาแล้วมาความกว้าง         
ไม่ต�่ำกว่า 14 นิ้วขึ้นไป
• Cocktail Napkin ใช้พนั รอบแก้วน�ำ 
้ หรือ น�ำมาเช็ดปาก ก็ตอ้ ง
มีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อโดยน�้ำ  เมื่อคลี่ออกแล้วจะ
มีความกว้างประมาณ 12 นิ้ว
• Mini napkin กระดาษเช็ดปากขนาดเล็ก อันนี้เราพบเห็นกัน
บ่อยในร้านอาหารทั่วไป มีสีขาวและสีชมพู

กระดาษเช็ดหน้าจะมีคา่ pH ประมาณ 5.5 – 8.5 เพราะมีหน้าที่
ไว้เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้าหรือเช็ดเครือ่ งส�ำอาง ดังนัน้ คุณสมบัติ
ของเนือ้ กระดาษจึงต้องนุม่ สะอาด เรียบเนียน ปราศจากฝุน่ ละออง 4. กระดาษเช็ดมือ (Hand Towel Paper) หมายถึง กระดาษทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับใช้เช็ดมือ เป็นกระดาษย่นหรือไม่ยน่ มีลกั ษณะหนา เหนียว
และมีความเหนียวพอที่จะไม่ยุ่ยง่ายเมื่อเปียกน�้ำ  รวมทั้งไม่ท�ำให้
ดูดซึมน�ำ้ ได้ดี และไม่ขาดง่ายเมือ่ เปียกน�ำ 
้ มีทงั้ แบบม้วนและแบบ
เกิดความระคายเคืองต่อผิวหน้า จึงท�ำให้ราคาสูงกว่ากระดาษทิชชู่
แผ่น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแผ่น เราใช้กระดาษประเภทนีก้ นั บ่อย ๆ
ประเภทอื่น ๆ
เวลาไปใช้หอ้ งน�ำ้ สาธารณะในโรงพยาบาล โรงแรม หรือ ห้างสรรพ
สินค้า โดยจะใส่กล่องติดไว้ขา้ ง ๆ อ่างล้างมือ และสามารถดึงออก
3. กระดาษเช็ดปาก (Napkin Paper) หมายถึง กระดาษที่เหมาะ
มาเช็ดมือทีละแผ่น ท�ำมาจากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้ หรือเยื่อ
ส�ำหรับใช้เช็ดปากในขณะรับประทานอาหาร เป็นกระดาษย่น            
รีไซเคิล หรือเยือ่ ผสม มีทงั้ แบบ 1 ชัน้ 2 หรือ 3 ชัน้ โดยทัว่ ไปจะเป็น
ดูดซึมน�ำ้ ได้ดี และไม่ขาดง่ายเมือ่ เปียกน�ำ ้ ใช้ในร้านอาหาร ภัตตาคาร
แบบ 1 ชั้น
หรือ โรงแรม ส่วนใหญ่เป็นแบบแผ่น กระดาษเช็ดปากจากท�ำมา
จากเยื่อบริสุทธิ์ที่ได้จากต้นไม้ หรือเยื่อรีไซเคิล หรือเยื่อผสม มีทั้ง
แบบ 1 ชั้น 2 หรือ 3 ชั้น โดยทั่วไปจะเป็นแบบ 2 ชั้น มักมีการท�ำ
เป็นสีสนั และลวดลายต่าง ๆ สวยงามเพือ่ ใช้ประดับบนโต๊ะอาหาร
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คุณสมบัติส�ำคัญ:  จะมีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ย หรือขาดง่าย
เมื่อโดนน�้ำและที่ส�ำคัญจะต้องซับน�้ำได้ดีด้วย ไม่เน้นความนุ่ม  
ตอนนี้มีบางยี่ห้อท�ำออกมาขายเป็นกล่องหรือเป็นห่อ ส�ำหรับใช้
ตามบ้านได้ด้วย
5. กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Towel Paper)
หมายถึง กระดาษที่เหมาะสมส�ำหรับใช้เช็ดท�ำความสะอาดทั่วไป
ดู ด ซั บ ของเหลวไดดี เป็ น กระดาษย่ น หรื อ ไม่ ย ่ น มี ลั ก ษณะ                     
หนา เหนียว และไม่ขาดง่ายเมื่อเปียกน�้ำ  มีทั้งแบบม้วนและ               
แบบแผ่น เป็นกระดาษทีส่ ว่ นมากจะใช้ในครัว ใช้เช็ดสิง่ สกปรกต่าง ๆ
หรือ ซับน�ำ้ มันจากการทอด ดังนัน้ กระดาษอเนกประสงค์สว่ นใหญ่
ท�ำมาจากเยื่อบริสุทธิ์ 100 % แต่มีกระบวนการฟอกสีขาว หรือถ้า
เป็นสีน�้ำตาลก็จะเป็นกระดาษที่ไม่ผ่านการฟอกสี ซึ่งจะดูไม่ค่อย
สะอาดแต่ก็ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ 100% เหมือนกันเนื้อกระดาษจะ
มีความหนา สามารถดูซับน�้ำหรือน�้ำมันได้ดี

