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สารอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกล            
ด้วยบริการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้วยการให้
บริการวิเคราะห์ ทดสอบสอบเทียบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิต                   
ประจ�ำวัน ของประชาชนเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. พัฒนาบุคลากร
และหน่วยตรวจสอบและรับรองของภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่
ระดับชุมชนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม รวมถึงให้การรับรองหน่วยตรวจสอบและ
รับรองด้านต่าง ๆ ของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินงานในลักษณะเชื่อมโยง            
ทุกภารกิจให้มีความสอดคล้องกันเพื่อให้ทุกภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูป
ธรรมซึง่ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พฒ
ั นางานบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาวิธีการทดสอบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ         
การทดสอบเพือ่ การส่งเสริมการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบงานทางวิทยาศาสตร์  
โดยสามารถด�ำเนินการได้ครบถ้วนทุกภารกิจในระดับที่ตอบโจทย์ ทั้งผู้ให้ทุน
สนับสนุนและผูร้ บั บริการเป็นทีน่ า่ พอใจ อีกทัง้ ยังมุง่ มัน่ ต่อยอดการวิจยั และพัฒนา
ผลงานใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาส�ำคัญของประเทศ
การย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 14 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการก้าวไปสู่             
การปรับภารกิจและโครงสร้างองค์กรให้สามารถขับเคลือ่ นงานบริการทางวิทยาศาสตร์
ให้เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ดังนั้น
จึงเป็นก้าวแห่งความท้าทายที่ส�ำคัญยิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องเร่งผลักดัน
ผลงานตามความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบาทในการคาดการณ์ความต้องการบริการด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศ (anticipate need for science services) ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดร. นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรน�ำในการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานทางคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร
(System integration) โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้
เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
4. วิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และ
พั ฒ นาระบบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์
5. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการ
ตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วย
ตรวจสอบและรั บ รองให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
6. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ
เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน
7. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลเป็น
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการ
ความรู้ เพือ่ สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ
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ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์                                
โดยการด�ำเนินการก�ำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
รวมทัง้ เป็นสถานปฏิบตั กิ ารกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพือ่ เสริมสร้าง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด�ำเนินการรับรองระบบงาน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามมาตรฐานสากล เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ                        
ขี ด ความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศ ท� ำ ให้                           
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบตั กิ าร โดยการบริหารจัดการฝึกอบรมทางวิชาการ
และเทคนิคปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะให้แก่บคุ ลากร
ห้องปฏิบตั กิ ารของภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา              
จัดระบบ และจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด�ำเนินการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูล
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น รวมทัง้ การถ่ายทอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5. เป็นสถานปฏิบตั กิ ารกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการ
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและ
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เครื่องมืออุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผู ้บริหาร

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Mr.Pathom Sawanpanyalert
Director General

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Ms.Neeranart  Chaengthong
Deputy Director General

นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Ms.Junpen  Meka-apiruk
Deputy Director General
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1. นางสาวภัทริยา ไชยมณี
    Ms.Pattariya Chaimanee
		
2. นางอาภาพร สินธุสาร
    Mrs.Apaporn Sinthusarn
		
3. นางพจมาน ท่าจีน
Mrs.Pochaman  Tagheen
		
4. นางสาวภูวดี ตู้จินดา
Ms.Poovadee Tuchida
		
5. นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
Ms.Neeranart  Chaengthong
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5

เลขานุการกรม
Secretary
ผู้อ�ำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน
Director, Division of Community Technology
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director, Division of Laboratory Accreditation
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director, Division of Laboratory Scientist Potential Development
รักษาการผู้อ�ำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Acting Director, Division of Science and Technology Information

6
6. นางอรสา อ่อนจันทร์
   Mrs.Orasa Onjun
		
7. นายกนิษฐ์ ตะปะสา
    Mr.Kanit  Tapasa
		
8. นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
   Mrs.Wannee Aupaiboon

		
9. นางจริยาวดี ศิริจันทรา
   Mrs.Jariyavadee Sirichantra
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ผู้อ�ำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director, Division of Chemicals and Consumer Products
ผู้อ�ำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director, Division of Engineering Materials
ผู้อ�ำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director, Division of  Food Products and Food Contact Materials
ผู้อ�ำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Director, Division of laboratory Competency and Product Certification
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
Director, Division of Business Development
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โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประจ�ำปี งบประมาณ 2564

อธิบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)
ส�ำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
รองอธิบดี

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)
รองอธิบดี

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

กองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (บร.)

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

กองพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
(พศ.)

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร (อว.)
กองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

โครงสร้
บริกกงานราชการ
าร
อัตราก�ำลังประจ�ำปีงบประมาณ
2564างแบ่งส่วนราชการภายในกรมวิ
ข้าราชการ
ลูกจ้ทายาศาสตร์
งประจ�ำ พนั
ประจ�ำปีงบประมาณ
25640
ส่วนกลาง
3
0
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2
0
1
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
36
15
30
กองเทคโนโลยีชุมชน
26
14
34
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
20
0
5
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
9
5
8
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
1          
11
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
32
2
22
กองวัสดุวิศวกรรม
50
2
15
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
29
1
27
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
19
0
11
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
4
0
0

10

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

จ�ำนวนรวม
3
3
81
74
25
22
35
56
67
57
30
4

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ริ าชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติ               
เห็ น ชอบกั บ การประเมิ น ส่ ว นราชการและข้ า ราชการพลเรื อ น                            
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค�ำสัง่ ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ                       
ในการปฏิบตั ริ าชการ โดยมอบหมายให้สำ� นักงาน ก.พ.ร.  เป็นผูป้ ระเมิน
ส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการ                        
ในการขับเคลื่อนภารกิจส�ำคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาและการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของส่วนราชการ
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ใช้เป็นข้อมูลเพือ่ ประกอบการ
ให้คณ
ุ ให้โทษต่อหน่วยงานและผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ภารกิจที่ส�ำคัญของรัฐบาล และการด�ำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
ของรัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม มีภารกิจหลักใน        
การให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการด�ำเนินการก�ำกับดูแล ส่งเสริม
วิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็นสถานปฏิบตั ิ
การกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
2019 (COVID-19) ได้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม
2564 เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพือ่ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ไม่นำ� ผล
การด�ำเนินงานไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐาน ระดับต้องปรับปรุง แต่ให้ส่วนราชการรายงานผล            
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตาม (Monitoring) และ
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเพื่อ การปฏิบัติ
งานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ดังนี้

1. การจัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่มก�ำลังคนศักยภาพสูง (ภาพรวมทั้ง
กระทรวง อว.)
ได้รายงานการหารือร่วมกันระหว่าง อว., ศธ.  และ กต. ส�ำนักงาน
ก.พ. ในการจัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่มก�ำลังคนศักยภาพสูง และมีการ
จัดท�ำฐานข้อมูลกลุม่ ก�ำลังคนศักยภาพสูง อย่างน้อย 10 สาขาวิชา
2. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure
ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวมทั้ง
กระทรวง อว.)
2.1 อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ด้ า น Scientific
Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ
IMD
ได้อันดับที่ 38
2.2 ความส�ำเร็จของการจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการผลักดัน
อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ด้ า น Scientific
Infrastructure ของประเทศไทย
ได้ ร ายงานการวิ เ คราะห์ แ นวทางการด�ำเนิน งานเพื่อ           
ผลักดันอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific
Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
ในภาพรวม เพื่ อ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานส� ำ หรั บ ปี                  
ค.ศ. 2022
3. ความส�ำเร็จของการตรวจสอบและรับรองระบบงานห้องปฏิบตั ิ
การตามมาตรฐานสากล
3.1 จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล
ได้ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน
สากลจ�ำนวน 209 ราย
3.2 จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล
ได้รายการวัดของห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 2,587 รายการ
4. ความส�ำเร็จของการจัดท�ำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ระดับชาติ (มอก.)
ได้ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ 8 ฉบับ
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5. ความส�ำเร็จของการการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ 6. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : งานบริการทดสอบวัตถุดิบและ
(องค์การมหาชน)
ผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัด
- วศ. จัดท�ำข้อเสนอการจัดตัง้ สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนงาน
มหาชน) ส่งให้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นก่อนน�ำ
และระบบงานการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ในส่วนของการออก
เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา
รายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ ทีใ่ ช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ให้รองรับ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และต่อมาส�ำนักงาน ก.พ.ร.
การแปลงเอกสารในรูปแบบกระดาษ เป็นระบบดิจทิ ลั และพัฒนา
ส่งความเห็นให้ วศ.พิจารณา ทบทวนและจัดท�ำข้อมูลเพิม่ เติม
ระบบสารสนเทศเพิ่มเติมในส่วนของการประทับลายมือชื่อดิจิทัล
และส่งส�ำเนาให้ ปอว. ทราบ โดย ปอว. มีข้อสั่งการให้ วศ.
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อนน�ำเข้าระบบสารสนเทศ และ
พิ จ ารณาความเห็ น ของ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. และเสนอให้                 
พัฒนาส่วนผู้ใช้งานให้สามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารผลการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา
ทดสอบ และ download ไปใช้งานได้ด้วยตนเอง และเนื่องจาก
วิทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัต กรรม พิจารณา ก่อนน�ำเสนอ            
ความซับซ้อนและรูปแบบของรายงานผลการทดสอบทีม่ คี วามหลาก
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ
หลาย ท�ำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำและ
- วศ. มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำร่างข้อเสนอการจัดตั้ง
ออกรายงานผลการทดสอบจากในระบบโดยนักวิทยาศาสตร์ได้
สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) และได้แต่งตั้ง
และประทับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้
คณะท�ำงานกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
ออกรายงาน ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน
1) คณะท� ำ งานวิ เ คราะห์ บ ทบาทและภารกิ จ ของ                                
งานที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้การด�ำเนินการเพื่อออกเอกสารในรูปแบบ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเพื่ อ การจั ด ตั้ ง สถาบั น            
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ETDA ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้
วิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)
ภายในปีงบประมาณ 2564
2) คณะท�ำงานการท�ำร่างยุทธศาสตร์ งบประมาณ และแผน
7. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ธุรกิจของสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)
(PMQA 4.0)
3) คณะท�ำงานจัดท�ำแผนบริหารจัดการบุคลากรของกรม
ในปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับคะแนน
วิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเพื่ อ เตรี ย มการจั ด ตั้ ง สถาบั น
การประเมินที่ 327.67 คะแนน
วิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)  
4) คณะท�ำงานรวบรวมทรัพย์สนิ การใช้ประโยชน์จากอาคาร 8. การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 (COVID-19)
สถานที่ และพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
- วศ. ประชุมหารือร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. เรือ่ งการจัดตัง้ สถาบัน
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) โดยมี ประกาศ
วิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)  เมื่อวันจันทร์ที่ 9
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
พฤศจิกายน 2563 ณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และประชุมหารือร่วม
ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องแนวทางการให้
กับส�ำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และแนวทาง
ถ่ายโอนบุคลากรเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การ
ปฏิบตั สิ ำ� หรับผูท้ มี่ าติดต่อหรือรับบริการเพือ่ ป้องกันการระบาดของ
มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  และหารือ ปอว. เรื่อง
โรคเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการก�ำหนดแนวทางให้
การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) เมื่อ
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านนอกสถานทีต่ ง้ั โดยให้ผอู้ ำ� นวย
วันที่ 12 มกราคม 2563 และหารือ รมว.อว. เรื่องการจัดตั้ง
การส�ำนัก/กอง และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณามอบ
สถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27
หมายให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านนอกสถานทีท่ ำ� งาน โดย
มกราคม 2564 โดย รมว.อว. สัง่ การให้ วศ. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้ขยายช่วงเวลาของการปฏิบตั งิ านนอกสถานทีท่ ำ� งาน และในกรณี
เป็นการภายในของ วศ. เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน และ          
ทีข่ า้ ราชการและเจ้าหน้าทีจ่ ำ� เป็นต้องเข้าปฏิบตั งิ านในกรมวิทยาศาสตร์
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
บริการให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนัก/กอง และหัวหน้ากลุม่ ตรวจสอบภายใน
อว. ช่วงปลายปี พ.ศ.2564
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จัดให้มกี ารตรวจหาการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย 		 มิติด้านงบประมาณ
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์กอ่ นเข้าปฏิบตั งิ าน และ
มีการปรับเปลีย่ นการใช้จา่ ยงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ก�ำกับให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
การด�ำเนินภารกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้รองรับนโยบาย Social
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าเคร่งครัด
Distancing เช่นการเช่าใช้ระบบ VDO Conference และ
Remote Presence ส�ำหรับการประชุมทางไกล การจัดซื้อ
9. ผลกระทบต่อวิธีการด�ำเนินงาน และการตอบสนองของกรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์บริการ
ส�ำหรับการท�ำงานจากนอกสถานที่ และการจัดซื้อชุดตรวจ
มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท�ำงานภายใน
ATK Rapid Test เพื่อการตรวจและคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
องค์กร
มาปฏิบตั งิ านในสถานที่ เนือ่ งจากเป็นสถานการณ์ทตี่ อ่ เนือ่ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
มาจากปีงบประมาณ 2563 จึงมีการเตรียมการด้านงบประมาณ
2019 (COVID-19) ทีย่ งั คงมีตอ่ เนือ่ งจากปีงบประมาณ 2563
เพือ่ การใช้จา่ ยตามกิจกรรมของแผนงานโครงการ ทีส่ อดคล้อง
มาจนถึงปีงบประมาณ 2564 ท�ำให้การด�ำเนินงานในภารกิจ
กั บ แนวนโยบายของ ศบค. และลดกิ จ กรรมที่ ต ้ อ งมี                         
ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องลงพืน้ ที่ เช่น ภารกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจั ด รวมกั น ของบุ ค คลเป็ น จ� ำ นวนมากมาตั้ ง แต่ ต ้ น                 
ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ ภารกิจการรับรองระบบ            
ตลอดจนการเน้ น การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้                               
งานห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะต้องประเมินความสามารถห้องปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการ
ภารกิจด้านการสอบเทียบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในสถานทีต่ งั้
อบรมแบบ on-site เป็ น อบรมแบบ on-line ตั้ง แต่ต ้น
ของผู้ประกอบการ ภารกิจด้านการฝึกอบรมในหลักสูตร          
ปีงบประมาณ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายงบประมาณใน
ด้านเทคนิคที่ต้องอาศัยการเรียนรู้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บางกิจกรรมไม่สามารถเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้
โดยตรง ยังคงไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ในช่วงที่มีการ
และภารกิจทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบาย Social distancing
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ วศ.และผู้ที่มา 		 การตอบสนองของหน่วยงาน
• การปรับเปลีย่ นงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ
รับบริการ เพื่อไม่ให้พื้นที่ วศ. เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
เฉพาะหน้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
โดยมีการพิจารณาเร่งรัดการน�ำระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามา
ประสิทธิภาพ
ช่วยในการปฏิบัติงานและอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้รับ
บริ ก าร ส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บภายในเพื่ อ เอื้ อ ให้                		 มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เกิดการท�ำงานจากนอกสถานที่ให้มากที่สุด
2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2564 มีความรุนแรง
		 การตอบสนองของหน่วยงาน
มากกว่าในปีงบประมาณ 2563 ส่งผลกระทบต่อขวัญและ
• หน่วยงานมีการพัฒนาระบบ VPN เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
ก�ำลังใจของบุคลากร โดยที่มีการพบบุคลากรของกรมและ       
เข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ intranet ของกรม
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้กบั กรมเป็นผูต้ ดิ เชือ้ และเสียชีวติ การปรับเปลีย่ น
วิทยาศาสตร์บริการ จากทีบ่ า้ นได้ และมีการติดต่อสือ่ สาร
นโยบายเพือ่ การยกระดับการป้องกันทีเ่ ข้มข้นขึน้ ยังท�ำให้การ
กันผ่านช่องทางออนไลน์ E-mai และ Line ท�ำให้ลดระยะ
ปฏิบตั กิ ารทางห้องปฏิบตั กิ ารมีความยากล�ำบาก และท้าทาย
เวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง
ความสามารถในการบริหารจัดการก�ำลังคนให้สามารถปฏิบตั ิ
• หน่วยงานมีการมอบหมายงาน สัง่ งาน และตรวจสอบงาน
การโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการในแง่ของระยะเวลา
ในเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ E-mai และ Line
การให้บริการทดสอบ สอบเทียบที่ยังคงไม่ได้ล่าช้าออกไป      
• หน่วยงานมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดส่ง
จนมากเกินไป และการปฏิบัติงานในภารกิจด้านอื่นของกรม
รายงานผลการทดสอบและสอบเทียบ เพื่ออ�ำนวยความ
ทีย่ งั คงด�ำเนินต่อไป เพือ่ ส่งมอบบริการส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
สะดวกให้กบั ผูร้ บั บริการ ลดการเดินทางเพือ่ เข้ามาติดต่อ
ผู้รับบริการที่น�ำไปใช้ประกอบธุรกิจและการค้า
กับทางราชการ  
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การตอบสนองของหน่วยงาน
• มีการจัดท�ำแผนการบริหารความต่อเนื่องในการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นแนวทางปฏิบัติและแนวทางสื่อสารในสภาวะวิกฤต
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ ผอ.กอง พิจารณาแบ่ง
เจ้าหน้าที่ในกองออกเป็น Set A / Set B สลับกันท�ำงาน
โดยไม่เจอกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถปฏิบตั งิ านให้บริการได้
ต่อเนือ่ งโดยไม่หยุดชะงัก ในกรณีทพี่ บผูป้ ฏิบตั งิ านติดเชือ้
ใน Set ใดอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ใน Set ดังกล่าวหยุด
งานไปด้วย ในกรณีนี้จะได้มีเจ้าหน้าที่อีก Set หนึ่งมา
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้ให้รวมไปถึงงาน
สนับสนุน (เช่น งานระบบสาธารณูปโภค งานสนับสนุนด้าน
IT) ทีจ่ ะต้องจัดทีมส�ำรองไว้ในกรณีถา้ ผูป้ ฏิบตั งิ านติดเชือ้
• มีการจัดหลักสูตรเพื่อ reskill และ upskill ในส่วนของ
Mindset ของบุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเองไปยังรูปแบบองค์กรในอนาคตได้ ในรูป
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
อบรมหลักสูตรออนไลน์ ของส�ำนักงาน ก.พ. เพือ่ เป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และน�ำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
• มีการจัดท�ำประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ก�ำหนดแนวทางการให้ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านนอกสถานทีต่ งั้ โดยให้ผอู้ ำ� นวยการกอง
และหัวหน้ากลุม่ ตรวจสอบภายในพิจารณามอบหมายให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�ำงาน
		 มิติด้านผู้รับบริการ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันความ
ต้องการในการขอรับบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก็ยงั คงด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สามารถตอบ
รับกับความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยให้ความส�ำคัญกับการให้บริการที่มุ่งเน้น
ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการ และผู้ขอรับบริการ ลดการ
สัมผัสให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงอ�ำนวยความสะดวกให้แก่            
ผู้ขอรับบริการให้ได้มากที่สุดเช่นกัน
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		 การตอบสนองของหน่วยงาน
• มีแนวทางการรับบริการทดสอบและสอบเทียบ ผ่านทาง
ไปรษณียเ์ ท่านัน้ โดยผูร้ บั บริการสามารถตรวจสอบรายการ
ทดสอบได้ทางเว็บไซต์ http://onestop.mhesi.go.th/
mstq/web/ ในวันและเวลาราชการ
• มีการปรับกระบวนการในภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถด�ำเนิน
การผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นการลดการพบปะ
โดยซึง่ ตรง เช่น การตรวจประเมินทางไกล โดยใช้ remote
assessment  ในพืน้ ทีเ่ ป็นการให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกในช่อง
ทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล และไลน์ รวมทั้งจัดท�ำสื่อ
ออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูท้ างเฟสบุค๊ ปรับเปลีย่ น
วิธีการฝึกอบรมเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์
การบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานในสภาวะวิกฤตโควิดฯ
และควรขยายผล
ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคและพบผูต้ ดิ เชือ้ เป็นจ�ำนวนมาก
หน่วยงานมีการสือ่ สารภายในองค์กรโดยอธิบดี ทีส่ ง่ ผลให้การรับรู้
และการยอมรับต่อแนวปฏิบัติและนโยบายที่เปลี่ยนไปตาม
สภาวการณ์ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น มี ก ารวางแผนบริ ห าร               
ความต่อเนือ่ งในสภาวะวิกฤติทชี่ ดั เจน ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
งานและ มอบอ�ำนาจให้ ผู้บริหารในระดับถัดลงมาได้ตัดสินใจ
เปิดโอกาสให้มกี ารรับฟังข้อคิดเห็นและผลกระทบจากการด�ำเนิน
การตามนโยบาย Social Distancing ที่เข้มข้นขึ้น จากเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานโดยตรง เป็นล�ำดับชั้นขึ้นมา และการปรับเปลี่ยน  
แนวนโยบายและการด�ำเนินการทีผ่ อ่ นปรนและยืดหยุน่ ทีม่ าจาก
รับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันหาทางออกของปัญหา ส่งผลต่อ
ทัศนคติของบุคลากรในเชิงบวก นอกจากนีแ้ ล้วการสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้กับบุคลากรโดยใช้เงินสวัสดิการของหน่วยงานจัดท�ำ
ประกันสุขภาพจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้บุคลากรมี
หลักประกันหากเกิดการติดเชื้อเนื่องจากการมาปฏิบัติภารกิจที่
ส�ำคัญและจ�ำเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งท�ำให้การด�ำเนิน
กิจกรรมในหลายภารกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการและ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ�ำปี งบประมาณ 2564
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นกลาง ยุติธรรม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่                
ผูร้ บั บริการ ซึง่ การส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการความคาดหวัง
และความเชือ่ มัน่ ของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถน�ำผลการส�ำรวจไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการให้บริการเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ประโยชน์จากบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สูงสุด โดยใช้แบบสอบถาม Questionnaire เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
และแบบสอบถามออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีผรู้ ว่ มท�ำการส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,042 หน่วยตัวอย่าง โดยผลการส�ำรวจสามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. ผลการส�ำรวจของกลุม่ ผูร้ บั บริการ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูร้ บั บริการทัง้ 7 งานบริการ ได้แก่ งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร (กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัส
อาหาร กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค กองวัสดุวศิ วกรรม) งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์)
งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร (กองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร) งานทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร (กองความสามารถห้อง
ปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์) งานการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี (กองเทคโนโลยีชมุ ชน) งานบริการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์ (กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร) และงานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กองหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 973 หน่วยตัวอย่าง

กราฟแสดงจ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของผูร้ บั บริการ จ�ำแนกตามงานบริการ (จ�ำนวนทัง้ สิน้ 973 หน่วยตัวอย่าง)

จากการส�ำรวจข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ภาพรวมผูร้ บั บริการเป็นเพศหญิง มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 70.30) มีอายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 39.16) ซึง่ ตัวอย่างส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 67.21) โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 75.23) ส�ำหรับเหตุผลทีผ่ รู้ บั บริการเลือกใช้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพราะกรมวิทยาศาสตร์บริการ             
มีความน่าเชือ่ ถือ/ชือ่ เสียงของหน่วยงาน (ร้อยละ 74.20) โดยผูร้ บั บริการรูจ้ กั กรมวิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์ (Website) (ร้อยละ 58.68)
ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการ                              
มีความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็น 4.32 คะแนน (ร้อยละ 86.40) และในภาพรวมผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็น 4.18 คะแนน (ร้อยละ 83.60) เมือ่ น�ำคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้
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บริการมาวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต�ำ่ กว่าความคาดหวังในทุกด้าน โดยด้านกระบวนการและขัน้ ตอน
การให้บริการ มีคา่ Gap มากทีส่ ดุ (-0.26) รองลงมา ด้านการให้ บริการ (-0.16) และด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (-0.13) รายละเอียดดังแผนภูมิ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนภูมิ 1 คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เมื่อพิจารณาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จ�ำแนกตามหน่วยงานที่ให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการ                   
มีความพึงพอใจต�่ำกว่าความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการเกือบทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ยกเว้นกองเทคโนโลยีชุมชนที่ผู้รับบริการ                                    
มีความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง รายละเอียดดังแผนภูมิ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูร้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนภูมิ 2 คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จ�ำแนกตามหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ

ด้านจุดเด่นของการให้บริการ และความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการของผูร้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ผูร้ บั บริการประทับ
ใจเรื่องบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ให้ค�ำแนะน�ำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และให้บริการอย่างสุภาพ มากที่สุด (ร้อยละ 49.49)                 
รองลงมา หน่วยงานได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล มีความน่าเชือ่ ถือและความแม่นย�ำในการวิเคราะห์ตวั อย่าง (ร้อยละ 22.22) และการให้บริการ
มีความรวดเร็ว มีการระบุขนั้ ตอนการให้บริการทีช่ ดั เจน พร้อมระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ 17.17)
ส�ำหรับประเด็นทีผ่ รู้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านในประเด็นต่าง ๆ พบว่า
ด้านกระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ การให้บริการล่าช้ากว่าทีก่ ำ� หนด
(ร้อยละ 47.46) ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ บุคลากรและเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้บริการ
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มีน้อยไป ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 28.00) ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ผู้รับบริการมีประเด็นที่ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากที่สุด คือ                
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ควรเพิ่มที่จอดรถส�ำหรับผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ (ร้อยละ 87.10) และด้านการให้บริการ ผู้รับบริการมีประเด็นที                      ่
ไม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ การส่งมอบผลทดสอบควรอยูใ่ นระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามประกาศเกีย่ วกับขัน้ ตอนและระยะเวลา
การให้บริการ (ร้อยละ 26.92)
ด้านความเชือ่ มัน่ ในการรับบริการของผูร้ บั บริการต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ในภาพรวมผูร้ บั บริการมีความเชือ่ มัน่ ต่อกรมวิทยาศาสตร์
บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็น 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.40) เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผูร้ บั บริการมีความเชือ่ มัน่ ในประเด็นได้         
การรับรองตามมาตรฐานสากล มากทีส่ ดุ คิดเป็น 4.52 คะแนน (ร้อยละ 90.40) รองลงมา ประเด็นให้บริการด้วยความถูกต้อง เทีย่ งตรง เชือ่ ถือได้
คิดเป็น 4.51 คะแนน (ร้อยละ 90.20) และประเด็นการรักษาความลับของผูร้ บั บริการ คิดเป็น 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00) ตามล�ำดับ
ด้านความต้องการหรือความคาดหวังของผูร้ บั บริการทีใ่ ห้กรมวิทยาศาสตร์บริการด�ำเนินการเพิม่ เติม หรือปรับปรุงการให้บริการ ในภาพรวม   
พบว่า ผูร้ บั บริการต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการด�ำเนินการเพิม่ เติม หรือปรับปรุงการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ การส่งมอบรายงานผลการทดสอบ/
สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ (ร้อยละ 17.65) รองลงมา การให้บริการรับตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบนอกสถานที่ (โดยคิดค่าบริการ
เพิม่ ) (ร้อยละ 12.69) และเพิม่ ศูนย์รบั บริการในส่วนภูมภิ าค เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา                                 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก                 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบูรณ์             
จังหวัดเลย จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตรัง จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น (ร้อยละ 11.57)
ด้านความต้องการหรือความคาดหวังของผูร้ บั บริการทีใ่ ห้กรมวิทยาศาสตร์บริการขยายงานบริการหรือเพิม่ ขอบเขตงานในภาพรวม พบว่า ผูร้ บั
บริการมีความต้องการหรือคาดหวังให้กรมวิทยาศาสตร์บริการขยายงานบริการหรือเพิม่ ขอบเขตงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร มากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 37.11) โดยต้องการให้เพิม่ เคมีเกษตร เช่น ปุย๋ เคมี วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร (ร้อยละ 9.09)
ส�ำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ของผูร้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ผูร้ บั บริการ มีขอ้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุง
ข้อมูลการให้บริการในระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ถามเจ้าหน้าที่ เพราะการโทรศัพท์ติดต่อค่อนข้างยาก              
สถานทีจ่ อดรถมีนอ้ ย ควรเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรในส่วนงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มากขึน้ มีการรับตัวอย่าง/อุปกรณ์สอบเทียบทาง
ไปรษณีย์ ห้องสมุดควรมีเอกสารใหม่ ๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การค้นหา และต้องการให้มกี ารสมัครสมาชิกและสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้เองจากเว็บไซต์
ต่างประเทศ เช่น Science Direct etc. และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐท�ำงานไม่เหมือนเอกชน การพูดจาและการให้บริการก็ไม่ดี เป็นต้น
2. ผลการส�ำรวจของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การส�ำรวจครัง้ นีด้ ำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ 8 งานบริการ ได้แก่ งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร (กองผลิตภัณฑ์
อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค กองวัสดุวศิ วกรรม) งานบริการสอบเทียบ (กองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและ
รับรองผลิตภัณฑ์) งานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ) งานทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ             
(กองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์) งานการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี (กองเทคโนโลยีชมุ ชน) งานบริการฝึกอบรม
และพัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ (กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ) งานบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
(กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และส�ำนักงานเลขานุการกรม โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,069 หน่วยตัวอย่าง
จากการส�ำรวจข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการในภาพรวม พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ าติดต่อกรมวิทยาศาสตร์
บริการเป็นหน่วยงานเอกชน มากทีส่ ดุ ร้อยละ 57.81 โดยมาติดต่อขอรับบริการ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 69.18 และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมาติดต่อรับบริการ
ส�ำนักงานเลขานุการกรม เช่น ศูนย์รบั บริการเบ็ดเสร็จ  การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ์ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 73.06 ซึง่ ในรอบ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียมาติดต่อกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 – 5 ครัง้ ร้อยละ 83.16 และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรูจ้ กั กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์
(Website) มากทีส่ ดุ ร้อยละ 67.46 รองลงมา บุคคลแนะน�ำ ร้อยละ 51.19 และงานสัมมนา/นิทรรศการ ร้อยละ 36.54 ตามล�ำดับ
ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ในภาพรวมผูม้ สี ว่ นได้       
ส่วนเสียมีความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็น 4.28 คะแนน (ร้อยละ 85.60) และในภาพรวมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย        
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็น 4.11 คะแนน (ร้อยละ 82.20) เมือ่ น�ำคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการมาวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความพึงพอใจต�ำ่ กว่าความคาดหวัง โดยประเด็น
ความรวดเร็วในการให้บริการ มีคา่ Gap มากทีส่ ดุ (-0.34) รองลงมา ประเด็นช่องทางการให้บริการสะดวก เข้าถึงง่าย และมีความหลากหลาย และ
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ประเด็นความเพียงพอของจ�ำนวนบุคลากรผูใ้ ห้บริการ ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน (-0. 28) และประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนการให้บริการ หรือ       
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย และทัว่ ถึง (-0.20) รายละเอียดดังแผนภูมิ

กราฟแสดงจ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จ�ำแนกตามงานบริการ (จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,069 หน่วยตัวอย่าง)

เมือ่ พิจารณาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จ�ำแนกตามหน่วยงานทีใ่ ห้บริการในภาพรวม พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีความพึงพอใจต�ำ่ กว่าความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการทุกหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ รายละเอียดดังแผนภูมิ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำแนกรายประเด็น

แผนภูมิ 3 คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำแนกรายประเด็น

ด้านจุดเด่นของการให้บริการ และความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการของผูร้ บั บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียประทับ
ใจเรือ่ งการให้บริการและการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 28.05 รองลงมา ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 20.73 และความถูกต้อง
และน่าเชือ่ ถือในการให้บริการ ร้อยละ 19.11
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ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำแนกตามหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ

แผนภูมิ 4 คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำแนกตามหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ

ส�ำหรับประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านในประเด็นต่าง ๆ พบว่า
ด้านกระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการ ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ การให้บริการล่าช้า (ร้อยละ 65.45)
ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 58.06)  ดา้ น
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ ความไม่เพียงพอของสถานทีจ่ อดรถ (ร้อยละ 74.14)
และด้านการให้บริการ ผูร้ บั บริการมีประเด็นทีไ่ ม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ ควรเพิม่ ช่องทางการให้บริการ (ร้อยละ 50.00)
ด้านความเชือ่ มัน่ ในการรับบริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า ในภาพรวมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความเชือ่ มัน่ ต่อกรม
วิทยาศาสตร์บริการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็น 4.35 คะแนน (ร้อยละ 87.00) เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความเชือ่ มัน่
ในประเด็นได้การรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเป็น 4.43 คะแนน (ร้อยละ 88.60) รองลงมา ประเด็นด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต
สามารถตรวจสอบได้ คิดเป็น 4.39 คะแนน (ร้อยละ 87.80) และประเด็นการรักษาความลับของผูร้ บั บริการ คิดเป็น 4.37 คะแนน (ร้อยละ 87.40) ตาม
ล�ำดับ
ด้านความต้องการหรือความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีใ่ ห้กรมวิทยาศาสตร์บริการด�ำเนินการเพิม่ เติม หรือปรับปรุงการให้บริการ ในภาพรวม
พบว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการด�ำเนินการเพิม่ เติม หรือปรับปรุงการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ การส่งมอบรายงานผลการ
ทดสอบ/สอบเทียบ หรือใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ (ร้อยละ 13.39) ขยายการให้บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (บริเวณชัน้ 1 อาคารตัว้ ฯ)               
ให้ครอบคลุมทุกงานบริการของหน่วยงาน (ร้อยละ 12.85) และเพิม่ ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น การรับตัวอย่าง การรับรายงาน การจัดอบรม              
การรับบริการอืน่ ๆ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 12.25)
ด้านความต้องการหรือความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีใ่ ห้กรมวิทยาศาสตร์บริการขยายงานบริการหรือเพิม่ ขอบเขตงาน ในภาพรวม พบว่า
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความต้องการหรือคาดหวังให้กรมวิทยาศาสตร์บริการขยายงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 35.45) โดย
ต้องการให้เพิม่ งานบรรจุภณ
ั ฑ์ (ร้อยละ 29.03)
ส�ำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ คือ
ควรเพิม่ สถานทีจ่ อดรถให้เพียงพอกับจ�ำนวนผูร้ บั บริการ มากทีส่ ดุ ควรเพิม่ หัวข้อในการทดสอบมากกว่านี้ Harmonization with another ABs to reduce
the difference of assessment information การขอการรับรอง RoHS (version 2) CE (EMC) FCC จะเป็นแนวโน้มทีส่ ำ� คัญของประเทศ เนือ่ งจากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสอื่ สารและฮาร์ดแวร์ในประเทศทีร่ วดเร็ว และเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ และควรมีชอ่ งทางการให้บริการข้อมูลทีห่ ลากหลาย เป็นต้น
ทัง้ นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะน�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนีไ้ ปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ และคุณภาพการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ประโยชน์จากบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการสูงสุดและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การเพือ่ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท�ำงานของหน่วยงานต่อไป
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จดั แสดงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7 มาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ณ “ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ                   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ” ชัน้ 1 และ ชัน้ 5 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตัว้ ลพานุกรม กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ได้ จั ด แสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ โดยจั ด ท� ำ ห้ อ งไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนเข้ า ตรวจดู ข ้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ในชื่ อ                                       
“ศูนย์การเรียนรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. และแบบค�ำร้องขอใช้บริการต่าง ๆ
พร้อมทั้งจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับการสืบค้นข้อมูล ไว้ให้บริการ                  
แก่ประชาชน ในศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ไว้อย่างครบถ้วน
2. พัฒนาการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.1 จัดระบบการบริการข้อมูลข่าวสารฯ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมเอกสารและข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 เช่น มาตรา 9 (8) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างปี 2564 รวมทัง้ เอกสารเผยแพร่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเข้าแฟ้ม
ข้อมูล แสดงตัวเล่ม มีดัชนีรายการข้อมูลประจ�ำแฟ้ม จ�ำนวน 808 รายการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูสืบค้นได้อย่างสะดวก
2.2 น�ำข้อมูลข่าวสารฯ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจสามารถสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยงาน การบริหารงาน กฎระเบียบ
ค�ำสั่ง ผ่านเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th  ประกาศประกวดราคา สอบราคา สรุปผลการด�ำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จ�ำนวน 808 รายการ และผลการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ผลการให้บริการ
การให้บริการศูนย์การเรียนรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีงบประมาณ 2564 มีการให้บริการแนะน�ำตอบค�ำถามให้
ข้อมูลทางโทรศัพท์ ศูนย์ราชการสะดวก 6,693 ครัง้ ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ http://www.dss.go.th จ�ำนวน  28,629 ครัง้ และมีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
วศ.  524 เรือ่ ง
4. ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป สามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อขอรับข้อมูลด้วยตนเอง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ          
2) ติดต่อขอรับบริการทางไปรษณีย์
3) ส่งค�ำขอรับบริการทางโทรศัพท์ / โทรสาร (กรณีขอ้ มูลทีข่ อมีจำ� นวนไม่มาก)
4) ส่งค�ำขอรับบริการทางอีเมล  
5) ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตนเองจากเว็บไซต์ http://www.dss.go.th
5. สถานทีต่ ดิ ต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร วศ.
• ศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 และ ชั้น 5 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์  : 0 2201 7255  โทรสาร : 0 2201 7265 อีเมล: info@dss.go.th
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่ายรวม 386.4771 ล้านบาท
งบประมาณจ�ำแนกตามยุทธศาสตร์ (ล้านบาท)

1. การพัฒนาก�ำลังคนและวิทยาการส�ำหรับ
โครงสร้างทางคุณภาพของประเทศ, 3.0279

2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม สู ่ ภ าคเศรษฐกิ จ และชุ ม ชน,
161.2545

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถน�ำ ววน. ไปใช้เพือ่ พัฒนา
กระบวนการผลิ ตและคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์, 25.8674

5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ,
177.7829

4. เป็นองค์กรชั้นน�ำที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล, 18.5444

งบประมาณจ�ำแนกตามแผนงาน (ล้านบาท)

2. แผนงานบูรณาการ, 64.1515

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์, 29.5846
3. แผนงานพื้นฐาน,
114.9581

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ,
177.7829
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เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. การพัฒนาก�ำลังคนและวิทยาการส�ำหรับ 2. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของ                                                         
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศ และชุมชน

เป้าหมายที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพก�ำลัง เป้าหมายที่ 2 รับรองระบบงาน
คนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ทางคุณภาพของ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์
ประเทศ (NQI Academy)
และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้
(CABs)

ตัวชี้วัด

1.จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
เรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูป
แบบ Lifelong Learning
แผน 10,000 คน/ผล 23,026 คน

เป้าหมายที่ 3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและ
เงื่ อ นไขส� ำ หรั บ นวั ต กรรมและการพั ฒ นา
วิสาหกิจชุมชน (Specification for innovation
and community)

3.มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ 4.จ�ำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วม
คุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากการน�ำผลงานวิจยั มือด้าน ววน.ระหว่างประเทศ
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์
แผน 3 เรื่อง/ผล 3 เรื่อง
แผน 975 ล้านบาท/ผล 1,418.83 ล้านบาท

2.จ�ำนวนบุคลากรทีท่ ำ� งานด้านวิทยาศาสตร์ 7.จ�ำนวนผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมทีส่ ามารถน�ำไปยืน่ ขอจดทรัพย์สนิ ทางปัญญา/บัญชี
และเทคโนโลยี
นวัตกรรมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงาน นวัตกรรมทีข่ อขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
แผน 309 คน/ผล 279 คน
ไทย อนุมตั แิ ละจัดส่งข้อมูลให้สำ� นักงานงบประมาณแล้ว แผน 1 ผลงาน/ผล 2 ผลงาน

ตัวชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ

9.จ�ำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ 10.จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั
ในเขตนวัตกรรม
การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐาน
แผน 14 ราย/ผล 13 ราย
สากล แผน 3,800 รายการ/ผล 5,775 รายการ
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ผลผลิต : ก�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ :
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วสั ดุ
ก่อสร้างให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ :
โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองเพือ่
รองรับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ

บูรฯ : โครงการ
พัฒนา
โครงสร้างพืน้
ฐานด้าน
คุณภาพและ
การตรวจสอบ
ทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ
รับรอง
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมเพือ่
ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
และเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ :
โครงการส่ง
เสริม
การน�ำ ววน.
เพือ่ พัฒนา
งานตาม
โครงการพระ
ราชด�ำริ

ผลผลิต :
สินค้าได้รบั
การตรวจสอบ
สอบเทียบ
คุณภาพ

บูรฯ : โครงการ
เมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food
Innopolis)
และการพัฒนา
นักรบ
อุตสาหกรรม
อาหารพันธุ์
ใหม่

• 17.ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีส่ ามารถ
น�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต
และบริการ
แผน ร้อยละ 90 /ผล ร้อยละ 94.43
• 18.ระดับความส�ำเร็จในการขยายขอบข่าย/
พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถ
บุคลากร
แผน ระดับ 5 /ผล ระดับ 5

• 24.หน่วยตรวจ
สอบและรับรอง
ได้รบั การเสริม
สร้างความ
สามารถ
แผน 10 ราย
ผล 10 ราย

• 24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รับ
การเสริมสร้าง
ความสามารถ
แผน 50 ราย
ผล 53 ราย

• 24.หน่วย
ตรวจสอบและ
รับรองได้รบั การ
เสริมสร้างความ
สามารถ
แผน 10 ราย
ผล 36 ราย

• 22.จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่
ยืน่ ขอการ
รับรอง
แผน 8
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม
ผล 3  
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม

• 23.จ�ำนวน
รายงาน
ทดสอบพืช
อนุรกั ษ์และ
อัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์พนื้
ถิน่
แผน 700
รายการ /
ผล 732
รายการ

8.ร้อยละของ
การให้บริการ
โครงสร้างพืน้
ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพิม่ ขึน้
แผน ร้อยละ 5
ผล ร้อยละ
164.10

9.จ�ำนวนผู้
ประกอบการ
ทีม่ าใช้
ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม
แผน 10 ราย
ผล 10 ราย
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                                                         ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูภ่ าคเศรษฐกิจ 3. การส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการให้ 4. เป็นองค์กรชัน้ น�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถน�ำ  ววน. ไปใช้เพื่อพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการผลิ ต และคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
เป้ า หมายที่ 4 พัฒนาและ
รั บ รองความสามารถห้ อ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
(Accreditation & PT)

เป้าหมายที่ 5 บริหารจัดการกลไก
และระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
คุณภาพของประเทศ
(System Integration)

เป้าหมายที่ 6 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.)

เป้าหมายที่ 7 พัฒนาการบริหาร
จัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดการองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

5.จ�ำนวนบทความทีต่ พี มิ พ์และ
เผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ
แผน 42 เรื่อง/ผล 43 เรื่อง

6.ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี 12.มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน
พร้อมใช้ที่ถูกน�ำไปใช้ในการสร้าง
ณภาพชีวิต
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบั ภาคผลิตและ และคุ
แผน 33 ล้านบาท/ผล 36.15 ล้านบาท
บริการ และภาคธุรกิจ
27.ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
แผน ร้อยละ 12/ผล ร้อยละ 56
และความโปรงใส่ในการด�ำเนินงาน
ของ อว.
8.ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
แผน 86 คะแนน/ผล 91.37 คะแนน
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
13.จ�ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่
แผน ร้อยละ 5/ผล ร้อยละ 164.10
อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
แผน 12 ชุมชน/ท้องถิ่น
11.จ�ำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ผล 12 ชุมชน/ท้องถิ่น
และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน แผน 240 ราย/ผล 306 ราย
ยุทธศาสตร์ :
โครงการ
พัฒนาเกณฑ์
ก�ำหนดและ
มาตรฐาน
เพือ่ รับรอง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

บูรฯ EEC : โครงการ
สร้างมาตรฐานการ
ทดสอบเพือ่ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ การ
บิน และหุน่ ยนต์

ผลผลิต :
ห้องปฏิบตั ิ
การทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา
และรับรอง
ความ
สามารถ

ยุทธศาสตร์:
โครงการ
พัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงเครือ
ข่ายด้าน
โครงสร้างพืน้
ฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศ

บูรฯSME : โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลผลิต : การถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบ
การและชุมชน

ผลผลิต : การถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผปู้ ระกอบ
การและชุมชน

ผลผลิ ต : การบริ ก าร
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : การบริหาร
จั ด การองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

• 20.เกณฑ์
ก�ำหนดและ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
และชุมชนที่
ได้รบั การ
พัฒนา
แผน 6 ฉบับ
ผล 6 ฉบับ

• 9.จ�ำนวนผู้
ประกอบการทีใ่ ช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
แผน 4 ราย
ผล  3 ราย
• 25.ขยายขอบข่าย
การทดสอบเชิงกล
ของวัสดุคอมโพสิท
ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
และการเป็นตาม
มาตรฐานสากล
แผน 1 รายการ
ผล 0 รายการ

• 19.หน่วย
ตรวจสอบ
และรับรอง
ได้รบั การ
เสริมสร้าง
ความ
สามารถ
แผน 356
รายผล 390
ราย

• 21.เครือข่าย
ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
คุณภาพของ
ประเทศ
แผน 3 กลุม่
ผลิตภัณฑ์
ผล 4 กลุม่
ผลิตภัณฑ์

• 11.จ�ำนวนผู้
ประกอบการใหม่
และผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทีไ่ ด้
รับการพัฒนาและ
ยกระดับความ
สามารถในการ
แข่งขัน
แผน 240 ราย
ผล 306 ราย

• 1.จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเรียน
รูผ้ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถึงสือ่ ใน
รู ป แบบ Lifelong
Learning
แผน 1,000 คน
ผล 1,022 คน

• 26.จ�ำนวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
แผน 80 ผลิตภัณฑ์
ผล 80 ผลิตภัณฑ์
• 15.จ�ำนวนชุมชน/ท้อง
ถิน่ ที่ อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา
แผน 12 ชุมชน/ท้องถิน่
ผล 12 ชุมชน/ท้องถิน่

• 14.จ� ำ นวนรายการ
สารสนเทศทีส่ ง่ มอบภาค
การผลิตและบริการ
แผน 4,200 รายการ
ผล 4,898 รายการ

• 15.จ� ำ นวนระบบ/
เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่
น�ำมาเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม
แผน 2 เรือ่ ง /ผล 1 เรือ่ ง
• 16.ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ
แผน ร้อยละ 80
ผล ร้อยละ 86
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ผลการด�ำเนินงานตามยุ ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาก�ำลังคนและวิทยาการส�ำหรับโครงสร้างพืน้
ฐานทางคุณภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูภ่ าคเศรษฐกิจและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมผูป้ ระกอบการให้สามารถน�ำ ววน. ไปใช้
เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นองค์กรชัน้ น�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564

ความสามารถ
แข่งขัน

เศรษฐกิจ
สร้างคน

11 โครงการ
6 ผลผลิต
405.2421 ลบ.

95.37%
ผลการใช้จ่าย+
ผูกพัน=386.4773 ลบ.

การพัฒนาก�ำลังคนและวิทยาการส�ำหรับโครงสร้างพื้น
ฐานทางคุณภาพของประเทศ
แผน 11,000 คน/ผล 23,026 คน
จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรูแ้ ละเรียนรู้ ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning

นวัตกรรม

ความสามารถ
แข่งขัน

เศรษฐกิจ

การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
น�ำ ววน. ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
แผน 12 ชุมชน/ท้องถิ่น/ผล 12 ชุมชน/ท้องถิ่น
จ�ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
แผน 1,008 ลบ./ผล 1,453.1500 ลบ.
• มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ (33.1200 ลบ.)
• มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ ทีเ่ กิดจากการน�ำ
ผลงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (1,420.0300 ลบ.)

นวัตกรรม

ความสามารถ
แข่งขัน

เศรษฐกิจ

การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภาคเศรษฐกิจ
และชุมชน
แผน 240 ราย/ผล 305 ราย
จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีม่ าใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
แผน 14 ราย/ผล 13 ราย
จ�ำนวนผูป้ ระกอบการใหม่ และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและยก
ระดับความสามารถในการแข่งขัน
แผน 3,800 รายการ/ผล 5,775 รายการ
จ�ำนวนรายการวัดของห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

นโยบายรัฐบาล
ความสามารถ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ วศ.
นโยบาย รมว.อว.

