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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               
ได้วางรากฐานงานบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประเทศไทย 
มายาวนาน จนย่างเข้าสู ่ปีที ่130 โดยมบีทบาทภารกจิหลกัในการสร้างความเข้มแขง็ห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบ และสอบเทียบสู่มาตรฐานสากล ผ่านงานบริการต่างๆ ได้แก่ การทดสอบคุณภาพสินค้า  
การสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับทุติยภูมิ การรับรองผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและรับรองระบบงาน 
ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและการรับรองบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการทดสอบและการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่เผยแพร่
องค์ความรู้ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า วศ. มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  
โดย วศ. พร้อมด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในการน�าองค์ความรู้ 
ที่เชี่ยวชาญใช้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ทศวรรษที่ 13 กับการเปลี่ยนผ่านสู่ความท้าทาย

สารอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ
ิบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ในช่วงปี 2563 ทกุประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยเผชญิกบัวกิฤตกิารระบาดของเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อคณุภาพชวีติและระบบเศรษฐกจิโดยรวม 
ในวงกว้ าง หลายๆ ประเทศให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง วศ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงใช้
ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางคุณภาพของประเทศ ปฏิบัติภารกิจ 
ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายด�าเนินการจดัท�าประกาศข้อแนะน�าคณุลกัษณะหน้ากากอนามยัแบบผ้า 
เพ่ือคว ามเหมาะสมด้านการใช้งานแก่ประชาชน ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้ง
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าตามประกาศข้อแนะน�าดังกล่าว  นอกจากนี้  วศ.  
ยังมีส่ วนร่วมในการก�าหนดคุณลักษณะและการตรวจสอบคุณภาพชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE)  
Surgical gown/Isolation gown ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 Level 2 รุ่น “เราสู้” และ 
ชุด Coverall Level 4 รุ่น “เราชนะ” โดยนวัตกรรม PPE ที่ วศ. มีส่วนร่วมในการพัฒนาขึ้นตาม 
ข้อก�าหนดนี ้สามารถซกัและใช้ซ�า้ได้มากกว่า 50 ครัง้  นอกจากนี ้วศ. ยงัร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่าย
ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืทดสอบอปุกรณ์ป้องกันการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจหรอื PAPR พารามเิตอร์
ในส่วนของ การทดสอบการรั่วซึม โดยประยุกต์ขึ้นเองตามทรัพยากรที่มี และสถานการณ์ของ
ประเทศ ซึ่งผลการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ 

ปัจจุบัน วศ. มีการขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายมิติ อาท ิ 
การขยายเค รือข่ายการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบของ อว. ไปยังสถาบันการศึกษา  
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล  
ตลอดจนการ ท�าวิจัยร่วมกัน เพื่อน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

วศ. เช่ือมัน่ว่าการด�าเนนิการจะตอบโจทย์การพฒันาประเทศและอ�านวยความสะดวกให้กบั 
ประชาชนผูใ้ช้บรกิารมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบับทบาทส�าคญัที ่วศ. ได้รบัมอบหมายให้เป็นตวักลาง 
ในการเชือ่มโยงเครอืข่ายการขบัเคลือ่นโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ หรือ NQI ซึง่เป็น 
กลไกส�าคญัทีจ่ะช่วยยกระดบัการผลติสนิค้าให้มคีณุภาพและมาตรฐานในทกุมติ ิส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวไทยและผลักดันให้นวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

          

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสำกลดำ้นกำรตรวจสอบและรับรองทำงวิทยำศำสตร์

พันธกิจ
1.	ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ	MSTQ	
2.	เสริมสร้ำงศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล	
3.	วิจยัและพฒันำเพือ่เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคณุภำพ	รวมทัง้สร้ำงคณุค่ำทำงเศรษฐกจิและชมุชน	
4. เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนคุณภำพห้องปฏิบัติกำร

ภารกิจและอ�านาจหน้าที่
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรโดยด�ำเนินก�ำกับดูแล	ส่งเสริม	วิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 รวมทั้งเป็นสถำนปฏิบัติกำรกลำงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อเสริมสร้ำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต	ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	และพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมอยำ่งยั่งยืน	โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

1.	พฒันำคณุภำพห้องปฏิบตักิำร	โดยกำรส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และด�ำเนนิกำรรบัรองระบบงำนห้องปฏิบตักิำรทำงวทิยำศำสตร์
ตำมมำตรฐำนสำกล	เพือ่เพิม่ศกัยภำพและขดีควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรให้เป็นทีย่อมรบัของนำนำประเทศ	ท�ำให้ผลติผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภำพ

2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร	 โดยกำรบริหำรจัดกำร	 ฝึกอบรมทำงวิชำกำร	 และเทคนิคปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์	 เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะให้แก่บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรของภำครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ

3.	พัฒนำหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 โดยกำรจัดหำ	 จัดระบบ	 และจัดบริกำรสำรสนเทศ 
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 และด�ำเนินกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลำงของข้อมูลทำงวิชำกำรและข้อมูล
สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

4.	วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชุมชน	 โดยกำรศึกษำ	 วิจัย	 และพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็น	รวมทั้งถำ่ยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

5.	เป็นสถำนปฏิบัติกำรกลำงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	 โดยให้บริกำรทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์
ทำงด้ำนฟิสิกส	์เคมี	เคมีเชิงฟิสิกส์	ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม	และวิทยำศำสตร์ชีวภำพ	รวมทั้งสอบเทียบควำมถูกต้องเที่ยงตรง
ของเครื่องมืออุปกรณ์วัดแก่หน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชน	ตลอดจนประชำชนทั่วไป

6.	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นไปตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของกรม	 หรือตำมที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตร ี
มอบหมำย
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ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตั้งแต่	23	มี.ค.	63	-	30	ก.ย.	63

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตั้งแต	่1	ต.ค.	62	-	30	ก.ย.	63

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ตั้งแต	่31	ก.ค.	61

นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา 

(นักวิทยาศาสตร์) ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่	11	มี.ค.	62	-	30	ก.ย.	63

ประจ�าปีงบประมา
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวภัทริยา ไชยมณี
เลขานุการกรม
ตั้งแต่	1	มิ.ย.	63

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน

ตั้งแต	่5	มี.ค.	62	-	30	ก.ย.	63

ดร.พจมาน ท่าจีน
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและ

รับรองห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต	่	26	ต.ค.	61

ดร.ภูวดี ตู้จินดา
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต่	1	มิ.ย.	63

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต	่10	เม.ย.	63

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
ผู้อ�านวยการกองเคมีภัณฑ์

และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ตั้งแต	่28	ม.ค.	63

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
ผู้อ�านวยการกองวัสดุวิศวกรรม

ตั้งแต่	19	ก.ค.	62

นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์
ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหาร

และวัสดุสัมผัสอาหาร
ตั้งแต	่9	มิ.ย.	63	-	30	ก.ย.	63

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
ผู้อ�านวยการกองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ตั้งแต	่25	มิ.ย.	62

ประจ�าปีงบประมา
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หมายเหตุ: โครงสร้ำงของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ตำมโครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน	พ.ศ.	2563

โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดี

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

ส�านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.)

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

รองอธิบดีรองอธิบดี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

กองผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

กองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

ส�านักงานเลขานุการกรม (สล.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

กลุ่มอ�านวยการวิจัย (อจ.)
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สรุปอัตราก�าลังข้าราชการ /ลูกจ้างประจ�า / พนักงานราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ล�าดับ  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน จ�านวน
     ราชการ 
 1	 ส่วนกลำง	 6	 0	 2	 8
	 2	 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร	 2	 0	 1	 3
	 3	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม	 41	 28	 35	 104
	 4	 ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน	 34	 5	 26	 65
	 5	 ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร	 23	 0	 5	 28
	 6	 ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร	 9	 5	 6	 20
	 7	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 23	 1	 5	 29
	 8	 กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 35	 2	 21	 58
	 9	 กองวัสดุวิศวกรรม	 58	 3	 14	 75
	 10	 กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร	 29	 1	 26	 56
	 11	 กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์	 20	 2	 10	 32
                                          จ�านวนรวมทั้งหมด 280 47 151 478

	 	 ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยำยน	2563
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 1.เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการกลางอ้างอิง 
เพื่อการทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

2.ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ของประเทศตามมาตรฐานสากล 3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วทน. และเสริมสร้าง                            

เป้าหมายที่ 1. ภาคการผลิตมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ครบวงจร
รองรับตามมาตรฐานส�าคัญ

เป้าหมายที่ 2. ห้องปฏิบัติการของประเทศท่ี 
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

(วท.5) มลูค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการน�าผลงานวจิยัและพฒันา
ไปใช้ประโยชน์ 90 ล้านบาท
(วท.6) ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน�าไปใช้ในการสร้าง 
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ร้อยละ 10
(วท.7) จ�านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน�าไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวตักรรมท่ีขอขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยอนมุตั ิและจดัส่งข้อมลู
ให้ส�านักงบประมาณแล้ว 1 ผลงาน
(วท.8) จ�านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 42 เรื่อง
(วท.9) จ�านวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 1 ราย
(วท.10) จ�านวนบคุลากรทีท่�างานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี324 คน

4.1 ผลักดันให้มีการวิจัยพัฒนาที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
และความต้องการของผู้ประกอบการ
4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาสินค้า OTOP และ
การใช้ประโยชน์ในภูมิภาค 
4.3. เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.2) จ�านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
5 เรื่อง

(วท.3) จ�านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 4,050 
รายการ
(วท.4) จ�านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 10,000 คน1.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบ

1.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ รับรอง 
 สินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค
1.3 เร่งรัดการจัดท�าระบบ MSTQ เพื่อรองรับการบริการในภาคอุตสาหกรรม

3.1 เร่งรัดการพัฒนาหลัก 
สูตรตามความต้องการของ
ภาคการผลิต
3.2 ส่งเสริมให้มีการขยาย 
ขอบข่ายการรับรองความ 
สามารถบุคลากร

ผลผลิต : ก�าลังคนทาง ว  
และ ท ที่ได้รับการพัฒนา

• จ�านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม (10,000 คน)
• ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
ที่สามารถน�าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิตและ 
บริการ (ร้อยละ 90)
• ความส�าเร็จในการขยาย
ขอบข่ายการรับรองความ
สามารถบุคลากร (ระดับ 5)
• ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
(ร้อยละ 80) 

2.1 เพิ่มศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการของประเทศให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.2 ส่งเสริมการถ่ายทอด 
ความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ
2.3 ส่งเสริมให้มีการผลิต 
วัสดุอ้างอิง

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่
ได้รบัการพฒันาและรบัรอง
ความสามารถ

• จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล 
(125 ราย) 
• จ�านวนผู้ประกอบการน�าวัสดุ
อ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพ (350 ราย)
• ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
(ร้อยละ 80)

ผลผลิต :  
สินค้า ได้รับ
การตรวจสอบ 
สอบเทียบ
คุณภาพ

ค.วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การ
สร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ

• จ�านวนเทคโนโลยี
/นวัตกรรมที่น�าไป
ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม/ 
คลสัเตอร์เป้าหมาย 
(1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• ร้อยละของ
การให้บริการ
โครงสร้างพื้น
ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5)
• ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

ค.พัฒนาศูนย์
บริการทดสอบ
สินค้าแบบครบ
วงจร

ค.วิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมเพื่อแก้
ปัญหา สร้างความ
เข้มแขง็ด้านสงัคม
ชุมชน และความ
มั่นคง

• จ�านวนเทคโนโลยี
/นวัตกรรมที่น�าไป 
ใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาสังคม/
ชุมชน
(1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• ผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการ
พัฒนา 
(100 ราย)
• จ�านวน
รายการทดสอบ
ใหม่ (7 รายการ)
• จ�านวน
รายการทดสอบ
ที่ขอรับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน ISO/
IEC 17025 
(55 รายการ)

ค.พัฒนา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้า

ค.วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของ
ประเทศและ
ขดีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี

• จ�านวนเทคโนโลย/ี 
นวัตกรรม จ�านวน 
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ที่ขอรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน 
(200 ผลิตภัณฑ์) 
• ที่สามารถก�าหนด  
แนวทางน�าไปต่อ 
ยอดเชิงลึกหรือน�า 
ไปใช้แก้ปัญหาการ 
ด�าเนินงานของ
หน่วยงาน 
(1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม)

• พัฒนาร่าง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ระดับชาติ 
(มอก.) 
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของภาค
อุตสาหกรรม 
(4 ร่าง)

ค.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สอบเทยีบรองรบั
อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร

ค.พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทาง 
คุณภาพ

• ร้อยละของ
จ�านวนผูร้บับรกิาร
ที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5) 

• ร้อยละของ
การให้บริการ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 5)

ค.ยกระดับ
คุณภาพห้อง
ปฏิบัติการ
ทดสอบยางให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

• ห้องปฏิบัติ
การทดสอบยาง
แท่งได้รับการ
รับรอง 
(10 ราย)

   ต
ัวช

ี้วัด
 

ผล
ผล

ิต 
กล

ยุท
ธ ์

ตัว
ชี้ว

ัด 
เป

้าป
ระ

สง
ค ์

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
พัน

ธก
ิจ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564  

เป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากลด้านการ                                       ตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

1. ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ MSTQ 
2. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วทน. และเสริมสร้าง                                       เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ระดับสากลด้านการ                                       ตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายที่ 4. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถน�าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์

เป้าหมายที่ 5. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ

4.ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

(วท.11) มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก 90 ล้านบาท
(วท.12) จ�านวนผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน ทีไ่ด้รบัการพฒันาและยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ 200 ราย
(วท.13) จ�านวนผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ด้รบัการพฒันา
และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 230 ราย
(วท.14) จ�านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา 20 ชุมชน/ท้องถิ่น 
(วท.15) จ�านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 10 ราย
(วท.16) จ�านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 2 เรื่อง

(วท.1) ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(วท.17) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด�าเนินงานของ วท. ร้อยละ 84
(วท.4) จ�านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,500 คน

5.1 ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก

6.1 สร้างระบบ E-Library และฐานข้อมูลด้าน  
 ว&ท 
6.2 สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้าน ว&ท กับ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค.ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการและชุมชน ผลผลิต : การบริการ

สารสนเทศ ว และ ท

7.1 จดัให้มรีะบบบรหิาร
จัดการด้านคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
7.2 พัฒนาสมรรถนะ
บคุลากรให้มคีวามรู ้และ
คุณธรรม
7.3 พฒันาระบบ IT เพือ่
ให้บริการด้าน วทน.

ผลผลิต : การบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

• ระบบ/เทคโนโลยีที่น�า
มาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบรหิารจดัการด้าน วทน. 
(1 เรื่อง)
• ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ 80)

ค.บูรณาการเครือข่าย
แหล่งบริการสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ• จ�านวนผู ้เข้ารับการถ่ายทอด 

ความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 1,500 คน
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 80) 

• จ�านวนผู้ใช้บริการที่
สามารถน�าสารสนเทศไป 
ใช้ประโยชน์ในภาคการ 
ผลิตและบริการ 
(6,300 ราย)
• ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ (ร้อยละ 80)

• จ�านวนสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปแบบ
ดิจิทัล (1,800 เรื่อง)

ค.ส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

• จ�านวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้
และเรยีนรูด้้าน วทน. 
(1,500 คน)
• จ�านวนประกอบการ  
OTOP ที่ได้รับการ
พัฒนาและมีรายได้
เพิม่ขึน้ (1,000 ราย)

ค.พัฒนาศักยภาพ
การทดสอบคุณภาพ
อาหารในเมือง
นวัตกรรมอาหาร

• จ�านวนผู้ประกอบ
การทีม่าใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม 
(10 ราย)

ค.ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและ
บริการ 

• จ�านวน
ผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนา
และยกระดับความ
สามารถในการ
แข่งขัน (230 ราย)

ค.สร้างมาตรฐาน
การทดสอบเพื่อ
ส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ 
การบิน และหุ่นยนต์

ค.พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

• จ�านวนผลงาน
ด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
นวัตกรรม (2 เรื่อง)

• จ�านวนรายการ
ทดสอบที่ขอรับการ
รบัรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ
 รวมทั้งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและชุมชน 
4. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ



5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ,
 200.1065

1. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการกลางอ้างอิง
 เพื่อการทดสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล, 105.4982

2. ยกระดับห้องปฏิบัติการของประเทศ
 ตามมาตรฐานสากล 28.787

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วทน. และเสริมสร้าง
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ของประเทศ, 68.4097

4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
 ผู้ประกอบการ, 73.88

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ,
 200.1065

3.  แผนงานพื้นฐาน, 82.8608
2. แผนงานบูรณาการ, 49.2412

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์, 144.4729
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แผนภาพงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563
งบประมาณรวม 476.6814 ล้านบาท

งบประมาณจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ (ล้านบาท)

งบประมาณจ�าแนกตามแผนงาน (ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที	่ 5	 เมษำยน	2559	มีมติเห็นชอบกับกำรประเมินส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรพลเรือน
ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร	 ตำมค�ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (คสช.)	 ที่	 5/2559	 เรื่อง	 มำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร	 	 โดยมอบหมำยให้ส�ำนักงำน	 ก.พ.ร.	 เป็นผู้ประเมินส่วนรำชกำร	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	 
1	กมุภำพนัธ์	2559	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนำระบบกำรด�ำเนนิงำนของส่วนรำชกำรในกำรขบัเคลือ่นภำรกจิส�ำคญัของรฐับำล	
กำรแก้ไขปัญหำและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน	 และเพื่อเพิ่มศักยภำพของส่วนรำชกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศ	รวมทัง้ใช้เป็นข้อมลูเพือ่ประกอบกำรให้คณุให้โทษต่อหน่วยงำนและผูบ้รหิำร		ซึง่เป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นภำรกจิ
ที่ส�ำคัญของรัฐบำล	และกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหน่วยงำนของรัฐ

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	มีภำรกิจหลัก
ในกำรให้บริกำรทำงวิทยำศำสตร์	โดยกำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแล	ส่งเสริม	วิจัยพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีรวมทั้งเป็น
สถำนปฏบิตักิำรกลำงทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	เพือ่เสรมิสร้ำงกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติ	ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ	กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน		และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 ส่งผลให้มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมภำรกิจปกติของ
หน่วยงำน	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	มีผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร	ดังนี้

1.	อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน	 Scientific	 Infrastructure	 ของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ	 IMD	 
(ภำพรวม)

  ค่าเป้าหมาย   ผลลัพธ์ที่ได้
 ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 
	 อันดับ	38	 อันดับ	36	 อันดับ	34	 อันดับ	39	(กำรประเมินในภำพรวมทั้งกระทรวง	อว.)