การเลือกซือ้ กระดาษทิชชู่ ต้องดูฉลากให้ละเอียด ว่าท�ำจากเยือ่
กระดาษชนิด มีสารเรืองแสงตกค้างหรือไม่ วันเดือนปีทผี่ ลิต วิธกี าร
ใช้หรือค�ำแนะน�ำ  และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) หรือฉลากเขียว เพือ่ ความปลอดภัยและตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน อย่างไรก็ตามกระดาษทิชชู่ท�ำมาจากต้นไม้ ดังนั้น         
การใช้ในแต่ละครั้งต้องค�ำนึงถึงปริมาณการใช้ ความจ�ำเป็นและ
ความคุ้มค่าด้วย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทดสอบคุณภาพของกระดาษ
ทิชชู่ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ส�ำหรับกระดาษ
ทิชชู่ทุกประเภทและทุกรายการทดสอบ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่
E-mail:  fiberdss@dss.go.th  
โทร. 02-201-7121 (ในเวลาราชการ)
เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 214-2560 กระดาษช�ำระ
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

คุณสมบัติส�ำคัญ:  ซึมซับน�้ำ คราบน�้ำมัน หรือคราบอาหารได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2925-2561 กระดาษเช็ด
ดีมาก จึงมีความหนาและความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่เปื่อยยุ่ย หรือ อเนกประสงค์ Multi-Purpose Towel Paper
ขาดง่ายเมื่อเปียกน�้ำ
ISO 12625-1: 2019 Tissue paper and tissue products – Part 1:
กระดาษทิชชู่ ทีท่ ำ� จากเยือ่ รีไซเคิลหรือมีสว่ นผสมของเยือ่ รีไซเคิล Vocabulary
จะมีส่วนผสมของสารเรืองแสง และสารฟอกขาวอยู่ด้วย เมื่อใช้
กระดาษทิชชูท่ มี่ ีสารเรืองแสงเช็ดท�ำความสะอาดผิว จะหลงเหลือ
สารตกค้างอยู่บนผิวหนังอาจท�ำให้เกิดอาการแพ้ในบางคน และ
จากการศึกษาพบว่าเมื่อสารเรืองแสงได้รับรังสี อัลตราไวโอเลต
(UV) จากแสงแดด (ความยามคลื่น 254 นาโนเมตร) อาจเหนี่ยว
น�ำให้เกิดสารก่อมะเร็งทีผ่ วิ หนัง ท�ำให้เกิดมะเร็งทีผ่ วิ หนังได้ ดังนัน้
เมือ่ จากเลือกใช้กระดาษทิชชูเ่ พือ่ ท�ำความสะอาดผิวหนัง ควรเลือก
ที่ไม่มีสารเรืองแรง (fluorescence agent free)
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ฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต (Next new normal) ในรู ปแบบสังคมไทยหลัง
โควิด-19 กับทิศทางการรักษาทางการแพทย์

ฐานันดร พิทกั ษ์เกียรติ
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กองสอบเทียบเครือ่ งมือวัด

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 (COVID-19)
ส่งผลให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตให้อยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติการณ์
ครั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาก�ำหนดใช้อาทิเช่น การให้
มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน การรักษาระยะ
ห่างทางสังคม การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และการตรวจโควิดด้วย
ตัวเองด้วย ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ก่อน
เข้าในสถานที่ต่าง ๆ การท�ำงานจากที่บ้าน (Work From Home)
ส่ ง ผลให้ สั ง คมมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปมี รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ ต ้ อ ง
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal ดังนั้นแนวโน้มในแบบ
ฐานชีวิตใหม่ในอนาคต จะท�ำให้ เศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการดูแลปกป้อง
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ตัวเองจะมีการกักตัวอยู่กับบ้านที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยทางด้าน
สุ ข ภาพอนามั ย จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปด้ ว ย โดยการพึ่ ง พา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการขับเคลื่อนต่อไป
ในอนาคต
เทคโนโลยีในรูปแบบ Internet of Things (IoT) คือการเชื่อมต่อ
ทุกสรรพสิ่งเข้ากับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เนต
ด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของของชีวิตประจ�ำวัน โดยจากการเริ่มท�ำงานที่
บ้ า น (Work From Home) กลายเป็ น เรื่ อ งปกติ มี ก ารใช้ บ ริ ก าร
Food Delivery มากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น

สรรสาระ

การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการ • ชีพจร (Pulse) ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอัตราการเต้นของชีพจร
ให้บริการทางการแพทย์
60-100 (เฉลี่ย 80 ครั้ง/นาที)
ด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) หลายคน
หาข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ สั ง เกตุ อ าการของตั ว เองในเบื้ อ งต้ น          
โดยผ่านช่องทางออนไลน์ และมีหลายครอบครัวจัดหาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่สามารถตรวจเช็คร่างกายแบบพื้นฐานเองด้วยซึ่ง
จะมีแนวโน้มมากขึ้นในแบบฐานชีวิตใหม่ ในอนาคต ในที่น้ีจะเป็น
กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ วั ด สั ญ ญาณชี พ ประเภท เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต
เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดการหายใจ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และ
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด โดยเครื่องมือเหล่านี้สามารถ
ตรวจสอบยี่ ห ้ อ ที่ มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพจากองค์ ก รอาหารและยา
(ประเทศไทย) ได้ โดยค่ามาตรฐานของร่างกายปกติทั่วไปให้ไว้พอ
สังเขป ดังนี้