เป็นองค์กรชั้นน�ำที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผน 4,200 รายการ/ผล 4,898 รายการ
จ�ำนวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ
Annual Report 2021
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ยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาก�ำลังคนและวิทยาการส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ

การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ยระบบออนไลน์ผา่ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมระยะสั้น
และการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการถ่ายทอดองค์
ความรูภ้ าคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชือ่ ถือ
น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ ให้มขี ดี ความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
การพัฒนาก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี ง บประมาณ 2564 กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ด� ำ เนิ น การ                
เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ สิน้ 23,026
ราย จากการถ่ายทอดความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี          
การเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษาด้วยตัวเองด้วยสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Lifelong Learning
ประกอบด้วย
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1.1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ย
ระบบออนไลน์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต จ� ำ นวน 22,004 ราย                     
จากจ�ำนวน 27 หลักสูตร เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ยังคงอยู่ใน
ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นในการฝึก
อบรมจะเน้นช่องทางการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ออนไลน์เป็นหลักเพือ่ ให้บคุ ลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกภูมภิ าคของประเทศ
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยการ
ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาเชิงลึก รวมถึงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ�ำนวน
1,022 ราย ในพืน้ ทีช่ มุ ชนหรือท้องถิน่ ทัว่ ทุกภูมภิ าค ด้วย 8 ผลงานวิจยั
และพัฒนา โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ�ำนวน 80 ผลิตภัณฑ์  
โดยก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ
ร้อยละ 94.98
นอกจากนี้ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ในฐานะหน่ ว ยรั บ รอง                    
ความสามารถบุคลากร (Certification Body for Persons) ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรอย่าง

ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การรับรองบุคลากรในสาขาทีต่ า่ ง ๆ ทีด่ ำ� เนินการอย่าง
มืออาชีพแล้ว ยังต้องมีกจิ กรรมการตรวจติดตามการต่ออายุการรับรอง
รวมถึงท�ำการพัฒนาเปิดสาขาใหม่ที่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ                    
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสาขาที่
จ�ำเป็นในการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ การสร้าง
ความร่วมมือและการยอมรับร่วม (MRA) ในระดับสากล ท�ำให้เกิดการ
หมุนเวียนและแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีย่ งั มีความต้องการบุคลากร
ทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้านเพิม่ มากขึน้ โดยระดับความส�ำเร็จในการ
ขยายขอบข่ายพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร อยู่ที่
ระดับ 5และได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
เพิ่มขึ้นในปี 2564 จ�ำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย มีความส�ำคัญอย่าง
มากส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านวิเคราะห์ ทดสอบ วิจยั และการเรียนการสอน
การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และวัสดุทดลอง
ที่ใช้ในการปฏิบัติการจ�ำนวนมาก หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในการ
ควบคุมสารเคมีอันตราย และการจัดการสารเคมีอันตรายที่ถูกต้อง  
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารได้ นอกจากนี้
สารเคมีทใี่ ช้งานมีจำ� นวนมาก ประเภทของสารเคมี การใช้งานและการ
ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ก็แตกต่างกันไม่สามารถจะใช้วธิ เี ช่นเดียวกัน
ได้ตลอด ดังนัน้ การควบคุมและการจัดการสารเคมีอนั ตราย ควรก�ำหนด
วิธีการท�ำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งท�ำให้งานในห้องปฏิบัติการ           
มีความปลอดภัยมากที่สุด
หลักสูตรการก�ำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเคมีด�ำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ ทดสอบและ             
การวิจัย ซึ่งมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสารเคมี
และวัตถุอนั ตรายจากแหล่งกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนชีววัตถุทกี่ อ่ ให้เกิด
โรคที่หลากหลาย ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการก�ำจัดของเสียที่มาจาก
การท�ำกิจกรรมข้างต้นอย่างถูกวิธี แต่พบว่าในห้องปฏิบตั กิ ารมีของเสีย
อันตรายจ�ำนวนมากทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอการบ�ำบัด เนือ่ งจากขาดการจัดการ
ที่ดี รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการที่จะใช้เป็นแนวทางส�ำหรับบุคลากร
ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งปัจจุบันมี
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ของเสี ย อั น ตรายเข้ ม งวดมากขึ้ น                  
ส�ำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการได้ตระหนักถึง
ผลกระทบและอันตรายจากของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดท�ำ

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากแหล่งต่างๆ ภายในห้องปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์ทดสอบ วิจัยขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม         
เหล่านี้มีการจัดการของเสียอันตรายที่ดีและเหมาะสมต่อไป
หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี
ในกระบวนการจัดท�ำระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025  ระบุให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารต้องเลือกวิธที ดสอบทีเ่ หมาะสม
และผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
ในการพิสจู น์วา่ วิธที ดสอบทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารเลือกใช้นนั้ มีความเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ทั้งช่วงใช้งาน ประเภทตัวอย่างที่
ทดสอบ ท�ำให้ผลการทดสอบมีความน่าเชือ่ ถือทัง้ ในด้านความถูกต้อง
ความเทีย่ ง  ความสอบกลับได้ และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ดังนัน้
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมีจ �ำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี   รวมทั้ง
ทบทวนความรู้ความเข้าใจและการน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างสม�่ำเสมอ
หลักสูตรการประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ
ในการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
แม่ นย� ำ  น่ า เชื่ อถื อนั้ น เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น มากที่ นั กวิ เ คราะห์ท ดสอบ                  
สอบเทียบและวิจัยต้องดูแลเอาใจใส่ เลือกและใช้วิธีการและอุปกรณ์
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม เพือ่ ให้ผลงานทางห้องปฏิบตั กิ ารเกิดประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ การประกันคุณภาพของห้องปฏิบตั กิ ารมีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผล
การทดสอบน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
และสอบเทียบ ได้ก�ำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการด�ำเนิน
งานในการควบคุมคุณภาพ เพือ่ เฝ้าระวังความใช้ได้ของวิธที ดสอบและ
สอบเทียบทีด่ ำ� เนินการ ข้อมูลทีไ่ ด้ตอ้ งได้รบั การบันทึกไว้ในลักษณะที่
สามารถตรวจสอบแนวโน้มต่างๆ ได้
หลักสูตรแผนภูมิ (Control Chart)
เครื่องมือทางสถิติ (Tool) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตรวจ
สอบแนวโน้มต่างๆ ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ คือ
แผนภูมคิ วบคุม (Control chart)  ซึง่ จะท�ำให้ผทู้ ำ� การทดสอบทราบว่า
ผลการวิเคราะห์ทดสอบอยูภ่ ายใต้การควบคุมหรือไม่ และยังสามารถ
ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงหรือแนวโน้มของการวิเคราะห์ทดสอบ ท�ำให้
เห็นโอกาสปรับปรุงงานได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูภ่ าคเศรษฐกิจและชุมชน
สินค้าได้รับตรวจสอบและสอบเทียบคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินงานการตรวจสอบ สอบเทียบ
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและวิสาหกิจชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2564
มีสนิ ค้าได้รบั การทดสอบเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 377,732 รายการ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ การทดสอบวัสดุกอ่ สร้าง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เยื่อและกระดาษ แก้วและกระจก วัสดุเซรามิกและวัสดุคอมโพสิท
ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โดยทดสอบเพื่อการส่งออก
การขอขึ้นทะเบียน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ตรวจสอบคุณภาพทั่วไป  เป็นต้น

สาขาเคมีภัณฑ์
จ�ำนวน 25 ห้องปฏิบัติการ
สาขายางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 21 ห้องปฏิบัติการ
สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2  ห้องปฏิบัติการ
สาขาเซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง
จ�ำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ  
สาขาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
จ�ำนวน 1   ห้องปฏิบัติการ
ให้การรับรองความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จ�ำนวน 30 ราย โดย
มีขอบข่ายการรับรองฯ ดังนี้
สาขาทดสอบ
จ�ำนวน 8   ห้องปฏิบัติการ  
สาขาสอบเทียบ
จ�ำนวน 2   ห้องปฏิบัติการ
สาขาทางการแพทย์
จ�ำนวน 20 ห้องปฏิบัติการ  

ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ
1. ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั ิ
การเป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการ
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ด�ำเนินการและจัดท�ำระบบบริหาร
งานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  โดยได้รบั การยอมรับร่วม
กับองค์การความร่วมมือภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ว่าด้วยการรับรองระบบ
งาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC MRA) และ
การยอมรับร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบตั ิ
การ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement, ILAC MRA)  ทั้งด้านการรับรองระบบ
งานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ด้านการรับรองความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรม
การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร และการรับรองความสามารถ
ผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิง โดยในปี 2564 ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิ
การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�ำนวน 203 ราย  โดยมี
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุม
ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดังนี้

ให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO
17034 จ�ำนวน 1 ราย

สาขาอาหาร อาหารสัตว์และ ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 73  ห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้อง
สาขาสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 79 ห้องปฏิบัติการ
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2. กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วย
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฎิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยกองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและ
รับรองผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  โดยได้รับการรับรอง
ระบบงานการเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช�ำนาญจากหน่วยงาน
Taiwan Accreditation Foundation (TAF) ประเทศไต้หวัน จ�ำนวน
22 รายการ Certification No. P007 ในปีงบประมาณ 2564 ด�ำเนิน
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างขีดความ
สามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบของประเทศ จ�ำนวน 32
กิจกรรม มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ จ�ำนวน          
ทั้งสิ้น 3,188 ห้องปฏิบัติการ แบ่งตามสาขา ดังแผนภูมิ
1%

9%
16%

8%

66%

สาขาอาหาร 532 ราย
สาขาสิ่งแวดล้อม 2,107 ราย
สาขาเคมี 252 ราย
สาขาฟิสิกส์ 35 ราย
สาขาสอบเทียบ 283 ราย

นอกจากนี้ กลุม่ ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร ผลิต จ�ำหน่าย
และพัฒนาวัสดุอ้างอิง (RM) และวัสดุควบคุม (QC) เพื่อใช้ในระบบ
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนความสอบกลับ
ได้ ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผู้ประกอบการน�ำวัสดุอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ จ�ำนวน 390 ราย แบ่งตามสาขา ดังนี้
สาขาอาหาร
344   ราย
สาขาสิ่งแวดล้อม 20     ราย
สาขาเคมี
26     ราย

เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญห้อง
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล” เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2564          
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นว.ชพ.จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร            
ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จาก 60 หน่วยงาน

ทั้งนี้ การพัฒนาและการผลิตวัสดุอ้างอิง วัสดุควบคุม ได้มา
จากการด�ำเนินกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารแล้วตัวอย่าง
ที่ได้จะมีการประเมินโดยที่ปรึกษาทางวิชาการให้ค�ำแนะน�ำการเก็บ
รักษา และวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่าง นักสถิติให้ค�ำ
แนะน�ำในการวางแผนตรวจสอบความเสถียรของตัวอย่างและการ
ค�ำนวณ  ก่อนที่จะจ�ำหน่ายให้กับห้องปฏิบัติการ  ตัวอย่างควบคุมที่
จ�ำหน่ายพร้อมใบรับรอง (Certificate) ซึ่งจะให้ค่าอ้างอิง (Reference
value)  ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty)
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ                      
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สามารถน�ำไปประกอบการท�ำงาน   ท� ำ ให้ ข ้ อมู ล                     
มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต่อการทดสอบ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีค่า               
ในการควบคุมคุณภาพ

2. จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตร “สถิติ
ส�ำหรับการประเมินผลกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ตามมาตรฐาน
ISO 13528” เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อ�ำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรในการอบรมซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด จาก 60 หน่วยงาน

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก
การน�ำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
การน�ำผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์คดิ เป็นมูลค่าผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตจาก 6 รายการประเมิน คิดเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 1,418.83 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 421.60
ล้านบาท จากผลงานวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์

ด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ
จั ด อบรมฝึ ก อบรม สั ม มนาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ป ระจ� ำ
		ด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยเป็นรายได้    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ�ำนวน  2 หลักสูตร
จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ของหน่วยตรวจสอบและรับรองที่
1. จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รบั การพัฒนา และเกิดจากการจ้างงานจากการสร้างสนามกีฬาจาก
PT และผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบความช�ำนาญ หลักสูตร “ISO/IEC 17043 ยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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		ด้านเยือ่ และกระดาษ  วศ. เป็นหน่วยงานเดียวภายในประเทศ
ทีใ่ ห้บริการสอบเทียบเครือ่ งทดสอบด้านเยือ่ และกระดาษ โดยปัจจุบนั
มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 100 โรงงาน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ท�ำให้คา่ ธรรมเนียมการสอบเทียบเครือ่ งทดสอบด้านเยือ่ และกระดาษ
เพิม่ ขึน้ จากเครือ่ งทดสอบด้านเยือ่ และกระดาษทีใ่ ช้บริการเพิม่ ขึน้ ส่ง
ผลให้มลู ค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ เพราะการสอบเทียบเครือ่ งทดสอบมีผล
ต่อคุณภาพการผลิต คุณภาพการผลิตมีผลต่อการส่งออก ดังนัน้ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมา
จาก วศ. ทีส่ นับสนุนด้านการสอบเทียบเครือ่ งทดสอบเยือ่ และกระดาษ

แก้ว จากการให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์/ทดสอบผลิตภัณฑ์
เพื่อน�ำผลการทดสอบ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพที่ก�ำหนด
รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัตทิ ดี่ ขี นึ้ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นำ� เข้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
บังคับการทดสอบคุณภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ยาตามมาตรฐาน เป็นการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการคุม้ ครอง         
ผูบ้ ริโภค การทดสอบคุณสมบัตขิ องกระจกแผ่นทีจ่ ะใช้ในการผลิต

		ด้านแก้ว มูลค่าจากการน�ำผลทดสอบ กระจก ผลิตภัณฑ์แก้ว
วัสดุสะท้อนแสงในงานจราจรเพือ่ ขอการรับรองมาตรฐานและควบคุม
ยาง จากการน�ำเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั ถ่ายทอดไปสร้างสนามกีฬาจาก
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติ การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินค้าตามที่มาตรฐานก�ำหนด และการสนับสนุนผู้
2. โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ประกอบการ SME ผู้ผลิตยางแท่งที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้ได้รับ
และเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 46.70 ล้านบาท การรับรอง ISO/IEC 17025
จากการรับรองผลิตภัณฑ์ ceramic hand former เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์
กระดาษ ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตท�ำให้
ภาชนะบรรจุอาหารจากธรรมชาติ เช่น กาบหมาก กาบไผ่ และใบตองตึง ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และทดสอบผลิตภัณฑ์เพือ่ กา
รันตีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการซือ้ ขาย ช่วยเพิม่
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมือง ประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียจากการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหาร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 16.50 ล้านบาท ผูป้ ระกอบ ที่ไม่ได้คุณภาพ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งผู้ผลิต
การมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เครือ่ งดืม่ ขิง นม กระดาษและผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษมีความรูค้ วามเข้าใจใน
และแปรรูปปลาสลิด
การทดสอบด้านเยื่อและกระดาษที่ถูกต้องตามวิธีการตามมาตรฐาน
การปรับตั้งและสอบเทียบเครื่องมือ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ และคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 104.00 ล้านบาท จากมูลค่า
จากการน�ำผลทดสอบแก้ว บรรจุภณ
ั ฑ์ยาเพือ่ ใช้ในการควบคุมคุณภาพ มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ก่อนจ�ำหน่ายให้แก่โรงงานยา 6 บริษทั จากการประมาณการผลกระทบ
เกิ ด มู ล ค่ า ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และคุ ณ ภาพชี วิ ต                  
เฉลี่ย 1.5 ล้านบาทต่อบริษัท
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 36.148 ล้านบาท ประกอบด้วย
5. โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการ
ยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรมมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
21.38 ล้านบาท
จักสานให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และ
ท�ำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นมูลค่า 0.042 ล้านบาท
6. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 808.64 ล้านบาท จากการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ผูป้ ระกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่
ดังต่อไปนี้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน มาจ�ำหน่ายในร้านค้า OTOP ที่ วศ. จัดให้ คิด
เป็นมูลค่า 2.170 ล้านบาท
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3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
11. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการใช้เทคนิคการย้อมสีที่คงทน
ผู้ประกอบการสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�ำครก และสีไม่ตก ผู้ประกอบการเข้าใจเทคนิคการย้อมสีให้มีความคงทน         
ให้มีคุณภาพมากขึ้น และสูญเสียน้อยลง และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น          สีไม่ตก และผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงามมากขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าได้
คิดเป็นมูลค่า 12.48 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่า 0.07 ล้านบาท
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเครื่องกรองน�้ำ ส่งผลให้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้ประกอบการมีน�้ำสะอาดส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ใน
โดยมีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
กระบวนการผลิตท�ำให้สามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง คิดเป็นมูลค่า และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ
2.024 ล้านบาท
แข่งขัน จ�ำนวน 306 ราย  จากการด�ำเนินงาน 3  กิจกรรม ดังนี้
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้ำตาล
1. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�ำเนินธุรกิจ
โตนด ผูป้ ระกอบการมีการจัดการวัตถุดบิ และการควบคุมกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ (Process Upgrading) ประกอบด้วย
ผลิตทีด่ ขี นึ้ และผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึน้ คิด
		ด้านอุตสาหกรรมแก้วและกระจก โดยการให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก
เป็นมูลค่า 2 ล้านบาท
ด้ า นการวิ เ คราะห์ / ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ น� ำ ผลการทดสอบใช้                       
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตเครื่องแกง ผู้ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
ประกอบการมีการจัดการวัตถุดบิ ทีด่ ขี นึ้ ลดต้นทุนการผลิต และผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพทีก่ ำ� หนด รวมถึงการให้คำ� ปรึกษา
สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น คิดเป็นมูลค่า 4.6 ล้านบาท
แนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต
7. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ า นกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งแกง                  		ด้านผลิตภัณฑ์ยาง โดยการให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก และการให้บริการ
ผู้ประกอบการมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และ วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์         
ผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึน้ คิดเป็นมูลค่า 1.23 ล้านบาท ได้รับการควบคุมคุณภาพ ท�ำให้ได้รับการยอมรับทั้งภายในและ                      
ต่างประเทศ
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการแปรรูปมะพร้าว
ขาว ชุมชนมีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนมีแหล่งน�ำ้ อุปโภคบริโภคที่ 		ด้านอุตสาหกรรมกระดาษ โดยให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอด
สะอาดและปลอดภัย และน�้ำทิ้งที่ผ่านระบบบ�ำบัดปล่อยสู่แหล่งน�้ำ เทคโนโลยี และวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเยื่อและ
ธรรมชาติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นมูลค่า 0.432 ล้านบาท
กระดาษ เช่น กระดาษกรองน�้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว บรรจุภัณฑ์
อาหารจากเยื่อกระดาษ กล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษสาและ
9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการแปรรูปมะพร้าว กระดาษหัตถกรรม เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตรงกับความ
ขาว ชุมชนมีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนมีแหล่งน�ำ้ อุปโภคบริโภคที่ ต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิตและป้องกัน
สะอาดและปลอดภัย และน�้ำทิ้งที่ผ่านระบบบ�ำบัดปล่อยสู่แหล่งน�้ำ การคืนสินค้า  นอกจากนีย้ งั ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการปรับตัง้ การสอบเทียบ
ธรรมชาติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นมูลค่า 0.6 ล้านบาท
ค�ำแนะน�ำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการตรวจสอบระหว่าง               
ใช้งานเบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สากล
และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน และ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ
พัฒนาสูตรใหม่ ๆ เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้สามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading)  โดยการให้คำ� ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้มากขึ้น คิดเป็นมูลค่า 10.3 ล้านบาท
โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
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3. ส่งเสริมสินค้าและบริการของ SMEs/Startup ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน  โดยการให้คำ� ปรึกษาและให้บริการการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นำ� เข้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้
ในกระบวนการผลิต  เพือ่ เป็นการควบคุมคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นประเทศให้ มี ม าตรฐาน อี ก ทั้ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง                               
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้สามารถใช้สนิ ค้าและบริการได้อย่างปลอดภัย
เช่น การทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน การทดสอบ
คุณสมบัตขิ องกระจกแผ่นทีจ่ ะใช้ในการผลิตกระจกแปรรูป การทดสอบ
ทรายแก้วและวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก การทดสอบ
บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วส�ำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ยา เป็นต้น

ที่

การใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
ผูป้ ระกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 13 ราย โดยแบ่งเป็น

6 บริษัท โรงงานแหนมหมูทอง วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
จ�ำกัด
แปรรูปเนื้อหมู

• โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ จ�ำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
(1) บริษัทจ�ำกัด ยูนิค อินโนเวชั่น ผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถไฟ
ความเร็วสูงพื้นที่ EEC ที่เข้ามารับบริการทดสอบเพื่อการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการใช้งานในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนาม
บินแบบไร้รอยต่อ 3   
(2) ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หน่วยงานทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารความเป็นเลิศและนวัตกรรมการ
บินและอวกาศ ได้ส่งชิ้นงานทดสอบความต้านแรงดึงเพื่อการเปรียบ
เทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ Interlaboratory เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านการบินและ
อวกาศ Aerospace ขยายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

บริษัท

โครงการ

1 บริ ษั ท ไบโอฟอร์ ม อิ น เตอร์ วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
แปรรูปกล้วย
2 บริษัท บีฟาร์ม1973 จ�ำกัด

วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปน�้ำผึ้ง

3 บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จ�ำกัด วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
มะม่วงหิมพานต์
4 บริ ษั ท อาร์ เ อสยู ฮอไรซอน วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
จ�ำกัด
แปรรูปข้าว
5 บริษทั อาหารอร่อย 6565 จ�ำกัด วิจยั พัฒนาอาหารเพือ่ สุขภาพ

7 หจก.สยามเทค58

วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปแมลง

8 หจก.ข้าว สถ

วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปปลา

9 บริษัท หอมอีสาน จ�ำกัด

วิ เ คราะห์ ท ดสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

10 บริษัท สยามโกล์พลัส จ�ำกัด วิ เ คราะห์ ท ดสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทะเล
การพั ฒ นาเกณฑ์ ก� ำ หนดและมาตรฐานเพื่ อ รั บ รองคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำ� เนินการจัดท�ำร่างมาตรฐาน
จ�ำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

1) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ยางก�ำบัง เล่ม 1 ยางก�ำบัง
(3) บริษทั ที เค ดี ไฟเบอร์ จ�ำกัด โดยการใช้บริการทดสอบ 1) ความ รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
ต้านทานแรงดึง 2) ความยืดทีจ่ ดุ ขาด 3) มอดูลสั แรงดึงของผนังรถยนต์   
2) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ถ้วยกระดาษส�ำหรับเครือ่ ง
• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis และการพัฒนา ดื่ม (มอก.1141-25XX)
นักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ Food Warrior จ�ำนวน 10 ราย ได้แก่    
3) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หน้ากากผ้ากรองอนุภาค
ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ�้ำได้
4) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสกัดมะหาด
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5) ร่างมาตรฐานวิธที ดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 19 วิธที ดสอบการขยาย การส่งเสริมการน�ำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ตัวของแท่งมอร์ตาร์ปูนไฮดรอลิกในน�้ำ
เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชด�ำริ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนินงานเพื่อร่วมสนองโครงการใน
6) ร่างมาตรฐานวิธที ดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 24 วิธกี ารทดสอบความ พระราชด�ำริอย่างต่อเนือ่ งร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
อุ้มน�้ำของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
ทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ส่งเสริมและองค์ความรูท้ าง ววน. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนและท้องถิน่ อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้
7) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นฉนวนความร้อนใย ด�ำเนินงานจ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
แร่ (มอก.2549-25XX)
1. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
8) ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทปพันเกลียวท่อน�้ำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาและผลกระทบจากผลของอนุ สั ญ ญา ความหลากหลาย                    
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านคุณภาพของประเทศ
ทางชีวภาพ (CBD) และจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) ที่อาจท�ำให้ไทย           
ของประเทศ เนือ่ งด้วยประเทศไทยยังประสบปัญหาเรือ่ งการขาดแคลน เกิดการสูญเสียทรัพยากร ความรูพ้ นื้ บ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านให้กบั ต่าง
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการ รวมทั้งการวางแผนที่เป็นเอกภาพ                               ประเทศ  โครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมสนองพระราชด�ำริฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ จะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร          
อย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยขึ้ น อยู ่ กั บ พระราชวิ นิ จ ฉั ย ไม่ ขึ้ น กั บ อนุ สั ญ ญา                                               
และคุณค่าทางสังคม ที่ผ่านมาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริใน
ยั ง กระจายอยู ่ ต ามแหล่ ง ต่ า งๆ ขาดการบู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น                        กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ตามแผน
มีการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนและผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงบริการ ดังนั้น แม่บท อพ.สธ. โดยที่ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน         
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีกลไกกลางส�ำหรับการบริหารจัดการระบบ ด้านการศึกษา วิเคราะห์สารอาหารและองค์ประกอบส�ำคัญ รงควัตถุ
เชื่อมโยงเครือข่าย (system integration) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิตามิน แร่ธาตุ ของพืชอนุรักษ์เป้าหมาย อพ.สธ. และพืชท้องถิ่น               
คุณภาพของประเทศเข้าด้วยกัน ซึง่ จะช่วยท�ำให้ประเทศเห็นถึงปัญหา หายาก เพือ่ การวิจยั คัดเลือกสายพันธุ์ ในเชิงอนุรกั ษ์ปกปักรักษา และ
การขาดแคลนโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพและการบริ ก าร                         ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นน�ำไปประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพภายในประเทศ เมือ่ เห็นความเชือ่ มโยง
ในทุกมิติแล้ว จะสามารถวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
2. โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชด�ำริสมเด็จพระนางเจ้า
ทีเ่ ป็นเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี ารถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง กิจกรรม
หลากหลายสาขา เป็นส่วนทีส่ ง่ เสริมให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถ หลักของโครงการฯ ได้แก่   จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม           
ในการแข่งขันสูงขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกให้
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำเครือข่ายด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพของประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม                    
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) จ�ำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาง, กลุม่ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์วสั ดุ
ก่อสร้าง
อีกทั้งมีการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลส�ำหรับ System
Integration ส�ำหรับเป็นฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

มีประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานให้กบั ผลิตภัณฑ์เซรามิกทีเ่ น้นงาน
ด้านหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ  ทั้งใน
เรื่องความสวยงาม  ความประณีต  ความคงทน  และความปลอดภัย  
พร้อมทัง้ สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่ งมือ  วัตถุดบิ ต่างๆ และสนับสนุน
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ� ำ เป็ น    อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ช่ ว ย                                                                                                
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และน�ำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงาน
นิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพ
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ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวม 43 เรื่อง ประกอบด้วย
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ�ำนวน 39 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

1

การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจาก วรรณดี มหรรณพกุล
ข้าวสีเข้มผสมน�้ำผลไม้
จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
เจนจิรา อยู่พะเนียด
ศิริวรรณ จ�ำแนกสาร
การ์ตูน เพ็งพรม

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

2

การทวนสอบวิธแี ละการศึกษาปริมาณการปนเปือ้ น อภิษฐา ช่างสุพรรณ
สารอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ในนมและ ผลิตภัณฑ์นม

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

3

แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของห้อง ปวีณา เครือนิล
ปฏิบัติการและสารเคมี
ปัทมา นพรัตน์

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

4

การตรวจวัดบิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์ บิสฟี จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
นอลเอฟไดไกลซิดลิ อีเธอร์ โนโวแลคไกลซิดลิ อีเธอ สมภพ ลาภวิบูลย์สุข
ร์  และอนุพนั ธ์ในปลาประป๋องโดยเทคนิคแมทริกซ์
โซลิดดิสเพอร์ชนั และอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลคิ วิด
โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

5

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ จิตวิไล เวฬุวนารักษ์
แคดเมียม และตะกัว่ ทีล่ ะลายจากกระดาษสัมผัส นุจรินทร์ พลหงษ์
อาหาร
วรุณรัตน์ บูรณะกุล
วันดี ลือสายวงศ์

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

6

การเปรียบเทียบการหาค่าความร้อนแบบกรอสใน วชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี
ตัวอย่างชีวมวลระหว่างวิธีทดสอบมาตรฐาน  
ISO 18125 และ ASTM D5865

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

7

การเตรียมเคลือบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว ปราณี จันทร์ลา
ทางความร้อนต�่ำ ส�ำหรับเนื้อดินภาชนะเซรามิก กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา
หุงต้มประเภทสัมผัสเปลวไฟโดยตรง
ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

8

การพั ฒ นาเส้ นพิม พ์ชีวภาพจากเส้นใยกัญชง ธนิษฐา ภูลวรรณ
ส�ำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564
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เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

9

การพัฒนาผ้าสมานแผลด้วยอนุภาคนาโนไบโอ ชีวภัทร ปาโมกข์
แอคทีฟกลาส
เอกรัฐ มีชูวาศ
กนิษฐ์ ตะปะสา

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

10

การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบทางรถไฟ กรธรรม สถิรกุล
ส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงทาง

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

11

เทคนิคชัน้ สูงของการสอบเทียบเครือ่ งวัดระยะชนิด วันชัย ชินชูศักดิ์
เลเซอร์
ชนินธ์ พิมพ์ศรี
พิสิฐ หอมเชย
สริญญา นนทศิริ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

12

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแรงส�ำหรับสอบเทียบ สุรวุฒิ พวงมาลี
เครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Bulletin of Applied Sciences)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2564

13

อาหารการกิน . . อาหารการณ์ไกล . . สู่อาหาร ลลิตา ชูแก้ว
อวกาศ : SpaceFood
เจนจิรา สุขสวัสดิ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70  
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

14

ประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการได้รับจากการเข้าร่วม รติกร อลงกรณ์โชติกุล
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70  
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

15

พศ. จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70  
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

16

หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กับความ สุวศรี เตชะภาส
เป็นแหล่งสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

17

ศาลาแยกธาตุ เมื่อร้อยปีที่แล้ว

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70  
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

เบญจพร บริสุทธิ์

อนุชา สินธุสาร
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เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

18

วศ. กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ชินวัฒน์ ทองชัช
ด้านอาหารของอาเซียน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70  
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

19

จากกองฟิสกิ ส์และวิศวกรรม สูก่ องวัสดุวศิ วกรรม สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 215 ประจ�ำเดือนมกราคม
ปีที่พิมพ์ 2564

20

ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกใหม่ : น�ำ้ นมจากพืชพร้อม เจนจิรา จันทร์มี
ดื่ม
การ์ตนู เพ็งพรม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 25642

21

ห้องปฏิบัติการทดสอบน�้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ปวีณ์นุช พรหมอ่อน
น�ำ้ ตาล ยกระดับความเชือ่ มัน่ นวัตกรรมสูอ่ นาคต

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

22

โควิดกับการอบรมออนไลน์ในแบบ “ยุคนิวนอร์ จรวยพร แดงจิ๋ว
มอล”(New Normal)

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

23

บทบาทของห้ อ งสมุ ด กั บ การส่ ง เสริ ม การใช้ พนารัตน์ มอญใต้
สารสนเทศมาตรฐาน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

24

กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารกั บ งานบริ ก ารในยุ ค เทพวิทูรย์ ทองศรี
Disruptive Technology

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

25

การพั ฒ นาวิ ธี เ ตรี ย มตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง อังสนา ฉั่วสุวรรณ์
แวดล้อม ส�ำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลในน�ำ้ พิชญาภา ราชธรรมมา
อังค์วรา พูลเกษม

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

26

กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมแล้วส�ำหรับการให้ กฤษฎา สุทธิพันธ์
บริการทดสอบอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อก
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอิฐคอนกรีต
และคอนกรีตบล็อกฉบับใหม่

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564
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เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

27

การพัฒนานวัตกรรมการวัดของมาตรวิทยาระดับ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ�่ำ
ทุติยภูมิ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 216 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม
ปีที่พิมพ์ 2564

28

ศูนย์เครือ่ งมือทดสอบทางวัสดุ (Materials Testing ปราณี จันทร์ลา
Center) กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนงาน อุสุมา นาคนิคาม
วิจัยด้านวัสดุและวัสดุขั้นสูงของประเทศ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

29

บทเรียนจาก..ฟ้าทะลายโจร

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

30

กรมวิทยาศาสตร์บริการน�ำวิทยาศาสตร์ วิจยั และ ชญานี บาตรโพธิ์
นวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชง” จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

31

กรมวิทยาศาสตร์บริการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม อมรพล ช่างสุพรรรณ
เพื่อเศรษฐกิจ BCG
นิมิต พาลี
จิระฉัตร ศรีแสน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

32

พศ. กับการพัฒนาสู่อนาคตด้วยระบบโครงสร้าง ศันศนีย์ บุญสาลี
พื้นฐาน ด้านคุณภาพของประเทศ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

33

โกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี วันดี ลือสายวงศ์
(GD-OES) เทคนิ ค ที่ ต อบโจทย์ เ รื่ อ งสมบั ติ                 
การเคลือบในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

34

เศรษฐกิจหมุนเวียน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70
ฉบับที่ 217 ประจ�ำเดือน กันยายน
ปีที่พิมพ์ 2564

35

การให้การรับรองระบบงานข้ามประเทศ(Cross- กิจติศักดิ์ ยศอินทร์
Frontier Accreditation)

ปัทมาพร จิตปรีดา
ธนวรรณ โรจน์ปิติกุล

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

วารสารกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 49 (ตุลาคม
2563 - มกราคม 2564)
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เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

36

ห้องปฏิบัติการทดสอบน�้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ปวีณ์นุช พรหมอ่อน
น�้ำตาลยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต

วารสารกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 49 (ตุลาคม
2563 - มกราคม 2564)

37

การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม
ให้เห็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล

วารสารกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 49 (ตุลาคม
2563 - มกราคม 2564)

38

ข้อก�ำหนด ISO 19011: 2018

สวรรยา เชื้อพันธ์

วารสารกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 50 (กุมภาพันธ์  
– พฤษภาคม 2564)

39

เลขนัยส�ำคัญและการปัดเศษ

สวรรยา เชื้อพันธ์

วารสารกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 50 (กุมภาพันธ์  
– พฤษภาคม 2564)

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

ชื่อวารสาร

1

Enhance Corrosion Resistance of Aluminium อุสุมา นาคนิคาม
Alloy Using Hybrid Sol-Gel Coating
อิสรีย์ ยังถิน
กนิษฐ์ ตะปะสา

Thai Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Vol. 6 No. 2 (2021)  
Published: 2021-12-31 http://www.nano.
kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn/article/view/54

2

ชุดโครงการ การเพิม่ มูลค่าวัสดุคอมโพสิทเพือ่ ใช้ จริยาวดี ศิริจันทรา
ทางการแพทย์ (Book Chapter : Antimicrobial/
antiviral nano-TiO2 coatings for medical
applications)

Antimicrobial/Antiviral Materials: Polymers,
Metals, Ceramics, and Applications

3

The comparison of different sand sources for เอกรัฐ มีชูวาศ
glass industrial production
วสุริษา สุริโยพร

Materials Today:Proceedings Volume 47,
Part 12, 2021, Pages 3445-3448

4

The influence of yttria-stabilised zirconia and เอกรัฐ มีชูวาศ
cerium oxide on the
microstructural   morphology and properties
of a mica glass-ceramic for
restorative dental materials

Journal of Asian Ceramic Societies Volume
9, 2021 - Issue 3 Pages 926-933
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ยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมผู ้ประกอบการให้สามารถน�ำวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเทคโนโลยีชมุ ชน มีบทบาทภารกิจ
6. ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากกระบวนการย้อมสีสำ� หรับ
ทีส่ ำ� คัญในการยกระดับสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้ได้
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ
มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส
7. ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเรื่องการมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสี
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก
และเทคโนโลยีจากผลการวิจยั และพัฒนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
8. ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจข้อมูลปัญหาการผลิตและให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร
OTOP เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน อีกทัง้ ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาเชิงลึก โดยเก็บข้อมูลและ
โดยมีชุมชนหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาทดสอบ ทั่วทุกภูมิภาค 12 แห่ง ดังนี้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และพัฒนากระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐาน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรอง
กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรัตนวาปี
มาตรฐานรวมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน             
จ.หนองคาย
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ    กลุ่ม นายปัญญา เบญจปัญญาวงศ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน
จ.แพร่
จ.บึงกาฬ
โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและในระดับท้องถิน่
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอเสื่อกกลายลิด
เช่น ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จ.กาฬสินธุ์
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่    เพื่อพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถพัฒนา
แป้งข้าวหอมมะลิ 105 จ.ร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เพิ่มโอกาสขยายช่องทางการตลาดในการ
ชุมชนบ้านบางกระสอ จ.นนทบุรี
กลุ่มสุพัตราไข่เค็ม จ.กรุงเทพฯ
จ�ำหน่ายสินค้าภายในและต่างประเทศได้ จึงมีสว่ นสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายในการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน
พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพต่อไป โดยใน
บ้านหนองฆ้อ จ.ระยอง
ปีงบประมาณ 2564 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จ�ำนวน 80
ผลิตภัณฑ์  และผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดความรูแ้ ละเรียนรูผ้ า่ นการเข้าร่วม
มชนรมณีย์ (กลุ่มวิสาหกิจรวบรวมผลผลิต
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ ชุทางการเกษตร)
จ.พังงา
Lifelong Learning จ�ำนวน 1,022 คน  
กลุ่มมาลีลันตา จ.กระบี่
จากผลงานวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. การบ�ำบัดน�้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก
วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาตำเสา
เกษตรในชุมชน จ.ภูเก็ต
2. การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ
จ.พัทลุง
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ชมพู ส มุ น ไพร เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอล์ และ              
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ลูกประคบสมุนไพร)  
1. กลุ่มนายปัญญา เบญจปัญญาวงศ์ จ.แพร่ ด�ำเนินการถ่ายทอด
4. เทคโนโลยีการท�ำเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือและสเปรย์แอลกอฮอล์
เทคโนโลยีการพัฒนาเครือ่ งกรองน�ำ้ ส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
5. เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภท
และใช้ในกระบวนการผลิต
ปลาส้มและการแปรรูปปลา)

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

39

2. กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรัตนวาปี จ.หนองคาย ด�ำเนินการ 9. ชุมชนรมณีย์ (กลุ่มวิสาหกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราใน
จ.พังงา ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน�้ำว้าให้
ผลิตภัณฑ์จักสานและการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ
แก่กลุ่มและชุมชน ที่สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น เฟรนช์ฟรายส์กล้วย แยมกล้วย เป็นต้น
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน จ.บึงกาฬ ด�ำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาเครือ่ งกรองน�ำ้ ส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค 10. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนพืชผักเกษตรในชุมชน จ.ภูเก็ต ด�ำเนินการ
และใช้ในกระบวนการผลิต
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยน�้ำว้า เพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วย
น�ำ้ ว้า และเพิม่ รายได้ให้แก่กลุม่ และชุมชน เช่น เฟรนช์ฟรายส์กล้วย
4. ศูนย์เรียนรูก้ ลุม่ ทอเสือ่ กกลายลิด จ.กาฬสินธุ  ์ ได้รบั การถ่ายทอด
แยมกล้วย ข้าวเกรียบกล้วย เป็นต้น
เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์จกั สาน และการ
ย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูป้ ระกอบ 11. กลุ่มมาลีลันตา จ.กระบี่ ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัด
การเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก เช่น เสื่อกก  กระเป๋า หมวก  ที่
ย้อมสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบาติก
รองแก้ว มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราโดยเฉพาะในฤดูฝน และมี
ความสนใจเปลีย่ นการย้อมสีผลิตภัณฑ์จาก  สีเคมีเป็นสีธรรมชาติ 12. วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งแกงบ้านศาลาต�ำเสา จ.พัทลุง ด�ำเนินการ
โดยด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน�้ำพริกไตปลาแห้งโดยการให้ค�ำ
และป้องกันเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์จกั สาน” ให้แก่สมาชิกกลุม่ ผูป้ ระกอบ
ปรึกษาแนะน�ำสูตรวิธีการแปรรูป การจัดการด้านวัตถุดิบเบื้องต้น
การ ระหว่างวันที่ 16 – 18  พฤศจิกายน  2563  ณ  ศูนย์เรียนรูก้ ลุม่
และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้แก่   การคัดเลือก             
ทอเสื่อกกลายขิด หมู่ 3 ต�ำบลโนนศิลา อ�ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
การล้างท�ำความสะอาดวัตถุดบิ กรรมวิธกี ารผลิตทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ
กาฬสินธุ์
รวมถึงการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อนเพือ่ สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึน้
5. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 จ.ร้อยเอ็ด โดย
การด�ำเนินการเทคโนโลยีการผลิตแป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าว
หอมมะลิ
6. ชุมชนบ้านบางกระสอ จ.นนทบุรี ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปเห็ดทอดปรุงรส เพือ่ เพิม่ มูลค่าเห็ดแปรรูปโดยการแนะน�ำ
วิธกี ารแปรรูปเห็ดทอดปรุงรส การควบคุมการใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ 
้ และ
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
7. กลุม่ สุพตั ราไข่เค็ม  จ.กรุงเทพฯ ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวิธีซูสวีด  (Sous-vide) เนื่องจากผู้
ประกอบการต้องการเร่งกระบวนการดองไข่เค็มให้มีระยะเวลาใน
การดองทีเ่ ร็วขึน้ จากเดิม โดยได้ดำ� เนินการให้คำ� แนะน�ำและศึกษา
ทดลองสภาวะเร่งกระบวนการดองไข่เค็มด้วยวิธซี สู วีด (Sous-Vide)
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลจากการด�ำเนินงานส่งผลให้ผู้
ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่มีคุณภาพที่ดีสม�่ำเสมอ ไข่แดง
มีสีแดงเข้ม มันเงา ตามลักษณะปรากฎไข่เค็มทั่วไป
8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชน บ้านหนองฆ้อ
จ.ระยอง ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงเนื้อสัมผัส
ผลิตภัณฑ์แหนมไก่โดยใช้วิธีซูสวีด(Sous-vide)

40

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

ยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 เป็นองค์กรชั้นน�ำที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

การบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ ให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นัก
วิจยั นักประดิษฐ์ คิดค้น ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไป ในอันที่จะน�ำข้อมูล สาระ ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ทดสอบ วิจัยพัฒนางาน
วิชาการ วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์บริก าร จัด หาทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ
จัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้บริการแก่ผใู้ ช้ทงั้ ภายในและภายนอก
หน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ว็บไซต์  http://siweb.dss.
go.th เป็นการขยายการให้บริการให้รวดเร็วและทัว่ ถึงโดยไม่จำ� กัดสถาน
ทีแ่ ละเวลา

สมัย พัฒนาระบบงานส�ำหรับการสร้าง การจัดการเนื้อหา จัดการการ
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book/e-Journal)
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถ
บริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อม
โยงกับแหล่งสารสนเทศอืน่ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ
เพิม่ ศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้มีการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. มี ศูน ย์ บริ การสารสนเทศเบ็ ดเสร็ จ ด้ า นวิ ทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง สะดวก
รวดเร็ว ท�ำให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้น
2. จัดท�ำฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจให้มีข้อมูลที่ทันสมัย
3. พัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเข้า
ถึ ง สารสนเทศด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่ ภ าค
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและฐานข้อมูลดิจทิ ลั ตลอดจนการพัฒนา
โดยในปีงบประมาณ 2564 กองหอสมุดและศูนย์สารทนเทศ
ระบบการบริหารจัดการและบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถส่งมอบ
(e-Library) ซึ่งเอื้อต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุค
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลิตและบริการ
สมัย เพื่อขยายขีดความสามารถด้านบริการสารสนเทศวิชาการที่ทัน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th
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จ� ำ นวน 4,718 รายการการให้บริก ารโครงสร้างพื้นฐานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 1,363 รายการ เพื่อน�ำไปใช้ใน
ด้านการพัฒนาสินค้าให้ได้รบั การตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ อีกทัง้
มีการให้บริการแนะน�ำตอบค�ำถามให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ศูนย์ราชการ
สะดวก 6,693 ครั้ง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://www.dss.go.th จ�ำนวน
28,629 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วศ. 524 เรื่อง

ผ่านทางการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการ
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานได้                      
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
การด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพือ่ ป้องกัน
การทุจริต) วศ.อว. รวบรวมข้อมูลจาก ส�ำนัก/กอง และน�ำเผยแพร่ขึ้น
บนเว็บไซต์ www.dss.go.th โดยได้คะแนนเฉลี่ย 95.45 คะแนน

การบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำ� เนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์
บริการได้เข้าร่วมการประเมินในครัง้ นี้ ภายใต้ความร่วมมือของส�ำนัก/ ตัวอย่างกิจกรรมของ ITA ของ วศ.อว.
กองและบุคลากร วศ. ในการร่วมให้ความเห็นและประเมิน ผ่าน 3 เครือ่ งมือ
1. จัดให้มีระบบการร้องเรียน /แจ้งขอบคุณ ออนไลน์ พร้อมวิธี
เพือ่ ชีว้ ดั คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ วศ. คือ
การด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน https://www.dss.go.th/complain/
1. แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือก
2. การประกาศเจตจ�ำนงสุริตของผู้บริหาร ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
ตัวเลือกค�ำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
https://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1337-21-2563
ข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับ
3. นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี วศ. 2564
รู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด
https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o35-1.pdf  
ได้แก่ 1. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 2. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ                       
4. การด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต โดยการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิ
3. ตั ว ชี้ วั ด การใช้ อ� ำนาจ 4. ตั ว ชี้ วั ด การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ                        
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564
5. ตัวชีว้ ดั การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดย วศ.อว.ได้เผยแพร่ QR-Code
https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o39.pdf  
ให้สำ� นัก/กอง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยได้คะแนนเฉลี่ย 79.06 คะแนน
5. รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
พ.ศ. 2563 และ การด�ำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
ความโปร่ ง ใสภายในกรมวิ ท ยาศาสตรบ์ ริ ก าร ประจ� ำ
Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบเลือกตัวเลือกค�ำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o42.pdf
https://www.dss.go.th/ita/2564/doc/o43.pdf
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมิน
ระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกทีม่ ตี อ่ หน่วยงานทีป่ ระเมิน
ใน 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั คุณภาพการด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท�ำงาน โดย วศ.อว.
รวบรวมรายชือ่ ผูร้ บั บริการของงานตามภารกิจ วศ. โดยได้คะแนนเฉลีย่
98.25 คะแนน
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดทีใ่ ห้ผตู้ อบแสดง
หลั ก ฐานว่ า มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที่ ก� ำ หนดต่ อ สาธารณชน                          
ช่องทางการรายงานการประเมิน ITA ของ วศ.อว. 2564
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับรางวัลเลิศรัฐ ผลงานการยกระดับการให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้ อโควิด-19
กนิษฐ์  ตะปะสา   

วศ.  ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี 2564 ในสาขาบริการ
ภาครัฐ ประเภทยกระดับบริการทีต่ อบสนองต่อสถานการณ์
โควิด 19 ระดับดี จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นพ.ปฐม
สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ในรูปแบบการจัด
งานแบบออนไลน์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี  รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่ง
เกียรติยศที่ ก.พ.ร. มอบให้หน่วยงานราชการที่ได้มุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการจนประสบความส�ำเร็จมีความเป็นเลิศแห่ง
หน่วยงานรัฐทั้งปวง และรางวัลในสาขาบริการภาครัฐ  
ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด
19 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการ
จัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาการให้
บริการ ที่เป็นภารกิจหลักของ หน่วยงาน ในการควบคุม/
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท�ำงาน ในเชิงรุกในการรองรับสถานการณ์โค
วิด 19 ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ จึงถือได้
ว่าเป็นหน่วยงานทีม่ ผี ลการท�ำงานในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่ประสบผลส�ำเร็จ และสามารถสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการท�ำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
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ผลงานที่ ไ ด้ รั บ วศ. ได้ รั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ ประจ� ำ ปี 2564 คื อ                        
การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ        
โควิด-19 ทีเ่ ป็นผลงานที่ วศ. ริเริม่ เมือ่ ต้นปี 2563 ในช่วงทีเ่ ชือ้ โควิด 19
เริม่ แพร่ระบาดในประเทศไทย ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์
ป้องกันเชือ้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE เป็นต้น รัฐบาล
ต้องเร่งจัดหาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ประชาชนและองค์กรหลายแห่งได้
ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ PPE บริจาคให้กบั โรงพยาบาล และผลิตแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อแจกจ่าย อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุด เพราะถ้าน�ำอุปกรณ์ PPE ที่ไม่ได้มาตรฐานมาปฏิบัติงาน
ใกล้ชดิ ผูต้ ดิ เชือ้ ยิง่ ท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ใน
ขณะนั้นการตรวจสอบประสิทธิภาพถือว่าเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะกับ
หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE ทางการแพทย์ เนือ่ งจาก
ไม่มหี น่วยงานใดในประเทศทีส่ ามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
ตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน เบ็ดเสร็จในที่เดียว  วศ. จึงจัดตั้ง
“โครงการตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น เชื้ อ                
โควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ป้องกันเชื้อโควิด-19 อันได้แก่ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า
แอลกอฮอล์เจลและสารฆ่าเชื้อ และชุด PPE ทางการแพทย์ ให้กับ     
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และท้องถิ่น องค์กร            
การกุศล  ผู้ผลิตภายในประเทศที่ผลิตให้กับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน
และท้องถิน่ ผูบ้ ริจาคให้กบั โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ และนัก

วิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ PPE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การให้บริการตรวจ
สอบนี้ได้อาศัยภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานพันธมิตรที่
วศ.อว. มีความร่วมมือด้วย อันได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย วศ. ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ทั้งหน่วยตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางรับบริการให้กับภาคีเครือข่าย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  โดยจ�ำนวนผลงานของการ
ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แก่             
สเปรย์แอลกอฮอล์  เจลอนามัย สารฆ่าเชือ้   หน้ากาก N95  หน้ากากผ้า  
ชุด PPE ให้กับทั้ง 99 หน่วยงาน 313 ผลิตภัณฑ์ และรายการทดสอบ
1,357 รายการ  และผู้ประกอบการไทยจ�ำนวนมากกว่า 20 แห่ง               
ผลิตชุด PPE แบบ Surgical/isolation gown ระดับ 2 รุ่น “เราสู้” และ
Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” ให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อแจกจ่ายไป
ยังโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 44,000 ชุด และ จ�ำนวน 65,000 ชุด
ตามล�ำดับ คิดเป็นมูลค่า 44 ล้านบาท  ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่ง
ในประเทศสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ และ
วศ. จะมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของไทยให้ได้มาตรฐาน
สากล เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ
ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสที่ครบถ้วน        
ไม่ตอ้ งพึงพาต่างประเทศเมือ่ เกิดเหตุการแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่
ในอนาคต
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กิจกรรม “Clean and Clear” หนุนโครงการ อว.พารอด ส่งคืนพืน้ ที่ปลอดภัย
แก่ชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่