  ค่าเป้าหมาย   ผลลัพธ์ที่ได้
 ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 
7	รำยกำร	 9	รำยกำร	 13	รำยกำร	 	 7	รำยกำร

2.	ควำมส�ำเร็จในกำรจัดตั้งสถำบันวิทยำศำสตร์บริกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 วศ.	 ได้จัดส่งข้อมูลและรำยละเอียดค�ำชี้แจง 
ประกอบกำรขอจดัตัง้	สถำบนัวทิยำศำสตร์บรกิำร	(องค์กำรมหำชน)	พร้อมร่ำง	พรฎ.	กำรจดัตัง้สถำบนัฯ	ให้คณะกรรมกำรพฒันำ
โครงสรำ้งระบบรำชกำรของ	กระทรวง	อว.	ตำม	บันทึกข้อควำม	ที่	อว.0309/12116	ลงวันที	่31	กรกฎำคม	2563	เรื่อง	ขอส่ง
เอกสำรกำรขอจดัตัง้สถำบนัวทิยำศำสตร์บรกิำร	(องค์กำรมหำชน)	ต่อมำ	สป.อว.ให้	วศ.	ด�ำเนนิกำรจดัท�ำรำยละเอยีดประกอบกำร 
ขอจดัตัง้สถำบนัวทิยำศำสตร์บรกิำร	(องค์กำรมหำชน)	เพิม่เตมิ	ตำมควำมเหน็ของ	ส�ำนกังำน	ก.พ.ร.	และให้รำยงำนคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูป	อว.	ก่อนน�ำเสนอ	คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสรำ้งระบบรำชกำรของ	กระทรวง	อว.	ตำมบันทึกข้อควำมที่	
อว	0207/10230	ลงวันที	่14	สิงหำคม	2563	เรื่อง	กำรขอจัดตั้งสถำบันวิทยำศำสตร์บริกำร	(องค์กำรมหำชน)

3.	ควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำร่ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมระดับชำติ	 (มอก.)	 จำกกำรปรับเปล่ียนบทบำทของ 
กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรมำเป็นผูก้�ำหนดมำตรฐำนคณุลกัษณะผลติภณัฑ์และมำตรฐำนวิธกีำรทดสอบผลติภณัฑ์	ในปีงบประมำณ	
2563	ได้ประสบควำมส�ำเร็จในขั้นต้น	โดยสำมำรถพัฒนำและผลักดันให้เกิดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	จ�ำนวน	7	รำยกำร
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4.	จ�ำนวนรำยกำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สนับสนุนกำรป้องกันเชื้อ	COVID-19	ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรช่วยเหลือประชำชนในสภำวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (COVID-19)	 โดยมีผลควำมส�ำเร็จในขั้นสูง	 
โดยมีรำยกำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สนับสนุนกำรป้องกันเชื้อ	COVID-19	จ�ำนวน	1,357	รำยกำร

  ค่าเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่ได้
 ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 
≥	500	รำยกำร	 ≥	750	รำยกำร	 ≥	1,000รำยกำร	 1,357	รำยกำร	

การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤต
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 (COVID-19)	 มีผลกระทบต่อกำรประเมิน 
ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร	 ท�ำให้กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินงำนที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตมีควำมไม่แน่นอน	ไม่สะท้อนกับผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง	รวมทั้งไม่สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำวิกฤติอื่น	ๆ 	 
กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรจึงได้ถอดบทเรยีนเพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรงำนและให้บรกิำรประชำชนได้ต่อเนือ่ง	มปีระสทิธภิำพ	
หำกเกิดสภำวะวิกฤตในอนำคต	ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานในภาพรวม/ผลกระทบที่ได้รับ 
	 ในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19	กำรด�ำเนนิงำนทีจ่�ำเป็นจะต้องลงพืน้ที	่เช่น	ภำรกจิด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยใีห้

กับพื้นที่ต่ำงๆ	ภำรกิจตรวจสอบห้องปฏิบัติกำรที่จะต้องไปประเมินห้องปฏิบัติที่มีอยู่ทุกพื้นที่	ภำรกิจด้ำนกำรสอบเทียบที่ต้องไป
สอบเทียบในพื้นที่โรงงำน	ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และส�ำหรับภำรกิจที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่กรมวิทยำศำสตร์
บริกำรได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย	 Social	 distancing	 เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ	 วศ.	 
และผูท้ีม่ำรบับรกิำร	เพือ่ไม่ให้พืน้ที	่วศ.	เป็นแหล่งแพร่กระจำยเชือ้โรค	ท�ำให้ภำรกจิต่ำงๆ	ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้เตม็ประสิทธภิำพ

การแก้ไขปัญหา/การด�าเนินการของหน่วยงานเพื่อลดผลกระทบ
ด้านบุคลากร	จัดให้มีแผนกำรท�ำงำน	Work	from	home	โดยมีกำรผลัดเปลี่ยนบุคลำกร	เจ้ำหน้ำที่เข้ำท�ำงำนในพื้นที่	วศ.	

เพือ่ลดกำรเดนิทำงเข้ำท�ำงำนในพืน้ทีใ่ห้สอดคล้องกบัมำตรกำร	Social	distancing	เป็นกำรลดกำรเดนิทำงโดยใช้ระบบสำธำรณะ
ทีม่กีำรจดัให้เพยีงพอเข้ำกบัสถำนกำรณ์ทีต้่องใช้มำตรกำร		Social	distancing	และปรบัให้มแีผนกำรปฏบิตัริำชกำรแบบยดืหยุน่	
เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ด้านสถานที่	ปรับปรุงสถำนที่ให้บริกำร	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค	เว้นระยะห่ำงระหว่ำงผู้มำติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฏิบตังิำน	จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัและเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตังิำนให้อย่ำงเพยีงพอ	และมกีำรท�ำควำม
สะอำดพื้นที่ปฏิบัติงำนและผิวสัมผัสที่จะน�ำไปสู่กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคอย่ำงสม�่ำเสมอ

ด้านกระบวนการ	 มีกำรปรับกระบวนกำรในภำรกิจต่ำง	 ๆ	 ให้สำมำรถด�ำเนินกำรผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	 เป็นกำรลด
กำรพบปะโดยตรง	เช่น	กำรตรวจประเมินทำงไกล	โดยใช้	remote	assessment	ในพื้นที่เป็นกำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึกในช่องทำง
ต่ำงๆ	 เช่น	 โทรศัพท	์อีเมล	และไลน	์รวมทั้งจัดท�ำสื่อออนไลน	์ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงเฟซบุ๊ก	ปรับเปลี่ยนวิธีกำรฝึกอบรม
เป็นกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน	์

ด้านเทคโนโลยี พัฒนำระบบ	 VPN	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ	 ระบบ	 intranet	 ของ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ในกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ได้
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
1.	ควำมร่วมมือของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้	และปรับตัวตำมสภำวะที่เปลี่ยนไป
2.	ควำมชัดเจนของกำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรชี้แจงท�ำควำมเขำ้ใจกับบุคลำกรภำยใน
3.	อุปกรณ์และเครื่องมือสำรสนเทศที่รองรับกำรท�ำงำนผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
4.	กำรได้รับกำรสนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนงบประมำณให้สำมำรถจัดหำเครื่องมือที่รองรับกับสถำนกำรณ์ได้

แนวปฏบิตัแิละมาตรการการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรยกระดับกำรเฝ้ำระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรค	 โดยได้ออกมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของ
โรคไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	ทั้งหมด	7	ฉบับ	โดยมีแนวปฏิบัติและมำตรกำร	โดยสรุป	ดังนี้

1. การปรับปรุงการท�างานส�าหรับบุคลากรในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
•	 ให้หน่วยงำนในสังกัด	 ส�ำรวจงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ท�ำงำน	 และจัดท�ำตำรำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

โดยลดจ�ำนวนบุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในพื้นที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ตำมมำตรกำร	Work	From	Home	พร้อมทั้งก�ำหนด 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีกำรให้สอดคล้องและเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่	 เพื่อลด
กำรเดินทำงและกำรสัมผัสเชื้อให้มำกที่สุด	โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในกำรท�ำงำนเท่ำกับกำรมำปฏิบัติงำนที่กรม

•	บุคลำกรที่ยังจ�ำเป็นต้องเข้ำมำปฏิบัติงำนในพื้นที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ให้มีกำรเหลื่อมเวลำท�ำงำน	เป็น	3	รอบ	โดยให้
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก/กอง	พิจำรณำก�ำหนด	จ�ำนวนบุคลำกรในแต่ละรอบ	ให้สอดคล้องกับมำตรกำรและแนวทำงกำรเฝำ้ระวัง

•	 งดกำรจัดกิจกรรมที่ไม่จ�ำเป็นเร่งด่วน	 กิจกรรมที่มีผู ้เข้ำร่วมจ�ำนวนมำก	 กิจกรรมที่มีปฏิบัติสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 
หรือกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อ

•	ขอควำมร่วมมือบุคลำกรทุกระดับ	งดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ	จนกว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดจะคลี่คลำย
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2. การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดในพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
•	จ�ำกัดพื้นที่ให้บริกำรที่มีกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอกไว้ที่อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ
•	คดักรองผูเ้ข้ำมำในทกุอำคำรทกุคน	หำกพบว่ำอณุหภมูร่ิำงกำยสงูเกินกว่ำ	37.5	ขอควำมร่วมมอืงดเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำง	ๆ 	 

ของกรมในทุกกรณี	และแนะน�ำให้ไปพบแพทย์ในทันที
•	ปรับเปลี่ยนบริกำร	เน้นกำรรับตัวอย่ำงทดสอบ	และกำรส่งรำยงำนผลกำรทดสอบทำงไปรษณีย์	และปรับปรุงพื้นที่รับส่ง 

ตัวอย่ำงให้มีอุปกรณ์ป้องกันระหว่ำงผู้มำติดต่อและเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงเหมำะสม	และรักษำระยะห่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด	ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งตัวอย่ำงทำงไปรษณีย์ได้	

•	ปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรฝึกอบรม	และบริกำรสำรสนเทศดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นรูปแบบดิจิทัลผำ่นระบบ
ออนไลน์เท่ำนั้น

•	ปรับพื้นที่โรงอำหำร	ให้จัดที่นั่งโต๊ะรับประมำณอำหำรโต๊ะละ	1	คน	รักษำระยะห่ำงระหว่ำงคิวซื้ออำหำรช่วงละ	1	เมตร	
และส่งเสริมให้ซื้ออำหำรกลับไปรับประทำนที่ส�ำนักงำน

•	มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำนกำรณ์	 กำรป้องกันตนเอง	 และกำรเฝำ้ระวังกำรระบำดของโรค	 ให้กับ
เจำ้หน้ำที่และบุคลำกรได้รับทรำบ

•	จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	 ส�ำหรับเป็นศูนย์แจ้งเหตุและท�ำหน้ำที่ประสำนงำนทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผลการส�ารวจความพึงพอใจหลังการให้บริการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�าปีงบประมาณ 2563

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจหลงักำรให้บรกิำร	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	
2563	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ำรวจควำมพงึพอใจหลังกำรให้บรกิำรของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	และเพือ่เปิดโอกำสให้ผูร้บับรกิำร
ได้ร่วมแสดงควำมคดิเหน็และสะท้อนควำมต้องกำรให้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	รบัรูแ้ละน�ำข้อมลู	ข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรงุ
แก้ไขคณุภำพกำรให้บรกิำรได้ดยีิง่ขึน้	ซึง่กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ได้ส�ำรวจควำมพงึพอใจหลงัจำกให้บรกิำรจำกหน่วยงำนในสงักดั
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	จ�ำนวน	8	ส�ำนัก/กอง	ดังนี้

ล�าดับที ่  การส�ารวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจในภาพรวม
   หลังการให้บริการของส�านัก/กอง ของบริการ (ร้อยละ)
	 1	 ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน	 	 91.94
	 2	 ส�ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร	 	 88.74
	 3	 ส�ำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร	 97.81
	 4	 ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 89.80
	 5	 กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค	 	 94.40
	 6	 กองวัสดุวิศวกรรม	 	 92.30
	 7	 กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร	 84.00
	 8	 กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์	 93.00
	 	 (ทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำร)

ทั้งนี้	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจะน�ำผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจหลังกำรให้บริกำรนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขคุณภำพกำรให้
บริกำรให้ดียิ่งขึ้น	 และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรเพื่อกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรท�ำงำนของ
หน่วยงำนต่อไป
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ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 ได้จัดแสดงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 ตำมมำตรำ	 7	 มำตรำ	 9	 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	ไว้ให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำตรวจดู	ศึกษำค้นควำ้	ณ	“ศูนย์กำร 
เรียนรู้และข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร”	ชั้น	 1	 อำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์	 ดร.ตั้ว	 ลพำนุกรม	และ	ชั้น	 5	 
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

ในรอบปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	มีผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 ได้จัดแสดงข้อมูลข่ำวสำรฯ	 โดยจัดท�ำห้องไว้ให้บริกำรประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรฯ	 

ในชื่อ	“ศูนย์กำรเรียนรู้และข้อมูลขำ่วสำรรำชกำร	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร”	จัดแสดงข้อมูลขำ่วสำรตำม	พรบ.	และแบบค�ำร้อง
ขอใช้บริกำรต่ำง	ๆ	พร้อมทั้งจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ	เช่น	สถำนที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับ 
กำรสืบค้นข้อมูล	ไว้ให้บริกำรแก่ประชำชน	ในศูนย์กำรเรียนรู้ฯ	แห่งนี้ไว้อย่ำงครบถ้วน

2. พัฒนาการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2.1	 จัดระบบกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ	 ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์	 โดยรวบรวมเอกสำรและข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	มำตรำ	7	มำตรำ	9	เช่น	มำตรำ	9	(8)	ผลกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ	สขร.1	เอกสำร
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง	ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	ระหว่ำงปี	2563	รวมทั้งเอกสำรเผยแพร่ของ 
กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	จดัเข้ำแฟ้มข้อมลู	แสดงตวัเล่ม	มดีชันรีำยกำรข้อมลูประจ�ำแฟ้ม	จ�ำนวน	2,013	รำยกำร	เพือ่ให้ประชำชน
สำมำรถเขำ้ตรวจดูสืบค้นได้อยำ่งสะดวก

2.2	 น�ำข้อมูลข่ำวสำรฯ	 ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์	 โดยประชำชนทั่วไปที่สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำน	 
กำรบริหำรงำน	 กฎระเบียบ	 ค�ำสั่ง	 ผ่ำนเว็บไซต์กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 http://www.dss.go.th	 ประกำศประกวดรำคำ	 
สอบรำคำ	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม	 2562	 -	 กันยำยน	 2563	 จ�ำนวน	 2,013	 รำยกำร	 และผล 
กำรด�ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ	ข่ำวประชำสัมพันธ์จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน	

3. ผลการให้บริการ 
กำรให้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้และข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ปีงบประมำณ	2563	มีกำรให้บริกำร

แนะน�ำตอบค�ำถำมให้ข้อมูลทำงโทรศัพท์	 ศูนย์รำชกำรสะดวก	 7,616	 ครั้ง	 ผู้เข้ำชมเว็บไซต์	 http://www.dss.go.th	 จ�ำนวน	
144,666	ครั้ง	และมีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร	วศ.	298	เรื่อง	

ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป	สำมำรถขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	วศ.	ได้	5	ช่องทำง	ดังนี้
1)	ติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง	ณ	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร										
2)	ติดต่อขอรับบริกำรทำงไปรษณีย์
3)	ส่งค�ำขอรับบริกำรทำงโทรศัพท์	/	โทรสำร	(กรณีข้อมูลที่ขอมีจ�ำนวนไม่มำก)	
4)	ส่งค�ำขอรับบริกำรทำงอีเมล		
5)	ดำวน์โหลดข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ทีต้่องกำรได้ด้วยตนเองจำกเวบ็ไซต์		http://www.dss.go.th	

สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร วศ.
• ศูนย์กำรเรียนรู้และข้อมูลขำ่วสำรรำชกำร	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ชั้น	1	อำคำรหอสมุดวิทยำศำสตร์ฯ		
	 โทรศัพท์	:	0	2201	7255		โทรสำร	:	0	2201	7265		อีเมล:	info@dss.go.th
• ฝ่ำยประชำสัมพันธ์	ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ชั้น	1	อำคำร	ดร.ตั้ว	ลพำนุกรม
	 โทรศัพท์	:	0	2201	7095		โทรสำร	:	0	2201	7470		อีเมล:	pr@dss.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสรมิสรา้งศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารกลางอา้งองิ เพ่ือการทดสอบ 
 คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 และเสรมิสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
 ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
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การใหบ้รกิารตรวจสอบ และสอบเทยีบดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าของภาค
อตุสาหกรรมการผลติ และวิสาหกิจชุมชน โดยการให้บรกิารตรวจสอบ และสอบเทยีบด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 236,030 รายการ คิดเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 165.88 ของปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสรมิสรา้งศักยภาพหอ้งปฏิบตักิารกลางอ้างองิ เพ่ือการทดสอบ 
คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล

	 ล�ำดับที่	 	 รำยกำรที่ให้กำรบริกำร	 จ�ำนวน	(รำยกำร)
 1 ทดสอบทางเคมี  23,523
 2 ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  14,615
 3 ทดสอบทางฟิสิกส์และวิศวกรรม  163,476
 4 สอบเทียบเครื่องมือวัด  34,240
 5 ทดสอบด้านอื่น ๆ  176
                                                               รวมทั้งสิ้น 236,030

1.	ทดสอบทำงเคมี	
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค ได้ให้บรกิารทดสอบคณุภาพสนิค้าทางเคม ีได้แก่ ด้านโลหะ

และธาตุปริมาณน้อย เชื้อเพลิงหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารเคมีและวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม สารเคมีและผลิตภัณฑ ์
ทางเคมี สารเคมีอินทรีย์และเครื่องมือพิเศษ ผลิตภัณฑ์เซรามิก จ�านวน 23,523 รายการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทองค�า เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก เหล็ก 
เหล็กกล้าไร้สนิม เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงชีวมวล น�้ามันหล่อลื่น สารกรองแอนทราไซต์ กรด ด่าง สารฆ่าเชื้อ  
สารเคมีอินทรีย์ สารเคมีบ�าบัดน�้า ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ช�าระล้าง ผงซักฟอก สบู่เหลว  
น�า้ยาปรบัผ้านุ่ม เครือ่งส�าอาง น�า้อปุโภคบรโิภค ของเล่นเดก็และผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็ กาว ส ีทนิเนอร์ น�า้ยาป้องกนัการกดักร่อน 
น�้ายาเคลือบเงาพื้น วัสดุสัมผัสอาหาร เป็นต้น

2.	ทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชีวภำพ		
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ได้ให้บริการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย

สินค้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก โลหะและอัลลอย จ�านวน 14,615 
รายการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ทดสอบ เช่น  นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์น�า้มันและไขมัน น�า้มันพืช  
น�้ามันปาล์มดิบ น�้าอัดลม น�้าผลไม้ ไวน์ ชาสมุนไพร หมากฝรั่ง ลูกอม อาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภค อาหารกึ่งส�าเร็จรูป น�้าพริก 
เกลือบริโภค น�้าตาลทราย ข้าวสาร ถั่วลิสงคั่ว กาแฟเม็ดคั่ว น�้าส้มสายชู รังนก น�้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 
อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ ฟิล์มพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋อง
โลหะบรรจุอาหาร เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3.	ทดสอบทำงฟิสิกส์และวิศวกรรม	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม ได้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบคุณภาพสินค้าทางฟิสิกส์และวิศวกรรม  

ได้แก่ คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะทางฟิสิกส์และวศิวกรรม  ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ัวไป วสัดกุ่อสร้างและเครือ่งจกัรกล ผลติภณัฑ์
ยางและพลาสติก เยื่อและกระดาษ แก้ว และมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 163,476 รายการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทดสอบ เช่น ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร เครื่องแบบนักเรียน ผ้าทอ ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน 
กระดาษและกระดาษแข็ง รองเท้าหนังนิรภัย ถุงมือส�าหรับการตรวจโรคชนิดใช้ได้ครั้งเดียวพอลิเมอร์ พลาสติก ยางดิบ ยางแผ่น 
ผลิตภัณฑ์ยาง น�า้เสีย น�า้ทิ้ง อากาศ แสง เสียง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนังมุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กเส้นกลม  
เหล็กข้ออ้อย หมุดสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง ท่อพีวีซีแข็ง ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี แผ่นยางรองสะพาน พัดลม หม้อหุงข้าว 
เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เทปใช้งานไฟฟ้า สายไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ สายเคเบิล แก้วและกระจก เป็นต้น

4.	สอบเทียบเครื่องมือวัด	
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยกองความสามารถห้องปฏบิตักิารและรบัรองผลติภณัฑ์ ได้ให้บรกิารด้านการวดัและสอบเทยีบ 