• ความถี่ของการหายใจขึ้นกับอายุ ในที่นี้จะขอให้เกณฑ์ใน ผู้ใหญ่
ดั ง นี้ ผู ้ ใ หญ่ 12–20 ต่ อ นาที และผู ้ ใ หญ่ ข ณะออกก� ำ ลั ง กาย
35–45 ครั้งต่อนาที
• อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยทั่วไป ไม่เกิน (37±0.5) °C
• ค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดไม่ควรต�่ำกว่า 95%

อย่างไรก็ตามการได้รับค�ำปรึกษาและแนะน�ำจากแพทย์โดยตรง
ยังเป็นรูปแบบที่ต้องการส่วนมาก ดังนั้นการบริการการดูแลสุขภาพ
ผ่านระบบออนไลน์จึงกลายเป็นรูปแบบการบริการทางการแพทย์
ที่น�ำเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ มาสนับสนุนการให้บริการ
ทางสุ ข ภาพทางไกล และการใช้ น วั ต กรรมด้ า นหุ ่ น ยนต์ แ ละรบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ที่หลากหลายมาใช้ในสถานพยาบาลเพื่อการรักษา
• ค่าความดันโลหิตปกติของผู้สูงอายุ โดยทั่วไป ถือว่าค่าความ
ระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยอีกด้วย
ดันตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันตัวล่าง
ไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท
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ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine/Telehealth) คือระบบ
การให้บริการการรักษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้ป่วย
ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งแพทย์และผู้ป่วย
สามารถสนทนาและสื่อสารกันผ่าน Online Application แม้อาจ
จะยังไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทย แต่ในสหรัฐฯก�ำลังเริ่มเป็นที่
นิ ย มมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ช่ ว ยให้ ผู ้ ค นไม่ อ ยากไปโรงพยาบาลโดยไม่
จ�ำเป็น ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา
และยังสามารถเข้าถึงคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย เช่น การให้
ค�ำปรึกษา การติดตามอาการ การแปลผลตรวจสุขภาพกับแพทย์
ผ่านระบบ Virtual Hospital เป็นต้น และด้วยระบบ Telehealth  
ที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นนั้น มีเทคโนโลยีที่ก�ำลังเป็นที่ถูก
กล่าวถึง คือ เครื่องมือในกลุ่ม Handheld Examination Kit เช่น
Tyto-Care ซึ่งเป็น Digital Stethoscope หรือ เครื่องมือที่ใช้ฟัง
เสียงหัวใจและปอด อีกทั้งยังสามารถส่องดูหู ล�ำคอ จมูก ผิวหนัง
และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในเครื่องเดียว ท�ำให้แพทย์ได้ข้อมูลจาก
ร่ า งกายคนไข้ โดยไม่ ต ้ อ งสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด โดยตรง โดยที่ ผู ้ ป ่ ว ยไม่
จ�ำเป็นต้องมีกลุม่ เครือ่ งมือวัดสัญญาณชีพไว้ประจ�ำบ้านด้วย เครือ่ งมือ
ในกลุ ่ ม Handheld Examination Kit นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองจาก
องค์ ก ารอาหารและยาของทั้งสหรัฐอเมริก าและไทย (ข้ อมู ลจาก
รพ. สมิติเวช สุขุมวิท)

การแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง (Precision health medicine)
เป็นการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา
ในอดีตที่ใช้วิธีการเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยทุกคน มาเป็นการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจง โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อม
และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยมาพิจารณาหาสาเหตุ หรือแนวทาง
ป้ อ งกั น รวมถึ ง วิ ธี ก ารรั ก ษาที่ เ หมาะสมเฉพาะเจาะจงกั บ ผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละรายเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้ ว ยรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบใหม่ แ ตกต่ า งจากในอดี ต           
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ ค นในสั ง คมเคยปฏิ บั ติ กั น มาอย่ า งปกติ เ ดิ ม
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ต้องเตรียมพร้อม
รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว และอยู ่ ร อดได้ ส่ ง ผลให้ ด ้ า นการ
สาธารณสุขได้มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์มากขึ้น นับได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถี
ชิ วิ ต ใหม่ ข องประชากรในสั ง คมไทยกั บ การรั ก ษาทางการแพทย์       
ภายหลังการระบาดของโควิด-19 คาดว่าในอนาคตการแพทย์และ
สาธารณสุขด้าน Online Medical Consulting และการ ใช้หุ่นยนต์
รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการดูแลรักษาทางการแพทย์
จะมีความส�ำคัญมากกว่าเดิม ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอร์ม
ด้านสุขภาพเป็นบริการพื้นฐาน และการป้องกันความเจ็บป่วยจะ
มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเมือง
ระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางสุขภาพ แหล่ ง ชุ ม ชน และ บ้ า น จะต้ อ งมี บ ริ ก ารสุ ข ภาพและสุ ข ภาพจิ ต           
และการแพทย์มากขึ้น  ยกตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลที่ต้องดูแล         ในแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคตทั่วถึงกัน
ผู้ป่วยหลักพันราย การใช้หุ่นยนต์ในภารกิจช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยใน
การส่งอาหาร ยา  การเชื่อมต�ำแหน่งผู้ป่วย และการใช้วิดีโอในการ เอกสารอ้างอิง
ติดตามดูแลผู้ป่วย การตรวจต�ำแหน่งป้องกันกรณีผู้ป่วยตกเตียง   1. https://www.tmbameastspring.com/insights/new-normal
การมอนิเตอร์ต่างๆพร้อมส่งสัญญาณเตือน นวัตกรรมเหล่านี้นับ
ว่ามีความส�ำคัญในการรักษาระยะห่างการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่าง 2. นพ. ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท จุดเปลี่ยนสุขภาพ New Normal
มากเช่นกัน
หลังวิกฤติโควิด-19 บทความสุขภาพวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Potential of AI) การ 3. https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/heart_
แพทย์ได้น�ำ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ประโยชน์อย่าง
disease/vs/respiratory.html
แพร่หลายและในอนาคต AI จะมีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
ดังนี้
4. มิ ติ ใ หม่ ข องวงการแพทย์ ห ลั ง การระบาดของโควิ ด -19 โรง
พยาบาลบ�ำรุงราษฎร์12 พฤษภาคม 2563
• ใช้ตรวจจับโรคอุบัติใหม่ ช่วยให้ตรวจพบและป้องกันโรคระบาด
อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
5. Predictors of oxygen saturation ≤95% in a cross-section• ใช้พยากรณ์การระบาดของโรค ได้ถูกต้องว่าไวรัสจะระบาดจาก
al population based survey. ML Vold, U Aasebø – Reอู่ฮั่นไปยังกรุงเทพ โซล ไทเป โตเกียวหรือที่อื่นทั่วโลก
spiratory Medicine, Nov 2012
• ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส  AI ช่วยเร่งให้ค้นพบยา
รักษาโรคท�ำได้เร็วยิ่งขึ้น
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(ทีม่ า : https://lllplatform.eu/from-the-network/eden-co-designing-the-next-normal-of-european-institutions-of-higher-education/)