ในช่ ว งปลายปี 2564 หลั ง จากรั ฐ บาลประกาศมาตรการ
ล็อคดาวน์ประเทศครั้งใหญ่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท�ำให้สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่ม
ดีขนึ้ เป็นล�ำดับ จากการติดตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิ ด -19 (ศบค.) พบว่ า จ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ต ่ อ วั น ค่ อ ยๆ                     
ลดจ�ำนวนลดลง มีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
เดี ย วกั น ยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการล็ อ คดาวน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                     
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดภาระของบุคคลากร
ทางการแพทย์อีกด้วย

ดังนั้น เมื่อจ�ำนวนผู้ป่วยโควิดลดลง โรงพยาบาลสนามและ        
สถานทีพ่ กั คอยต่างๆ ได้ทยอยปิดท�ำการจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาด
พื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)            
โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง อว. จึงด�ำริให้จัดกิจกรรม “Clean and Clear ส่งคืนพื้นที่
ปลอดภัยสูช่ มุ ชน” ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” และมอบหมาย
ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ
ท�ำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม สถานที่พักคอย ชุมชนต่างๆ ที่เคย
เป็นสถานทีร่ กั ษาและเป็นทีพ่ กั คอยของผูป้ ว่ ยโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล  โดย วศ. จัดท�ำคู่มือการใช้งานน�้ำยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ขั้น
ตอนการเตรียมสารฆ่าเชื้อ วิธีท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจน
แนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำความสะอาดเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรการของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ผสมน�้ำยาและชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้วยภารกิจของ วศ. ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการให้บริการทาง
วิทยาศาสตร์ การก�ำกับดูแล ส่งเสริม วิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็นสถานปฏิบตั กิ ารกลางทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ดังนัน้ ก่อนลงพืน้ ทีจ่ ริง วศ. ได้จดั อบรมให้ความ
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รู้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยนักวิทยาศาสตร์ วศ.  และทุกครั้งที่ลงพื้นที่
ท�ำความสะอาด วศ. จะมีเจ้าหน้าที่น�ำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดต่อ
ให้แก่หน่วยงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ความรูท้ ถี่ า่ ยทอด
เกี่ยวกับวิธีการใช้สารฆ่าเชื้อ Sodium hypochlorite ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่สหภาพยุโรปแนะน�ำให้ใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ การเตรียม
การท�ำความสะอาดสถานที่ซ่ึงผ่านการใช้งานจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19  
ประกอบด้วยการด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่   (1) อุปกรณ์ที่ใช้              
ท�ำความสะอาดและสารเคมีส�ำหรับฆ่าเชื้อ (2) วิธีการเตรียมน�้ำยา         
ฆ่าเชื้อ และ (3) วิธีท�ำความสะอาดบริเวณต่างๆ ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ          
อี ก ทั้ ง ข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ส ารฆ่ า เชื้ อ โดย วศ. มี ค วามพร้ อ ม                         
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานน�้ำยาฆ่าเชื้อ และวิธีด�ำเนินการ
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีวิดีโอสาธิตให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถ         
น�ำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินกิจกรรม “Clean and Clear ส่งคืนพืน้ ที่
ปลอดภัยสู่ชุมชน”  ตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 วศ.            
ได้ ล งพื้ น ที่ ส าธิ ต วิ ธี ก ารใช้ น�้ ำ ยาและสนั บ สนุ น การฉี ด พ่ น ฆ่ า เชื้ อ                    
ท�ำความสะอาด โดยให้บริการในหลากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย
โรงพยาบาลสนาม สถานที่พักคอย ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน
มหาวิทยาลัย มูลนิธิ วัด และสถานีต�ำรวจ รวมกว่า 26 หน่วยงาน            
ซึ่งในการท�ำกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเชิญชวน ประชาชน เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์ สามารถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ถูกต้อง นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม          
ที่ได้รับความสนใจและเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน สถานศึกษา ชุมชนต่างๆ พร้อมที่
จะกลับมาชีวิตอย่างปกติได้อย่างปลอดภัย
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เจลล้างมือแอลกอฮอล์ร่วมต้านโควิด 19
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

กองเทคโนโลยีชุมชน

ในสถานการณ์โควิด 19 การให้ความรูก้ บั ประชาชนเรือ่ งการฆ่าเชือ้
เพือ่ ป้องกันตนเองจากเชือ้ โรคนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็
เป็นส่วนหนึง่ ทีใ่ ช้ในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเชือ้ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)  จึงได้พฒ
ั นาสูตรเจลแอลกอฮอล์ โดยมีสว่ นผสมของเอทิล
แอลกอฮอล์ อยูใ่ นปริมาณมากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (%volume
by volume, %v/v) และมีสารให้ความชุ่มชื้น  (emollients)  เช่น                    
กลีเซอรีน และลาโนลิน  ทัง้ นีส้ ตู รเจลแอลกอฮอล์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้ผา่ นการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารในเบือ้ งต้นในการหาปริมาณ
แอลกอฮอล์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยเครื่ อ งแก๊ ส โครมาโตรกราฟี (Gas
3. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 1,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้เมืองอู่ฮั่น
Chromatography, GC) พบว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากถึง            
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ร้อยละ 72 โดยปริมาตร และไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์จงึ
เป็นการยืนยันให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจถึงความปลอดภัยของเจลแอลกอฮอล์ที่
4. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง
วศ. ผลิตขึน้   ทัง้ นี้ วศ. ได้ให้คำ� ปรึกษาด้านการผลิต วัตถุดบิ สารเคมี        
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้าง
ซึ่ ง ใช้ ท ดแทนกั น ได้ และด�ำเนินการจัด อบรมทั้งภาคทฤษฎี และ                      
ความตระหนักของประชาชนเรือ่ งโรคอุบตั ใิ หม่ การป้องกัน และลด
ภาคปฏิบตั ใิ ห้กบั ภาครัฐ เอกชนกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP รวมไปถึง
โรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการสอนการท�ำเจลล้างมืออย่างง่าย
ประชาชนทัว่ ไป  อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ดังนี้
ให้แก่ครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
1. จัดท�ำคลิปวีดโี อสอนท�ำเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
อัธยาศัย (กศน.) เพือ่ เผยแพร่ให้กบั นักศึกษา กศน. และประชาชน
ผลิตเจลได้เองทีบ่ า้ น สามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง Facebook : Doctor
ที่พื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม
D และทาง YouTube ซึง่ ในขณะนี้ มีจำ� นวนคนเข้าถึงแล้ว 532,931
เธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2564)
(ท้องฟ้าจ�ำลอง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2. จัดกิจกรรม “วศ.อว. มอบความรักความห่วงใย ชวนพีน่ อ้ งชาวไทย
รักสุขภาพ กิจกรรมเจลล้างมือท�ำเอง สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ”
เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เกีย่ วกับสารเคมีและขัน้ ตอนในการผลิต
เจลแอลกอฮอล์ ให้สามารถท�ำเจลล้างมือได้เองทีบ่ า้ น ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น
จ�ำนวนมาก
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5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กบั
ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเดือนธันวาคม
2563
6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 5,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้ประชาชน
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดคือ  สมุทรสาคร  ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานคร ใน
การระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย รอบที่ 2  ในเดือนกุมภาพันธ์
2564

การอบรม “การท�ำเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือและสเปรย์แอลกอฮอล์”
ให้แก่ บุคลากรของ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด และประชาชนทีพ่ นื้ ที่
โดยมีเข้ามีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ณ ห้องรับรอง 1 มุม A อาคาร
บริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ  หลักสี  ่ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564

8. สนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่สำ� นักงานเขตพระนคร จ�ำนวน
800 ขวด เมื่อเดือน พฤษภาคม 2564
9. สนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่ผปู้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมในจังหวัด
ชัยนาท จ�ำนวน 300 ขวด เมื่อเดือนตุลาคม 2564
ผลจากการด�ำเนินงานของ วศ. ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความรูเ้ กีย่ ว
กับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงขั้นตอนในการผลิต
เจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน สามารถน�ำไปผลิตเองเพื่อใช้ในการ
ป้องกันตนเองจากเชื้อโรคที่ก�ำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังระบาด
7. สนับสนุนวิทยากรให้ความรูใ้ นโครงการ “ไปรษณียเ์ พิม่ สุข” ทีส่ ง่ เสริม อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดหนัก ได้รบั เจล
คนไปรษณียท์ ำ� ดีดว้ ยหัวใจ โดยให้ความรูเ้ พือ่ สร้างเสริมสุขภาพและ แอลกอฮอล์ เพื่อใช้ส�ำหรับการท�ำฆ่าเชื้อโรค เป็นการบรรเทาความ
การป้องกันโรค เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักของบุคลากร เดือดร้อนให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
ของ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด และประชาชน  เรือ่ งเชือ้ ไวรัสโค
วิด(COVID-19)การป้องกัน และลดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้    โดย
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พลิกโฉมผ้าบาติก...สู่วิถีการย้อมด้วยสีธรรมชาติ
นางสาวสายจิต  ดาวสุโข   นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ
นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ   นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน

ผ้าบาติกเป็นศิลปะการวาดลวดลายบนผืนผ้าโดยใช้นำ�้ เทียนกัน้ สี
เพือ่ ไม่ให้ซึมเข้าหากัน ท�ำให้เกิดลวดลายและสีสันบนผืนผ้า เมื่อกั้นสี
ด้วยลายเทียนแล้วจึงน�ำผ้ามาย้อมหรือระบายด้วยสีต่างๆ ซึ่งเทคนิค
การลงเทียนและระบายสีนนั้ จะสามารถท�ำซ�ำ้ ไปมาเพือ่ ให้เกิดลวดลาย
และจ�ำนวนเฉดสีที่มากขึ้น โดยสีที่ใช้ย้อมบาติกนั้นส่วนใหญ่เป็นสี
สังเคราะห์แบบย้อมเย็นเพือ่ ไม่ให้เทียนทีก่ นั้ สีละลายเมือ่ เกิดความร้อน  
ซึ่งข้อจ�ำกัดเรื่องความร้อนนี้ท�ำให้ไม่สามารถย้อมผ้าบาติกด้วยสี
ธรรมชาติได้  เนื่องจากการย้อมสีธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นเป็นการย้อม
ร้อน อย่างไรก็ตามการใช้สสี งั เคราะห์ในผ้าบาติกนัน้ จ�ำเป็นต้องมีระบบ
การบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ จากการล้างสีและสารเคมีในกระบวนการผลิตให้เหมาะ
สม  ซึง่ เป็นระบบทีต่ อ้ งมีการลงทุนค่อนข้างสูง กลุม่ ผลิตผ้าบาติกขนาด
เล็กไม่สามารถลงทุนได้ ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์และ
สารเคมีอันตรายสู่ระบบนิเวศน์โดยรอบ จึงเป็นที่มาของแนวคิดด้าน
การพัฒนาผ้าบาติกจากสีธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นขึ้น

และสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุและสีทเี่ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างเกณฑ์คุณสมบัติของผ้าผืนและสามารถท�ำให้ผ้าบาติกของ
กระบี่เป็นผ้าบาติกที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนด มผช. เป็นที่
ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพลวดลายสวยงามและปลอดภัย เป็นการเพิม่ โอกาสทางการ
ตลาดและสามารถส่งออกได้   

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติ
มากขึน้   โดยเฉพาะในตลาดสิง่ ทอและผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยทีท่ ำ� จากเส้นใย
และย้อมด้วยสีธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม  
ท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่ย้อมจากสีธรรมชาตินั้นมีข้อเสียเรื่อง
ความคงทนของสีต่อการใช้งาน มีเฉดสีที่ไม่หลากหลาย วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติไม่สามารถควบคุมให้เกิดเฉดสีที่ใกล้เคียงสีเดิมได้ระหว่าง
การย้อมแต่ละครั้ง ดังนั้น การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ         
เพือ่ ให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิต และการก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
วัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ
การลงพืน้ ทีจ่ ดั ฝึกอบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการผ้าบาติก จังหวัดกระบี่
เพือ่ เสริมทักษะผูป้ ระกอบการผ้าทอ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ ส ามารถพั ฒ นาให้ ก ารใช้ สี ธ รรมชาติ ใ นผ้ า ทอท� ำ ได้ ง ่ า ยขึ้ น                                 องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น�ำไปถ่ายทอด
มีความคงทนต่อการใช้งาน และสามารถเกิดเฉดสีที่หลากหลาย            
รวมถึงการพัฒนาสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็น             1. การเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นสารให้สี เช่น ใบหูกวาง              
อัตลักษณ์สีของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย
ซึ่งจะให้เฉดสีที่หลากหลาย มีสีเทา สีน�้ำตาลอมเทา สีเขียวอ่อน
และสีเหลืองอมน�้ำตาล
กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท�ำหลักสูตร
“การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและเทคนิคการสร้างลายเส้นบาติกบน   2. การมัดย้อมผ้าทอมือให้เกิดลวดลายต่างๆ และการสร้างเฉดสียอ้ ม
ผืนผ้า” เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
ใหม่ๆ โดยใช้ทฤษฎีในเรื่องของการผสมสีเข้ามาช่วย
กายในจังหวัดกระบี่ ให้มีความเข้าใจในการน�ำวัสดุธรรมชาติมาสร้าง
ลวดลายผ่านกระบวนการมัดย้อม พัฒนาทักษะในการสร้างลายเส้น 3. การเลือกใช้ผา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการสกัดสีดว้ ยเทคนิคต่างๆ เพือ่ ให้
บาติกให้เป็นอัตลักษณ์ การทดสอบการท�ำผ้าบาติกด้วยผ้าชนิดต่างๆ
ได้สีที่สวยงามเหมาะส�ำหรับท�ำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ
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4. การใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  ZOOM
และได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตามผล ให้ข้อมูลข่าวสาร และให้ค�ำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการท�ำผ้าบาติก

ผ้าบาติกแต้มสีจากใบหูกวาง และใบรับรองให้แสดงเครือ่ งหมาย มผช.
ของกลุม่ มารีลนั ตา

จากการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีให้แก่ผปู้ ระกอบการผ้าบา
ติกในจังหวัดกระบี่ ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ท�ำให้เกิดการแข่งขันในด้านการท�ำผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในแต่ละกลุม่ ท�ำให้นวัตกรแต่ละกลุม่ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ความแปลกและโดดเด่น มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น กลุม่
เก๋บาติกทีท่ ำ� ผ้าบาติกย้อมครามจากน�ำ้ ทะเลทีถ่ า่ ยทอดโดย วศ. ร่วม
กับการออกแบบลวดลายประยุกต์โดยใช้ลายพืน้ ฐาน คือ “ลายขอ
เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีฯ”  ซึง่ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มและได้รบั ความสนใจจาก
กลุม่ นักออกแบบและดีไซเนอร์ทโี่ ดดเด่นในระดับประเทศและระดับ
โลก  ยิง่ ไปกว่านัน้ กิจกรรมนีย้ งั ก่อให้เกิดรายได้เข้าสูก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบ
การ จึงช่วยสร้างความมัน่ คงในอาชีพได้อกี ทางหนึง่
ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติในเฉดสีตา่ งๆ ทีไ่ ด้ เช่น
บาติกย้อมคราม บาติกย้อมดินแดงจังหวัดกระบี่

2. เกิดอาชีพการย้อมสีธรรมชาติในกลุม่ ผูป้ ระกอบการ New Skill ของ
จังหวัดกระบี่ ทีย่ งั ไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการเชียนเทียนบาติก
3. เกิดเครือข่ายโครงสร้างการตลาดทีส่ ามารถเชือ่ มโยงธุรกิจด้านการ
ท่องเทีย่ วกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการชุมชนในด้านผ้าย้อมสีธรรมชาติและ
ผ้าบาติก
4. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการฝึกอบรม เช่น การย้อมผ้า
บาติกด้วยครามจากน�้ำทะเล หรือ วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มา
พัฒนาต่อยอดท�ำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีฯ เข้าประกวดและได้
รับเกียรติบตั รพระราชทานจากพระองค์หญิง ท�ำให้ผเู้ ข้าอบรมมีชอื่
เสียงเพิม่ ขึน้ และมีผสู้ นใจสัง่ ท�ำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติมากขึน้

ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พระราชทานจากการประกวดผ้าลาย
พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีฯ” ของกลุม่ อ่าวลึกบาติก
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เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ ส�ำหรับผู ้ประกอบการ SME ไทย
กองเทคโนโลยีชุมชน

การประชุมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สมาพันธ์ SME ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยมี ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รมว.
อว. เป็นประธานการประชุม และ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ  ์ เบ็ญจาธิกลุ ชัยรุง่ เรือง เลขานุการ รมว.อว. และโฆษก อว. ร่วมประชุม เพือ่ ร่วมหนุนผูป้ ระกอบ
การ SME ไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ นัน้   กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเทคโนโลยีชมุ ชน มีความมุง่ มัน่ ในการน�ำเทคโนโลยี
พร้อมเสิร์ฟ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ในลักษณะสื่อออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับความรู้ตามความถนัดและศักยภาพ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พ้นจากวิกฤติที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และน�ำ
เทคโนโลยีดิจิดอลมาสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถการผลิตให้สูงขึ้น โดยมีจ�ำนวนสื่อออนไลน์รวม 43 เรื่อง

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป
วศ. มีงานวิจัยด้านการถนอมและแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่
ในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค  ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการยืด
อายุผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่
ดีตอ่ สุขภาพโดยใช้เทคนิคทีง่ า่ ยและต้นทุนต�ำ 
่ เช่น การยืดอายุการเก็บ
รักษาน�ำ้ พริกแกง  การผลิตเครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้และสมุนไพรกึง่ ส�ำเร็จรูป
การผลิตปลาส้ม การผลิตข้าวแผ่นกรอบปรุงรส การผลิตครีมเทียม
ชนิดผงทีป่ ราศจากกรดไขมันทรานส์ การผลิตเครือ่ งดืม่ น�ำ้ หัวปลีผสม
สมุนไพรพร้อมดื่ม การผลิตสแน็คธัญชาติผสมผลไม้ เป็นต้น

52

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพร
สมุนไพรเป็นวัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมน�ำมาใช้ในการพัฒนาเครือ่ ง
ส�ำอางสมุนไพรอย่างแพร่หลาย  การเลือกใช้ตัวท�ำละลาย รวมถึง
กระบวนการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมถือเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นที            ่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ�ำเป็นต้องทราบ  วศ. จึงได้ยกตัวอย่างเทคนิค
การสกัด และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถท�ำได้เอง เช่น          
การผลิตเครือ่ งส�ำอางโปรตีนกาวไหม  การผลิตเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ  
การผลิตเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผ้าที่จะย้อม  พืชที่จะน�ำมาท�ำให้เกิดสี   ตลอดจนอุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงชนิดของมอร์แดนท์ (สารช่วยให้ตดิ สี) ทีช่ ว่ ย
ให้สีติดผ้าได้ดีขึ้น  วศ. ได้รวบรวมเทคนิคต่าง ๆ มาไว้ เช่น การย้อม
ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ การพัฒนาผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ ความรู้เรื่อง
เส้นใยชนิดต่าง ๆ  วิธีการท�ำความสะอาดเส้นใยชนิดต่างๆ  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จักสาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานถื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากการน� ำ วั ต ถุ ดิ บ              
จากธรรมชาติที่มีมูลค่าต�่ำ  มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น                    
แต่เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานผลิตภัณฑ์จักสานมักเกิดเชื้อรา ท�ำให้ไม่
สามารถจ�ำหน่าย หรือส่งออกได้ วศ. มีองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริม                  
ผูป้ ระกอบการด้านจักสาน เช่น การป้องกันการเกิดเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์
จักสาน และการย้อมสีเส้นกก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เซรามิก
วศ. ถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเซรามิกแห่งหนึ่งของ
ประเทศ  เนื่องจากมีงานวิจัยด้านนี้มาอย่างยาวนาน  มีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้แก่ การแกะ
ลวดลายนูนต�ำ่ บนเนือ้ ดินสี การเขียนสีใต้เคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก
การเขียนสีบนเคลือบเซรามิก การเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเคลือบ
กึง่ มันกึง่ ด้าน การเตรียมเคลือบส�ำหรับเนือ้ ดินพอร์ซเลน การเตรียมน�ำ้
ดินสี การหล่อแบบ การตกแต่งกระเบื้องด้วยเคลือบเสี การท�ำแบบ
พิมพ์หล่อเรือกอและ การปั้นดอกรวงผึ้งเซรามิก การขึ้นต้นแบบด้วย
จิ๊กเกอร์ การปั้นใบดาโอ๊ะ

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้ำดื่ม
น�้ำ  เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภค
ประชาชนอี ก มากที่ อ าศั ย อยู ่ น อกพื้ น ที่ ก ารประปานครหลวงหรื อ               
การประปาส่วนภูมิภาค ใช้น�้ำจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งอาจเจือปนด้วย
สิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ ท�ำให้นำ�้ ไม่เหมาะแก่การดืม่   อีกทัง้ บางแห่ง
มี ส นิ ม เหล็ ก เจื อ ปนอยู ่ ใ นน�้ ำ เป็ น จ� ำ นวนมาก ท� ำ ให้ น�้ ำ เป็ น สี แ ดง                       
ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้  เครื่องกรองน�้ำดื่มจึงถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่
ควรมีใช้ในทุกครัวเรือน  วศ. จึงได้ผลิตสือ่ เพือ่ อธิบายวิธกี ารผลิตเครือ่ ง
กรองน�้ำดื่มอย่างง่าย รวมถึงการท�ำความสะอาดเครื่องกรองน�้ำดื่ม
เบือ้ งต้น เพือ่ ให้ประชาชนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
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วศ. สร้ า งความเชื่ อมั่ นให้ ห น่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองไทยเป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับสากล ด้วยการได้รับการคงสถานะการยอมรับร่วมตามมาตรฐาน
จันทรัตน์ วรสรรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ISO/IEC 17011 : 2017 จาก APAC
กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ท�ำให้เศรษฐกิจถดถอยไปทัว่ โลก เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า ทั้งคุณภาพสินค้าที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน และข้อก�ำหนดของประเทศคูค่ า้ สังคมมีความต้องการสินค้า
ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าจึง
ต้องการผลการทดสอบทีเ่ ชือ่ ถือได้จากห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามสามารถ
ตามมาตรฐานสากลเป็นทีย่ อมรับระหว่างประเทศท�ำให้เกิดความมัน่ ใจ
ในคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้านั้น ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้หน่วยตรวจสอบและรับรองในประเทศไทยให้มีระบบบริหารงาน
คุณภาพและได้รับการยอมรับเป็นสิ่งจ�ำเป็น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการเป็นหน่วย
รับรองระบบงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรา 30 แห่ง       
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551  มีหน้าที่ส�ำคัญใน
การให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร ผูจ้ ดั โปรแกรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร และผูผ้ ลิตวัสดุอา้ งอิงตามมาตรฐานสากล
ได้พฒ
ั นาและเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารงานของหน่วยรับรองระบบ
งานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 : 2017 จนได้รับการคง
สถานะการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA)
จากองค์การความร่วมมือภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ว่าด้วยการรับรองระบบ
งาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) ตามมาตรฐาน
ฉบับใหม่ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2563 ในขอบข่ายการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมการ
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ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034
ระบบการยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานด้วย
กันให้สทิ ธิห์ น่วยตรวจสอบและรับรองทีไ่ ด้รบั รอง ได้รบั การยอมรับร่วม
ในระดับสากล และอนุญาตให้ข้อมูลที่ก�ำกับไปพร้อมสินค้าส่งออกได้
รับการยอมรับง่ายยิ่งขึ้นในตลาดต่างประเทศ เป็นการลดต้นทุนที่มี
ประสิทธิผลต่อผูผ้ ลิตและผูน้ ำ� เข้าด้วยการลดความจ�ำเป็นในการตรวจ
สอบซ�้ำของอีกประเทศหนึ่ง อีกทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการทดสอบ
คุณภาพสินค้าของตลาดในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับการพัฒนาบุ คลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์โควิด-19
ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า และสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการอย่างยิ่ง รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-long learning) เป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกที่ ทุกเวลา

ใช้สทิ ธิ์ การปิดไมค์ ไม่ได้ยนิ เสียง การเปลีย่ นพืน้ หลัง และยังมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรเรื่องเทคนิควิธีการต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้
ระหว่างการอบรม เพื่อให้เนื้อหาการอบรมมีความน่าสนใจ
2. เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือ E-learning เพื่อให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถเพิ่มทักษะ สมรรถนะในวิชาชีพในระหว่าง Work from home
ได้อย่างราบรืน่ ซึง่ จะเห็นได้วา่ มีผสู้ มัครเรียนผ่านเครือข่าย E-learning
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2563 อย่างเห็นได้ชัด