แบบอัตโนมตัทิีท่�าให้ผลการวดัถกูต้อง เป็นทีย่อมรบัและน่าเชือ่ถอื เพิม่คณุภาพส�าหรบัการผลติสนิค้าหรอืผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่นระดบั 
มาตรฐานสากล จ�านวน 34,240 รายการ ตัวอย่างเครื่องมือวัด Gauge block, ตะแกรงทดสอบ บรรทัดเหล็ก ไมโครมิเตอร์  
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, Measuring Microscope, Profile projector, Dial thickness gauge, Can seam Micrometer,  
test piece, Weights, Electronic Balance Volumetric Pipette, Volumetric flask, Micro pipet และเทอร์โมมิเตอร์,  
Oven, Thermo-hygrometer, Thermocouple, Optical flat, Optical parallel, Universal Tensile Testing, DMM เป็นต้น    

5.	ทดสอบด้ำนอื่น	ๆ	
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ถ่าน ถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่ง ถ่านอัดเม็ด ถ่านผง เพื่อสนับสนุน

การส่งออกในพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง (Self heating temperature) อุณหภูมิจุดติดไฟ (Ignition  
temperature) (Pyrophoric Solids test) ความหนาแน่นปรากฏ (Apparent density) ความแข็งตามมาตรฐาน (AWWA 
Abrasion number) ความแข็งตามมาตรฐาน ASTM (Ball pan hardness number) ความชื้น (Moisture) ความเป็นกรด-ด่าง
(pH) ขนาดอนุภาค (Particle size) ค่าเมทิลีนบลู (Methylene blue) ขนาดสัมฤทธิ์และสัมประสิทธิ์ความสม�่าเสมอ (Effective 
size และ Uniformity coefficient) จ�านวน 176 รายการ 

การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบแบบครบวงจร 
1.	กำรเสริมสรำ้งศักยภำพงำนบริกำรทดสอบและสอบเทียบ	(MSTQ)

การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบทางห้องปฏิบัติการนับว่ามีบทบาทส�าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการคัดสรร
วตัถดุบิ กระบวนการผลติ การวจิยัและพฒันานวัตกรรม ตลอดถงึด้านการค้า เพราะการทีส่นิค้าจะมคีณุภาพ (Quality) เป็นไปตาม
มาตรฐาน (Standard) จะต้องมกีารทดสอบ (Testing) โดยผลการทดสอบสามารถสอบกลบัได้ตามระบบมาตรวิทยา (Metrology) 
อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีกฎระเบียบต่าง ๆ  เช่น กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ได้แก่ REACH, ROHS มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท�าให้การทดสอบเพื่อยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าว่าตรงตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์ (Specification)  
หรือการยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างคู่ค้ามีแนวโน้มที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จึงท�าให้ห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีบทบาทส�าคัญมาก

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารให้ความส�าคญักบัการพฒันาห้องปฏบิตักิารให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ระกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า จึงเร่งด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ม ี
ความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องพัฒนาศักยภาพ 
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ สารเคมี  
สิง่แวดล้อมของห้องปฏบิตักิาร และระบบการบรหิารจดัการคณุภาพ รวมทัง้การบรูณาการภายในและภายนอกหน่วยงาน เพือ่ให้
ได้ผลการทดสอบทีม่คีวามถกูต้องและน่าเชือ่ถอื สร้างความมัน่ใจให้ประชาชน ในการใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพและปลอดภยั สนบัสนนุ
ภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันทางการค้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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2.		กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้ำงให้มีคุณภำพ
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ

สร้างรายได้และการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ถือว่ามีบทบาทหรือมีส่วนแบ่งในตลาดโลกน้อยมาก หากพิจารณาเฉพาะในประเทศอาเซียนพบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เป็นผู้น�า
ในการส่งออกบรกิารก่อสร้าง โดยสงิคโปร์มีมลูค่ามากทีส่ดุ โดยมาเลเซยีและไทยอยูใ่นล�าดบัถดัไป แต่มาเลเซยีและสงิคโปร์มกีาร
เติบโตที่สูงกว่าไทยมาโดยตลอด ท�าให้มีมูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าไทยมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยจึงต้อง 
เร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศมคีวามส�าคญัอย่างมากในการพฒันาคณุภาพสนิค้าและศกัยภาพของ 
ผูป้ระกอบการ โดยการพฒันาความสามารถของหน่วยทดสอบในประเทศ ให้ได้รบัการรับรอง ISO/IEC17025 เป็นทีย่อมรบัระดบั
สากล จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จ�านวน รวม 126 ราย จากการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก 
และการฝึกอบรมทัง้ทีจ่ดัขึน้ในหน่วยงาน และการฝึกอบรมออนไลน์ และผลกัดนัให้ห้องปฏบิตักิารให้ได้รบัการรบัรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�านวน 103 รายการ  นอกจากนั้นได้มีการพัฒนารายการทดสอบใหม่ จ�านวน 28 รายการ  
โดยห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้
ในการพัฒนาวิธีการทดสอบตามความต้องการของลูกค้า หรือกฎระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มการให้บริการรายการ 
ทดสอบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า

เนือ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จงึจ�าเป็นต้องพฒันามาตรฐานคณุภาพสนิค้าทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของทกุภาคส่วน และได้รบัการยอมรบัทัง้ในระดบัชาต ิ(มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรอื มอก.) และ
ระดับสากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) ทั้งนี้ การก�าหนดมาตรฐานจ�าเป็นต้องมีข้อมูลทาง
ด้านข้อก�าหนดคุณลักษณะ เกณฑ์คุณภาพ วิธีทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ท�าให้มาตรฐานมีความเหมาะสมกับสภาพเทคโนโลยี
ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และมาตรฐานวิธีการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใช้อ้างอิงภายในประเทศ โดยการเป็น 
คณะกรรมการวิชาการรายสาขาผลิตภัณฑ์ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือการร่วมเป็น Standard  
Developing Organizations (SDO) ของ สมอ. รวมทัง้การยกระดบัไปเป็นมาตรฐานระดบัสากล คือ มาตรฐาน ISO (International  
Organization for Standardization) โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดเตรียมส่งร่างมาตรฐานฉบับ FDNS พร้อมสรุปผล
การพิจารณาร่างมาตรฐานฯ และไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 7 มาตรฐาน ได้แก่

1. คอนกรีตแห้งส�าเร็จรูป (เป็นมาตรฐานใหม่)
2. คอนกรีตแห้งส�าเร็จส�าหรับสภาวะทะเล (เป็นมาตรฐานใหม่)
3. มอก.2539-897 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
4. มอก. 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
5. มอก. 33-2531 ขนาดกระดาษตัดส�าหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่ )
6. มอก.2524-391 นมผง (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
7. มอก.2528-132  รองเท้าผ้าใบ (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน จ�านวน 6 มาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานจะด�าเนินงานต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 

1. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
2. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
3. มอก. 319-2551 ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
4. เทปพันเกลียวส�าหรับงานประปา (เป็นมาตรฐานใหม่)
5. มอก. 2303-2549 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่ (น�ามาตรฐานเก่ามาทบทวนใหม่)
6. มอก. 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน (น�ามาตรฐานเก่าทบทวนใหม่)

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถ 

ห้องปฏิบัติการ ISO/ IEC 17025 เพื่อยืนยันผลการวัดและทดสอบที่ถูกต้อง เครื่องมือวัดต่าง ๆ  ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบได้รับ
การสอบเทียบตามมาตรฐานท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้สินค้าส�าหรับการอุปโภค อีกทั้งมีอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ดีส�าหรับการบริโภค โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบอุตสาหกรรม
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 1,387 รายการ เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็น ร้อยละ 38.70

การยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ยางเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัของอาเซยีน โดยประเทศไทยเป็นผูส่้งออกมากทีส่ดุประเทศหนึง่ของโลก และเป็นพชืทีท่�ารายได้ 

เข้าประเทศมาก ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมยาง จึงต้องเน้นสร้างความเข้มแข็งท้ังห่วงโซ่อุปทาน โดยด้านอุตสาหกรรมต้นน�้า 
มกีารพฒันาด้านการผลติ มหีน่วยงานทีค่อยก�ากบัดแูลเรือ่งการวางแผนการเพาะปลกู ส่วนในอตุสาหกรรมกลางน�า้ เช่น การผลติ 
ยางแท่ง น�า้ยางข้น ยางแผ่นรมควนั เป็นต้น และอตุสาหกรรมปลายน�า้ทีใ่ช้น�า้ยางข้นเป็นวตัถดุบิ เช่น ถงุมอืยาง กาว ถงุยางอนามยั  
เป็นต้น การพฒันาจะต้องมุง่เน้นการส่งเสริมพฒันาประสทิธภิาพกระบวนการผลติ และด้านคณุภาพให้ได้มาตรฐานในระดบัสากล 
เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก โดยทั่วไปจะเน้นการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบมากกว่าการส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์ รัฐบาลจึงต้องมี 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในการน�าวัตถุดิบยางมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยาง

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับกองการยาง กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานซึ่งท�าหน้าที่ใน
การควบคุมออกใบอนุญาต ให้แก่โรงงานผลิตน�้ายางข้น และยางแท่ง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการท�าหน้าที่ด�าเนินการพัฒนา 
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบน�้ายางข้นและยางแท่งให้มีคุณภาพ เพื่อสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้ายางข้นและ 
ยางแท่งอย่างเหมาะสมน่าเชื่อถือ จึงจะออกใบอนุญาตให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้สามารถด�าเนินการได้ โดยในปี 2563  
มห้ีองปฏิบตักิารทดสอบยางแท่งได้รบัการรบัรอง 6 ราย ประกอบด้วย ห้องปฏบิตักิารบรษิทัศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี จ�ากดั (มหาชน) 
สาขาสกลนคร ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ�ากัด สาขาทุ่งสง, สาขานราธิวาส, สาขาปัตตานี,  
สาขายะลา และห้องปฏิบัติการบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด สาขาระยอง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ                                                                                                                                    
1.	กิจกรรมส่งเสริมและรับรองห้องปฏิบัติกำรของประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการเป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  
(Accreditation Body) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
ได้ด�าเนินการและจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 โดยได้รับการยอมรับร่วมกับองค์การ 
ความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC MRA)  
และการยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation  
Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ทั้งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านการ 
รับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง  
โดยในปี 2563 ให้การรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�านวน 186 ราย โดยมขีอบข่าย
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดังนี้

สาขาอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 70 ห้องปฏิบัติการ 
สาขาสิ่งแวดล้อม จ�านวน 69 ห้องปฏิบัติการ
สาขาเคมีภัณฑ์ จ�านวน 25 ห้องปฏิบัติการ
สาขายางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 17 ห้องปฏิบัติการ
สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ห้องปฏิบัติการ
สาขาเซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง  จ�านวน  2 ห้องปฏิบัติการ  
สาขาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จ�านวน 1 ห้องปฏิบัติการ

70 69

25
17

2 2 1
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อาหารสัตว์

และผลิตภัณฑ์
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ภาพตัวอย่างใบรับรอง (QC-Sample)

2.	กิจกรรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรด้วยกิจกรรมทดสอบควำมช�ำนำญ
กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ด�าเนินการผลิต จ�าหน่าย และพัฒนา 

วสัดอุ้างองิและวสัดคุวบคมุเพือ่ใช้ในระบบการควบคมุคณุภาพภายในห้องปฏบิตักิาร สนบัสนนุความสอบกลบัได้ของห้องปฏบิตักิาร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มีผู้ประกอบการน�าวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ จ�านวน 541 รายการ แบ่งตามสาขา ดังนี้
สาขาอาหาร     375 ราย
สาขาสิ่งแวดล้อม     79 ราย 
สาขาเคมี     87 ราย
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ทัง้นี ้การพฒันาและการผลติวสัดอุ้างองิ วสัดคุวบคมุ ได้มาจากการด�าเนนิกจิกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิารแล้ว
ตวัอย่างทีไ่ด้จะมกีารประเมนิโดยทีป่รกึษาทางวชิาการให้ค�าแนะน�าการเกบ็รกัษา และวางแผนตรวจสอบความเสถยีรของตวัอย่าง 
นักสถิติให้ค�าแนะน�าในการวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างและการค�านวณ ก่อนที่จะจ�าหน่ายให้กับห้องปฏิบัติการ  
ตัวอย่างควบคุมที่จ�าหน่ายพร้อมใบรับรอง (Certificate) ซึ่งจะให้ค่าอ้างอิง (Reference value) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
(Measurement uncertainty) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ที่น่าเชื่อถือ ห้องปฏิบัติการสามารถน�าไป
ประกอบการท�างาน ท�าให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต่อการทดสอบเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการควบคุมคุณภาพ

การพัฒนาก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพฒันาก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นการถ่ายทอดองค์ความรูท้ัง้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
น�าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ 
และได้รับการยอมรับในระดับโลก อันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยรับรองความสามารถบุคลากร (Certification Body for Persons)  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  จ�าเป็นต้องด�าเนินการพัฒนาระบบรับรองความสามารถ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรับรองบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ที่ด�าเนินการอย่างมืออาชีพแล้ว ยังต้องมีกิจกรรมการตรวจ
ตดิตามการต่ออายกุารรบัรอง รวมถงึท�าการพฒันาเปิดสาขาใหม่ทีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสาขาที่จ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสร้างความร่วมมือและ
การยอมรับร่วม (MRA) ในระดับสากล ท�าให้เกิดการหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับองค์กรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น 

1.	งำนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำก�ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี
ในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนินการเพื่อพัฒนาก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 

18,240 คน ซึง่เป็นการจดัฝึกอบรม 3 รปูแบบ คอื การจดัฝึกอบรมแบบระบบห้องเรยีน การจดัฝึกอบรมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 
และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 จัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียน จ�านวน 15 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 751 คน 
ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมร้อยละ 95.48 และผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบริการร้อยละ 98.63
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2. การจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 การจัดฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ�านวน 34 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 15,789 คน ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับ 
การฝึกอบรมร้อยละ 96.98 และผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการร้อยละ 98.08

3. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ�านวน 17 หลักสูตร โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอด 
ความรู้ และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ�านวน 1,700 คน 
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2.	กำรพัฒนำกำรฝึกอบรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จ�านวน 3 หลักสูตร ดังนี้
  2.1.1 หลักสูตร “การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท�างานในห้องปฏิบัติการเคมี” เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้าง 

ความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสามารถน�าไปบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและ 
ความสูญเสียร้ายแรงอันอาจเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2563  

ภาพตัวอย่างหลักสูตร “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี”

ภาพตัวอย่างหลักสูตร “การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท�างานในห้องปฏิบัติการเคมี”

  2.1.2 หลักสูตร “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการท�างานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การติดตั้ง การใช้งาน การบ�ารุงดูแลเครื่องมือ การจัดเก็บ
สารเคมี การก�าจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ การด�าเนินการและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563  
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ภาพตัวอย่างหลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน MS WORD” 

  2.1.3 หลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน MS WORD” เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เนื่องจากมี 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาการ จากการออกเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรม หลักสูตรนี้ช่วยเสริมความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านโปรแกรมประมวลผลค�า (MS Word) การจัดการเอกสาร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  
โดยเริ่มเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2563  

2.2 จัดฝึกอบรมรูปแบบใหม่ (New normal) เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้การจัดฝึกอบรมแบบระบบห้องเรียนมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จ�าเป็นต้องเลื่อนการฝึกอบรม
ออกไป ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ตระหนักความจ�าเป็นของการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกฝ่าย   
จงึปรบัรปูแบบการจดัฝึกอบรมจากการจดัฝึกอบรมแบบระบบห้องเรยีน สูก่ารจดัฝึกอบรมผ่านออนไลน์ เพือ่ทีส่ามารถด�าเนนิการ 
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 

ในปีงบประมาณ  2563  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดฝึกอบรมรูปแบบใหม่ (New normal) ในรูปแบบออนไลน์ ระบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom และ Google Meet จ�านวน 10 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 
599 คน มีผลประเมินการจัดฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 93.53 และน�าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 95.95

ภาพตัวอย่างการจัดฝึกอบรมรูปแบบใหม่ (New normal)
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3.	กำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตำมมำตรฐำนสำกล	ISO/IEC	17024
ปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�าเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ได้เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรในสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีใน 
ห้องปฏบิตักิาร” ครัง้ที ่1 - 2563 และให้การรบัรองบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมทัง้สิน้ จ�านวน 6 ราย โดยรวมถงึ 
การด�าเนินการต่ออายุการรับรองส�าหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคม ี
ในห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 1 - 2560 ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อต่ออายุ จ�านวน 5 ราย และด�าเนินการจัดสอบ
เชิงปฏิบัติการใหม่พร้อมกับการเปิดรับรอง ครั้งที่ 1 - 2563 ให้แก่ผู้ที่สอบเชิงปฏิบัติการที่สอบไม่ผ่านในปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 
1-2562  สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” จ�านวน  9 ราย นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการติดตามผู้ได้รับการ
รับรองความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมี” ครั้งที่ 1 - 2561 ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ก�าหนด จ�านวน 11 ราย รวมทั้งได้ด�าเนินการปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพ และในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด�าเนินการ 
ทวนสอบและรักษาระบบงานเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ตลอดจนด�าเนินการส�ารวจ 
ความพึงพอใจการด�าเนินงานและการใช้ประโยชน์การรับรองความสามารถบุคลากรจากผู้ขอการรับรอง สรุปประมวลผลให ้
การด�าเนินงานด้านการรับรองความสามารถบุคลากรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4.	กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
กรมวิทยาศาสตร์บริการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเครือข่าย   

ในการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง 9 หลักสูตร จ�านวน 397 คน
2. พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร  

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร จ�านวน 7 คน
3. พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้ค�าปรึกษาและให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในขอบข่ายที่ยื่นขอ 

การรับรองตามมาตรฐานสากล ณ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองวัสดุวิศวกรรม จ�านวน 5 คน
4. ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ยื่นขอ 

การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จ�านวน 5 รายการ
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการวจิยัและพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
และเสรมิสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนการด�าเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในสาขาท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการมี
ความช�านาญ  โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทใยกัญชงส�าหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อ
ประโยชน์ในการขึน้รปูอปุกรณ์ทางการแพทย์ มกีารพัฒนาสตูรคอมพาวด์จากเส้นใยทีส่ามารถข้ึนรปูเป็นเส้นใยสามมติไิด้ จ�านวน 
1 หลกัสตูร และมโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันาจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการพัฒนาคณุสมบตัทินไฟของผนงัรถพยาบาล
ด้วยนาโนคอมโพสิท และโครงการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเซอร์โคเนียทางทันตกรรม 

โดยในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นมูลค่า 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ประเมินเป็นเงินจ�านวน 448.1717 ล้านบาท จาก 12 รายการ ดังนี้ 