ส่อง 10 เทรนด์ The next normal
จากความปกติใหม่สู่ “ความปกติถดั ไป”
ธนิษฐา ภูลวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

นับตัง้ แต่โควิด 19 เริม่ เข้ามาแพร่ระบาด การใช้ชวี ติ ของผูค้ นทัว่ โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เพราะมีผลต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราในทุกด้าน จนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่
หรือ New Normal ทีเ่ ราทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ในเรือ่ งของการรักษาความสะอาด
สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและลดการเดินทาง เพื่อลด
ความเสีย่ งการติดเชือ้ และแพร่เชือ้ แต่ถงึ อย่างไรโควิด 19 ก็จะไม่ได้หายจากเราไปไหนและเรา
ยังคงต้องใช้ชวี ติ อยูก่ บั โรคระบาด โดยปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับวิถชี วี ติ ในล�ำดับถัดไป
ที่มีชื่อว่า Next Normal หรือ “ความปกติถัดไป” ซึ่งจะมีบทบาทส�ำคัญเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจทิ ลั ใหม่ ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์
ซึ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ              
ผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เช่น บ้านทีจ่ ะไม่ได้เป็นแค่ทอี่ ยูอ่ าศัยอีกต่อไปเพราะมีการน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอ�ำนวยความสะดวก การเปลีย่ นมาเป็นสังคมทีไ่ ร้การสัมผัสเพือ่ สุขอนามัย
และการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสามารถสรุปปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ          
ได้ 10 อย่างด้วยกัน ดังนี้

1
อาหาร
เน้นการบริโภคอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สุขภาพทีด่ ี
และไม่กอ่ ให้เกิดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม เช่น
อาหารทีเ่ ป็น Plant based หรือมาจากพืช
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2

3

4

ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เน้นการท�ำบ้านให้เป็น Smart home ใช้
เทคโนโลยีมาท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น เช่น การสั่งเปิดปิดไฟ หรือ เครื่อง
ปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
มือถือ

ยานพาหนะ
ให้ความส�ำคัญกับยาน
ยนต์ไร้คนขับ และยาน
ยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
พบเห็นได้มากขึ้น

โซเชียลมีเดีย
มีการปรับรูปแบบใหม่ๆเพือ่ การใช้งานทีห่ ลากหลาย โดยมีการ
ท�ำการตลาดเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้งานยิ่งขึ้น  เช่น  แอปพลิเคชั่น
Tik tok ทีม่ กี ารตกแต่งภาพหรือคลิปสัน้ ให้เป็นกระแสในโซเชีย
ลมีเดีย เพื่อเรียกความสนใจและเสียงหัวเราะจากผู้รับชม

5

6

7

สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG
Fast-moving consumer goods (FMCG) หรือสินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ ไปทีม่ กี าร
ซือ้ ขายกันอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกจากต้นทุนทีต่ ำ �่ มักเป็นสินค้าทีไ่ ม่คงทนและ
ใช้แล้วหมดไป เช่น  สบู่ กระดาษช�ำระ แชมพู บะหมีส่ ำ� เร็จรูป ซึง่ จะเปลีย่ นไป โดย
ผูบ้ ริโภคจะหันไปเลือกใช้สนิ ค้าทีผ่ ลิตจากธรรมชาติ เป็นสูตร Natural หรือ Organic ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ

เงิน
ผู ้ ค นหั น มาจั บ จ่ า ยผ่ า น
ช่องทาง e-payment มาก
ขึ้น ลดการพกเงินสด ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่ลดการ
สัมผัสอย่างแท้จริง