ในปี 2564 กอง พศ. ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน
E-learning รวมทัง้ สิน้ 5 หลักสูตร ได้แก่ การประกันคุณภาพวิเคราะห์
ทดสอบ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี แผนภูมิควบคุม          
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และการก�ำจัดของเสีย
อันตรายในห้องปฏิบัติการ มีบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัยและเทคนิคในห้องปaฏิบัติการ ทั้งใน   
รูปแบบการฝึกอบรมในระบบห้องเรียนผ่าน Zoom และฝึกอบรม           
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) จ�ำนวน 22,004 คน จากหน่วย
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม และอืน่ ๆ รวม 27 หลักสูตร           
1. การอบรมในระบบห้องเรียน ปรับให้เป็นการอบรมแบบออนไลน์ ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 94.90
ผ่านโปรแกรม Zoom แทนทัง้ หมด โดยจัดให้มกี ารอบรมบุคลากรภายใน มีความพึงพอใจในการการพัฒนา ร้อยละ 93.19
เรื่องการใช้โปรแกรม Zoom และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ตั้งแต่การขอ

ปี พ.ศ.2564 เป็นปีทเี่ กิดวิกฤติโรคระบาดจากเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ซึง่ มีผลกระทบทัง้ ภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เพือ่ ควบคุม
การกระจายของโรคให้อยู่ในวงจ�ำกัดและไม่ท�ำให้การบริการด้าน
สาธารณสุขเกิดจุดวิกฤติ รัฐบาลมีนโยบายให้หลายภาคส่วนจัดท�ำ
มาตรการท�ำงานจากบ้าน หรือ Work from home กองพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ� เนิน
การตามแนวนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้นำ� เทคโนโลยีการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้ โดยจัดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้
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นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา
โดยการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
โดยใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรองระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับสถาบัน
อุดมศึกษาทัว่ ประเทศ โดยการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการตรวจสอบ
และรับรองให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 24 มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษา  จ�ำนวน 455
คนให้มคี วามรูด้ า้ นระบบคุณภาพ ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไปช่วยจัดท�ำระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จ�ำนวน 9
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด          
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ยนื่ ขอการรับรองมาตรฐาน จ�ำนวน
4 ขอบข่าย ได้แก่ TSS ในน�้ำผิวดิน TSS ในน�้ำเสีย TDS ในน�้ำผิวดิน
TDS ในน�ำ้ เสีย และจัดท�ำสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน  3 หลักสูตร ได้แก่
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หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที างเคมี หลักสูตรการประกัน
คุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ และหลักสูตรแผนภูมิควบคุม จากภาว
การณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อ
ตกลงทางการค้าระดับโลก มีการกาํ หนดมาตรการตรวจสอบและรับรอง
ที่เข้มงวดประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประเทศไทย
ต้องกลับมาทบทวนระบบสาธารณสุขของประเทศทีต่ อ้ งปรับให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง กอง พศ. ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานภาคบริการ
หน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ให้เข้ม
แข็ง  มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลสอบถามเชิงลึกกับหน่วยตรวจสอบ
และรับรองที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จ�ำนวน 28 แห่ง
โดยส�ำรวจขอบข่าย เครื่องมือ เทคนิค วิธีการทดสอบ/สอบเทียบ และ
ประเมินความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ แล้วคัดเลือกห้องปฏิบตั ิ
การทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมโครงการการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาคเอกชน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 10 หน่วยงาน  เช่น คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำนักงานวิจยั
การแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารกรมอนามัย บริษทั เซาธเทิรน์
แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี
จ�ำกัด ฯลฯ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย น�ำ้ ใช้ในเครือ่ งฟอกไต ถุงมือยาง
ทางการแพทย์ ต�ำรับยาสมุนไพร ต�ำรับยาแผนไทย น�ำ้ อุปโภค น�ำ้ บริโภค
ในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดัน พัฒนา
ระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ห้องปฏิบัติการ ให้ค�ำ
แนะน�ำเชิงลึกใน การจัดท�ำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และร่วม
จัดท�ำเอกสารในระบบคุณภาพ ทั้งเอกสารคู่มือคุณภาพ เอกสารขั้น
ตอนการด�ำเนินงาน เอกสารวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขั้นตอน
การด�ำเนินงาน แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งผลให้ประเทศ
ชาติมบี คุ ลากรคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งและช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ISO/IEC 17025 จนสามารถใช้งานได้ และสามารถยื่นขอการรับรอง
ของประเทศ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ในโอกาสต่อไป
อีกทัง้ ได้มกี ารพัฒนาช่องทางการเผยแพร่เนือ้ หาสาระความรู้ ผ่าน
นอกจากนีย้ งั มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผ่านระบบ Zoom meeting ทาง Facebook : DSS Academy ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ โดยมี
และ Google meet ให้กับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผูก้ ดถูกใจ (like) จ�ำนวน 1,953 คน และติดตาม (follow) จ�ำนวน 2,189
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ จ�ำนวน 9 หลักสูตร เช่น ข้อก�ำหนด ISO/IEC คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565) เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
17025:2017 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งมั่นด�ำเนินงานเพื่อผลิตบุคลากรด้าน
การเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาสตาม ISO/IEC 17025 : 2017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ คี วามรูแ้ ละทักษะตรงกับความต้องการ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) กฎการตัดสินใจ ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา เกิดการเติมเต็มในโครงสร้าง
(Decision rule) การควบคุมคุณภาพของผลทดสอบด้านเคมี การตรวจ พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure:
สอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบห้องปฏิบตั กิ าร มีผเู้ ข้าอบรมทัง้ สิน้ 465 NQI) อย่างครบวงจร ด�ำเนินการยกระดับและพัฒนาหน่วยตรวจสอบ
คน จาก 26 หน่วยงาน
และรับรอง (CAB) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร ในฐานะหน่วย มีพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ส่งผลให้สามารถเพิ่ม
รับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC : 17024  ตระหนักถึง ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ วัตถุดบิ
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาบุคลากรไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน วิสาหกิจ และอุตสาหกรรม มีคุณภาพ
ได้เปดให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย สามารถใช้อุปโภคและบริโภคใน
IEC 17024 ในสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติ ประเทศอย่างเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
การ” ซึง่ ได้เปิดให้การรับรองตัง้ แต่ปี 2558 โดยในปี 2564 มีผปู้ ระสงค์
ขอการรับรองความสามารถบุคลากร จ�ำนวน 45 คน มีผผู้ า่ นการประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้น จ�ำนวน 45 คน และอยู่ในระหว่างด�ำเนินการเพื่อ
ขยายสาขา “การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อ
ให้การรับรองบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี วามรู้ ความ
สามารถ มีทักษะและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
โดยให้ความส�ำคัญถึงการน�ำความรูแ้ ละทักษะในงานไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้อง การรับรองความสามารถบุคลากรเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองมีความสามารถ ตอบสนองความต้องการ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ  
นอกจากนีย้ งั เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการพัฒนาตนเอง

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

57

เสวนา “ศึกษาอดีต เรียนรู ้ปัจจุ บัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
นายนภดล แก้วบรรพต   นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวอัคริมา บุญอยู่   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาอดีต จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดวิวัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์ไทย สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ และเป็นแรงบันดาล
ใจในการผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานด้านวิทยาศาสตร์ไทยใน
ปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้เกิดการวิจยั
พัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ โดยการน�ำองค์ความรูจ้ ากการพัฒนา
ในอดีตมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น การพัฒนาชุด PPE วัคซีน
ยา ให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ในปัจจุบันได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงร่วมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน
เสวนาเรือ่ ง “ศึกษาอดีต เรียนรูป้ จั จุบนั สูอ่ นาคตกับวิทยาศาสตร์ไทย          
สูภ้ ยั โควิด” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชัน้ 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และในรูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom

58

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

Meeting และ Facebook Live เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และก้าวไปสู่อนาคต แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ
ให้แก่บคุ ลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม และผูส้ นใจทัว่ ไป มีผเู้ ข้าร่วมงานเสวนาผ่านรูปแบบออนไลน์
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 175 คน โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในงานเสวนาประกอบ
ด้วยการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์เพือ่ สร้างอนาคต”
การเสวนา เรือ่ ง “ศึกษาอดีต เรียนรูป้ จั จุบนั สูอ่ นาคตกับวิทยาศาสตร์
ไทยสูภ้ ยั โควิด” และการแสดงนิทรรศการผลงานและหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญ
ดังนี้

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้กล่าว
เปิดงานเสวนา ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 3 หน่วยงาน
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีม่ ที งั้ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต อดีต
เป็นรากฐานของปัจจุบัน ส่วนปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องท�ำความเข้าใจและเรียนรูจ้ ากอดีตเพือ่ ท�ำปัจจุบนั
ให้ ดี ปู ท างไปสู ่ อ นาคตที่ ดี    การได้ รั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจ                                      
ด้านประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  จะสามารถมองภาพอนาคตประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่ง
ขึน้ ซึง่ เป็นไปตามนโยบายทีม่ งุ่ ประสานศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือประวัตศิ าสตร์ เชือ่ มโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า อว. จะเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาศิลปะ
วิทยาการทั้งปวง เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ อันเป็นเป้า
หมายส�ำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในฐานะเป็นกระทรวงแห่งความรู้ ศิลปะวิทยาการ
ผสมผสานทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง
อนาคต” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมวิ ทิ ยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายว่า ประวัติศาสตร์ คือ การคิดอย่างมี
ระบบและหาค�ำตอบด้วยหลักฐานส่วนวิทยาศาสตร์ คือ การคิดอย่าง
มีระบบและหาค�ำตอบด้วยการทดลอง ทัง้ ประวัตศิ าสตร์และวิทยาศาสตร์
ล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญและสัมพันธ์กนั อย่างแยกขาดกันไม่ได้ เพราะ
ประวัตศิ าสตร์มสี ว่ นในการผลักดันการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ท�ำให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต ส่วนวิทยาศาสตร์กร็ บั ข้อมูลจากประวัตศิ าสตร์
เพือ่ ต่อยอดนวัตกรรมจากการศึกษาข้อมูลทีม่ กี ารบันทึกในอดีต ดังนัน้
การทีจ่ ะต่อยอดไปอนาคตได้จะต้องมีบางสิง่ ทีม่ มี าแล้วตัง้ แต่อดีต และ
การต่อยอดความรู้จะได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อไม่ดูถูกอดีต
การเสวนา เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับ
วิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ศาสตราจารย์ (วิ จั ย ) ดร.ชุ ติ ม า                     
เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และ ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนบันทึก
ประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์หน่วยงาน         
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
รวมถึงการเรียนรูอ้ ดีตที่ผ่านมาของหน่วยงาน ภารกิจความรับผิดชอบ
ส�ำคัญ เรือ่ งราวทีพ่ บเจอ วิวฒ
ั นาการด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
จนถึงสถานการณ์ทเี่ ผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั ดร.นพ.ปฐม ได้เล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากงานวิเคราะห์แร่สู่งาน
ด้ า นวิ เ คราะห์ ท ดสอบในปั จ จุ บั น ตลอดจนการพั ฒ นางาน                                  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และได้กล่าวถึงค�ำกล่าวของ
ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีคนแรกของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ว่า             
“นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิจารณญาณ ท�ำใจให้เป็นอิสระในการ
ใช้ความคิด ไม่เป็นทาสของความรู้เก่า ๆ มากเกินไป การศึกษา
นอกโรงเรียนเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพราะวุฒทิ ไี่ ด้รบั ไม่วา่ ระดับใด เป็น
เพียงการเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้น”
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ดร.ชุติมา กล่าวว่า “หัวใจส�ำคัญของความรู้ คือ การมีความรู้
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ ซึง่ การท�ำวิจยั จะน�ำมาซึง่ ยอดแห่งความรู”้
นั่นคือหัวใจส�ำคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) มาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าผลงานด้านการพัฒนา
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานอื่น ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีความซ�้ำซ้อน
กัน แต่ความซ�ำ้ ซ้อนนีเ้ ป็นการเสริมซึง่ กันและกันในการแก้ปญ
ั หาด้าน
ต่าง ๆ ดร.ณรงค์ กล่าวว่า “โลกของเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียง
แต่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่วทิ ยาศาสตร์ทำ� ให้เรารู้ โดยตัง้ สมมติฐาน
และพิ สู จ น์ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น อยู ่ แ ล้ ว และหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกอยู่ในเครื่องมือ สถาปัตยกรรม วัสดุ
หรือธรรมชาติ ถ้าเรารือ้ ออกมาดู เราก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยูใ่ นนัน้ แต่ตอ้ งระวังการน�ำวิทยาศาสตร์เข้าไป ต้อง
ไม่ไปท�ำลายวัฒนธรรมด้วย” นั่นหมายความว่า ประวัติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเหมือน
กัน แต่ประวัตศิ าสตร์จะถูกต้องหรือไม่ ต้องใช้การพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมด้วย ดังนัน้ ประวัตศิ าสตร์จงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะถ้าเราไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับประวัตศิ าสตร์ เราจะไม่สามารถต่อยอดไปอนาคตได้ ถ้าเรา
ทิ้งประวัติศาสตร์ เราก็จะไม่รู้ตัวตน ไม่รู้รากเหง้าของตนเอง ท�ำให้เรา
ไม่สามารถพัฒนางานด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ เพราะเราจะบอกว่าสิ่งนั้น
ไม่ใช่ สิ่งนั้นไม่ดี และไม่คิดต่อ

การเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานและหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
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โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้แสดงสมุดบันทึกทางวิชาการ
ของ ดร.ตัว้ ลพานุกรม คูม่ อื เภสัชกรรมหรือคูม่ อื วิชาการ Handbuch Der
Pharmakognosie เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ในอดีต เช่น ไฮโดรมิเตอร์ ระฆัง
ตีบอกเวลาเรียนสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ และเครือ่ งโรเนียวบัตรรายการ
ส่วนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แสดง
ผลงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจได้เรียน
รู้ น�ำไปปรับใช้ประโยชน์ ต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในอนาคต

งานบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อช่ วงการระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
อารีรัตน์  โพธิ์สุวรรณ    นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

จากการระบาดของเชือ้ โรคไม่วา่ จะเป็น ไข้หวัดนก (H5N1) หรือใน
ปัจจุบันเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ท�ำให้มคี วามต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ในปริมาณทีส่ งู
และเพิม่ มากขึน้   โดยผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการส่งทดสอบมีทงั้
ชนิดที่ผลิตใช้เองภายในประเทศและชนิดที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ  
โดยผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ แต่ละชนิดจะมีจดุ ประสงค์ในการฆ่าเชือ้ ทีแ่ ตกต่าง
กัน  ท�ำให้ตอ้ งมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ให้เหมาะสมกับชนิดและ
ถูกวิธใี นการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ เป็นผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� มาใช้เพือ่ ท�ำความสะอาด และ
ลดจ�ำนวนเชือ้ โรคให้อยูร่ ะดับทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่สามารถ
ท�ำให้ปราศจากเชือ้ โรคหรือไม่มเี ชือ้ โรคได้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ โรคบริเวณ
พืน้ ฝาผนัง เครือ่ งสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ จัดเป็นวัตถุอนั ตรายทีอ่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสารเคมี
ทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ โรค สามารถแบ่งเป็นกลุม่ ตามโครงสร้างทางเคมี
ได้ดงั นี้
1. กลุม่ Alcohols ทีน่ ยิ มใช้มากมี ๒ ชนิด คือ Ethanol และ Isopropanol
2. กลุ่ม Aldehydes  ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ Formaldehyde และ
Glutaraldehyde
3. กลุ่ม Oxidizing agents กลุ่มนี้ที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Hydrogen
peroxide  Phenols  Cresols
4. กลุ่ม Halogens  ที่ใช้กันมาก คือ คลอรีน
5. กลุ่ม Iodophores  ที่รู้จักกันดี คือ Povidone-Iodine ซึ่งประกอบ
ด้วย Iodine กับ
Polyvinylpyrolidine ซึ่งเมื่อละลายน�้ำจะปล่อยไอโอดีนอิสระออก
มาอย่างช้า ๆ
6. กลุ่ม Surface active agents
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ จัดเป็นวัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้า หรือผูส้ ง่ ออก ต้องด�ำเนิน
การตามกฎหมายพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย โดยจะต้องส่งผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชือ้ ทดสอบหาปริมาณสารออกฤทธิเ์ พือ่ ขอขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย
ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพือ่ การ

คุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีก่ ำ� หนด
ว่า สารเคมี ยาฆ่าเชือ้ หรือวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในกระบวนการต่างๆ ในฟาร์ม
เลีย้ ง ให้ใช้ตามค�ำแนะน�ำในฉลากผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ ทะเบียนกับกรมปศุสตั ว์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์อปุ โภค กองเคมีภณ
ั ฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อปุ โภค ได้ดำ� เนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ให้มคี วามสามารถเชีย่ วชาญในการทดสอบหาปริมาณสารออกฤทธิ์ เพือ่
ให้ผใู้ ช้บริการ ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ระกอบการทัง้ ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้าหรือผูส้ ง่
ออกผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชือ้ รวมถึงหน่วยงานราชการทีต่ อ้ งการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชือ้ ก่อนน�ำไปใช้งานหรือแจกจ่ายให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้รบั ผลทดสอบ
ที่มีความน่าเชื่อถือและน�ำผลทดสอบไปใช้ยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กรมปศุสตั ว์  
หรือน�ำไปใช้เป็นข้อแนะน�ำในฉลากผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้บริโภคในการ
ค�ำนวณหาปริมาณการใช้  วิธกี ารใช้  ความถีใ่ นการใช้ ตลอดจนวิธกี าร
ก�ำจัด วิธกี ารป้องกันการตกค้างและการปนเปือ้ นต่อสิง่ แวดล้อม  ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  
ในปีงบประมาณ 2564 ได้มตี วั อย่างผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีส่ ง่ เข้ามาเพือ่
ขอรับบริการทดสอบ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,233 ตัวอย่าง จ�ำแนกเป็นผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้สำ� หรับท�ำความสะอาดมือ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ และสเปร์
ยแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 234 ตัวอย่าง  พบว่าผ่านเกณฑ์ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน
ประกอบเพื่อสุขอนามัยส�ำหรับมือต้องประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
หรือเอทานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) หรือเอ็น-โพ
รพิวแอลกอฮอล์หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol)
รวมกันตัง้ แต่หรือมากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (volume by volume)
จ�ำนวน 206 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.03 และผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้สำ� หรับ
พืน้ ผิวและวัสดุ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นกลุม่ สารลดแรงตึงผิวประจุบวก
(Benzalkonium chloride, Quaternary ammonium compound)  กลุม่
Oxidizing agents  กลุม่ Halogens และกลุม่ Aldehydes รวมจ�ำนวน  
999  ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ตามทีร่ ะบุในใบค�ำร้อง จ�ำนวน 704 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 70.47  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีส่ ง่ ทดสอบ

การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(มกราคม 2563 – กันยายน 2564)
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่ม Alcohols   
กลุ่ม Halogens
กลุ่ม Oxidizing agents
กลุ่ม Aldehydes  
กลุ่ม Surface Active agents
กลุ่ม Iodophores

จ�ำนวนตัวอย่างที่
ทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ

หมายเหตุ

234
327
188
157
284
43

88.03
64.22
73.40
77.07
71.83
72.09

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

      ตามที่ระบุในใบค�ำร้อง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าทีแ่ ละบทบาทในการศึกษาวิจยั และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ สนับสนุนกลุม่ ผูป้ ระกอบการในการ
เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการน�ำผลทดสอบปริมาณสารออกฤทธิท์ ไี่ ด้ตรงตามฉลากไปขอขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรายตามประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพือ่ การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคได้ใช้สนิ ค้าผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ โรคตามเกณฑ์กำ� หนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท�ำให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ
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การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปมะพร้าวที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายอมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
นายวีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

เน้นวิธกี าร ทีเ่ ดินระบบง่าย ราคาถูก บ�ำรุงรักษาง่าย และได้นำ� เทคโนโลยี
ที่ได้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว
เพื่อให้การแปรรูปมะพร้าวเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
BCG นอกจากนีย้ งั เป็นการอนุรกั ษ์นำ�้ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางน�ำ้
ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 วศ. ได้ด�ำเนินการโครงการส่ง
เสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เริม่ จากการน�ำทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
มะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรสงคราม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย กิจการแปรรูป ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และ
มะพร้าวไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นมะพร้าวขาว การแปรรูปเป็นวุ้น จังหวัดราชบุรี โดยมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวน�ำร่อง 3 ราย คือ
มะพร้าว หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ของวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสงครามก�ำลังเจริญเติบโตและมีการขยายตัวมาก การขยาย
ตัวดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากในกระบวนการ
แปรรูปมะพร้าวก่อให้เกิดน�ำ้ เสียปริมาณมากในแต่ละวัน และน�ำ้ เสียถูก
ปล่อยลงสูค่ ลองสาธารณะก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน�ำ้ และส่งกลิน่ เหม็น
ดังทีเ่ ป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และสือ่ ต่าง ๆ เหตุการณ์ดงั กล่าวสร้าง
ความกั ง วลด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสงครามเป็นอย่างยิง่ นอกจากนีว้ สิ าหกิจชุมชนในพืน้ ทีเ่ ริม่ ประสบ
ปัญหา ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์แปรรูป เข้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่เพือ่ แปรรูปต่อไปได้ และไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้รา้ นค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ได้เนือ่ งจากกระบวนการผลิตไม่มกี ารจัดการน�ำ้
เสียทีด่ ี ด้วยความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และปัญหา
เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้
ประสานกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพือ่ หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ิ ย์ ขันธาฤทธิ์
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการแปรรูปมะพร้าว ตลอดจนหาแนวทางการส่ง 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวของคุณสุรนิ ทร์ทพ
ต�ำบลบางนางลี่ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เสริมให้วสิ าหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามเป็น
ประกอบกิจการ แปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว
วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ปริมาณน�้ำเสีย 500 - 1,000 ลิตรต่อวัน
พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ. ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
วศ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญทีจ่ ะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงวิจยั และ
แบบบ่อดักไขมัน แต่ประสิทธิภาพไม่ดีพอ
พัฒนาเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าว
ผู้ได้รับการฝึกอบรม 28 คน
เป็นมะพร้าวขาวด้วยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ และชีวภาพ โดย
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2. วิสาหชุมชนแปรรูปมะพร้าวของคุณชยาภรณ์ กลิน่ หอม
ต�ำบลบางนางลี่ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประกอบกิจการ ผลิตวุ้นมะพร้าว
ปริมาณน�้ำเสีย 2,500 - 3,000 ลิตรต่อวัน
พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ. ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบบ่อดักไขมัน แต่ประสิทธิภาพไม่ดีพอ
ผู้ได้รับการฝึกอบรม 20 คน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว
คุณสุรินทร์ทิพย์ ขันธาฤทธิ์
ต�ำบลบางนางลี่ อ�ำเภออัมพวา

3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ต�ำบลบางยี่รงค์ อ�ำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
ประกอบกิจการ แปรรูปมะพร้าวเป็นน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
   เครื่องส�ำอาง ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ปริมาณน�้ำเสีย จากการแปรรูปมะพร้าว 500 - 1,000 ลิตรต่อวัน
  จากการย้อมสี 100 – 500 ลิตรต่อวัน
พื้นที่ก่อนได้รับการส่งเสริมจาก วศ. ยังไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ผู้ได้รับการฝึกอบรม 20 คน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว
คุณชยาภรณ์ กลิ่นหอม
ต�ำบลบางนางลี่ อ�ำเภออัมพวา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ต�ำบลบางยี่รงค์ อ�ำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการทดสอบ

มาตรฐาน*
น�้ำเสีย
ก่อน
บ�ำบัด

น�้ำเสีย
หลัง
บ�ำบัด

ประสิทธิภาพ
การบ�ำบัด
(เปอร์เซ็นต์)

น�้ำเสีย
ก่อน
บ�ำบัด

น�้ำเสีย
หลัง
บ�ำบัด

ประสิทธิภาพ
การบ�ำบัด
(เปอร์เซ็นต์)

น�้ำเสีย
ก่อน
บ�ำบัด

5.6

7.1

-

7.5

7.2

-

8.0

8.0

-

5.5 - 9

2. COD

1,858

77

95.86

189

53

71.96

482

39

91.91

≤120

3. BOD

1,217

19

98.19

29

6

79.31

-

-

-

≤20

4. TKN

19.1

5.7

70.16

198.8

62.2

68.71

ไม่พบ

ไม่พบ

-

≤100

5. ของแข็งแขวนลอย

230

21

90.87

29

ไม่พบ

100.00

13

ไม่พบ

100.00

≤50

6. ของแข็งที่ละลาย
น�้ำทั้งหมด

1,910

647

66.13

1,290

1,043

19.15

760

360

52.63

≤3,000

7. น�้ำมันและไขมัน

727.4

ไม่พบ

100.00

4.8

ไม่พบ

100.00

4.7

ไม่พบ

100.00

≤5

1. pH (ไม่มีหน่วย)