	 ที่	 	 ผลงำนวิจัยและพัฒนำ	 	 	 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 มูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	 	 (ล้ำนบำท)
 1 การก�าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่โดย • การลงทุนเพิ่ม : เทคโนโลยีที่ได้น�ามาพัฒนาต่อ 6.6000
  ใช้อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มี  ยอดเป็นระบบก�าจัดกลิ่นต้นแบบ ภายใต้โครงการ
  รูพรุน   วิจัยปี 2563-2564 ภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนา
     ระบบก�าจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด โดยใช้
     อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน โดย
     เป็นการลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับงานวิจัย
     ระดับต้นแบบ 
 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม • มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 2.2320
  ด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพื่อ  - การจ้างงานเพิ่ม
  สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน • เกิดการลงทุนสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรเพิ่ม
     - การปรับปรุงสถานที่ mobile application 
      และ website
     - แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
     - แม่พิมพ์ส�าหรับขึ้นลวดลาย และเฟรมขึ้นรูป
      กระดาษสา 
 3 การผลิตกระดาษจากเศษผ้าเพื่อต่อยอด • มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 2.4240
  การผลติในเชงิหตัถกรรมและอตุสาหกรรม  - การจ้างงานเพิ่ม
  ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) • เกิดการลงทุนสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรเพิ่ม
     - เครื่องบดเยื่อ
     - เครื่องตีกระจายเยื่อ
     - แม่พิมพ์ส�าหรับขึ้นลวดลาย 
 4 พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพ • ลดค่าใช้จ่าย  5.0000
  อาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร  - ลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์กาแฟไป
      วิเคราะห์ทดสอบในหน่วยงานต่างประเทศ
     - ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
      ด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
    • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่ม 
    • เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
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	 ที่	 	 ผลงำนวิจัยและพัฒนำ	 	 	 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 มูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	 	 (ล้ำนบำท)
 5 ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุ • การลดต้นทุน  1.9345
  การเก็บรักษาไข่เค็ม   กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
     ลดระยะเวลาในการผลิต ลดปริมาณวัตถุดิบ 
     (เกลือ) ลดประมาณเชื้อเพลิงในการต้ม
    • ก�าไรเพิ่มขึ้น
     ลดการสูญเสียจากการขายไข่เค็มไม่หมด น�ามา
     แปรรูปเป็นไข่เค็มผง 
 6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส�าเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุ • การลดค่าใช้จ่าย  0.6600
     -  ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการก�าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 
      (by Product)
     - ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
    • ก�าไรเพิ่มขึ้น 
     ก�าไรจากการขายเพิ่มขึ้น 
 7 การผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากล • รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว. เพิ่มขึ้น 25.5162
  เพื่อการพัฒนาความสามารถ  รายได้จากวัสดุอ้างอิงที่ไปใช้ประโยชน์ในการ
  ห้องปฏิบัติการ   ควบคุม คุณภาพ (Reference material และ 
     Quality control sample) 
 8 การเพิ่มมูลค่าวัสดุคอมโพสิทเพื่อใช้ทาง • รายได้ของหน่วยงานในสังกัด อว. 18.0050
  การแพทย์   รายได้จากการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา
    • การลดต้นทุน
     กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัด
     พลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดิบ 
    • ก�าไรเพิ่มขึ้น
     ก�าไรเพิ่มขึ้นจากยอดขาย (เฉพาะส่วนที่ได้มาจาก
     การรับการวิจัยและพัฒนา)
    • มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 
     เกิดการลงทุนวัตถุดิบและเครื่องมือเพิ่มขึ้น 
 9 การสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อ • เพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ ์ 330.0000
  ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   มูลค่าเพิ่มจากการน�าผลการทดลองและทดสอบ
  การบิน และหุ่นยนต ์  สมรรถนะ ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อออกจ�าหน่าย
    • มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 
     เกิดการลงทุนวัตถุดิบและเครื่องมือเพิ่มขึ้น 
 10 การพัฒนาวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปส�าหรับ • การลดต้นทุน  1.0800
  อุตสาหกรรมแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัด
  ในการหลอม    พลังงาน 
 11 การเพิ่มความใสของแก้วโซดาไลม์ที่ม ี • การลดต้นทุน  28.8000
  สิ่งเจือปนสูง    กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     ประหยัดวัตถุดิบ 
 12 การพัฒนาระบบตรวจวัดสมดุลทาง • การลดต้นทุน  25.9200
  พลังงานของเตาหลอมแก้วเพื่อเพิ่ม  กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   ประหยัดพลังงาน
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การวจิยัและพัฒนานวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหา สรา้งความเขม้แขง็ดา้นสังคม ชมุชน 
และความมั่นคง

กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่นด�าเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และ
เทคโนโลยทีางด้านวทิยาศาสตร์ โดยผลความส�าเรจ็ในปีงบประมาณ 2563 มมีลูค่าผลกระทบทางสงัคม จ�านวน 65.4921 ล้านบาท  
ดังนี้

	 ที่	 	 ผลงำน	 	 	 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 มูลคำ่ทำงสังคม
	 	 	 	 	 	 	 (ล้ำนบำท)
 1 การผลิตกระดาษจากเศษผ้า เพื่อต่อยอด • รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของสังคม/ชุมชน 1.4560
  การผลิตในเชิงหัตถกรรมและอตุสาหกรรม • การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ลดค่าเดินทาง
  ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME)  ออกไปท�างานต่างถิ่น
    • หนี้สินครัวเรือนลดลง
    • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ชุมชนอื่นมาศึกษาดูงาน
     แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดรายได้ 
 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม • รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นของสังคม/ชุมชน 2.1360
  ด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพื่อ • การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ลดค่าเดินทาง
  สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ออกไปท�างานต่างถิ่น
    • หนี้สินครัวเรือนลดลง
    • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ชุมชนอื่นมาศึกษาดูงาน
     แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดรายได้ 
 3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ โครงการ 61.3001
  ยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP
  ในพื้นที่ภูมิภาค  ให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค 
 4 การประเมินเสถียรภาพของเครื่องสอบ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของ 0.6000
  เทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนอกพื้นที่ลดลง 
    (โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความเสี่ยง)
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การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศและขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยี

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมเีป้าหมายในการพฒันาองค์ความรูพ้ืน้ฐานและเทคโนโลยด้ีานวสัดศุาสตร์ และเทคโนโลยชีวีภาพที่
สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการและใช้ในการต่อยอดได้ในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ด�าเนินโครงการสกัดสารส�าคัญ
จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปกาแฟ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง มีการพัฒนาสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
ผสมสารสกัดกาแฟ 2 ชนิด ได้แก่ โลชั่นบ�ารุงผิว และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า โดยเลือกสารสกัดกาแฟ เปลือกผล เมล็ดกาแฟดิบ 
เมลด็กาแฟคัว่ เน่ืองจากมฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระและสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอางได้  โดยมกีารทดสอบหาความคงสภาพ  
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และความเป็นกรด - ด่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด มีสีและกลิ่น
คงอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด ไม่พบการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ และมีผลการ
ทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนคุณภำพของประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการ

สอบเทยีบ และวเิคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบตักิารทีส่อดคล้องกบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และตรงกบัความต้องการ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ ดังนี้

1. โครงการสร้างระบบสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ชนิดของเหลวในแท่งแก้วแบบอัตโนมัติ
2. โครงการพัฒนาวิธีทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. โครงการการพัฒนาระบบสอบเทียบแรงกดในเครื่องทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง
4. โครงการการพัฒนาระบบอัตโนมัติส�าหรับสอบเทียบเครื่องชั่งน�า้หนัก
5. โครงการการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางไทยในอุตสาหกรรมอาหาร
6. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบและวิจัยวัสดุทางการแพทย์ชนิดไบโอแอกทีฟกลาส
7. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระบบงานห้องปฏิบัติการ
9. โครงการประเมินเสถียรภาพของเครื่องสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน

การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและพัฒนาน�าไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก  
ผ้าและเครือ่งแต่งกาย และสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร เพือ่แก้ไขปัญหาสนิค้า OTOP ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น หลกัเกณฑ์และ
วธิทีีด่ใีนการผลติเบือ้งต้น (primary GMP) มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) ในพืน้ทีจ่งัหวดั/กลุม่จงัหวดัต่างๆ ภายหลงัจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิารจะลงพืน้ทีใ่ห้ค�าปรกึษาเชงิลกึ โดยเกบ็ข้อมลูและตวัอย่างผลติภณัฑ์ OTOP ก่อนและ 
หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จนกว่าผลิตภัณฑ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก�าหนดแล้วจงึเข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน และได้รบัรองตามมาตรฐาน ซึง่กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
มกีารบรูณาการกบัหน่วยงานต่างๆ โดยได้ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครฐัและในระดับท้องถ่ิน เช่น ส�านกังานอตุสาหกรรม 
จังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ผลการสนบัสนุนและเสรมิสร้างขดีความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วสิาหกจิรายย่อย วสิาหกจิชมุชน ด้วยวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1.	เป้ำหมำยเชิงผลผลิต	(Output)
 •	กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ทุกภูมิภำค	รวม	27	จังหวัด ได้แก่ 
  - ภาคเหนือ จ�านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ก�าแพงเพชร เชียงใหม่ ล�าพูน อุตรดิตถ์ น่าน และล�าปาง 
  - ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวัดอ�านาจเจรญิ สกลนคร มหาสารคาม หนองคาย อุบลราชธานี 

ยโสธร อุดรธานี เลย ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ 
  - ภาคกลาง จ�านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
  - ภาคตะวันออก จ�านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี
  - ภาคใต้ จ�านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ และนครศรีธรรมราช 
 •	กำรพฒันำคณุภำพสนิค้ำและผลกัดนัให้สนิค้ำเข้ำสูก่ระบวนกำรขอรบัรองมำตรฐำน	จ�ำนวน	138	ผลติภณัฑ์ แบ่งเป็น
  - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน  56 ผลิตภัณฑ์
  - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 52 ผลิตภัณฑ์
  - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 23 ผลิตภัณฑ์
  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 7 ผลิตภัณฑ์
 •	ผูเ้ข้ำรบักำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละเรยีนรูด้้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	จ�ำนวน	1,700	คน จากหลกัสตูร

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 17 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรด้าน
  - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 4 หลักสูตร
  - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 4 หลักสูตร
  - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 1  หลักสูตร
  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 3  หลักสูตร
  - ด้านอืน่ๆ ได้แก่ การบ�าบดัน�า้จากกระบวนการผลติ การปรบัปรงุคณุภาพน�า้ดืม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน การตลาดและบรรจุภัณฑ์ จ�านวน 5  หลักสูตร
 •	ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์	 จ�ำนวน	 106	 รำย จากแผน 105 ราย (ตัวชี้วัด 

แผนงานบูรณาการ) แบ่งเป็นผู้ประกอบการประเภท
  - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 30 ราย 
  - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 32 ราย 
  - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 16 ราย
  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 19 ราย 
  - ประเภทอื่นๆ จ�านวน 9 ราย 
       (การปรบัปรงุคณุภาพน�า้ดืม่ จ�านวน 2 ราย และการบ�าบดัน�า้ทิง้จากกระบวนการผลติผลติภณัฑ์จกัสาน จ�านวน 7 ราย)  
	 •	จ�ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่	 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 เข้ำไปช่วยพัฒนำ	 

จ�ำนวน	14	ชุมชน	แบ่งเป็นชุมชนด้าน
  - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 2 ชุมชน ได้แก่
   1) กลุ่มบ้านบางสัง ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
    2) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเสี้ยว ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 
  - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 2 ชุมชน ได้แก่
     1) กลุ่มเก๋บาติก ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
     2) กลุ่มบากันบาติก ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
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  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 6 ชุมชน ได้แก่
     1) กลุ่มสิริธรรมภรณ์เสื่อกก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
     2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก�าแพงเพชร 
     3) กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ 
     4) กลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาทรัพย์จ�าปา ต.ทรัพย์จ�าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
     5) กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต.วังผา อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน 
     6) กลุ่มประติมากรรมเครื่องป้ันดินเผาบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 -   การบ�าบัดน�า้ทิ้งจากกระบวนการผลิต จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่
     7) กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ 
     8) กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย ต.ค�าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ 
     9) กลุ่มทอเสื่อกกเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ
  - การปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่ม จ�านวน 1 ชุมชน ได้แก่
   1) ชุมชนในพื้นที่ อบต.โนนผึ้ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี

2.	เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์	(Outcome)
 • ผู้ประกอบกำร	OTOP	ที่ได้รับกำรพัฒนำและมีรำยได้เพิ่มขึ้น	จ�ำนวน	1,305	รำย แบ่งเป็น
     - ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 381 ราย 
     - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 207 ราย 
     - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 167 ราย 
     - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 233 ราย 
  - ประเภทอื่นๆ จ�านวน 317 ราย 
      (การปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่ม จ�านวน 38 ราย และการบ�าบัดน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต
         ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก จ�านวน 279 ราย)  
	 •	มูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จ�ำนวน	61.3001	ล้ำนบำท แบ่งเป็นผู้ประกอบการประเภท
     - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 15.9670 ล้านบาท 
     - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 9.0590 ล้านบาท 
     - ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 4.6680 ล้านบาท
     - ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 30.0029 ล้านบาท 
     - ประเภทอื่นๆ จ�านวน 1.6032 ล้านบาท 
      (การปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่ม จ�านวน 0.2880 ล้านบาท และการบ�าบัดน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน 

    จากกก จ�านวน 1.3152 ล้านบาท)
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร
กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมกีารด�าเนนิงานวจัิยและพัฒนา และบรกิารทดสอบอาหาร  ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และรสชาติ

อาหาร โดยมีห้องปฏิบัติการด้านอาหารทางเคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และการแปรรูปอาหาร มีบุคลากร
ที่ช�านาญงานและเครื่องมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อ
สนบัสนนุการพฒันานวตักรรมอาหาร เช่น การวเิคราะห์ทดสอบหาสารส�าคญั สารออกฤทธิท์างชวีภาพในอาหาร เป็นต้น เพือ่เป็น 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหาร ร่วมกันกับผู้ประกอบการในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีความหลากหลายให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงค่านยิมของผูบ้รโิภค โดยจะสามารถส่งเสริมโครงการจดัตัง้เมอืงนวัตกรรมอาหาร ในการร่วมสร้างสรรค์งานวจิยัและ
พัฒนานวัตกรรมอาหารกับบริษัทต่างชาติและคนไทย ผลักดันธุรกิจอาหารของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโต โดยในปีงบประมาณ 
2563 มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเมืองอนาคตได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 10 ราย ดังนี้ 

1) บริษัท ศุภิสรา อินเตอร์ฟูดส์ จ�ากัด : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด/พัฒนาขนมขบเคี้ยวจากปลาสลิด
2) บริษัท ยูนีค ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จ�ากัด : พัฒนากระบวนการผลิตสมู้ทตี้ผักผลไม้ให้มีคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
3) บริษัท ธนพร ไรซ์มิลล์ จ�ากัด : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
4) บริษัท อริยวาโย จ�ากัด : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
5) บรษิทั มติรธญัญะกรุป๊ จ�ากดั : ทดสอบคณุค่าทางโภชนาการผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่น�า้ผึง้มะนาวกึง่ส�าเรจ็รปูและวจิยัพฒันา

ผลิตภัณฑ์พริกไทยอบแห้ง
6) บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ�ากัด : ทดสอบขิงด้วยประสาทสัมผัส
7) บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จ�ากัด : วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลง
8) บริษัท แวลู ฟาร์มา แอนด์ มิลค์ จ�ากัด : วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะ
9) บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู๊ดส์ จ�ากัด : วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัท
10) บริษัท ซิมพลิฟาย ฟูดส์ จ�ากัด : ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขิง

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งด�าเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช ้

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยด�าเนินการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา 
ผลติภณัฑ์ ตลอดจนแก้ปัญหาและปรับปรงุกระบวนการผลิตให้แก่ผูป้ระกอบการจากการวจัิยและพฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี 
ที่ใช้ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยปีงบประมาณ 2563 มีผู้ประกอบใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันจ�านวน 340 ราย ดังนี้ 

1) ด้านอุตสาหกรรมแก้วและกระจก จ�านวน 31 ราย โดยการพัฒนาและให้บริการการทดสอบที่เป็นความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ ให้ค�าปรึกษา และท�าการวิจัยระยะสั้นเพื่อการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน การปรับสูตรแก้วเพื่อเพิ่มความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม การใช้วัตถุดิบใหม่ การควบคุม
คุณภาพบรรจุภัณฑ์ยา และการน�าวัสดุแก้วเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ โดยการน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และน�ากลับมาใช้ซ�า้

2) ด้านผลิตภัณฑ์ยาง จ�านวน 16 ราย โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราใหม่เข้าสู่ตลาด พัฒนาวิธีการทดสอบ 
มาตรฐานทดสอบ อบรมและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ด้านยางและให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ โดยเน้นทีผ่ลติภณัฑ์
ยางพืน้สนามกฬีาจากยางธรรมชาต ิบลอ็กยางปพ้ืูนฟองน�า้ ลาเทก็ซ์ท�าทีน่อน ฟองน�า้ลาเทก็ซ์ส�าหรับท�าหมอน ถุงมอืยาง ยางพ้ืน
สนามเด็กเล่น และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร

3) ด้านอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษ จ�านวน 25 รายการ โดยการให้บรกิารวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทยีบเชงิลกึ เพือ่วเิคราะห์ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทของกระดาษ การลงพื้นที่และให้ค�าปรึกษา 
แก่ผู้ประกอบการ SME โดยน�าเทคโนโลยีด้านการผลิต พร้อมด้วยเทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ  
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษ 
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4) ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ จ�านวน 268 ราย โดยการจัดอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้บุคลากร
ห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการด้านคุณภาพของ 
ห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวัด การสอบเทียบเครื่องมือ การจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญและผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีกิจกรรมการด�าเนินงาน ดังนี้

 1) วิจัยและพัฒนาด้านการทดสอบ มาตรฐานทดสอบ และกระบวนการผลิต 
 2) อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 3) ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

การสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพ่ือส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ 
และหุ่นยนต์
กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จำกคอมโพสิทส�ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์
สมัยใหม่และกำรบิน	

วัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีน�้าหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงท�าให้มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างน�้าหนักเบาส�าหรับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีจ�านวน
ผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งเป็นโอกาสของกลุ่มอุตสาหกรรมฐานเดิมนี้ท่ีจะสามารถยกระดับศักยภาพขึ้นสู่การผลิต
โครงสร้างน�้าหนักเบาด้วยวัสดุคอมโพสิทส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กระตุ้นการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC และ
สามารถสร้างสิง่แวดล้อมทางเศรษฐกจิเพือ่ผลกัดนัสูอ่ตุสาหกรรมการบนิและอากาศยานซึง่เป็นอตุสาหกรรม New S-Curve ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความ
เช่ียวชาญและมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัของห้องปฏบิตักิารวสัดแุละชิน้ส่วนผลติภณัฑ์จากคอมโพสทิข้ึนในประเทศไทย เพือ่เตรยีมการ
และผลกัดนักลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และการบนิ จงึมคีวามจ�าเป็นต่อระบบเศรษฐกจิตามแผนยทุธศาสตร์ของประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการความเช่ียวชาญด้านการทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
จากคอมโพสิทให้มีมาตรฐานระดับสากลส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ซึ่งเครื่องมือการทดสอบวัสดุและ 
ชิน้ส่วนผลติภณัฑ์จากคอมโพสทิจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยขีัน้สงู และมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เนือ่งจากวัสดคุอมโพสทิเป็นวสัดพุเิศษ
ที่มีสมบัติเฉพาะ มีความแตกต่างจากวัสดุอื่น กรมวิทยาศาสตร์บริการและส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสร้างมาตรฐานด้วย MSTQ ทางด้านทดสอบ
วสัดแุละชิน้ส่วนผลติภณัฑ์จากคอมโพสทิส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่และการบนิเพือ่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล
และยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาวิธีทดสอบที่เป็นเกณฑ์ก�าหนด (Soft standard) ส�าหรับ
นวัตกรรมกลุ่มรถเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ และจัดท�าร่างเอกสารระบบคุณภาพ ISO 17025  ขอบข่ายสมบัติ
แรงดึงและแรงดัดโค้งของวัสดุคอมโพสิทเพื่อยื่นขอการรับรอง โดยมีจ�านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
จ�านวน 3 ผลงาน ดังนี้

1. พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวัสดุคอมโพสิทและนาโนที่ใช้ผลิตโครงสร้างผนังรถพยาบาล
2. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
3. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ 
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้วยวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิวสิาหกจิรายย่อยเพือ่ยกระดบัสนิค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค มีนโยบายผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และการทดสอบในห้องปฏิบตัิการไปพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ OTOP ใหไ้ด้มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน เป็นการเพิม่ขดีความ
สามารถให้ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
และเกิดการสร้างงานให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า 
OTOP ประเภทต่างๆ ให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่า และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ประเทศ และร่วมก้าวข้ามกับดัก
ประเทศผู้มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ 4.0 ได้ โดยด�าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท

ผลการสนบัสนนุและเสรมิสร้างขดีความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วสิาหกจิรายย่อย วสิาหกจิชมุชน ด้วยวทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรูแ้ละเรียนรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
จ�านวน 1,700 คน จากหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 17 หลักสูตร ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 4 หลักสูตร
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 4 หลักสูตร
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 1 หลักสูตร
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 3 หลักสูตร
5. ด้านอื่นๆ ได้แก่ การบ�าบัดน�้าจากกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพน�้าดื่ม การตลาดและบรรจุภัณฑ์ จ�านวน  

  5 หลักสูตร

การบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวทิยาศาสตร์บริการ ด�าเนนิงานทางด้านบรกิารสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ให้ประเทศมแีหล่งกลาง

ของข้อมลูสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาค้นคว้าแก่นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจัิย นกัประดษิฐ์ คดิค้น 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในอันที่จะน�าข้อมูล สาระ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ทดสอบ วิจัยพัฒนางานวิชาการ วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่วบ็ไซต์ http://siweb.dss.go.th เป็นการขยายการให้บรกิารให้รวดเรว็ 
และทั่วถึงโดยไม่จ�ากัดสถานที่และเวลา 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและฐานข้อมูลดิจิทัล ตลอดจน 
พฒันาระบบการให้บรกิารระบบห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Library) ทีท่นัสมยั ซึง่เอ้ือต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบทีเ่หมาะ 
กับยุคสมัย เพื่อขยายขีดความสามารถด้านบริการสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. มีศูนย์บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว ท�าให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้น 

2. จัดท�าฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มีข้อมูลที่ทันสมัย เช่น วัสดุเหลือทิ้ง ค�าถามนี้มี
ค�าตอบ กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของไทย จ�านวน 163 เรื่อง

3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน จ�านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 47 คน ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ 
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ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเทคนคิการสบืค้นข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการผลติ การวเิคราะห์ทดสอบ การวจิยัพฒันา ฯลฯ  
หลังจากฝึกอบรม ผู้รับการอบรมได้สมัครสมาชิกและใช้บริการของห้องสมุด เช่น สมัครสมาชิกห้องสมุด Science e-Book  
Application บริการ Alerts บริการค้นเรื่อง/แนะน�าการค้นคว้า บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บริการเอกสารฉบับเต็ม 
มีข้อมูลที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ผ่านการดาวน์โหลด/ขอส�าเนาเอกสาร/อื่น ๆ จ�านวน 94 เรื่อง ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00

ผู้ใช้บริการที่สามารถน�าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ รวม 8,769 ราย โดยน�าไปใช้ในด้านการ
วเิคราะห์ทดสอบ การศกึษาค้นคว้า การวจิยัและพฒันางานทางวชิาการ และการพฒันาอตุสาหกรรม รวมทัง้มกีารเข้าถงึสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์จ�านวน 77,840 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศอยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยมีผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ 
และทางอีเมล รวม 3,189 ราย เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเน้นให้บริการหอสมุดและสารสนเทศแบบดิจิทัลผ่านออนไลน์ ท�าให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นในช่องทาง
อีเมล จ�านวน 630 ราย และผู้ใช้บริการเอกสารฉบับเต็มจ�านวน 2,655 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าเว็บไซต์ แหล่งความรู้เกี่ยวกับ  
COVID-19 http://lib1.dss.go.th/covid/ เพื่อรวบรวมสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ COVID-19 เช่น ข่าวสาร งานวิจัย  
บทความวชิาการ ฐานข้อมลูทีใ่ห้เข้าถงึได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และมาตรฐานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืป้องกันโรคทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ



DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE

ANNUAL REPORT 2020

41

รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ

โครงการบรูณาการเครอืข่ายแหล่งบรกิารสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ เป็นการพฒันาสารสนเทศ
ดจิทิลั ฐานข้อมลู จดัท�าและจดัหาสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ วารสารอเิลก็ทรอนกิส์ ฐานข้อมลูออนไลน์ 
เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้รวดเร็วและครบถ้วน เปน็พืน้ฐานส�าคัญในการวิจยัและการพฒันาของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs โครงการจึงมุ่งพัฒนาสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และ 
เน้นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ผ่านการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านบริการ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยด�าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ในรปูของฐานข้อมลูออนไลน์ สิง่พมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ และสิง่พมิพ์ 
ได้แก่ ฐานข้อมลู AOAC ทีใ่ห้วธิทีดสอบมาตรฐานมากกว่า 2,500 วธิ ีฐานข้อมลู ACS 400 Downloads ทีใ่ห้ดาวน์โหลดบทความ
ในวารสารของส�านักพิมพ์ 400 บทความ ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันอาหาร ฐานข้อมูล Britannica หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จ�านวน 8 รายการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) จ�านวน 12 รายชื่อ 156 ฉบับ และสิ่งพิมพ์ 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 600 เล่ม โดยจดัการสารสนเทศเข้าสูก่ระบวนการบรกิาร และมผีูใ้ช้ทรพัยากรสารสนเทศ 
จ�านวน 20,264 รายการ

2. กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือ และการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Sharing resources) ระหว่างหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
การใช้และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(Fast Document Delivery Service) จ�านวน 749 เรื่อง

3. พัฒนาสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล และงานอนุรักษ์สารสนเทศในรูปดิจิทัล (Digital  
preservation) โดยด�าเนินการอนุรักษ์สารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล จ�านวน 1,342 เล่ม 101,601 หน้า และจัดเก็บสารสนเทศ 
จัดท�าดรรชนีและสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล จ�านวน 1,296 เรื่อง 

4. เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์และ Mobile device โดยให้บริการ
ผ่าน Application DSS Science E-book ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่สมัครใช้ 2,526 ราย 

5. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ/สัญญาอนุญาต (Creative commons) 
และการน�า IT มาประยุกต์ใช้” ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�านวน 77 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.12

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานในการส่งรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมทดสอบความช�านาญ 

พฒันาและเชือ่มโยงระบบสารสนเทศเดมิทีม่อียู ่เพือ่ให้ผูใ้ช้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�านาญ สามารถบนัทกึข้อมลู และส่งผล 
การด�าเนินการกิจกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย ท�าให้สามารถ 
ลดระยะเวลา และขั้นตอนการส่งรายงานผลการด�าเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การบริการให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางและ
สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงระดับชาติ เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตามนโยบายรัฐบาล
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ โดยการ
พฒันาความร่วมมอืกบัประชาคมอาเซียนและนานาชาต ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ 
ด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการ China-Thailand Rubber Research and Technology Exchange  
Visits  

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน (Short Term Study Visit Projects) ภายใต้โครงการคณะกรรมการร่วม (คกร.)  
ไทย-จนี สมยัที ่22 โดยกองวสัดวุศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ร่วมกบั Beijing Research and Design Institute of Rubber 
Industry Co., Ltd (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในสาขาความร่วมมือด้านการทดสอบยางและการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ รวมถงึสร้างเครอืข่ายการท�างานในด้านการวจิยัและวเิคราะห์ทดสอบยางและผลติภัณฑ์
ยางระหว่างนกัวจิยัของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจนี ความร่วมมอืในครัง้น้ีได้รับการสนบัสนนุและแลกเปลีย่นข้อมลูกนั 
ทางวชิาการ ในเรือ่งการพฒันามาตรฐานยางระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) โดยนกัวจิยัทัง้สองฝ่ายตกลงประสานความร่วมมอื 
ช่วยกันท�าฐานข้อมูลเพื่อประกอบการท�าร่างมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยสู่ระดับสากลต่อไป

2. โครงการพัฒนากระจกอัจฉริยะส�าหรับประหยัดพลังงานในอาคาร
โครงการทวิภาคี (ฺBilateral Cooperation Projects) ภายใต้โครงการ คณะกรรมการร่วม (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 22 โดย

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ Wuhan University of Technology (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในสาขา
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะ และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
งานวจิยัระหว่างนกัวจิยัของประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี ความร่วมมอืครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุและแลกเปลีย่นข้อมูล
ทางวิชาการ และการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานวิจัยกระจกอนุรักษ์พลังงาน

3. โครงการความรว่มมอืทางวชิาการมาตรวทิยาการสอบเทยีบความยาวมาตรฐาน 
(ระดับทุติยภูมิ) 

โครงการผลกัดนัความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ระหว่างไทย – จนี ปี 2563 โดย กองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ National Institute of Metrology of China | NIM 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในสาขาความร่วมมือด้านวิชาการมาตรวิทยาการสอบเทียบความยาวมาตรฐาน (ระดับทุติยภูมิ)  
ภายใต้ความร่วมมอืในครัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการศกึษาด้านการสอบเทยีบเกจ บลอ็กและขอค�าแนะน�าผ่านระบบออนไลน์จากผูเ้ชีย่วชาญ
ของฝ่ายจีนในการออกแบบเครื่อง gauge block interfero meter เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติ
สู่ห้องปฏิบัติการระดับทุติยภูมิของประเทศไทย

ผลการด�าเนินงาน
โครงการความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
ระหว่างประเทศ
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ผลงานเด่น
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นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  
โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกบัวสิาหกจิและชมุชนในการน�าความรูแ้ละทรพัยากรในพืน้ทีม่าผลติเป็นสนิค้าและบรกิาร เพือ่เพิม่ 
ศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถ 
เพิม่มลูค่าและต่อยอดจากสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ ภมูปัิญญา วฒันธรรม และทรพัยากรในพืน้ที ่โดยใช้องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่สร้างสรรค์คณุค่าผลติภณัฑ์และบรกิารของชมุชนให้มคีณุภาพและมาตรฐานการผลติตามหลกัสากล  
โดยในปี 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านวัตกรรมชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจ
ชมุชน ในพืน้ทีภ่าคเหนอื ได้แก่ จังหวดัเชยีงใหม่ ล�าปาง ล�าพนู แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จ�านวน 100 ราย ซึง่กลุม่ผูป้ระกอบการ 
ดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงมีความพร้อมในการพัฒนาและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม โดยการสัมมนาเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน  
4 หัวเรื่อง คือ 1) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการต้นแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ในยุคปัจจุบัน 2) การขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนด้วยดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าและบริการ 3) เทคนิค
การสร้างอัตลักษณ์สินค้านวัตกรรมชุมชนด้วยเรื่องเล่า 4) เทคนิคการวางแผนสร้างรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย BMC (Business Model Canvas) 

ผลการด�าเนินงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในคร้ังนี้ จึงมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนความเข้มแข็งของ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยพัฒนาผู้ประกอบการ 
ให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิง
กระบวนการผลิต การน�าเสนอสินค้าหรือบริการ และมีความสามารถในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจ
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป

นางอาภาพร สินธุสาร 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักเทคโนโลยีชุมชน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้านวัตกรรมชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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ภาพประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านวัตกรรมชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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การรับรองระบบงาน (Accreditation) เป็นกระบวนการส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึง
ยกระดบัให้มมีาตรฐานเท่าเทยีมระดบัสากล  โดยสนิค้าและบรกิารทีผ่่านการตรวจจากห้องปฏบิตักิารทีม่มีาตรฐานได้การรบัรอง
ระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body)  จึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.) เป็นหน่วยรับรองระบบงาน 
1 ใน 4 ของประเทศ (ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(วพ.) กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.), และ
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการยอมรับร่วม Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) ระหว่างประเทศ กับองค์กร APAC, Asia Pacific Accreditation Cooperation และ  
ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation โดยมีพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
เป็นกรอบก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแล และประสานงานการด�าเนินงานของ 4 หน่วยรับรองระบบงาน  

เพือ่ให้หน่วยรบัรองระบบงานทัง้ 4 แห่ง  สามารถบรูณาการการท�างานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองวัตถปุระสงค์
ของแผนปฏริปูประเทศ ปี 2561 แผนการปฏริปูด้านเศรษฐกจิในเรือ่งการปฏริปูสถาบนัทางด้านการส่งเสรมิผลติภาพ การมาตรฐาน 
และนวตักรรม เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  โดยให้มกีารบรูณาการการท�างานด้านการเพิม่ผลติภาพ 
การมาตรฐานและนวัตกรรมของประเทศให้ครบวงจรในรูปแบบหน่วยงานกลางที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใดๆ  เพื่อท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเสนอให้รวมหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม ที่ในปัจจุบันสังกัดอยู่ในหลายหน่วยงาน  โดย (ร่าง) พ.ร.บ. การบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขณะที่
แนวทางการควบรวมเพือ่ตัง้หน่วยงานใหม่ (Single Accreditation Body) ยงัไม่มคีวามชดัเจนและอยูร่ะหว่างการทบทวน ดงันัน้ 
เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว หน่วยรบัรองระบบงานทัง้ 4 หน่วยงาน จงึได้หารอืกนัเป็นระยะๆ และมคีวามเหน็ร่วมกนัในการด�าเนนิงาน 
การบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศแบบเครือข่าย (Single platform)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ
การรบัรองระบบงานของประเทศ ลดความซ�า้ซ้อน เพ่ิมความรวดเรว็ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ตามนโยบายรฐับาล  
โดยจะใช้กลไกคณะกรรมการบริหารระบบงานแห่งชาติ (Executive committee)  และคณะท�างานอีก 4 คณะ ขับเคลื่อนการ
รับรองระบบงานแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียว  

 หน่วยรับรองระบบงานทั้ง 4 แห่ง  ได้ร่วมกันจัดท�าโครงสร้างการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศแบบเครือข่าย  
ซึ่งบริหารงานโดยกลไกคณะกรรมการและคณะท�างาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบรหิาร (Executive committee) โดยให้อธบิด/ีเลขาธิการ ของ 4 หน่วยงานเวยีนกนัเป็นประธาน  มหีน้าที ่
จดัท�านโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิอตุสาหกรรมเป้าหมาย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ และแผนชาติอื่นๆ รวมถึงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

2.  คณะท�างาน Mutual Recognition Arrangement and Accreditation ท�าหน้าที่ธ�ารงรักษาการเป็นหน่วยรับรอง 
ระบบงานที่ได้รับการยอมรับร่วมจาก APAC/ILAC-IAF 

3.  คณะท�างาน Assessor Management Task Force ท�าหน้าที่พัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และบริหาร
จัดการผู้ตรวจประเมินเพื่อการใช้ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน

4.  คณะท�างาน Capacity Building Task Force ท�าหน้าทีพิ่จารณาจดัท�าระบบการรบัรองระบบงานให้ครอบคลมุทกุสาขา
ความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อุตสาหกรรมเป้าหมาย แผนชาติอ่ืนๆ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 

5. คณะท�างาน Communication and Promotion Task Force ท�าหน้าทีพ่จิารณาจัดท�าเนือ้หาสาระ สือ่สารประชาสมัพนัธ์
และสร้างความรูค้วามส�าคญัของการรบัรองระบบงานต่อการส่งมอบคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน  ร่วมส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
จากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

การบริหารหน่วยรับรองในประเทศแบบเครือข่าย (Single platform)
ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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หน่วยรับรองทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมกันร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศแบบ 
เครือข่าย (Single platform) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของหน่วยรับรองระบบงาน
ของประเทศในแบบเครือข่ายและมีแนวทางส�าคัญร่วมกันสนับสนุนและผลักดันโครงการและกิจกรรมด้านการรับรองระบบงาน
ของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมหารือหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทั้ง 4 แห่ง โดยมีเลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธาน ได้เห็นชอบร่วมกันในการมอบหมาย สมอ. เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive committee)   
คณะท�างาน Mutual Recognition Arrangement and Accreditation  คณะท�างาน Assessor Management Task Force  
คณะท�างาน Capacity Building Task Force และคณะท�างาน Communication and Promotion Task Force เข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานในครั้งต่อไป และจะจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการบริหารหน่วยรับรอง 
ระบบงานแบบเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การจัดโครงสร้างการบรหิารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศแบบเครอืข่าย จะท�าให้เกดิความเป็นเอกภาพของหน่วยรบัรอง
ระบบงานของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการรับรองระบบงานของประเทศ ลดความซ�้าช้อน
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ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้เศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลก เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า ทั้งคุณภาพสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก�าหนดของประเทศคู่ค้า  
สังคมมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าจึงต้องการผลการทดสอบที่เชื่อถือได ้
จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ท�าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพหรือ
มาตรฐานของสินค้านั้น ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยตรวจสอบและรับรองในประเทศไทยให้มีระบบบริหารงานคุณภาพ
และได้รับการยอมรับเป็นสิ่งจ�าเป็น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส�านักบริหารและรับรอง 
ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐาน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ส�าคัญในการให้การรับรองความสามารถห้อง 
ปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิต 
วัสดุอ ้างอิงตามมาตรฐานสากล ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการ 
บรหิารงานของหน่วยรับรองระบบงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 :  
2017 จนได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วม (Mutual Recognition  
Arrangement, MRA) จากองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วย 
การรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC)  
ตามมาตรฐานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ในขอบข่ายการรับรอง 
ระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรม 
การทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 

ระบบการยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานด้วยกัน
ให้สิทธิ์หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับรอง ได้รับการยอมรับร่วมในระดับ
สากล และอนุญาตให้ข้อมูลที่ก�ากับไปพร้อมสินค้าส่งออกได้รับการยอมรับ
ง่ายยิง่ขึน้ในตลาดต่างประเทศ เป็นการลดต้นทนุทีม่ปีระสทิธผิลต่อผูผ้ลิตและ
ผูน้�าเข้าด้วยการลดความจ�าเป็นในการตรวจสอบซ�า้ของอกีประเทศหนึง่ อกีทัง้
เพิม่ความเชือ่มัน่ด้านการทดสอบคณุภาพสนิค้าของตลาดในประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย

วศ. สร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยตรวจสอบและรับรองไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ด้วยการได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 
: 2017 จาก APAC

จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�าโครงการ “ยกระดับการจัดการ
สารเคมแีละห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคมใีนภาคอุตสาหกรรม เพือ่เข้าสูร่ะดับมาตรฐานสากล” ทัง้นีก้จิกรรมของโครงการ 
มีการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจรู้ Total Volatile Organic Compound (TVOC) อัตโนมัติแบบโครงข่ายส�าหรับการเฝ้าระวัง
เพื่อจ�ากัดความเสี่ยงมลพิษอากาศในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยการน�าหัววัด TVOC ระดับ Sensory Element 
ประกอบเข้ากบัวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ พฒันาต่อยอดให้สามารถรบัส่งข้อมลูระหว่างหวัวดัผ่านโครงข่ายดิจทิลั เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลู
บน Cloud IoTs Broker เพือ่ใช้เป็นโครงข่ายระบบตรวจรูท้ีส่ามารถใช้ในการตดิตามและเฝ้าระวงัมลพษิอากาศในห้องปฏบิตักิาร
ได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ 

การพัฒนาระบบตรวจรู้ TVOC อัตโนมัติแบบโครงข่าย ส�าหรับการเฝ้าระวังเพ่ือ
จ�ากัดความเส่ียงมลพิษอากาศในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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ทั้งนี้หลังการพัฒนา พศ. ได้จัดให้มีการถ่ายทอดวิธีการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจรู้ข้างต้น ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการจ�านวน 10 ราย ได้แก่ 1) บรษิทั ปตท. น�า้มนัและการค้าปลกี จ�ากัด 2) บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั มหาชน 3) บรษิทั กฟิฟารนี  
สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ากัด 4) บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จ�ากัด 5) บริษัท โนวาเมดิค จ�ากัด 6) บริษัท  
ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 7) บริษัท บางกอกเอสเสย์ ออฟฟิส จ�ากัด 8) บริษัท ยูไนเต็ด  
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จ�ากัด 9) บริษัท แคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จ�ากัด และ 10) สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาต่อยอด
ในการพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการในขั้นต่อไป