เครื่องนุ่งห่ม
นอกจากความสวยงาน
และคุ ณ ภาพ ก็ ยั ง ให้
คุ ณ ค่ า กั บ การใช้ วั ส ดุ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น

8

9

10

ยา
ผู้คนมองหาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาก
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกาย

โทรศัพท์มือถือ
ผูผ้ ลิตหันมาสนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากขึน้
เช่น การไม่แถมที่ชาร์จแบตเตอรี่

พลังงาน
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
ส�ำคัญมากขึ้น จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
และพัฒนาขึ้น

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด 19 นับว่าเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทั้งในด้านการใช้ชีวิตของผู้คนและสังคม                
โดยค่อยๆขยายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆ จนในวันหนึ่งจะกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้
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รอบรู ้รอบโลก
ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal
สุวรรณี แทนธานี
นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีท่ วั่ โลกก�ำลัง
เผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั ก่อให้เกิดผลกระทบรอบด้านทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ
และวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของคนในสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างมาก การคาดการณ์
วิถคี วามปกติถดั ไป หรือ Next Normal จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์          
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยยกกรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมทีม่ ี
แนวโน้มเติบโตจากประเทศที่มีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ขบั เคลือ่ น
อุตสาหกรรมของประเทศไทย

1) สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศทีท่ รงอิทธิพลมากทีส่ ดุ ในโลก ทัง้ ยังเป็น
ประเทศทีม่ มี ลู ค่าการค้าและมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศสูงทีส่ ดุ ใน
โลก มีขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของโลกและมีความสามารถ
ในการแข่งขันทางดิจทิ ลั ทีส่ งู อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาก็ยงั มีปญ
ั หา         
ในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาเกีย่ ว
กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อัตราอาชญากรรม และความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สังคม ทัง้ นี้ รัฐบาลน�ำโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้วางแผนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน American Jobs Plan พร้อมทัง้ ส่งเสริมการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การปรับตัวในยุค Next normal ดังนี้

โครงสร้างพืน้ ฐาน American Jobs Plan มีแผนการลงทุน 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อติดตั้งบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั่วประเทศครอบคลุม
ประชากรทุกคน และมีแผนการลงทุนหลายหมืน่ ล้านเหรียญเพือ่ การวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การวิจยั
พัฒนา และทดลองใช้ “ดิจทิ ลั ดอลลาร์” ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง่ การ
ใช้ระบบเงินดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
เนือ่ งจากดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกทีใ่ ช้เป็นทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศ และเมือ่ การเปลีย่ นแปลงทางดิจทิ ลั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่ามหาศาล รัฐบาลสหรัฐฯ จึงพยายามที่
จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) อย่างจริงจัง โดยมีการสนับสนุนกองทุน Technology Modernization เพือ่ ปรับปรุงระบบไอทีของรัฐบาล
เศรษฐกิจใส่ใจ
สหรัฐอเมริกาเผชิญวิกฤตในภาคบริการการดูแลในระดับหนึง่ เนือ่ งจาก
ประชากรจ�ำนวนมากยังเข้าไม่ถงึ บริการทีด่ แี ม้จะอยูใ่ นระบบประกันสุขภาพ
(Medicaid) ดังนัน้ American Jobs Plan มีแผนทีจ่ ะลงทุน 4 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐในโครงสร้างพืน้ ฐานของเศรษฐกิจใส่ใจ (Care economy)
เพือ่ ขยายการเข้าถึงบริการให้การดูแลผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารทีบ่ า้ นและใน
ชุมชน และบริการการดูแลระยะยาวภายใต้ระบบประกันสุขภาพ จึงมี        
แนวโน้มทีอ่ ตุ สาหกรรมดังกล่าว จะเติบโตขึน้ อย่างมากในอนาคต

พลังงานสะอาด
สหรัฐฯ ประกาศนโยบาย “Build Back Better” เพือ่ ฟืน้ ฟูประเทศให้มี
ความยัง่ ยืน โดยประกาศเป้าหมายทีจ่ ะลดการปล่อยคาร์บอนจากภาค
โครงสร้างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สถานการณ์โควิด-19 ได้กระตุน้ ให้รฐั บาลสหรัฐฯ เล็งเห็นความจ�ำเป็น พลังงานเป็นศูนย์ ภายในปี 2578 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ในการฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ของประเทศ ซึง่ ในแผนการลงทุนด้าน จนเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ภายในปี 2593 แผน American Jobs
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รอบรู ้รอบโลก
Plan นอกจากนีป้ ระธานาธิบดีไบเดนยังได้เสนอแผนปฏิรปู ภาษี Made in
America Tax Plan ทีจ่ ำ� กัดสิทธิพเิ ศษทางภาษีของอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลทัง้ หมด และมีนโยบายทีจ่ ะบังคับใช้มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่
ให้ประเทศคูค่ า้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ซึง่ ทัง้ American Jobs
Plan  และ Made in America Tax Plan เน้นการรักษาประโยชน์ของชาว
อเมริกนั ปรับปรุงและฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมการผลิตภายในประเทศและเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

2) สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ
เป็นอันดับ 2 ของโลก ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีทผี่ า่ นมา จีนมีความเจริญ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นพลังขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมภิ าคและระดับโลกด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ เพิม่
ขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปี 2558 แม้วา่ หลังจากนัน้ จีนจะมีแนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจทีล่ ดลง อันเนือ่ งมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และสงครามการค้า แต่จนี ยังคงเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้ารายใหญ่ทสี่ ดุ
ของโลก และเป็นผูน้ ำ� เข้าสินค้ารายใหญ่เป็นอันดับทีส่ อง รวมถึงเป็นประเทศ
ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของตลาดผูบ้ ริโภคสูงทีส่ ดุ ในโลก

จากการเผชิญกับปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ รวมถึงปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลืองมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้จนี
กลายเป็นประเทศทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ ของโลก ประกอบ
กับการแข่งขันระหว่างประเทศเพือ่ พิชติ เป้าหมาย “Net-zero Carbon
Emission” จีนต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้รอ้ ยละ
65 ภายในปี 2573 และเป็นประเทศปลอดคาร์บอนภายในปี 2603 รวมถึง
ต้องการผลักดันเป้าหมายใหม่ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพือ่ ใช้ภายใน
ประเทศให้ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ รัฐบาลจีนจึงได้ออกนโยบายด้าน
เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี
ฉบับที่ 14 (China’s 14th Five-Year Plan 2021-2025) เพือ่ ลดปัญหาโลก
ร้อนตามข้อตกลงปารีส โดยมุง่ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ทีจ่ ะเข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิล
แบบ และจะกลายเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
จีนในอนาคต
การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ
รัฐบาลจีนเร่งด�ำเนินนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ วงจรคู่
ขนาน (Dual Circulation) ซึง่ ถือเป็นนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจรูป
แบบใหม่ (New Growth Model) ทีล่ ดการพึง่ พาการส่งออกและเทคโนโลยี
ของต่างชาติไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองโดยมุง่ ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ
ผ่านนโยบายการเพิม่ รายได้และสวัสดิการทางสังคม การยกระดับความ
เป็นสังคมเมือง และการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ ในประเทศ
ให้เป็นทางเลือกของผูบ้ ริโภคชาวจีนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ แข่งขันกับแบรนด์สนิ ค้า
จากต่างชาติโดยเฉพาะกลุม่ สินค้าฟุม่ เฟือย นอกจากนี้ มาตรการปิดเมือง
และกระแส “Work-From-Home” ทีผ่ คู้ นหันมานิยมซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์จากทีบ่ า้ น ท�ำให้การช�ำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโต
ขึน้ อย่างก้าวกระโดด ประกอบกับสมาคมด้านการช�ำระเงินและหักบัญชี
จีน (Payment and Clearing Association of China) ได้ออกนโยบาย
กระตุน้ ให้ประชาชนใช้จา่ ยผ่าน Online Payment, Mobile Payment และ
QR Payment ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพือ่ เลีย่ งการสัมผัสกับเชือ้ โรค
ซึง่ เป็นผลให้จนี ก�ำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ ข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด
อย่างเต็มรูปแบบ

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั
รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” ทีม่ งุ่
ปฏิรปู ภาคการผลิต โดยเปลีย่ นรูปแบบการผลิตจากการเน้นปริมาณสูก่ าร
เน้นคุณภาพทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูงในการผลิต เพือ่ มุง่ พัฒนาประเทศจีนให้
ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตทีแ่ ข็งแกร่งของโลก เน้นการลงทุนเเละพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั อาทิ เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ ระบบ
Cloud Computing และ Blockchain รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านศูนย์
ประมวลผลข้อมูล เช่น Big Data Center ซึง่ การเกิดขึน้ ของสถานการณ์โค
ยุทธศาสตร์ขบั เคลือ่ นอุตสาหกรรมของประเทศไทย
วิด-19 ได้กลายมาเป็นแรงกระตุน้ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้รฐั บาลเร่งรัดการพัฒนา
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ร่วมกับภาคเอกชน เพือ่ ใช้รบั มือกับภาวะวิกฤติ ซึง่
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยเร่งการเปลีย่ นถ่ายสังคมของจีนให้กา้ วสูส่ งั คมดิจทิ ลั ได้กำ� หนดกรอบทิศทางนโยบาย และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพือ่ ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ พร้อมมุง่ เน้นอุตสาหกรรมส�ำคัญในปี
ได้
2565 ดังนี้
เศรษฐกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อม
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รอบรู้รอบโลก
1. เกษตรสร้างมูลค่า ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
อนาคตแห่งอาเซียนในปี 2570 และเป็น 1 ใน 10 ของผูส้ ง่ ออก
อาหารโลก ควบคูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก มุง่ เน้นการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

7. อุตสาหกรรมพืชกัญชง ขับเคลื่อนกัญชงสู่ Hemp Hub of
ASEAN ในปี 2570 โดยมีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม
พืชกัญชงสูเ่ ชิงพาณิชย์ เป็นผูส้ ง่ ออกอันดับ 1 ของอาเซียน คาด
ว่าจะสร้างมูลค่าจากเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 1% ของจีดีพี
การผลิตหรือ 40,000 ล้านบาท โดยมีการบูรณาการความร่วม
มือกับหลายภาคส่วนทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
กัญชง