น�้ำเสีย ประสิทธิภาพ
หลัง
การบ�ำบัด
บ�ำบัด (เปอร์เซ็นต์)

หมายเหตุ * = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2559 เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
			 - = ไม่ได้ทดสอบ
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จากผลการทดสอบคุณภาพน�ำ้ เสียหลังการบ�ำบัด และประสิทธิภาพ
การบ�ำบัดน�ำ้ เสียตามตารางข้างต้นพบว่า ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปมะพร้าวทัง้ 3 ราย มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะบ�ำบัดน�ำ้
เสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด โดยวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ราย               
เป็นตัวแทนผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน   
กล่าวคือ มะพร้าวขาววุน้ มะพร้าว น�ำ้ มันมะพร้าวสกัดเย็น เครือ่ งส�ำอาง
ซึง่ ครอบคลุมกิจการแปรรูปมะพร้าวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดราชบุร  ี นอกจากนีก้ ลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก นอกจาก
น�้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าว ยังมีน�้ำเสียจากการย้อมสีผ้ามัดย้อม         
เข้าบ�ำบัดพร้อมกันในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียที่ วศ. วิจยั และพัฒนาขึน้ อีกด้วย
และผลการทดสอบพบว่าน�ำ้ เสียหลังการบ�ำบัดมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานก�ำหนด ดังนัน้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการแปรรูปมะพร้าวที่
วิจยั และพัฒนาโดย วศ. มีประสิทธิภาพดีพอทีจ่ ะบ�ำบัดน�ำ้ เสียให้อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด และสามารถบ�ำบัดน�ำ้ เสียได้ครอบคลุมประเภท
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดราชบุรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 วศ. ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจาก
การแปรรูปมะพร้าว ให้กบั วิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 10 ราย มีผผู้ า่ นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ 212
คน โดยสามารถแก้ปญ
ั หาคุณภาพน�ำ้ เสียหลังผ่านบ�ำบัดทีไ่ ม่ผา่ นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดได้ และวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดราชบุรี สามารถส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เพือ่ แปรรูปต่อไปได้ และสามารถขายผลิตภัณฑ์ให้รา้ นค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ได้เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการจัดการ             
น�ำ้ เสียทีด่ ี
กลุม่ นวัตกรรมสีเขียว กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค มีภารกิจ
ในการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ตลอดจนพัฒนาวิธกี ารทดสอบและเกณฑ์
การยอมรับนวัตกรรมทีว่ จิ ยั และพัฒนาขึน้ เพือ่ น�ำงานวิจยั เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ยืน่ ขออนุสทิ ธิบตั ร/สิทธิบตั ร
และน�ำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนถ่ายทอดองค์
ความรูท้ างวิชาการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป
กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค มี
ภารกิจให้บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารมลพิษจากอุตสาหกรรม
และวิจยั ด้านมลพิษสิง่ แวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อปุ โภค
โทรศัพท์ 0 2201 7142
โทรสาร  0 2201 7147
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การแปรรูปผลไม้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก
นายธีระ ปานทิพย์อ�ำพร นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายชนิดในทุกๆ ฤดูกาล แต่การพัฒนาการ
แปรรูปอาหารยังมีขอ้ จ�ำกัด โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
จากผลไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะในกลุม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภครุน่ ใหม่ทหี่ ว่ งใยสุขภาพได้ การน�ำผลไม้มาท�ำเป็นเครือ่ งดืม่ ชนิด
ใหม่   โดยการหมักด้วยแบคทีเรียชนิด อะซิโตแบคเตอร์ ไซลินัม
(Acetobacter xylinum) จัดเป็นจุลนิ ทรียโ์ พรไบโอติก ทีส่ ามารถผลิต
กรดอะซิตกิ อ่อนๆ เส้นใยอาหาร และแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยๆ ซึง่ เป็น
นวัตกรรมหนึง่ ในการทีพ่ ฒ
ั นาเครือ่ งดืม่ สุขภาพชนิดใหม่ได้

ชอบเฉลีย่ ในทุกคุณลักษณะสูงกว่าตัวอย่างอีน่ ๆ เมือ่ พิจารณาคะแนน
ความชอบของตัวอย่างอืน่ ๆ พบว่า
คอมบูชา (สตรอว์เบอร์ร)ี่ มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบูชา
ในคุณลักษณะปรากฎ สี กลิน่ ผลไม้ กลิน่ แอลกอฮอล์ กลิน่ รสผลไม้ และ
กลิน่ รสแอลกอฮอล์
คอมบูชา (สับปะรด) มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบูชาใน
คุณลักษณะปรากฎ กลิน่ แอลกอฮอล์ กลิน่ รสผลไม้ และกลิน่ รสแอลกอฮอล์
คอมบูชา (แอปเปิล้ ) มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับคอมบูชาใน
คุณลักษณะสีและกลิน่ แอลกอฮอล์
คอมบูชา (มะม่วง) และคอมบูชา (สาลี)่ มีคะแนนความชอบไม่แตก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุม่ คุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร ต่างกับคอมบูชาในคุณลักษณะกลิน่ และแอลกอฮอล์
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร  ได้ดำ� เนินการพัฒนาเครือ่ ง
ดืม่ สุขภาพ โดยการใช้แบคทีเรียชนิด อะซิโตแบคเตอร์ ไซลินมั หมักกับ
น�ำ้ ผลไม้ไทย  โดยเริม่ จากการเตรียมหัวเชือ้ สโคบี (SCOBY) แล้วน�ำ            
หัวเชื้อสโคบี ที่ได้ไปหมักในน�้ำชา (คอมบูชา) หรือน�้ำชาที่ผสมผลไม้           
ได้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้เพือ่ สุขภาพ 7 ตัวอย่าง ได้แก่ คอมบูชา
คอมบูชา (ชมพู่) คอมบูชา (มะม่วง)คอมบูชา (แอปเปิ้ล) คอมบูชา              
(สตรอว์เบอร์ร)ี คอมบูชา (สาลี)่ และ คอมบูชา (สับปะรด) ผลการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์คอมบูชา มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. การหาคุณค่าทางโภชนาการในหัวข้อคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต
ทัง้ หมดและพลังงานทัง้ หมดในตัวอย่างคอมบูชา (มะม่วง) มีคา่ เท่ากับ
7.15 กรัม/100 กรัม 7.25 กรัม/100 กรัม และ 31.0 กิโลแคลอรี/100 กรัม
ตามล�ำดับ สูงกว่าตัวอย่างคอมบูชาทีใ่ ส่ผลไม้ชนิดอืน่ ในขณะทีค่ า่ โปรตีน
ในตัวอย่างคอมบูชา (มะม่วง) และคอมบูชา (สับปะรด) มีคา่ เท่ากับ 0.25
กรัม/100 กรัม ซึง่ สูงกว่าในตัวอย่างคอมบูชาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
และเมือ่ พิจารณาค่ากากทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์พบว่า ในคอมบูชาทีใ่ ส่
ผลไม้ทกุ ตัวอย่างมีคา่ ทีส่ งู กว่าตัวอย่างคอมบูชาทีห่ มักเป็นระยะเวลา 7
วัน แสดงผลการทดสอบดัง ตาราง 1
2. ผลการตรวจหาจุลนิ ทรีย์ ไม่พบ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
ชนิด อี. โคไล แซลโมเนลลา และ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในตัวอย่าง
คอมบูชาทัง้ 7 ตัวอย่าง (ตาราง 1)
3. ทดสอบความชอบในตัวแทนผูบ้ ริโภค จ�ำนวน 20 คน พบว่าตัวอย่าง
คอมบูชา จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง มีคะแนนความชอบเฉลีย่ แตกต่างกันทาง
สถิตใิ นทุกคุณลักษณะ (p<0.05) โดยตัวอย่างคอมบูชามีคะแนนความ
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ภาพชาหมัก

ภาพชาหมักผสมผลไม้

ตาราง 1 ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและการตรวจหาจุลินทรีย์ในตัวอย่างคอมบูชาทั้ง 7 ตัวอย่าง
คอมบูชา
รายการ

คอมบูชา

ชมพู่

มะม่วง

แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่

สาลี่

สับปะรด

หน่วย

การหาคุณค่าทางโภชนาการ
   คาร์โบไฮเดรต (โดย
การค�ำนวณ)

9.03

5.45

7.15

6.12

5.25

5.69

5.85

กรัม/100 กรัม

    คาร์ โ บไฮเดรต
ทั้ ง หมด (โดยการ
ค�ำนวณ)

9.04

5.53

7.25

6.28

5.37

5.77

5.94

กรัม/100 กรัม

    พลั ง งานทั้ ง หมด
(โดยการค�ำนวณ)

37.0

23.0

31.0

26.0

23.0

24.0

27.0

กิโลแคลอรี/
100 กรัม

   ความชื้น

90.8

94.2

92.3

93.5

94.3

93.9

93.5

กรัม/100 กรัม

   ไขมันทั้งหมด

0.10

0.09

0.13

0.04

0.03

0.08

0.20

กรัม/100 กรัม

   โปรตีน (Nx6.25)

0.04

0.12

0.25

0.09

0.20

0.14

0.25

กรัม/100 กรัม

   กาก

0.01

0.08

0.10

0.16

0.12

0.08

0.09

กรัม/100 กรัม

   เถ้า

0.02

0.06

0.07

0.09

0.10

0.11

0.11

กรัม/100 กรัม

การตรวจหาจุลินทรีย์
   แบคทีเรียชนิดโคลิ
ฟอร์มต่อตัวอย่าง 100
มิลลิลิตร

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

น้อยกว่า
1.1

เอ็มพีเอ็น

   แบคทีเรียชนิด อี.
โคไล

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

   แซลโมเนลลา ใน
25มิลลิลิตร

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

   สแตฟิโลค็อกคัส ออ
เรียส ใน 0.1 มิลลิลติ ร

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

จากข้อมูลของผู้บริโภค จ�ำนวน 20 คนที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอมบูชา จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง ยังต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ ของ
เครื่องดื่มเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดต่อไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเส้นจากแมลง
นางจิราภรณ์ บุราคร   นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวมนทกานติ์  เอี่ยมแก้ว นักวิทยาศาสตร์
นายปรานต์  ปิ่นทอง   นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
นางสาววรีวรรณ์  แก้วมณี   นักวิทยาศาสตร์
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

โปรตีนทางเลือก (alternative proteins) จัดเป็นอาหารแห่งอนาคต
โดยอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือกเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากการ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรโลกในอัตราทีร่ วดเร็วกว่าการผลิตอาหาร การขยาย
ตัวของเมือง การใช้ประโยน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก การปรับ
เปลีย่ นการใช้ทดี่ นิ ทวีความรุนแรงขึน้ ตลอดจนการบริโภคเนือ้ สัตว์ เช่น
เนือ้ โค เนือ้ สุกร เนือ่ งจากความต้องการโปรตีนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ทรัพยากรหมด
ลง ท�ำให้ตอ้ งหาแหล่งอาหารทีย่ งั่ ยืนและปลอดภัยยิง่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลก งานวิจยั นีพ้ ฒ
ั นาโปรตีนจากแมลง (insectbased protein) โดยผลิตเป็นเส้นแมลงทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่าของแมลง
โดยผูป้ ระกอบการอาหารสามารถน�ำไปผลิตและจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์  
การพัฒนาสูตรต้นแบบเส้นแมลง ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ จิง้ หรีด
ขาวผงร้อยละ 30 แป้งสาลีรอ้ ยละ 65 เกลือร้อยละ 1 และน�ำ้ ตาลร้อยละ
4 น�ำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน น�ำไปเข้าเครือ่ งรีดเส้น ท�ำเป็นเส้น 2 แบบ
คือเส้นกลมเล็กและเส้นแบนใหญ่ อบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10-12 ชัว่ โมง และมีความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 5 จะได้ตน้ แบบเส้น
แมลงแบบเส้นใหญ่และเส้นเล็ก น�ำมาคืนรูปด้วยการต้มในน�ำ้ เดือดนาน
8-10 นาที ทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Texture analyzer
ทดสอบด้านความชอบด้วยวิธี 9-point  Hedonic scale scoring test
โดยผูบ้ ริโภคจ�ำนวน 50 คน

ต่อมาท�ำการพัฒนาเป็นอาหาร 3 สูตร ได้แก่ กระเพราเส้นเล็ก
มะเขือเทศเส้นเล็ก และครีมเส้นเล็ก น�ำมาทดสอบด้านความชอบด้วย
วิธี 9-point Hedonic scale scoring test โดยผูบ้ ริโภคจ�ำนวน 100 คน
และศึกษาอายุการเก็บรักษาเส้นแมลง โดยน�ำเส้นแมลงแบบเส้นใหญ่
และเล็ก บรรจุถุงฟลอยด์ปิดสนิท เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 27+2
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 สัปดาห์ น�ำมาทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสโดยผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 8 คน ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสี กลิ่นแปลกปลอม และรสชาติแปลกปลอม
เส้นแมลงแบบเส้นใหญ่และเส้นเล็กทีไ่ ด้จากการทดลองมีลกั ษณะ
เนื้อสัมผัสดังตารางที่ 1 โดยผู้บริโภคมีความชอบเส้นแมลงแบบ               
เส้นเล็กมากกว่าเส้นใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 2 และผูบ้ ริโภคชอบกระ
เพราเส้นเล็ก ครีมเส้นเล็ก และมะเขือเทศเส้นเล็กตามล�ำดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 3 เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นแมลงแบบเส้นใหญ่และ      
เส้นเล็กบรรจุถุงฟลอยด์ปิดสนิทที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่า มีการเปลีย่ นแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิน่ รสชาติ
น้อยมาก และยังได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิม

ตารางที่ 1 ลักษณะเนือ้ สัมผัส (Texture) เส้นแมลง
ชนิดเส้นแมลง

ความต้านทานต่อแรงดึง
(Tensile Strength) (g)

ความแน่นเนื้อ
(Firmness) (g)

การเกาะติดที่ผิวหน้า
(Adhesiveness) (g.s)

เส้นใหญ่

72.92±11.45a

373.92±20.97a

9156.31±74.94a

เส้นเล็ก

31.95±4.24b

632.37±28.12b

7559.94±42.33b

หมายเหตุ ตัวอักษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์เส้นแมลง
ชนิดเส้นแมลง

คะแนนความชอบเฉลี่ย + เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลักษณะปรากฎ

สีns

เนื้อสัมผัส

รสชาติns

ความชอบโดยรวม

เส้นใหญ่

5.9±1.1a

6.1±1.1

5.8±1.3a

6.0±1.1

6.0±1.1a

เส้นเล็ก

6.5±0.8b

6.2±1.3

6.1±0.9b

6.0±0.9

6.6±1.4b

หมายเหตุ ตัวอักษร ns หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95
			 ตัวอักษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์เส้นแมลง 3 สูตร  
คะแนนความชอบเฉลี่ย + เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ชนิดเส้นแมลง

ลักษณะปรากฎ

สีns

เนื้อสัมผัส

รสชาติns

ความชอบโดยรวม

กระเพราเส้นเล็ก

6.4±1.1a

6.0±1.1

6.0±1.1

6.7±1.4a

6.6±1.3a

มะเขือเทศเส้นเล็ก

5.8±1.2b

5.9±1.4

5.9±1.1

5.8±1.3b

5.8±1.3b

ครีมเส้นเล็ก

6.0±1.2ab

6.0±1.1

6.0±0.9

6.0±1.3b

6.0±1.3ab

หมายเหตุ ตัวอักษร ns หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95
			 ตัวอักษร a, b หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร
โทรศัพท์ 0 2201 7198
โทรสาร 0 2201 7181
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กรมวิทยาศาสตร์บริการรับรางวัล Bronze Award
ด้วยผลงานคอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล

นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั รางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง)
ภายในงาน Thailand Research Expo 2021 Award จัดโดยส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วยผลงาน “คอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับ          
สภาพแวดล้อมทางทะเล” โดยมี ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อ�ำนวยการ              
กองวัสดุวิศวกรรม เข้ารับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง)           
จาก ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทีต่ อ้ งสัมผัสน�ำ้ ทะเล น�ำ้ กร่อยหรืออยู่
บริเวณชายฝัง่ รวมทัง้ โครงสร้างใต้ดนิ บริเวณนัน้ จะประสบปัญหาความ
เสียหายอย่างมากจากสภาพแวดล้อมทางทะเล  ซึ่งในน�้ำทะเล จะมี
ปริมาณคลอไรด์ประมาณ 90% และมีซลั เฟตอยูป่ ระมาณ 10% พบว่า
คลอไรด์เป็นองค์ประกอบหลักในน�้ำทะเลจะซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีต                   
โดยคลอไรด์อสิ ระ (Free Chloride) จะเป็นส่วนส�ำคัญ ท�ำให้เหล็กเสริม
ภายในเกิดสนิมเหล็ก จะท�ำให้คอนกรีตสูญเสียแรงยึดเกาะกับเหล็กเสริม
และจะขยายตัวดันให้คอนกรีตหุม้ เหล็กเสริมหลุดร่อนนอกจากนัน้ พืน้ ที่
หน้าตัด เหล็กเสริมก็จะลดลงจนท�ำให้โครงสร้างพังทลายได้

กระบวนการเกิดสนิมของเหล็กเสริม เนือ่ งจากคลอไรด์ในน�ำ้ ทะเล หรือน�ำ้ กร่อย

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้มีการวิจัย พัฒนา และออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล และสามารถน�ำไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับสิ่งแวดล้อมทะเลที่สามารถผสมน�้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม
สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะส�ำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก และการขนส่งทางรถยนต์เข้าไม่ถึง ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด                     
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ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล อีกทั้งให้บริการทดสอบเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความเชีย่ วชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์วสั ดุกอ่ สร้างตามมาตรฐานทัง้ มาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั รอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ท�ำให้ได้รบั การยอมรับจากผูป้ ระกอบการทางอุตสาหกรรม และด้วยนโยบายส่งเสริมของผูบ้ ริหารกรมวิทยาศาสตร์
บริการทีใ่ ห้การสนับสนุนในการร่วมท�ำวิจยั กับบริษทั เอกชนจนท�ำให้สามารถร่วมท�ำวิจยั ท�ำให้สามารถพัฒนาต่อยอดในงานวิจยั จากห้องปฏิบตั ิ
การจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถน�ำไปผลิตเป็นคอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับก่อสร้างในพื้นที่สภาวะสิ่งแวดล้อมทะเล พื้นที่สัมผัสน�้ำ
กร่อย หรือมีสภาวะดินเค็มได้ ที่มีความสามารถในการทนต่อคลอไรด์และซัลเฟต ท�ำให้สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นในสภาวะ
แวดล้อมทะเล และสามารถน�ำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

การทดสอบการซึมผ่านคลอไรด์ตามมาตรฐาน ASTM C1202 - 19

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับก่อสร้างทางทะเล

ปัจจุบนั จะมีการก่อสร้างในเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ EEC ซึง่ เป็นพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อความเสียหายของสิง่ ปลูกสร้าง ดังนัน้ คอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูป
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จึงมีประโยชน์และมีความส�ำคัญมากในด้านเศรษฐกิจ ในธุรกิจด้านการก่อสร้างในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และประกอบใช้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์            
ดังกล่าวทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นข้อมูลในการจัดท�ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อสุ าหกรรมคอนกรีตแห้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล (ปัจจุบนั ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนด�ำเนินการของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเพือ่ ประกาศเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป) ซึ่งจะท�ำให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างกว้างขวางในธุรกิจก่อสร้างต่อไป ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีด                 
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลไป

(หลัง)

(ก่อน)
สภาพท่าเทียบเรือก่อนและหลังการซ่อมแซม
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การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบอุ ปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศ
บริสทุ ธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะส�ำหรับบุ คลากรทางการแพทย์ (Powered
Air Purifying Respirator with a Helmet or a Hood for Medical and
Health Care Personnel, PAPR)
นายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
นายกรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม

จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทัว่ โลก ท�ำให้มปี ระชากรติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก และ          
เป็นโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ สูง โดยเฉพาะกับผูท้ มี่ อี าการป่วยเรือ้ รัง และผูส้ งู อายุ ท�ำให้ทกุ ประเทศทัว่ โลกต้องท�ำการระดมทรัพยากรทางการแพทย์
เพื่อรับมือกับจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างมาก                    
โดยเฉพาะอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสทุ ธิแ์ บบหมวกคลุมครอบศีรษะส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Powered Air Purifying
Respirator with a Helmet or a Hood for Medical and Health Care Personnel, PAPR)  ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี าตรฐานสูง มีผผู้ ลิตทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในท้องตลาดน้อยราย แต่เมือ่ เกิดการระบาดของโรคจึงมีความต้องการมาจากทุกประเทศท�ำaให้ปริมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับ ประเทศ
ผูผ้ ลิตหลานประเทศประกาศให้สนิ ค้าเหล่านีเ้ ป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมและห้ามการส่งออก การขาดแคลนดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ทอี่ ยูแ่ นวหน้าในการป้องกันเชือ้ โรค และผลกระทบจะสูงขึน้ ไปอีกหากบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งท�ำงานในสภาวะทีไ่ ม่ปลอดภัย
ส�ำหรับประเทศไทยในสภาวะปกติอปุ กรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสทุ ธิแ์ บบหมวกคลุมครอบศีรษะส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ก่อนหน้านีท้ งั้ หมดน�ำเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่มผี ผู้ ลิตในประเทศไทย เมือ่ ประเทศประสบกับสภาวะการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
ให้ไม่สามารถจัดหา อุปกรณ์ดงั กล่าวได้เพียงพอ ท�ำให้เกิดความร่วมมืออย่างเร่งด่วน ระหว่างผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในหลากหลายด้าน เข้ามาช่วย
กันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ แจกจ่ายให้บคุ ลากรทางการแพทย์ใช้งานได้อย่างเพียงพอ โดยใช้แนวคิดจากหลักการท�ำงานของชุดป้องกันการติดเชือ้
ทีม่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาด มาประยุกต์ใช้กบั วัสดุและอุปกรณ์ ทีม่ อี ยูห่ รือสามารถผลิตขึน้ ได้เองในประเทศไทย ท�ำการผลิตและทดสอบภายใต้            
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากรและระยะเวลา ซึง่ สามารถพัฒนาชุดป้องกันการติดเชือ้ ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทพ่ี ร้อมใช้งานและผลิตขึน้ ได้ในประเทศ
ซึง่ คณะนักวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รว่ มมือกับ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลายภาคส่วน อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)  
ได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดคุณลักษณะเบือ้ งต้นภายใต้สภาวะวิกฤต ทีเ่ พือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจในการใช้งาน โดยใช้แนวทางการประเมินความเสีย่ ง
(risk assessment) ร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การประยุกต์วธิ ที ดสอบทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ในการทดสอบชุดป้องกันการติดเชือ้ ส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ หลายรายการทดสอบยังไม่ตรงตามมาตรฐาน ดังนัน้ เมือ่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้มกี ารพัฒนาขึน้ ในประเทศแล้วการต่อยอดให้
สามารถผลิตเพือ่ ออกสูต่ ลาดโลกได้จงึ มีความส�ำคัญ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานทดสอบและร่วมในการก�ำหนดก�ำหนดคุณลักษณะเบือ้ งต้นภายใต้สภาวะวิกฤต จึงจ�ำเป็นทีต่ อ้ งพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ท�ำการทดสอบ ชุดป้องกันการติดเชือ้ ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ ทีม่ กี ารพัฒนา
ขึน้ ได้รบั การยอมรับในระดับสากล สร้างความเชือ่ มัน่ สูงสุดแก่ผใู้ ช้งานโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ และลดการพึง่ พิงจากต่างประเทศ โดย
เฉพาะอย่ายิง่ ในช่วงการเกิดวิกฤตทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพึงพาตนเองได้เป็นแนวทางส�ำคัญทีส่ ดุ ทีส่ ามารถน�ำพาประเทศให้ผา่ นพ้นวิกฤตไป
ได้ และในปีงบประมาณ 2564 ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำโครงการการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบชุดป้องกันการติดเชือ้ ส�ำหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ตามมาตรฐาน โดยการทดสอบอ้างอิงจากมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้งานมีความมัน่ ใจในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทสี่ ามารถลด