ภาพแสดงระบบตรวจรู้ TVOC อัตโนมัติแบบโครงข่ายส�าหรับการเฝ้าระวังเพื่อจ�ากัดความเสี่ยง
มลพิษอากาศในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
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เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ท�าให้การจัดฝึกอบรมของ
ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้มีการเลื่อน 
ฝึกอบรมออกไป ดังนั้นส�านักฯ ได้ตระหนักความจ�าเป็นของการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกฝ่าย จึงปรับ 
รปูแบบการจดัฝึกอบรมจากรปูแบบออฟไลน์ สูก่ารจดัฝึกอบรมผ่านออนไลน์ เพือ่ทีส่ามารถด�าเนนิการจดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ทางห้องปฏบิตักิารของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างท่ัวถงึและต่อเนือ่งจนกว่าสถานการณ์คลีค่ลาย และวกิฤตสถานการณ์ข้างต้นน�าไป
สู่การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของส�านักฯ ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร 
และเมือ่สถานการณ์เข้าสูภ่าวะทีป่กต ิจงึท�าให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นทีต้่องการจากหน่วยงานมากมายในการสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานต่างๆ ในภาครฐั เพือ่สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพฒันาบคุลากรห้องปฏบิตักิาร 
ให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้อง 
ปฏบิตักิาร ซึง่เป็นผูผ้ลติผลงานทีใ่ช้เป็นรากฐานส�าคญัในภาคการผลติและบรกิาร ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกจิของประเทศด้วย 

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�านวน 16 แห่ง และหน่วยงานอื่นๆ จ�านวน 9 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและบูรณาการศักยภาพบุคลากร
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแลกเปลีย่นองค์ความรูท้างวชิาการและวชิาชพีทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยส�านกัพฒันา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ 
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom และ Google Meet จ�านวน 10 หลักสูตร ได้แก่

1. การจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. สถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. สถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7. ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9. แนวทางการจัดการความเสี่ยงส�าหรับระบบคุณภาพตามาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 599 คน มีผลประเมินการจัดฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 93.53 และน�าไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 95.95

การก้าวเข้าสู่วิธีจัดฝึกอบรมแบบ New normal ของส�านักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
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ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) เป็นแหล่งให้บรกิารสารสนเทศ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนให้ค�าแนะน�าวธิกีารสบืค้นสารสนเทศและการเขยีนเอกสารอ้างองิ เนือ่งจากการอ้างองิ
นั้นมีความส�าคัญเกี่ยวโยงกับการศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ จึงจ�าเป็นต้องมีการอ้างถึงในผลงาน อันแสดงถึง
จริยธรรมทางวิชาการ ความน่าเชื่อถือของผลงานนั้น ๆ และยังเป็นประโยชน์กับผู้อ่านผลงานในการติดตามและเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าในภายหลัง ท้ังนี้การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้หรือตามท่ีหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์เป็นผู้ก�าหนด ดังนั้นการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการจึงเป็นส่วนที่นักวิจัยหรือผู้เขียนบทความวิชาการ 
ควรมีความรู้และความเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ในการอ้างอิง และในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อให้การเขียนอ้างอิง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้การเลือกใช้แหล่ง
ข้อมูลทรัพยากรแบบเปิดเพื่อประกอบการเขียนผลงาน ก็มีประเด็นพิจารณาและเลือกน�ามาใช้ประโยชน์ได้ เพราะปัจจุบันมี
แหล่งทรัพยากรที่อนุญาตให้น�าผลงานน�ามาใช้ต่อได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น           
เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกผลงานบนสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือแม้แต่การคัดลอกผลงานทางการศึกษา ผลงาน
วชิาการ ผลงานวจิยั ดงันัน้เพือ่ลดความเสีย่งในการละเมดิลขิสทิธิผ์ลงานของผูอ้ืน่ แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  จงึมีการน�าสญัญาอนญุาต  
(Creative commons) มาใช้เป็นข้อตกลงให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแชร์ผลงานกับผู้อื่นได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสงวนสิทธิ์ 
บางประการมากกว่าการสงวนสทิธิท์ัง้หมด ผูท้ีน่�าผลงานไปใช้จงึต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีเ่จ้าของลขิสทิธิไ์ด้ก�าหนดไว้ ท�าให้ผลงาน 
ดังกล่าวถูกน�าไปต่อยอดได้โดยไม่ต้องแจ้งขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อน อย่างไรก็ตาม การน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้ต้อง 
ทราบเงือ่นไขหรอืรายละเอยีดในการน�ามาใช้งานต่อด้วย เพราะหากไม่ปฏิบตัติามเงือ่นไขนัน้ จะถอืว่าเป็นการละเมิดลขิสทิธิท์นัที

ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงตระหนักในความส�าคัญของการให้ความรู้และทักษะการเขียนเอกสารอ้างอิง เพื่อให ้
บุคลากร วศ. มีความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ผลักดันให้วารสารวิชาการของ วศ. “Bulletin of Applied  
Science” ผ่านการประเมินเป็นวารสารวิชาการระดับชาติได้ และส่งผลให้บทความวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นที่ 
น่าเช่ือถอืและได้รบัการอ้างองิในผลงานวชิาการของหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องต่อไป จงึจดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้สารสนเทศ เรือ่ง 
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ/ สัญญาอนุญาต (Creative commons) และการน�า IT มาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ให้บคุลากรด้านวจิยัและพฒันาเข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้งานเครือ่งมอืด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการอ้างอิงทางวิชาการ 
และเลอืกใช้ทรพัยากรสารสนเทศแบบเปิดในการต่อยอดงานด้านวจิยัและวชิาการได้ ซึง่กิจกรรมนีจ้ดัเมือ่วนัที ่3 - 4 มนีาคม 2563  
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ�านวน 77 คน โดยมี ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา 
นกัวทิยาศาสตร์ผูท้รงคณุวฒุ ิและรักษาการผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธาน

กจิกรรมส่งเสรมิการใชส้ารสนเทศ : การเขยีนเอกสารอา้งองิทางวชิาการ / สัญญา
อนุญาต (Creative commons) และการน�า IT มาประยุกต์ใช้

นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ 
นางอัญญาดา ตั้งดวงดี นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ
ส�านักงานหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรร่วมบรรยาย 2 ท่าน จากส�านักหอสมุดฯ วศ. คือ นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์
ช�านาญการ บรรยายในหัวข้อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ความส�าคัญของการอ้างอิง และระบบอ้างอิงทางวิชาการ ที่มีรูปแบบ
การอ้างอิงต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล พร้อมยกตัวอย่าง ACS, APA, ISO 690, Vancouver และ นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์  
นักวิทยาศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับสัญญาอนุญาต (Creative Commons) ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถน�ามา
ใช้เป็นข้อตกลงการแชร์ผลงานระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้อื่น ตลอดจนสาธิตการใช้โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนอ้างอิง 
โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Zotero ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.12 ทั้งนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาให้จัด
กิจกรรมนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความรู้มาตรฐานการอ้างอิง และ Creative Commons รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน 
IT กับงานวิจัย

เหน็ได้ว่าประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมกจิกรรมนี ้นอกจากจะได้รบัความรู้เกีย่วกบัรปูแบบและการประยกุต์ใช้เคร่ืองมอื
ด้าน IT ในการอ้างอิง และ Creative commons แล้ว ความรู้นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อการเขียน
บทความหรือรายงานในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปัจจบุนัภาชนะเซรามกิเป็นทีน่ยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ถ้วย จาน ชาม เหยอืก ภาชนะหงุต้ม และภาชนะทีใ่ช้กบัไมโครเวฟ 
ความก้าวหน้าในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก การพัฒนารูปแบบการตกแต่งลวดลายสีสันให้ดูฉูดฉาดสวยสะดุดตาน่าใช้  
เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมานิยมใช้ภาชนะเซรามิก ซึ่งสิ่งสวยงามเหล่านี้เป็นเทคนิคที่ท�าขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลิต  
โดยบางคร้ังผู้ผลิตไม่ได้ค�านึงถึงอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่เคย 
รบัรูว่้าอาจมสีารทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายหลดุลอดจากภาชนะทีใ่ช้บรรจอุาหารปนเป้ือนไปกบัอาหารท่ีรบัประทาน เนือ่งจากในขัน้ตอน
การผลติผลติภณัฑ์เซรามกินัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการเคลอืบ  การเขยีนลวดลายตกแต่งบนภาชนะ ซึง่ในบางกรณมีส่ีวนประกอบของ
โลหะ ตะกัว่ แคดเมยีม เข้าไปเกีย่วข้องปะปนผสมอยูด้่วย โดยเฉพาะภาชนะเซรามกิทีเ่คลอืบและตกแต่งด้วยลวดลายสสีนัฉดูฉาด 
เช่น สีเหลือง สีแดง สีส้ม เป็นต้น มักจะมีปริมาณของโลหะหนักปะปนอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกว่าสีอื่น

จากข้อมูลการวิเคราะห์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
พบว่าภาชนะท่ีมีการตกแต่งลวดลายสีสันด้วยสีที่เข้มฉูดฉาด เช่น สีแดง สีเหลือง เป็นต้น และภาชนะที่ตกแต่งด้วยรูปลอกนั้น 
มักจะพบปริมาณสารตะกั่วและแคดเมียมสูงกว่าภาชนะที่ไม่มีลวดลายตกแต่งด้วยสีสันมากนัก  ส่วนภาชนะที่มีการเผาเคลือบ 
แต่ไม่ตกแต่งลวดลายจะไม่พบสารโลหะหนัก หรือพบปริมาณน้อย ดังนั้นค�าแนะน�าในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อลด
อันตรายอันอาจเกิดจากการใช้ภาชนะเซรามิก มีดังนี้

1.  สงัเกตจากเนือ้ภาชนะ ควรเลอืกซือ้ภาชนะทีม่กีารเผาถงึจดุสกุตวั (Vitrification point) เนือ้ภาชนะจะแกร่ง โดยทดสอบด้วย
การเคาะ เสยีงจะดงักงัวาน ถ้าเคาะแล้วเสยีงทบึไม่กงัวานจะเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่นือ้ไม่แน่น การเผายงัไม่ถงึจดุสกุตวั เนือ้ภาชนะจะม ี
รพูรนุ ผลติภณัฑ์ทีม่รีพูรนุถ้าไม่ได้เคลอืบ หรอืชนดิเคลอืบแต่มรีอยรานทีผ่วิ เมือ่น�าไปบรรจอุาหาร กรดด่างในอาหารจะแทรกซึม
ไปตามรูพรุน ท�าให้เกิดการบูดเน่าเป็นพิษต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นรอยเปื้อนในภาชนะ เช็ดล้างไม่ออกและท�าให้แตกง่าย

2.  สังเกตที่ผิวของภาชนะ โดยใช้มือลูบลวดลายที่ตกแต่งบนภาชนะ ถ้ารู้สึกสากมือแสดงว่าเป็นการตกแต่งเขียนลวดลาย
หรือติดด้วยสีรูปลอกบนเคลือบ แล้วน�าไปเผาอีกคร้ังเพื่อให้สีที่ตกแต่งหรือรูปลอกหลอมติดตัวกับผิวเคลือบได้ดีขึ้น การตกแต่ง
บนเคลือบนั้นสีหรือรูปลอกที่ใช้ต้องมีคุณภาพที่ทนทานต่อการขูดขีด ทนทานต่อความเป็นกรดด่างของอาหารและน�้ายาชะล้าง  
ถ้าสีและรูปลอกที่ตกแต่งไม่มีคุณภาพ เมื่อมีการขัดสีหรือใช้งานบ่อย ๆ  ลวดลายสีสวยบนเคลือบเหล่านี้สามารถหลุดปะปนมากับ
อาหาร ซึ่งอาจเป็นพิษต่อร่างกาย

3.  สีเซรามิกที่ใช้ตกแต่งภาชนะเซรามิกนั้น มักมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะสีที่ฉูดฉาด เช่น สีส้ม สีแดง สีเหลือง 
เป็นต้น ถ้าน�ามาตกแต่งบนเคลือบต้องเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดความต้านทานต่อแรงขูดขีดและทนทานต่อการกัดกร่อน
ของอาหารที่เป็นกรดและสารละลายชะล้างที่เป็นด่าง ถ้าน�ามาตกแต่งใต้เคลือบแล้วผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง โอกาสที่จะละลาย
ออกมาก็น้อยมาก แต่เพื่อความปลอดภัยควรเลือกใช้ภาชนะที่ไม่มีสีฉูดฉาดบริเวณที่สัมผัสกับอาหาร

4.  พยายามหลีกเล่ียงการใช้ภาชนะเคลือบบรรจุอาหารของหมักดอง น�้าส้มสายชู อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
เนื่องจากกรดสามารถละลายโลหะหนักในเคลือบออกมาปะปนกับอาหารได้

5.  ไม่ควรใช้ภาชนะเซรามิกบรรจุอาหารทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานหลายวัน เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีท�าให้สารโลหะหนัก 
ถกูละลายออกมา ด้วยเหตนุี ้ผูบ้รโิภคควรมข้ีอมลูในการเลอืกชนดิของภาชนะทีจ่ะน�ามาบรรจอุาหารหรอืเครือ่งดืม่ให้ถกูหลักเกณฑ์  
โดยค�านึงถึงความสวยงามตามความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วย

ทัง้นี ้ห้องปฏบิตักิารทดสอบภาชนะเซรามกิทีใ่ช้กบัอาหาร กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครัวเรอืน กองเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์
อุปโภค บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร โดยทดสอบตามข้อก�าหนดของมาตรฐานทั้งในและ 
ต่างประเทศ สามารถรองรบัความต้องการของผูป้ระกอบการ ในการขอใบ Certificate of Analysis ส�าหรบัการส่งออกภาชนะเซรามกิ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อการซื้อขาย การตรวจรับ การรับรองมาตรฐานการส่งออก และประกอบการ
พจิารณาจดัพกิดัอตัราภาษศีลุกากรให้แก่ ภาคราชการ รฐัวสิาหกิจ และเอกชน ตลอดจนส่งเสรมิผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งเป็นผลดีและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้ 

ผู้สนใจขอรับบริการโปรดติดต่อ คุณอรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7303 Email: orawan@dss.go.th ได้ในวันและเวลาราชการ

การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
นางอรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับการจดทะเบียนจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นองค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDO) ประเภทขั้นสูง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วศ. ได้รับ
การจดทะเบียนใน 13 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 2 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า สาขาที่ 7 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สาขาที่ 8 ซีเมนต์และ
วัสดุงานก่อ สาขาที่ 10 เซรามิกและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ สาขาที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง สาขาที่ 30 เคมี สาขาที่ 31 พลาสติก 
สาขาที่ 33 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สาขาที่ 35 ผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาที่ 36 สิ่งทอ สาขาที่ 40 โภคภัณฑ์ สาขาที่ 70 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สาขาที่ 74 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยปี 2563 ได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานจ�านวน 13 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
(1) คอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปู   (2) คอนกรตีแห้งส�าเรจ็รปูส�าหรบัสิง่แวดล้อมทะเล (3) แผ่นฉนวนความร้อนใย (4) ปูนไลน์อตุสาหกรรม 
เล่ม 1 ปูนสุก (5) ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว (6) ปูนไลน์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน (7) ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับ
อาหาร: พอร์ซเลน (8) ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ อุตสาหกรรม (9) เทปพันเกลียวส�าหรับงานประปา (10) กระดาษพิมพ์และเขียน  
(11) รองเท้าผ้าใบ (12) ขนาดกระดาษตัดส�าหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน  และ (13) นมผง 

กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร  (อว. วศ.) มส่ีวนร่วมในการก�าหนดมาตรฐานในสาขาที่ 
35 ผลติภณัฑ์อาหาร โดยด�าเนนิการปรบัปรุงและจัดท�าร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) นมผง 391-2524 ซึง่ประกาศ
ใช้ครั้งแรก ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 98 ตอนที่ 218 วันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 ต่อมา สมอ. เห็นสมควร
แก้ไขปรบัปรงุ มอก. นมผง 391-2524 เพือ่ให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยเรือ่ง นมโค และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยเรือ่ง วตัถเุจอืปนอาหาร จงึมอบหมายให้ อว. วศ. ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุมาตรฐานดงักล่าว 

28 มกราคม 2563 วศ. ได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐาน คณะที่ 11 มาตรฐานนมผง ประกอบไปด้วยผู้ผลิต 
ผู้ใช้ นักวิชาการ ในอัตรา 1:1:1 จากผู้แทนจ�านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (2) กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ (3) คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (4) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  
(5) ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ (6) สถาบนัอาหาร (7) บรษิทั มีด้ จอห์นสนั นวิทรชิัน่ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (8) บรษัิท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากดั (9) โครงการสวนจติรลดา และ (10) ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ต่อมาวนัที่  
12 กมุภาพนัธ์ 2563 อว. วศ. จดัต้ังคณะท�างานจดัท�าร่างมาตรฐานนมผง ร่วมกันพจิารณาข้อมลูทางวชิาการ จดัท�าร่างมาตรฐานฯ  
ฉบับ Committee Draft (CD) ส�าหรับเสนอคณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานฯ พิจารณา จากนั้นวันที่ 20 เมษายน 2563 น�าเวียน 
ร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวให้แก่คณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานฯ เพื่อขอข้อคิดเห็น และน�าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน ในการจัดประชุม 
คณะผู้จัดท�าร่างมาตรฐานฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 และได้ร่างมาตรฐานฯ ฉบับ Committee Draft for Vote (CDV) ส�าหรับ
น�าเวยีน ขอข้อคดิเหน็จากผูท่ี้เก่ียวข้องหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่จดัท�าเป็นร่างมาตรฐานฉบบั Final Draft National Standard 
(1) (FDNS (1)) ต่อไป

การด�าเนินงานครั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ และลดปัญหาการกดีกันทางการค้า อกีทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างนกัวชิาการ 
หน่วยงาน และผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการก�าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสาวนันทิดา จิตแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ • นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

อว. วศ. กับการเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐาน (SDO)
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประเมนิรสชาตอิาหารเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิอาหารทัว่โลกให้ความสนใจเนือ่งจากมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซือ้
ของผูบ้รโิภค การประเมนิทางประสาทสมัผสัและการวเิคราะห์ทดสอบทางเคมสีามารถใช้ประเมนิคณุภาพรสชาตขิองผลติภณัฑ์ได้  
อย่างไรก็ตามการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยการใช้ผู้ทดสอบ (มนุษย์) มีจุดอ่อนด้านกายภาพของมนุษย์และสภาวะด้าน
จิตวิทยารวมถึงความชอบส่วนบุคคล ท�าให้คะแนนการทดสอบขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนแต่ละคน ซึ่งไม่ได้
เป็นเรือ่งทีแ่น่นอนและตายตวั เช่น ความหวานของอาหาร คนหนึง่อาจจะบอกว่าหวานมากอกีคนอาจจะบอกว่าหวานน้อยขึน้อยู่ 
กับความคิดเห็นและความรู้สึกของแต่ละคน ในทางตรงกันข้าม การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี เช่น เครื่อง high-performance 
liquid chromatography (HPLC) จะให้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งไม่สามารถอธิบายในเรื่องของรสชาติได้เนื่องจากข้อมูลครอบคลุม
เฉพาะสารให้รสชาติในอาหาร ไม่สามารถตรวจวัดปฏิกิริยาของสารองค์ประกอบรสชาติ เช่น ผลการเสริมรสชาติ (synergistic) 
และผลการกลบรสชาติ (suppression) ได้ 