2. อุตสาหกรรมชีวภาพ ก�ำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่
การเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570 โดยเป้าให้มขี ยาย
อ้างอิง
ตัวได้ 10% โดยสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ จากวัตถุดบิ
1. ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal เข้าถึงได้จาก
ชีวภาพทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจชีวภาพ พัฒนา
https://sme.go.th/upload/mod_download/downก�ำลังคนให้เชี่ยวชาญ สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
load-20210825103300.pdf เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
เฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายธุรกิจ
2. ส่องยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุค Next Normal เข้าถึง
3. การแพทย์ครบวงจร ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมและบริการการ
ได้จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/980407
แพทย์ขยายตัวได้ 5% ต่อปี สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมให้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical
Hub โดยมุ่งเป้าหมายระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570
4. บริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ขยายตัวได้ 5%
ต่อปี โดยมีมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้ง
จากในและต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ นทัง้ ระบบ
แบบครบวงจร ยกระดับความสามารถของผูผ้ ลิต ผูพ้ ฒ
ั นา และ
ผู้ออกแบบ รวมทั้งการสร้างระบบของไทย ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างโมเดลในการท�ำธุรกิจใหม่ใน
อนาคต
5. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เพือ่ ตอบรับทิศทางการพัฒนา
ของตลาดยานยนต์โลก รวมทั้งการด�ำเนินไปสู่สังคมคาร์บอน
ต�่ำ  และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 เพื่อ
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยตัง้ เป้าหมายการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า Zero Emission Vehicles หรือ ZEV จ�ำนวน
725,000 คันต่อปี หรือ 30% ของการผลิตรถยนต์ภายในปี 2573
6. อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ มี เ ป้ า หมายให้
ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตและการใช้หนุ่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัติในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี
2569

ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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วศ. ร่วมคณะ รมว.อว ส่งมอบเทคโนโลยีช่วยน�้ำท่วม อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุ ธยา

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ร่วมติดตาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่ มและติดตามผลการด�ำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสูต่ ำ� บล มทร.
สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา น�ำเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต  เเละเทคโนโลยี เครื่องกรอง
น�ำ้ เพือ่ ผลิตน�ำ้ สะอาดและปลอดภัย ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
ณ ชุมชนบ้านกุม่ อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุทธยา และชมผลงาน
ด้านการบริหารจัดการน�้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ 
(สสน.) ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
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มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2564
“Dss Edu-care Station : สถานีสขุ ภาพ”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วม พิธีเปิดงาน “มหกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ 2564” โดยมี พ ลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน วศ.
ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการในธี ม “Dss Edu-care Station : สถานี
สุ ข ภาพ” แบ่ ง ออกเป็ น 2 โซน ประกอบด้ ว ย โซนที่ 1 Herb
For Health (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการ
แพทย์ แ ละสมุ น ไพร ได้ แ ก่ กั ญ ชง ขมิ้ น ชั น ว่ า นหางจระเข้
และฟ้ า ทะลายโจร และโซนที่ 2 นวั ต กรรมทางการแพทย์       
โดยจะมี อ งค์ ค วามรู ้ เ รื่ อ งชุ ด PPE  และหุ ่ น ยนต์ ป ิ ่ น โต 2 ที่
พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรทางการ
แพทย์ ในการขนส่ ง อาหาร เวชภัณฑ์ ลดความเสี่ย งระหว่ า ง
บุ ค ลากรทางการแพทย์ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และ
การประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมือ งทองธานี
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565

35

DDS NEWS
วศ.อว.ปิ ดจ็อบ Clear & Clean
พร้อมส่งมอบน�้ำยาฆ่าเชื้ อและอุ ปกรณ์ให้ 4 โรงเรียน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ปิดโครงการ Clear & Clean โดยอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทริยา
ไชยมณี เลขานุการกรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมด�ำเนิน
การในตลอดช่วงระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ ตั้งแต่
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 วศ.อว. ได้ลงพื้นที่
ต่างๆ จ�ำนวน 30 ครั้ง เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อท�ำความสะอาด
ส่งมอบอุปกรณ์และสนับสนุน ชุด PPE พร้อมสาธิตวิธี
การใช้น�้ำยา Sodium Hypochlorite ที่ วศ. น�ำมาใช้มี
คุณสมบัตติ ามทีส่ หภาพยุโรปแนะน�ำให้ใช้ในการฆ่าเชือ้
โควิด อีกทั้งจัดท�ำคู่มือการใช้งานถ่ายทอดองค์ความรู้
การใช้งานน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ผ่านวิดโี อสาธิตให้กบั หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถน�ำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิ ดงานวันดินโลก ประจ�ำปี 2564
จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จราชด�ำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน         
“วันดินโลก” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน
วันดินโลก โดยนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ อธิบดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เข้ า ร่ ว มรั บ เสด็ จ ฯ ภายใน
นิทรรศการ ”ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้” ซึง่ เป็นการด�ำเนิน
งานตามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ดว้ ย วทน. โดย วศ. ได้นำ� ตัวอย่างผลงานวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
มาร่วมจัดแสดง ได้สง่ เสริมและสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.” ณ สถานี
พัฒนาที่ดิน อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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วศ.ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ในสถาบันการอุ ดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิ งพื้นที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดงานสัมมนา
“โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับ
การพัฒนาเชิงพืน้ ที”่ ในรูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom
meeting และ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าร่วมบรรยายและเสวนา เพือ่ สนับสนุน
ห้องปฏิบตั กิ ารในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถน�ำระบบ
คุณภาพไปใช้ในการด�ำเนินงานและพัฒนาหน่วยตรวจ
สอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน ซึ่งมีผู้
เข้าร่วมการสัมมนาทัง้ สองระบบจ�ำนวน 550 คน ประกอบ
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ 39 แห่ง ภาคการศึกษา 69 แห่ง
และภาคเอกชน 18 แห่ง ณ ห้องประชุมอัครเมธี
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วศ.จับมือสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมมือด้านวิชาการและและส่งเสริม
อนุญาโตตุลาการ ส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมกับการให้
บริการทาง ว และ ท

วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ได้ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมอนุญาโตตุลาการ  
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการทีเ่ สริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายและการระงับข้อพิพาททางเลือก ทัง้
การไกล่เกลีย่ และการอนุญาโตตุลาการ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
การระงับข้อพิพาทเป็นทางเลือกในการส่งเสริมงานด้านวิจยั
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคุณภาพของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล โดยมี
นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และ ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชยั ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผูร้ ว่ มลงนามทัง้ สองฝ่าย
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565

39

DDS NEWS
วศ.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ�ำปี 2564

วั น ที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวภั ท ริ ย า ไชยมณี             
เลขานุการกรมฯ เป็นผู้แทน วศ. รับมอบเกียรติบัตร
“ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” เพื่อประกาศยกย่อง
องค์ ก รคุ ณ ธรรม หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ประจ�ำ
ปี 2564 โดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง
อว. เป็นประธานมอบเกียรติบตั ร  ทัง้ นี้ นพ.ปฐม สวรรค์
ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ที่องค์กรได้รับเกียรติบัตรฯ ครั้งนี้ โดยกล่าวว่า วศ.             
มีความมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว เป็นแบบอย่างความ
ภาคภูมิใจในการสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงการป้องกันการทุจริต ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นการส่งเสริม ให้บคุ ลากรปรับเปลีย่ นทัศนคติ
พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิบัติงานราชการให้
สัมฤทธิ์ผล สู่องค์กรแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืน ต่อไป
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วศ.ร่วมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ยกระดับงานวิจัยข้าว จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ วศ. ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานเทศกาล                
ข้าวหอมมะลิโลก ครัง้ ที่ 21 พร้อมน�ำผลิตภัณฑ์จากผลงาน
วิจยั และพัฒนาด้านอาหารและสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ร่วม
จัดแสดง จ�ำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ เครือ่ งดืม่ น�ำ้ นมข้าวผสม
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรสผสมโปรตีน
จากจิง้ หรีด แป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ ขนมอบ
กรอบจากปลายข้าวพองกรอบด้วยไมโครเวฟ ภาชนะพร้อม
ทานจากแป้งข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
สมุนไพรจากน�ำ้ มันร�ำข้าว ซึง่ เป็นผลงานวิชาการทีส่ อดคล้อง
ตามความร่วมมือบันทึกความร่วมมือการพัฒนาข้าวหอม
มะลิทงุ่ กุลาร้องไห้ ทัง้ 5 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร
สุรินทร์ และมหาสารคาม) ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ข้าวและโคครบวงจร
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วศ. พร้อมทีม อว. ลงพื้นที่ชุมพร พัฒนาแปรรู ปพืชเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ พร้อม
ทีมนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงพื้นที่พัฒนากลุ่มแปรรูปเพื่อ
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(วทน.) กรณีศึกษา ใบกระท่อม กัญชา กัญชง ปาล์มน�้ำมัน น�ำทีมลงพื้นที่ โดย            
รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์          
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ
อว. คณะผูบ้ ริหาร นักวิจยั สังกัด อว. และหน่วยงานพันธมิตร ณ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
เลขที่ 73/1 อ.หลังสวน และบ้านเด่นรักษ์ อ.สวี จ.ชุมพร การลงพืน้ ทีค่ รัง้ นีถ้ อื เป็นการ
เปิดเวทีให้เกษตรกร จ.ชุมพร ได้ชี้แจงประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเพื่อที่ทีมงานจะได้
ทราบถึงความต้องการและน�ำกลับไปประชุมร่วมกับทีมรัฐมนตรี อว. พร้อมจัดตั้ง
คณะท�ำงาน วาง road map และเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่หน่วยงานที่ได้รับมอบ
หมายจะได้เดินหน้าลงพืน้ ทีท่ ำ� งานแก้ปญ
ั หาถูกจุดตามทีเ่ กษตรกรต้องการเพือ่ สร้าง
งาน สร้างรายได้ให้เป็นรูปธรรม เสริมฐานรากชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันที่ 7 มีนาคม 2565  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตของผูบ้ ริหารกรม
วิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการ
ปฏิบัติงาน ท�ำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตทั้งในเชิง
นโยบายและการประพฤติมิชอบ อีกทั้งได้มีการประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) งดรับของขวัญ
และของก�ำนัลทุกชนิด เปลีย่ นเป็นค�ำอวยพรหรือใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์แทนในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส เพือ่ เสริม
สร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส รวมถึงเป็นการป้องกันการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไม่เป็นธรรม ทัง้ นีก้ รมวิทยาศาสตร์บริการ
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน
ปี ท่ี 71 ฉบับที่ 218 มกราคม 2565
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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