ดังนั้นการประเมินรสชาติอาหารต้องการวิธีการทดสอบเชิงปริมาณและตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบที่ชัดเจน  
เครือ่งตรวจวดัรสชาติ (Taste sensing system) ใช้หลกัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการรบัรูร้สชาตโิดยการใช้เซนเซอร์ตรวจวดั 
รสชาติ (Taste sensors) ที่ประกอบด้วยไขมันเทียมเป็นตัวแปลงสัญญาณ (transducer) ได้ค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (mV) 
ที่อ่านได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเซนเซอร์รสชาติและตัวอย่างอาหาร และรายงานผลเป็นความเข้มข้นของรสชาติในตัวอย่าง
อาหาร โดยที่เซนเซอร์ตรวจวัดรสชาติมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับคะแนนการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยมนุษย์  
ซึ่งให้ผลรสชาติที่ใกล้เคียงกับการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยมนุษย ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดให้บริการวิเคราะห์รสชาติในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่อง Taste Sensing 
System (TSS) วิเคราะห์รสชาติดังนี้ รสเปรี้ยว (sourness) รสเค็ม (saltiness) รสขมและรสตกค้างรสขม (bitterness and  
aftertaste) รสอมูามแิละรสตกค้างรสอมูาม ิ(umami and richness) รสฝาดและรสตกค้างรสฝาด (astringency and aftertaste 
astringency) และรสหวาน (sweetness) 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ได้ให้บริการวิเคราะห์รสชาติด้วยเครื่อง Taste 
sensing system ในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 จ�านวน 4 ตัวอย่าง 38 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อกไก่ทอด บริษัท  
แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ�ากัด และน�า้จิ้มสุกี้ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงได้สนับสนุนงานวิจัย 
ให้กับบริษัท ซีพี รีเทลลิ้งก์ จ�ากัด โดยทดสอบรสชาติในผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและ 
การประกนัคณุภาพภายในบรษิทั (output) และลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลติภณัฑ์
ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศ (outcome)

การวิเคราะห์ทดสอบรสชาติอาหารด้วยเครื่อง Taste Sensing System 
ท�าให้ได้ข้อมูลรสชาติอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการอาหารสามารถน�าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคและควบคุม 
คุณภาพด้านรสชาติอาหารให้มีความเที่ยงตรง สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจอาหารของประเทศ

วศ. เปดิใหบ้รกิารทดสอบรสชาตอิาหารดว้ยเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์Taste Sensing  
System

กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
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ในช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ท�าให้ประชาชนทั่วไปต้องการ 
ใช้หน้ากากอนามัยและน�า้ยาฆ่าเชื้อเป็นจ�านวนมาก และเกิดสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ประชาชนต้องใช้หน้ากากอนามัย 
แบบผ้ามาทดแทน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนหน้ากาก N95 และชุดป้องกัน PPE ซึ่งต้องใช้เป็นจ�านวนมาก  
จึงจ�าเป็นต้องแสวงหาหน้ากากที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ N95 และชุดป้องกัน PPE ภายในประเทศได้ เนื่องจากไม่สามารถน�า
เข้ามาจากต่างประเทศได้ทันการณ์ สิ่งส�าคัญคือหน้ากากและชุด PPE ที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�าเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรกิารตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ ได้แก่ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามยัแบบผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลและ
สารฆ่าเชือ้ และชดุ PPE แก่กลุม่เป้าหมายโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภค และสนบัสนนุบคุลากรทางการ
แพทย์ โดยกลุม่เป้าหมายคอื หน่วยงานภาครฐัหรอืองค์กรการกศุล ผูผ้ลติผลติภณัฑ์ภายในประเทศเพือ่ตอบสนองหน่วยงานภาครฐั  
ชมุชน และท้องถิน่  ผูบ้รจิาคผลติภณัฑ์ให้กบัโรงพยาบาล หรอืหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานวจิยัทีไ่ม่ได้ผลติเพือ่จ�าหน่ายในเชงิ
พาณิชย์ โครงการนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลจากการด�าเนินการมีผู้ขอใช้บริการทั้งหมด 99 หน่วยงาน จ�านวน 313 ผลิตภัณฑ์ และให้การทดสอบไป 1,357 รายการ 
โดยส่วนหนึง่เป็นการทดสอบผลติภณัฑ์ทีม่ผีูบ้รจิาคให้กบัโรงพยาบาล ส่วนหนึง่เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์ PPE ได้แก่ หน้ากาก N95 
หน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุด PPE ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถผลิตชุด PPE แบบ Surgical/isolation gown ระดับ 2 รุ่น 
“เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ส่งให้องค์การเภสัชกรรม และก�าลังพัฒนาเป็น Product of Thailand ต่อไป

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19

รูปที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการทดสอบ

นางสุภาวรรณ สวียม
เจ้าพนักงานธุรการ กองวัสดุวิศวกรรม

ตารางที่ 1 จ�านวนตัวอย่างและรายการทดสอบผลิตภัณฑ์

สรุปผลการด�าเนินงาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ จ�านวนหน่วยงาน จ�านวนตัวอย่าง จ�านวนรายการ
สเปรย์แอลกอฮอล์ 5 6 11
เจลอนามัย 18 18 35
สารฆ่าเชื้อ 12 16 18
N95 24 41 82
หน้ากากผ้า 6 15 43
PPE 34 217 1,168
รวม 99 313 1,357
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ท�าให้เกิดสภาวะ
ขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลหรอื PPE ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ทีต้่องปฏบิตังิานใกล้ชดิกบัผูป่้วยตดิเชือ้ หรอืผูท้ีต้่อง
ปฏิบัติงานในสภาพความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือชุด PPE ทั้งแบบชุดกาวน์ (Surgical/Isolation 
gown) และชุดคลุมทั้งตัว (Coverall) ซึ่งไม่สามารถน�าเข้าจากต่างประเทศได้เพราะขาดแคลนทั่วโลก อีกทั้งในประเทศไทยยัง
ไม่สามารถผลิตใช้เองได้

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จงึได้ร่วมกบัหน่วยงานพันธมติรทัง้ภาครฐั เอกชน และมหาวทิยาลยั จ�านวน 12 หน่วยงาน พฒันา
ชุดป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถผลิตภายในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ คือ ชุดกาวน์ (Surgical/Isolation gown) 
ระดับ 2 ใช้ซ�้าได้ “รุ่นเราสู้” และชุดคลุมทั้งตัว (Coverall) ระดับ 4 “รุ่นเราชนะ”

ชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลแบบชุดกาวน์ (Surgical/Isolation gown) ระดับ 2 ใช้ซ�้าได้ “รุ่นเราสู้” 
เป็นชุดที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้กันทั่วไป ในสภาวะเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง ใช้ในงานผ่าตัดหรืองานหัตถการ ที่มีเลือด

กระเซ็นเล็กน้อย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
เครือ่งนุง่ห่มไทย พฒันาชดุกาวน์ระดับ 2 ใช้ซ�า้ได้ “รุน่เราสู”้ ซึง่ผลติจากโพลเีอสเตอร์ 100 % เคลอืบสารสะท้อนน�า้ มีการตดัเยบ็ 
แบบกุ๊นด้วยด้ายกันน�้า สามารถใช้ซ�้าได้ถึง 20 ครั้ง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการท�าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบชุดดังกล่าวตาม
มาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 

ที่ผ่านมามีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการและได้ผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้กับองค์การเภสัชกรรม จ�านวน 44,000 ชุด ราคาชุดละ 
480 บาท หรือคิดเป็นชุดละ 25 บาทต่อการใช้หนึ่งครั้ง ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 45 วัน ตั้งแต่การจัดท�ามาตรฐาน
ทดสอบ การตัดเย็บ และหาวิธีการซักในโรงพยาบาล จนได้ผลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นวัตกรรมชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ไทยสู่
มาตรฐานสากล

นางสาวสุวรรณี เทพบุตรดี 
นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม
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ชดุป้องกนัการตดิเชือ้ส่วนบคุคลแบบคลมุทัง้ตวั (Coverall) ระดับ 4 “รุน่เราชนะ”

เป็นชุดที่ใช้ในสภาวะการปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง หรือต้องสัมผัสกับผู้ที่ติดเช้ือไวรัสโดยตรง
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
แห่งประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรมเส้นใยประดษิฐ์ไทย โดยมผีูป้ระกอบการจากบรษิทั เทยิน่ ฟรอนเทยีร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จ�ากัด บริษัท ยงสง่า จ�ากัด บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และบริษัท โกลแฟ็บ  
จ�ากัด พัฒนาชุดป้องกัน PPE แบบคลุมทั้งตัว ที่ผลิตจากผ้าสปันบอนด์ชนิด PP และ PET และเคลือบด้วย Breathable Film  
ชนิด PE ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของเลือดและเชื้อไวรัส และสามารถระบายอากาศได้ดี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 และ ISO14126 และได้พัฒนาเครื่องมือทดสอบ 
การซึมผ่านของเลือดและไวรัสขึ้น เนื่องจากยังไม่มีการทดสอบดังกล่าวในประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ผลิตเพื่อจ�าหน่าย 
ให้กับองค์การเภสัชกรรม จ�านวน 65,000 ชุด 

การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมชุด PPE ดังต่อไปนี้ 
1. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ท�าเนียบรัฐบาล 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. การเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวจิยัในภาคนทิรรศการในงาน “มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2563 (Thailand Research Expo 
2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป็นประธานเปิดงาน และเสด็จเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ วศ.
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3. การน�าเสนอผลงานวจิยั ภาคนทิรรศการ ในงาน “มหกรรมงานสมนุไพรแห่งชาต ิฯ ครัง้ที ่17” ระหว่างวนัที ่2-6 กนัยายน 
2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

4. การร่วมจดันทิรรศการในการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการเพือ่พฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ  
(นโยบาย Medical Hub) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นประธานในการประชุม

นอกจากนี้ ผลงานนวัตกรรมชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานสากล ยังได้รับ 
ผลงาน 1 ใน 10 รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น อว. ประจ�าปี 2563 ที่ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) วันที่  
24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
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ปัญหาเรื่องวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ท�าให้มีผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายที่อาจจะเป็นผู้ป่วยจากโรคอุบัติใหม่ 
เกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งการดูแลรักษาจ�าเป็นจะต้องใช้ก�าลังคนส่วนงานสาธารณสุขจ�านวนมาก ซึ่งม ี
ผลกระทบต่อการท�างานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอย่างจ�ากัด เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่นี้ ดังนั้น 
การใช้ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติจะสามารถช่วยปฏิบัติงานที่ซ�า้ซากจ�าเจ งานที่สกปรกปนเปื้อนสารหรือเชื้อโรค และ 
งานที่เสี่ยงต่ออันตราย (Dull-Dirty-Dangerous) และหากประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงาน จะสามารถลดภาระ 
หรือช่วยทดแทนการท�างาน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือทั้งของผู้ป่วยและ 
ในส่วนของบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ รวมทัง้สามารถประหยดั “อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล” (Personal Protective  
Equipment, PPE) ซึ่งก�าลังขาดแคลนอย่างมากในสถานการณ์ระบาดรุนแรง โดยโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา 
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติส�าหรับใช้สนับสนุนงานทางด้าน health care ของไทย โดยเน้นภารกิจการขนส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ 
เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรค/ความต้องการของสังคมหรือชุมชน
• ปัญหาความเสีย่งในการตดิต่อร้ายแรงของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ในปัจจบุนั ท�าให้มคีวามจ�าเป็นต้องหาวธิกีารปกป้องบคุลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากการติดเชื้อ
• เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจ�านวนมากที่ต้องการรับการดูแลรักษา จึงต้องการหาระบบมาแบ่งเบาภาระงานภายในโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์
• ออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส�าหรับใช้ในการขนส่งและโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล 
• ประสานการท�างานระหว่าง users – developer – industry เพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อขยายผลงานไปสู่ระดับ

การผลิตทางการค้า เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทางด้าน automated healthcare industry ให้กับประเทศไทย
• พัฒนามาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ (performance test) ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์

การด�าเนินงาน
ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานจาก users ซึ่งมีความต้องการดังต่อไปนี้ 
• สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ ในสภาวะแวดล้อมของโรงพยาบาลปัจจุบัน เช่น ทางเดินแคบ มีผู้คนคับคั่ง จะต้องมีระบบ

ป้องกันการชนกับสิ่งแวดล้อมและคน มีตู้บรรทุกของได้ รับน�้าหนักได้ไม่ต�่ากว่า 100 กิโลกรัม
• สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
• สามารถท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  

หุ่นยนต์ส�าหรับงานขนส่งและโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
นายปาษาณ กุลวานิช

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กองวัสดุวิศวกรรม
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ผู้รับบริการ ประชาชนได้รับประโยชน์
• โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้า
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• กรมแพทย์ทหารเรือ
• โรงพยาบาลราชวิถี

 คุณลักษณะ 
Mode การใช้งาน  1. ควบคุมด้วย remote control ผ่านกล้อง ระยะการบังคับ
   ประมาณ 30 เมตร
  2. เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ
แหล่งพลังงาน  แบตเตอรี่ ไฟฟ้า 50AH 12V สามารถท�างานได้ต ่อเนื่อง  
  3 ชั่วโมงต่อ 1 ชาร์จ
ความเร็วในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติสูงสุด 1 เมตรต่อวินาที
Control Algorithm ส�าหรับการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ Laser based SLAM ไม่ต้องมี reflector
เซนเซอร์   LiDAR สแกน 360 องศา ระยะสแกน 25 เมตร, กล้อง 3 มิติ,  
  encoder วัดรอบการหมุนของล้อ
อุปกรณ์ความปลอดภัย  กล้อง 3 มิติส�าหรับตรวจหาสิ่งกีดขวาง, เสียงขอทางเมื่อพบ 
  สิ่งกีดขวางในระยะ 1 เมตร
น�้าหนักบรรทุก (Payload)   100 กิโลกรัม
วิธีการควบคุม  ผ่านแอปพลิเคชัน ANDROID สามารถตั้งจุดหยุดรับส่งของ  
  สามารถสั่งให้หุ่นยนต์เริ่มท�างาน และสามารถหยุดการท�างานได้

ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สารต้านจุลชีพส�าคัญอย่างไร
เพราะรถพยาบาลมกัจะถกูใช้ในการเคลือ่นย้ายผูป่้วย รวมถึงผูบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหต ุซึง่บคุคลเหล่าน้ีมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้  

และแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นสูง ดังนั้นหากห้องโดยสารรถพยาบาลไม่ได้รับการท�าความสะอาดหรือการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม จะท�าให้
ภายในห้องโดยสารรถพยาบาลกลายเป็นแหล่งสะสมของจุลชีพ หากพื้นผิวภายในห้องโดยสารมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญ
เติบโตของจุลชีพ ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ 

ท�าไมต้องเคลือบ
เพราะการเคลือบเป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นผิวได้หลายชนิด ซึ่งสารเคลือบแต่ละตัวจ�าเป็นต้องมี

กระบวนการเคลือบที่เหมาะสมต่อชนิดของพื้นผิวนั้นๆ กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ากัด (แครี่บอย) 
จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพส�าหรับห้องโดยสารรถพยาบาล

วศ. ผลักดันผู้ประกอบการไทยในเขตพื้นที่ EEC บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ากัด ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามประกาศส�านัก 
งบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 จ�านวน 2 รายการ คือ (1) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ และ (2) รถพยาบาล 
โครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการพ่นเคลือบพื้นผิวนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ภายในรถพยาบาล และผลงานวิจัยและพัฒนาการทดสอบการยึดเกาะนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนพื้นผิววัสดุที่ใช้ใน 
ห้องโดยสารรถพยาบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ซึ่งคาดการณ ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

วศ. ร่วมกับ บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ากัด (แครี่บอย) ได้ท�าการวิจัยพัฒนาการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพ ประเภท 
นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ตั้งแต่มิถุนายน 2561 ถึงมกราคม 2563 ภายใต้การบริการวิจัย เรื่องการพัฒนากระบวนการฉีด
เคลือบพื้นผิวนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายในรถพยาบาล โครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ และเรื่องการทดสอบ 
การยดึเกาะนาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์บนพ้ืนผวิวัสดุทีใ่ช้ในห้องโดยสารรถพยาบาล โดยผลการทดสอบจากการพฒันาการยดึเกาะ 
ของสารเคลือบบนชิ้นส่วนต่างๆ ภายในห้องโดยสารของรถพยาบาล เช่น เบาะหนัง พื้นยาง พื้นโลหะ และผนังไฟเบอร์กลาส  
พบว่ากระบวนการพ่นเคลือบที่พัฒนาข้ึนท�าให้พื้นผิวแต่ละชนิดมีความสม�่าเสมอ และการยึดเกาะที่คงทนของสารเคลือบบน 
พื้นผิวมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะผ่านการท�าความสะอาดด้วยวิธีปกติก็ยังคงยึดติดแน่นบนพื้นผิวได้ดี

ประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพ
สารเคลอืบได้รบัรองมาตรฐานประสทิธภิาพจาก NanoQ เลขที ่PA 60 6101 หน่วยงานภายใต้ สวทช. ทีแ่สดงถึงประสทิธิภาพ

ในการฆ่าเชื้อโรคมากถึง 99.95% ในแบคทีเรียชนิด Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองเป็น
แบคทีเรียมาตรฐานที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพ

สารนาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์ทีใ่ช้ยงัพบในงานทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ ตพีมิพ์ในวารสารในปี 2011 ยงัสามารถ
ที่จะฆ่าเช้ือไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย อาทิ Hepatitis B, Influenzas A/H1N1, Influenza A/H3N2, Norovirus, Poliovirus  
type 1 รวมถึง SARS coronavirus ซึ่งเป็นกลุ่มไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับ Novel coronavirus 2019 และล่าสุดเดือนสิงหาคม 
2563 รายงานผลทดสอบระบุว่า สามารถฆ่าเชื้อ Human coronavirus ATCC VR-740 จาก Viroxy lab ประเทศมาเลเซีย  
Test Report No.VX-62-20-2020

วศ. ผลักดันผู้ประกอบการพ้ืนที่ EEC ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
นางจริยาวดี ศิริจันทรา

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
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1. Appl Microbiol Biotechnol. 2011 Jun;90(6):1847-68.

ภาพที่ 1 ปริมาณไทเทเนียมของสารเคลือบผิวที่ผ่านกระบวนการท�าความสะอาดจ�านวน 100 ครั้ง

ภาพที่ 2 อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ยึดเกาะบนพื้นผิวโดยใช้ SEM ก�าลังขยาย 3,000 เท่า 25,000 เท่า

ภาพที่ 3 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปัจจบุนันกัวจิยัในประเทศไทย ได้วจิยัและพฒันาสิง่ประดษิฐ์นวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ  ขึน้มากมาย เช่น นวตักรรมด้านอาหาร
และยา เครือ่งใช้ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์ อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม เคมภัีณฑ์ เป็นต้น นวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่จะน�า 
เข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อผลิตและจ�าหน่ายสู่ท้องตลาดนั้น ต้องผ่านกลไกการก�าหนดมาตรฐานการผลิต กระบวนการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และรับรองผลิตภัณฑ์ จึงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ท้องตลาด

ในกระบวนการวิจัย การผลิต และการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น อาหารและยา เคมีภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง  
มีการคัดแยกขนาดอนุภาคของวัตถุดิบตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการผลิตหรือเกณฑ์การยอมรับ โดยใช้ตะแกรงทดสอบ  
(Test sieve) เป็นมาตรฐานอ้างอิง เพื่อให้การคัดแยกถูกต้องและแม่นย�า ตะแกรงทดสอบจ�าเป็นต้องได้รับการสอบเทียบขนาด
ของช่องตะแกรงจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงท�าให้มีความต้องการสอบเทียบตะแกรงทดสอบจ�านวน
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดังข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิที่ 1 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสอบเทียบตะแกรงทดสอบจ�านวนมาก  
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้พัฒนาวิธีการสอบเทียบตะแกรงทดสอบอัตโนมัติขึ้นมา

การสอบเทียบตะแกรงทดสอบอัตโนมัติ 
(An Automated Test Sieve Calibration System) 

นายพิสิฐ หอมเชย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ISO 3310-1 ASTM E11
การสอบเทียบขนาดช่องของตะแกรงทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E11, ISO 3310-1

โปรแกรมควบคุมการสอบเทียบตะแกรงทดสอบอัตโนมัติ

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�านวนตะแกรงทดสอบที่ส่งสอบเทียบต่อปี*
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ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบความยาวและมติ ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เริม่ให้บรกิารสอบเทยีบตะแกรงทดสอบในปี พ.ศ.2559 
ตามข้อก�าหนดทางวิชาการของมาตรฐานระหว่างประเทศ ASTM E11 และ ISO 3310-1 ด้วยเครื่อง Measuring Microscope 
ที่ค่าระบุขนาดช่องตะแกรงทดสอบ (Nomial aperture size) 212 µm – 50 mm ซึ่งได้รับรองระบบงานด้านคุณภาพตาม 
ข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และในปี พ.ศ.2563 ห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบความยาวและมติไิด้พฒันาวธิกีารสอบเทยีบ 
ตะแกรงทดสอบอัตโนมัติ ด้วยเครื่องวัดขนาดพิกัดแบบ 3 แกนความละเอียดสูง โดยใช้หลักการการท�างานร่วมกันของการวัด
ระยะในแนวแกน X แกน Y และแกน Z และพัฒนาโปรแกรมค�าสั่งให้สามารถวัดขนาดและจ�านวนช่องของตะแกรงทดสอบให้
ครอบคลุมตามมาตรฐาน ASTM E11 และ ISO 3310-1 

การพัฒนาวิธีสอบเทียบตะแกรงทดสอบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมควบคุมการวัดท�าให้ความสามารถในการวัดซ�้ามีความ
แม่นย�ามากขึน้ส่งผลให้ค่าความไม่แน่นอนในการวดั (Measurement unertainty) ลดลงเมือ่เปรียบเทยีบกบัการสอบเทยีบตะแกรง
ทดสอบด้วยเครื่อง Measuring Microscope ดังข้อมูลท่ีแสดงในตารางที่ 1 และยังสามารถลดเวลาในการสอบเทียบตะแกรง 
ทดสอบดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 ส่งผลให้สามารถสอบเทียบตะแกรงทดสอบได้จ�านวนมากขึ้นดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่1 ผลการสอบเทยีบตะแกรงทดสอบด้วยวธิกีารสอบเทยีบตะแกรงทดสอบอตัโนมตัแิละการสอบเทยีบตะแกรงทดสอบ
ด้วยเครื่อง Measuring Microscope
 Nomial                 An  Automated Test Sieve Calibration System            Measuring Microscope (Manual)
 aperture Units     Average aperture size       Uncertainty (±)     Average aperture size      Uncertainty (±)
 size  X-Axis Y-Axis X-Axis Y-Axis X-Axis Y-Axis X-Axis Y-Axis
 212 µm 212.0 211.5 2.7 2.7 212.8 211.1 5.2 5.2
 850 µm 861.2 868.8 2.7 2.7 859.7 867.7 5.2 5.2
 50 mm 50.0 49.9 0.0040 0.0040 50.0 49.9 0.0053 0.0053

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจ�านวนตะแกรงทดสอบที่ส่งสอบเทียบ*
   จ�านวนตะแกรงทดสอบ (ชิ้น) จ�านวนตะแกรงทดสอบเพิ่มขึ้น 
 เดือน/ปี 2562  2563 (%)  
 มิถุนายน 37  60 38
 กรกฎาคม 47  55 15
 สิงหาคม 28  31 10
 กันยายน 7  18 61

ตารางที่ 2 เวลาในการสอบเทียบตะแกรงทดสอบต่อชิ้น

 Nomial Sample  Average time (minute)
 aperture opening Measuring Microscope  An Automated Test Sieve Efficiency
 size per seive (Manual)  Calibration System 
 212 µm 30 15  7 114%
 850 µm 30 20  8 150%
 50 mm 4 10  7 43%

การพฒันาวธิสีอบเทยีบตะแกรงทดสอบอตัโนมตั ิช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการสอบเทยีบ รวดเรว็ ถกูต้อง และน่าเชือ่ถอื สามารถ
สอบกลับไปยังหน่วยวัดสากล (SI Unit) ส่งผลให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกตรวจสอบหรือทดสอบด้วยตะแกรงทดสอบมี
คุณภาพตามมาตรฐานของการผลิต ท�าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

* ข้อมูลการสอบเทียบโดย ฝ่ายบริการลูกค้า กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุม่รบัรองคณุภาพผลติภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏบิตักิารและรบัรองผลติภณัฑ์ เป็นหน่วยรบัรองผลติภณัฑ์ ด�าเนนิงาน 
ภายใต้ระบบคุณภาพส�าหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065  โดยท�าหน้าที่ออกใบรับรอง และ/หรือ 
ให้เครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑ์ เพือ่รบัรองว่าผลติภณัฑ์นัน้มคีณุลกัษณะเป็นไปตามข้อก�าหนด หลกัเกณฑ์ทีก่ลุม่รบัรองคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์จัดท�าขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มรับรองฯ ได้ให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ 2 ขอบข่าย คือ ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
และผลติภณัฑ์หน้ากากอนามยัแบบผ้า โดยลงพืน้ทีเ่พือ่ประชาสมัพนัธ์ ส�ารวจ ตรวจประเมนิสถานประกอบการเบือ้งต้นและตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารและผลิตภัณฑ์หน้ากาก
อนามัยแบบผ้าในจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสาคร ราชบุรี ล�าปาง เชียงใหม่ พะเยา ได้ผล 
การด�าเนินงาน ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร มีผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองจ�านวน 19 ผลิตภัณฑ์ จาก 12 
ผู้ประกอบการ ได้การรับรองผลิตภัณฑ์จ�านวน 13 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 ผู้ประกอบการ 2) ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า  
มีผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองจ�านวน 7 ผลิตภัณฑ์ จาก 5 ผู้ประกอบการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน  

การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
และผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า

ภาพกจิกรรมการลงพืน้ทีพ่บผูป้ระกอบการเพ่ือส�ารวจและ
ประเมินการควบคุมคุณภาพการผลิต

นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
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ภาพการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นห้อง
ปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า 

ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองฯ มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล  
กลุ่มรับรองฯ จึงได้ด�าเนินงานตามระบบคุณภาพส�าหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 เช่น จัดท�าและ
ปรับปรุงเอกสาร ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์และรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ทบทวน แก้ไขและปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพ
รวมทั้งฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรับรองผลิตภัณฑ์ ประเมินและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเครือข่าย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกลุ่มรับรองฯ นอกจากนี้กลุ่มรับรองฯ ได้ยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ISO/IEC 17065 
กับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ให้ม่ันใจว่าได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน อีกท้ังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีข้อ 
ได้เปรยีบในการแข่งขนัทางการค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดยีวกนัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้รบัการรบัรองผูผ้ลติยงัสามารถใช้ 
ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการรับรองในอนาคตได้
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ภาพกิจกรรม
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วศ. ร่วมมืออินเดีย ยกระดับระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อสนับสนุนสินค้าส่งออก
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

พร้อมคณะ ร่วมประชุมประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยรับรองระบบงานไทย BLA-DSS, Thailand กับ NABL, 
India ใน Quality infrastructure เรื่อง ระบบการรับรองระบบงานแบบ online เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ 
การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพิ่มขึ้น โดยมี NABL excecutives CEO of NABL, 
India และ Mr. Alok, Director of NABL, India. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

วศ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น�าเครื่องกรองน�้าดื่มมอบชุมชนเพื่อผลิตน�้าสะอาดและปลอดภัย 
ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน�้าลด  
ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครื่องกรองน�้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการพัฒนาให้สามารถกรอง 
สนมิเหลก็ ตะกอน กลิน่ คลอรนี หินปนูหรอืความกระด้างในน�า้ทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพของผูบ้รโิภคได้ โดยผ่านท่อกรอง 
บรรจุสารกรองสนิมเหล็ก ท่อกรองบรรจุถ่านกัมมันต์ ท่อกรองบรรจุเรซิน แล้วผ่านเข้าสู่ระบบกรองใสและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย
แสงยูวี ผลิตออกมาเป็นน�า้สะอาดและปลอดภัยโดยเครื่องกรองน�้านี้สามารถกรองน�า้ได้ถึง 500 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ประชาชน
ในละแวกใกล้เคียงได้น�าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อไป
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วศ. ในเวที ASEAN FOOD TESTING LABORATORY เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของ
อาเซียน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ชินวัฒน์ ทองชัช และคณะเข้าร่วมการประชุม ASEAN FOOD TESTING LABORATORY 
ครั้งที่ 15 ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory 
for Food Contact Materials, AFRL for FCM) เป้าหมายเพื่อท�าหน้าที่ดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการ 
อ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกันพิจารณากิจกรรมการด�าเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
ด้านการวเิคราะห์อาหารของอาเซยีน การจดัท�าร่างเอกสารแนวทางปฏบิตัแิละเกณฑ์ก�าหนด ทีเ่กีย่วข้องกบัห้องปฏิบตักิารอ้างองิ
ด้านอาหารของอาเซยีนรวมถงึการจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารอ้างอิงสาขาใหม่ เพือ่ควบคมุการวเิคราะห์และทดสอบความปลอดภยัของ
สินค้าอาหารและอ�านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน การทดสอบความปลอดภัยในอาหาร

วศ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแบบใหม่ : 
Molecular Gastronomy

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยทมีนกัวทิยาศาสตร์จากกลุม่ผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ ส�านกัเทคโนโลยชุีมชน จดัฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแบบใหม่ : Molecular Gastronomy ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในหัวข้อการแปรรูป
ด้วยวธิกีารแช่แขง็อาหารอย่างรวดเรว็ : Flash Frozen, การแปรรูปด้วยวิธกีารท�าให้อาหารสกุด้วยน�า้ร้อนภายใต้สภาวะสญุญากาศ 
: Sous-Vide, การแปรรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปของเหลวโดยใช้เจลหุ้ม : Spherification และการแปรรูปด้วยการขึ้นรูปของเหลว 
โดยใช้เจลหุ้ม : Reverse Spherification
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วย NQI ให้เป็นรูปธรรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เป็นสกัขพียานการลงนามบนัทึกความเข้าใจ “การพฒันาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรบัรอง”ระหว่างภาคการศกึษากับ 
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร พร้อมปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG และนวตักรรมด้วย NQI” (Driving BCG Economy 
and Innovation with NQI) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน
นวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ความส�าคัญเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) หรือ NQI เป็นระบบที่มีบทบาทส�าคัญต่อการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งขันด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ยอมรับสินค้า การช่วยยกระดับการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การส่งออก 
เป็นไปได้อย่างราบรื่น ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

วศ. ร่วมมือ สวทช. ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารไทยเน้นผลิตนวัตกรรมอาหาร
มูลค่าสูง

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รกัษาราชการแทนรองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์บรกิาร เป็นประธานต้อนรบั ดร.อคัรวทิย์ กาญจนโอภาษ ผูอ้�านวยการเมอืงนวตักรรม
อาหาร (Food Innopolis) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานด้าน
การทดสอบรสชาตแิละคณุภาพอาหาร เป้าหมายยกระดบัการท�างานด้านการวจิยัและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบอาหารให้มกีาร
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างผลผลิตและบริการด้าน
นวตักรรมอาหารมลูค่าสูง โดยกองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร มคีวามพร้อมในด้านการด�าเนนิงานวจิยัและพัฒนาและ 
บรกิารทดสอบอาหารด้านคุณภาพ ความปลอดภยั และรสชาตอิาหาร โดยมห้ีองปฏบิตักิารด้านอาหารทางเคม ีจลุชวีวิทยา ชวีเคมี 
กายภาพ ประสาทสมัผสั และการแปรรปูอาหาร มบีคุลากรทีช่�านาญงานและเครือ่งมอืทดสอบโดยใช้เทคโนโลยขีัน้สงูและการวจัิย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
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รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. เสริมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
วันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย”ีการสบืค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ สามารถเข้าถงึสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยเทคนิคการสืบค้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสาร
ออนไลน์ (e-journal) เทคนิคการสืบค้น มาตรฐาน (Standard) จากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการน�าสารสนเทศที่ได้จัดสรรไว้ใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด ผู้ใช้สามารถพัฒนาและน�าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา การศึกษาค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนา
ที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้ต่อไป

วศ. ขานรับมติคณะรัฐมนตรี ปลดล็อค “กัญชง”
วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ พลิกโฉมหน้ากัญชงจากพืชยาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เปิดกว้าง

ให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีสัญญาติไทยขออนุญาตปลูกหรือผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อ
การศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ จนถึงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขานรับมติ ครม. นี้ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา และคณะนักวิจัย กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิก
สมัยใหม่ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มกัญชง ต�าบลพบพระ จังหวัดตาก เพื่อร่วมหารือแนวทาง
การด�าเนินโครงการวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ในการผลิตเส้นใยสามมิติ 
และภาชนะสมัผสัอาหารแบบใช้ครัง้เดยีว เพือ่ผลกัดนันวตักรรมวสัด ุมุง่เน้นความร่วมมอืด้านการศกึษา วจิยัและพฒันาเพือ่ตอบ
โจทย์เศรษฐกจิฐานราก ขบัเคลือ่นตามนโยบายเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green 
Economy; BCG) ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. ต่อไป
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วศ. ช่วยผูป้ระกอบการพฒันาคณุภาพอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์เพือ่การขนส่งสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ
12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา  

“การพฒัานาคณุภาพการผลติกล่องกระดาษลกูฟกู” และ “การทดสอบและการสอบเทยีบเครือ่งทดสอบกระดาษ” โดยการสมัมนานี ้
มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษ รองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย การน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษที่ปัจจุบันก�าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและ 
กระดาษแขง็ ซ่ึงเป็นทีน่ยิมเพราะมนี�า้หนกัเบา ต้นทนุขนส่งต�า่ ปรับเปลีย่นรปูทรงเหมาะสมกบัลักษณะสนิค้าได้ง่าย และน�ากลบัมาใช้ 
ซ�า้ได้   โดยเทคโนโลย ีเทคนคิการทดสอบและสอบเทยีบเครือ่งทดสอบกระดาษจะช่วยพฒันากระบวนการผลติกระดาษและผลติภณัฑ์ 
กระดาษให้มีคุณภาพ มีการควบคุมเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

วศ. อว. ท�าเจลด้วยใจ ส่งความห่วงใยให้ชาวจีน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นก�าลังใจและช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 1,000 ขวด มอบให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาเซียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีกลีเซอรีนและลาโนลีนในส่วนผสมและมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ที่ 71.2% ซึ่งเป็นสูตรที่มีความ 
เข้มข้นเหมาะสมกบัการใช้งาน จงึได้ผลิตและมอบความช่วยเหลอืทางการจนี ด้วยความตัง้ใจและความเป็นมติรของทัง้สองประเทศ 
เป็นความปรารถนาดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีต่อพี่น้องชาวจีน ทั้งนี้ขอร่วมส่งก�าลังใจให้พี่น้องชาวเมืองอู่ฮั่นและชาวจีน 
ทุกคนได้มีก�าลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์อย่างเข้มแข็งเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้



DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE

ANNUAL REPORT 2020

77

รายงานประจ�าปี 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. อว ร่วมลงนามความร่วมมือ “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบูรณาการความร่วมมือ 

พันธมิตรระบบรางภาครัฐ/สถาบันการศึกษารวม 15 หน่วยงาน เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลุมด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา มาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หวังช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ชิน้ส่วนและผลติภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล ณ อาคารสโมสรและหอประชมุ 
กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

วศ. อว. เข้าร่วมงานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ยกระดับนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
แห่งอนาคต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ สวทช. และสิริ เวนเจอร์ส ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวยานยนต์
ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) น�าเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางในพื้นที่
อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ครั้งแรกในไทย จากการผนึกก�าลังของ สวทช. และ วศ. ในการติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อน ผสาน
กับแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติส�าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางซึ่งพัฒนาโดยสิริ เวนเจอร์ส กางโรดแมปเข้มข้น 
8 เดือน มุ่งพัฒนา-ทดลอง-ประมวลการใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในสภาวะควบคุมบนพื้นที่ SIRI VENTURES Private Prop 
Tech Sandbox ที่ T77 Community โดย สวทช. และ วศ. ตั้งเป้าส่งต่อนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผล
ในภาคเอกชน นวตักรรมยานยนต์ขบัขีอ่ตัโนมตัทิีพ่ฒันาขึน้นัน้ กรมวทิยาศาสตร์บริการ ได้มส่ีวนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
เพือ่ควบคมุการขบัขีอ่ตัโนมตั ิรวมทัง้ได้ช่วยในการออกแบบการทดสอบระบบเคลือ่นทีอ่ตัโนมตัเิพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบทีส่ร้างขึน้
นั้นมีความวางใจได้ทั้งในด้านสมรรถนะและความปลอดภัย 
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วศ. ดูงานความคืบหน้าการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้าน COVID-19
23 เมษายน 2563 ทมีนกัวทิยาศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ซึง่เป็นคณะจดัท�า SPec PAPR ร่วมสงัเกตการณ์การทดสอบ

ประสิทธิภาพการกรองของเครื่อง PAPR ที่พัฒนาโดยบริษัท แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยการใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
2009 พ่นรอบเครื่อง PAPR แล้วท�าการเก็บตัวอย่างจากอากาศภายในหมวก ก่อนน�ามาตรวจหาเชื้อเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
การท�างาน วัตถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นข้อมลูอ้างองิส�าหรบัเกณฑ์การยอมรับเพือ่ก�าหนดคุณลกัษณะเครือ่ง PAPR เบือ้งต้นทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับการใช้งาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

วศ. จดัท�า “ข้อแนะน�าคณุลกัษณะของหน้ากากอนามยัแบบผ้า”เพือ่ความเหมาะสมด้านการใช้งานของประชาชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ “ข้อแนะน�า

คุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า”เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้งานแก่ประชาชน ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะ
มลพษิทางอากาศจากฝุน่ละออง และลดขยะอนัเนือ่งมาจากการใช้หน้ากากแบบใช้แล้วทิง้ โดยจดัท�าร่วมกบั 10 หน่วยงาน ประกอบ
ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรมสิง่ทอ สมาคมอตุสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมอตุสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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วศ. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นว.ชพ.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ  

ดร.ประไพพศิ แจ่มสกุใส เทอร์ไนน์ ประธานมลูนธิคิวามปลอดภยัห้องปฏบิตักิาร จัดฝึกอบรมในรปูแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM หลกัสตูร “การออกแบบห้องปฏบิตักิารเคมเีพ่ือความปลอดภยั” โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรม จ�านวน 28 คน จากภาคอตุสาหกรรม 
9 ราย เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรในห้องปฏิบติัการทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคมี และเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในการจดัการความ
ปลอดภัยสารเคมีในห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้ห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วศ. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ
ของประเทศ

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Assessor Training Course for 
PTP Accreditation” โดยมุง่เน้นการสร้างความพร้อมให้บุคลากรทีจ่ะท�าหน้าทีผู่ป้ระเมนิส�าหรบัการให้การรบัรองความสามารถ 
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจการตรวจประเมินทั้งด้านบริหารและวิชาการ รวมถึง 
เทคนิคการประเมินด้านสถิติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ISO 13528 ซึ่งมีแนวทางการอบรมสอดคล้องตามข้อแนะน�า 
APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002) โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทั้งด้านการทดสอบทางการแพทย์ ด้านการทดสอบและสอบเทียบ ทั้งนี้ถือเป็นการ
เพิ่มศักยภาพด้านการรับรองฯ และรองรับการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะทาง
ด้านการแพทย์ รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
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