72

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ลงได้ ปัจจุบนั กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำ� การพัฒนาการทดสอบ อุปกรณ์ PAPR แบบ Inhouse method โดยอ้างอิงจาก
การทดสอบตามมาตรฐาน EN 12941:1998 + A2:2008 Respiratory protective devices. Powered filtering devices incorporating a helmet
or a hood. Requirements, testing, marking EN 12942:1999 Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating
full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking และ International Standard ISO 16900_1-14 Respiratory
protective devices – Methods of test and test equipment. จ�ำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. การรัว่ ซึมเข้าสูภ่ ายใน (total inward leakage) 2. แหล่ง
จ่ายอากาศ (air supply) และ 3. ความต้านทานการหายใจ (breathing resistance) ซึง่ เป็นการทดสอบรายการส�ำคัญเบือ้ งต้นเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานมัน่ ใจ
ในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ PAPR รวมถึงเป็นข้อมูลให้กบั ผูผ้ ลิตเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ได้ทำ� การทดสอบอุปกรณ์ PAPR
และหน้ากากป้องกันการติดเชือ้ ด้วยรายการทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้แก่หน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์จำ� นวน 4 ราย ดังนี้
1. ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ของ บริษัท แม่น�้ำเมคคานิกา จ�ำกัด
2. ชุดกรองอากาศและช่วยหายใจ ของ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ�ำกัด
3. อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองได้ ของ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อุปกรณ์ PAPR ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ PAPR ทีผ่ ผู้ ลิตน�ำมาทดสอบ

ตูท้ ดสอบการรัว่ ซึมเข้าสูภ่ ายใน (Total inward leakage)

เครือ่ งทดสอบแหล่งจ่ายอากาศ (air supply) และ
ความต้านทานการหายใจ (breathing resistance)
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การขึ้นบัญชี เป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชุด PPE
นางสาวสุวรรณี เทพบุตรดี นักวิทยาศาสตร์
กองวัสดุวิศวกรรม

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในช่วงปี 2563-2564 มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนมากเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ท�ำให้โรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องเร่งจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือ PPE
(Personal Protective Equipment) เป็นจ�ำนวนมากให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เช่น หน้ากากชนิด N99/
N95 และ ชุด PPE ทางการแพทย์ เป็นต้น  ซึ่งในช่วงเวลาที่เชื้อ
COVID-19 เริม่ แพร่ระบาดในประเทศไทย เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์
PPE ทางการแพทย์ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้น�ำเข้า
จากต่างประเทศ จึงได้มีผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มปรับกระบวนการผลิตมาผลิตชุด PPE ขึน้ จ�ำหน่ายภายใน
ประเทศเพื่อแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลน  ซึ่งถือว่าเป็นการผลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะชุด PPE ที่ผลิตขึ้นขึ้นมามียอดการสั่งซื้อ
เป็นจ�ำนวนมาก โดยยอดการสัง่ ซือ้ ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ
และโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ  อย่างไรก็ดชี ดุ PPE ทางการแพทย์
นั้นจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส�ำหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย ประเภทที่ ๑ หรือเครือ่ งมือแพทย์ทมี่ คี วามเสีย่ งต�ำ 
่ ที่
ต้องได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ก่อนการจ�ำหน่ายในท้องตลาด โดยชุด PPE ทางการแพทย์ ต้องผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานที่ อย. ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 โดยมีรายการทดสอบดังต่อไปนี้
1. AATCC 42–2017 : Water resistance: Impact penetration test.
2. AATCC 127-2018 : Water Resistance: Hydrostatic pressure test.
3. ASTM F1670/F1670M-17a : Standard test method for
resistance of materials used in  protective clothing to penetration
by synthetic blood.
4. ASTM F1671/F1671M–13 : Standard test method for
resistance of materials used in protective clothing to
penetration by blood-borne pathogens using Phi-X174
bacteriophage penetration as a test system.
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มาตรฐาน EN 14126 โดยมีรายการทดสอบดังต่อไปนี้
1. ISO 16603-2013 Clothing for protection against contact
with blood and body fluids-Determination of the resistance of
protective clothing materials to penetration by blood and body
fluids -Test method using synthetic blood
2. ISO 16604-2004 : Clothing for protection against contact
with blood and body fluids-Determination of resistance of
protective clothing materials to penetration by blood-borne
pathogens -Test method using Phi-X 174 bacteriophage
3. ISO 22610-2018 : Surgical drapes, gowns and clean air
suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and
equipment-Test method to determine the resistance to wet
bacterial penetration
4. ISO 22612-2005 : Clothing for protection against infectious
agents-Test method for resistance to dry microbial penetration

โดยห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ ดสอบสมบัตขิ องชุด PPE ต้องได้รบั การรับรอง
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตาม ISO/IEC 17025  แต่ในกรณีทยี่ งั ไม่มหี อ้ ง
ปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การรับรอง ห้องปฏิบตั กิ ารต้องผ่านการประเมินจาก อย.
ให้เป็น Recognized Lab ที่ อย. รับรองความสามารถในการตรวจรับรอง
ผลิตภัณฑ์หรือเครือ่ งมือทางการแพทย์ได้   โดยในปีงบประมาณ 2564
เมือ่ วันที่ 21 พฤกษภาคม 2564 กลุม่ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
กองวัสดุวิศวกรรม ได้รับการรับรองความสามารถในการตรวจรับรอง
ผลิตภัณฑ์หรือเครือ่ งมือทางการแพทย์จาก อย. ตามมาตรฐาน ANSI/
AAMI PB70 ในรายการ
1. การทดสอบความต้านน�ำ้ ซึมโดยใช้เครือ่ งทดสอบแบบความดัน
น�ำ้ สถิต (Water Resistance : Hydrostatic Pressure Test) ตามมาตรฐาน
AATCC 127–2018      
2. การทดสอบความต้านน�ำ้ ซึมโดยการทดสอบการทะลุผา่ นของน�ำ 
้
(Water resistance : Impact Penetration Test) ตามมาตรฐาน  AATCC
42–2017
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หุ่นยนต์ป่ิ นโตสอง กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นายเจษฏา บ่อทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองวัสดุวิศวกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และ
มีโครงการจัดท�ำหุน่ ยนต์บงั คับขนาดเล็กส�ำหรับใช้ในการส่งอาหารและ
เวชภัณฑ์ ให้กบั ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ COVID-19 เพือ่ ช่วยลดการสัมผัสเชือ้ ไวรัส
ของบุคลากรทางการแพทย์และลดการใช้ชดุ PPE ในกิจกรรมทีบ่ คุ ลากร
ทางการแพทย์ตอ้ งใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย ให้แก่โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ โดย
ในเบือ้ งต้น กลุม่ งานนวัตกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตไิ ด้ทำ� การส�ำรวจ
ความต้องการใช้หุ่นยนต์ของโรงพยาบาล พบว่ามีความต้องการใช้              
หุน่ ยนต์จากโรงพยาบาลทัว่ ประเทศทัง้ สิน้ 145 แห่ง จ�ำนวน 393 ตัว
กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ จึงได้จัดท�ำหุ่นยนต์หุ่นยนต์บังคับขนาดเล็ก(หุ่นยนต์ปิ่นโต 2)
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 10 ตัว ซึง่ ส่วนประกอบของหุน่ ยนต์ปน่ิ โต 2 ประกอบด้วย
ชุดควบคุมรีโมทบังคับวิทยุ, ระบบกล้องทีส่ ง่ ข้อมูลภาพทีส่ ง่ ทางคลืน่ วิทยุ
โครงรถเข็น และระบบชุดขับเคลือ่ นหุน่ ยนต์ทพี่ ฒ
ั นาโดยกลุม่ งานนวัตกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุน ชุด telepresence จ�ำนวน
5 ชุด ซึง่ 1 ชุดประกอบไปด้วย tablet 2 ตัวทีท่ ำ� การติดตัง้ Application
ส�ำหรับใช้ในการสือ่ สารด้วยวีดโี อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ       
ผูป้ ว่ ย โดยได้ทำ� การส่งมอบหุน่ ยนต์ปน่ิ โต 2 ให้กบั โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

- โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธรเพือ่ คนพิการ จ�ำนวน
1 ตัว เมือ่ วันที่ 21พฤษภาคม 2564
- ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ�ำนวน 1 ตัว เมื่อวันที่                   
4 มิถนุ ายน 2564
- เรือนจ�ำกลางบางขวาง จ�ำนวน 1 ตัว เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2564
- เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 1 ตัว เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2564
- โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำนวน 1 ตัว เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2564
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- โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จ�ำนวน 2 ตัว  เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน
2564
- โรงพยาบาลลาดกระบัง จ�ำนวน 1 ตัว เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2564
- โรงพยาบาล สนาม ราชภัฏ ธนบุรี จ�ำนวน 2 ตัวเมือ่ วันที่ 15
มิถนุ ายน 2564
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างอย่างต่อ
เนือ่ งนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้รบั การจัดสรรเงินทุนจากส�ำนักงาน
การวิจยั แห่งชาติ (วช.) และด�ำเนินการจัดท�ำหุน่ ยนต์ปน่ิ โต 2 เพิม่ เติม
จ�ำนวน 80 ตัว เพือ่ มอบให้กบั โรงพยาบาลทัว่ ประเทศในการช่วยเหลือ
และสนันสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค covid-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภาวะที่วิกฤติ          
อีกทั้งสามารถพัฒนาและน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาและ
รองรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ได้ในอนาคตอีกด้วย
โดยเมือ่ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มกี าร
จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต 2 ให้โรงพยาบาลส�ำหรับส่งอาหารและ
เวชภัณฑ์ โดย มีศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง อว. เป็นผูม้ อบ หุน่ ยนต์ปน่ิ โด 2 จ�ำนวน 12 ตัวให้แก่        
โรงพยาบาล 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลลาดกระบังสถาบันบ�ำราศนราดูร โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร และ โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
นายสุรวุฒิ พวงมาลี     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กองวัสดุวิศวกรรม

ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมประเภท แก้ว พลาสติก
ยาง กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุทางการแพทย์ ต่อปีเป็นจ�ำนวน
มาก ทั้งผลิตเพื่อการใช้ภายในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่ง
สินค้าแต่ละชนิดต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการยังต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม หรือวิจัยและพัฒนา
สินค้าใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่
ขึน้ ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถทดสอบคุณภาพ
สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ หรืองานวิจยั นวัตกรรมใหม่ ทัง้ ด้านกายภาพ และความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ห้องปฏิบัติการก้าวเข้าสู่
ระบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยได้ดำ� เนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom
cloud meeting ตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่เดือน
เมษายน ถึง กันยายน 2564

การจัดฝึกอบรม ในครั้งนี้มีทั้งหมด 10 หลักสูตร รวมจ�ำนวน 31
ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมจากบุคลากรใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ โดยแบ่งเป็นบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์
บริการ มหาวิทยาลัย  4 แห่ง หน่วยงานราชการ 4  แห่ง และภาคเอกชน
การเพิม่ ศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรม แก้ว พลาสติก ยาง กระดาษ วัสดุกอ่ สร้าง วัสดุทางการ
แก้ว พลาสติก ยาง กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุทางการแพทย์ ให้ แพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 57 บริษัท   
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025 : 2017) จึงมี
ความส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สินค้าที่ผ่าน
การทดสอบได้รบั การยอมรับจากทัง้ ในและต่างประเทศ เป็นทีไ่ ว้วางใจ
ในคุณภาพ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงมุ่งมั่นที่จะขยาย
ขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกรายการทดสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน
ในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มคี วามเข้มแข็งและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต            
กรมวิทยาศาสตร์บริการนอกจากการให้บริการด้านการทดสอบ/สอบ
เทียบ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาวิธีทดสอบและ
การผลิตวัสดุอ้างอิงแล้ว ยังมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความ
รูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั และการให้บริการปรึกษาทางวิชาการแก่ผปู้ ระกอบ
การที่ประสบปัญหาในภาคการผลิตด้วย
ในปีงบประมาณ 2564 กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้ด�ำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง
(Conformity Assessment Body: CAB) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม           
เป้าหมายของประเทศ” โดยด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ              
ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017  ให้แก่บุคลากร
ในห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม
แก้ว พลาสติก ยาง กระดาษ วัสดุกอ่ สร้าง และวัสดุทางการแพทย์ โดย
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิ
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ล�ำดับ

ชื่อหลักสูตร

บุคลากรภายใน วศ. (คน)

บุคคลภายนอก วศ.
จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนหน่วยงาน

1.

ข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 : 2017

78

98

42

2.

การจั ด การความเสี่ ย งและโอกาสตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

91

84

47

3.

กฏการตัดสินใจเพื่อรองรับข้อก�ำหนด ISO/
IEC 17025 : 2017

113

74

38

4.

การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด

60

98

55

5.

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

45

88

40

6.

การจัดการเครื่องมือในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025

64

103

45

7.

การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

63

109

51

8.

การประกันคุณภาพและแผนภูมิควบคุม

63

96

51

9.

การจั ด ท� ำ เอกสารในระบบคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  

84

98

44

10.

สถิติส�ำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

70

87

41
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การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาของ
อาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและต่างประเทศ
นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์     นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

กลุม่ ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร (CLPT, DSS) กองความ
สามารถห้องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์ มีภารกิจในการให้บริการ
กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศ ซึ่งได้รับทุนงบประมาณจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ที่
สนับสนุนทุนวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบและสอบเทียบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกิจกรรมการทดสอบความช�ำนาญ และสร้าง        
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม                     
การทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ เพือ่ ยกระดับ
การยอมรับหน่วยบริการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารของกรม
วิทยาศาสตร์บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย CLPT, DSS
ได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010
และมีการพัฒนาการผลิตวัสดุควบคุม (Quality Control Sample)         
เพื่อการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ถือ
เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่างหนึ่งของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025  
เพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือในผลการทดสอบว่ามีความแม่นย�ำ ถูกต้อง
รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนที่ส่งตัวอย่างมา
ทดสอบ

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ต่อการเลีย้ งสัตว์ ดังนัน้
การท�ำอาหารเลี้ยงสัตว์ให้มีโภชนะต่างๆ ครบตามความต้องการของ
สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์มีความจ�ำเป็นต้องเอาวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเข้ากันใน
สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม และการวิ เ คราะห์ อ าหารสั ต ว์ แ บบประมาณ
(Proximate Analysis) เป็นการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารเบื้องต้นที่
ใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทางโภชนะของอาหารสัตว์ แบ่งรายการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความชืน้ (Moisture) หมายถึง ส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์สว่ นทีเ่ ป็นน�ำ 
้ โปรตีนหยาบ (Crude protein) นิยมท�ำการวิเคราะห์
โดยวิธีประมาณด้วยการหาธาตุไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารนั้น  
ไขมัน (Crude fat หรือ ether extract) โดยไขมันเป็นสารประกอบ
อินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืชและสัตว์ สามารถละลายได้ใน        
ตัวท�ำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น ether, benzene, acetone
และ chloroform แต่ไม่สามารถละลายน�้ำได้ เยื่อใยหยาบหรือกาก
(Crude fiber) เยื่อใยเป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตที่พบมากใน
พืช เถ้า (Ash) เถ้าในอาหารคือ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจากการ
เผาที่อุณหภูมิสูง 500 – 600 องศาเซลเซียส ถ้าค่าของเถ้าสูงกว่าปกติ
อาจมีการปลอมปนสารอืน่ เข้ามาในอาหารนัน้ เช่น ทราย เป็นต้น และ
คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย (Ntrogen Free Extract, NFE) หมายถึง
คาร์โบไฮเดรตทีเ่ ป็น non structural carbohydrate เป็นคาร์โบไฮเดรต
ส่วนที่สัตว์ทุกชนิดย่อยได้ง่ายและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยหาค่าได้
จากการรวมค่าความชื้น โปรตีนหยาบ ไขมัน เยื่อใยหยาบ และ เถ้าที่
ได้จากการวิเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วหักออกจาก 100

การจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร (proficiency
testing, PT) ด�ำเนินการโดยการจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ ให้แก่ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบผลการวัด รายการ Moisture,
Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs จ�ำนวน
139 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 131
หน่วยงาน และต่างประเทศ 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) C.P. Aquaculture
(India) Private Ltd., 2) CPF (INDIA) PRIVATE LIMITED
(BHIMAVARAM), 3) CHAROEN POKPHAND FOODS PHILIPPINES
CORPORATION, 4) C.P. Vietnam Corporation, 5) CPF (India)
Private Limited (VIZAG), 6) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd., 7) CPF
(INDIA) PRIVATE LIMITED (RAJAMUNDRY), 8) CPF (India)
Private Limited (Newasa) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ทำ� การทดสอบ
วิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางโภชนะที่มีอยู่ในอาหารสัตว์
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กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs
ได้มีการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่างก่อนที่น�ำจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง
และน�ำไปทดสอบวิเคราะห์หาค่าแล้วส่งผลทดสอบนั้นกลับมายัง CLPT, DSS ก็จะด�ำเนินการประเมินผลทางสถิติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC
13528  เพื่อประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ ซึ่งทางผู้ด�ำเนินงานเลือกใช้ z - score ส�ำหรับประเมินว่า ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
มีความเบี่ยงเบนไปจากกลุ่มมากน้อยเพียงใด สามารถค�ำนวณได้จาก

และมีเกณฑ์การประเมินค่า  z – score ดังตาราง
การแสดงค่า z - score

เกณฑ์การยอมรับ

| z |  ≤  2.0

ผลเป็นที่น่าพอใจ (satisfactory)

2.0  < | z |  <  3.0

ผลเป็นที่น่าสงสัย (questionable)

| z |  ≥  3.0

ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory)

สามารถสรุปผลการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการโดยใช้ค่า z – score
Test items

Number of results

Number of Participants (percentage)
| z | ≤ 2.0

2.0 < | z | < 3.0

| z | ≥ 3.0

Moisture, Temp. (103 ± 2) °C

66

54 (81.9)

3 (4.5)

9 (13.6)

Moisture, Temp. (135 ± 2) °C

88

71 (80.7)

9 (10.2)

8 (9.1)

Protein (N x 6.25)

121

116 (95.9)

1 (0.8)

4 (3.3)

Crude fat (solvent extraction)

93

77 (82.8)

7 (7.5)

9 (9.7)

Crude fat (solvent extraction after acid
hydrolysis)

34

32 (94.1)

2 (5.9)

0 (0.0)

Crude fiber

91

80 (87.9)

5 (5.5)

6 (6.6)

Ash

109

95 (87.2)

5 (4.6)

9 (8.2)

การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประเมินความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ และติดตามความต่อเนือ่ ง
ของความสามารถของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการวัดหรือทดสอบ เกณฑ์การประเมินค่า  z – score มีผลเป็นทีน่ า่ สงสัย (questionable) หรือมีผลไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ (unsatisfactory)
การใช้เครื่องมือหรือความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ

80

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

ชุดสมาร์ทคิทส�ำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ไม่สมั ผัสชนิด
อินฟาเรด
วีระชัย วาริยาตร์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
วันชัย ชินชูศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ  
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ปัจจุบนั เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ บบ
ไม่ สั ม ผั ส ชนิ ด อิ น ฟาเรด (Noncontact infrared thermometer :
IRT) ได้มกี ารใช้งานอย่างแพร่หลาย
ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจากเครื่ อ งวั ด
อุณหภูมิชนิดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้
งานได้สะดวก ปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ช้งาน
และผูถ้ กู ตรวจ จึงเป็นอุปกรณ์หลัก
ตามจุดคัดกรองต่างๆ เพือ่ ตรวจหา
และคัดแยกผู้ติดเชื้อ COVID-19
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีความต้องการ
เครือ่ งวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัด IRT จ�ำนวนมากอย่าง         แบบไม่สมั ผัสชนิดอินฟาเรด
เร่งด่วน ท�ำให้มีผู้ผลิตจ�ำนวนมาก
ผลิตออกมา ราคาขายเริม่ ตัง้ แต่หลักร้อย จนถึงพัน อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ น
มาเครือ่ งวัด IRT ทีว่ างขายในท้องตลาดทีผ่ ลิตอย่างเร่งด่วน อาจจะไม่
เคยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวัดอุณหภูมิ ซึ่งถ้าหาก
อุณหภูมทิ วี่ ดั มีความผิดพลาดอาจท�ำให้การวินจิ ฉัยโรคมีความผิดพลาด
ตามไปด้วย และส่งผลให้การคัดกรองผูป้ ว่ ย COVID-19 ขาดประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั การตรวจสอบเครือ่ งวัด
IRT เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.
3070 – 2563 หรือ ASTM E1965
– 98 (2016) โดยเครื่องมือหลักที่
ใช้ทดสอบความถูกต้องของผลการ
วัดอุณหภูมิของเครื่องวัด IRT คือ
Blackbody
แหล่งก�ำเนิดอุณหภูมิแบบวัตถุด�ำ 
(blackbody heat source) โดยปรกติ blackbody จะใช้ หลอดไฟฟ้า
เช่น arc lamp filament lamp หรือ fluorescent lamp ในการสร้างแสง
ภายใน blackbody แสงจะวิง่ สะท้อนภายใน และตกกระทบกับวัสดุที่
ใช้แผ่รังสีความร้อน ซึ่งอุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผ่นวัสดุนี้ ใช้ส�ำหรับตรวจ
สอบความถูกต้องของเครื่องวัด IRT อย่างไรก็ตามเครื่อง blackbody
ที่สามารถควบคุมการแผ่อุณหภูมิ และมีความถูกต้องแม่นย�ำสูง โดย
ปรกติจะมีราคาแพง และไม่นำ� ออกมาใช้นอกห้องปฏิบตั กิ าร ท�ำให้ไม่
เหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ตามจุดคัดกรองต่าง ๆของเชื้อ COVID-19

กลุม่ สอบเทียบเครือ่ งมือวัด
กองความสามารถห้องปฏิบัติ
การและรับรองผลิตภัณฑ์กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา
ชุดสมาร์ทคิท เพื่อใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ
ของเครือ่ งวัด IRT ท�ำให้ผใู้ ช้งาน
เครือ่ งวัด IRT มีความเชือ่ มัน่ ต่อ
ชุดสมาร์ทคิทส�ำหรับตรวจสอบ
ผลการวั ด อุ ณ หภู มิ ว ่ า ถู ก ต้ อ ง
ความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์
และน่าเชือ่ ถือ ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ไม่สมั ผัสชนิดอินฟาเรด
ประสิทธิภาพการตรวจหาผู้ติด
เชื้อ COVID-19 ตามจุดคัดกรองต่าง ๆ
องค์ประกอบหลักของชุดสมาร์ทคิททีใ่ ช้สร้างอุณหภูมิ คือแผ่นเพล
เทียร์ (peltier) โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสารกึ่งตัวน�ำ  ความร้อน
จะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ทีจ่ ดุ รอยต่อด้านหนึง่ และถูกดูดกลืนท�ำให้เย็นอีกด้าน
หนึ่ง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า peltier effect ปัจจุบันเพลเทียร์ได้มีการ
พัฒนาอย่างมาก เมือ่ จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แผ่นเพลเทียร์ หรือแผ่นร้อน
เย็น ก็สามารถท�ำให้เป็นอุปกรณ์กำ� เนิดอุณหภูมริ อ้ นและเย็น โดยด้าน
ที่เกิดอุณหภูมิร้อน จะเป็นด้านที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และใช้
ส�ำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิของเครื่องวัด IRT
ชุดสมาร์ทคิทส�ำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ไม่สมั ผัส
ชนิดอินฟาเรดประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ดังนี้
1. ชุดก�ำเนิดอุณหภูมิร้อนและเย็น หรือแผ่นเพลเทียร์
2. ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
3. ชุดเซ็นเซอร์และจอแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือ่ รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์แล้วแสดง
อุณหภูมทิ วี่ ดั ได้บนจอแสดงผล รวมถึงการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรง เพื่อให้แผ่นเพลเทียร์สร้างอุณหภูมิตามที่ก�ำหนด
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แผ่นเพลเทียร์ และหลักการท�ำงานของแผ่นเพลเทียร์

การท�ำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือ่ ควบคุมแผ่นเพลเทียร์ให้สร้างอุณหภูมติ ามทีก่ ำ� หนด ได้ใช้หลักการของระบบป้อนกลับ (feedback
control)

ระบบ feedback control ของชุดสมาร์ทคิท

เพือ่ ตรวจสอบความสามารถของชุดสมาร์ทคิท กลุม่ สอบเทียบเครือ่ งมือวัด ได้ดำ� เนินการสอบเทียบอุณหภูมขิ องชุดสมาร์ทคิท แล้วทดสอบการ
ใช้งานในการตรวจสอบเครือ่ งวัด IRT เปรียบเทียบกับเครือ่ ง blackbody ผลการทดสอบพบว่าชุดสมาร์ทคิทมีความแม่นย�ำในการสร้างและตรวจ
วัดอุณหภูมบิ นแผ่นเพลเทียร์ ในช่วงอุณหภูมิ 34-42 องศา ซึง่ มีประสิทธิภาพเพียงส�ำหรับการตรวจสอบเครือ่ งวัด IRT
เอกสารอ้างอิง
1. มอก. 3070 – 2563 เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมริ า่ งกายด้วยรังสีอนิ ฟาเรด
2. ASTM E1965 – 98 (2016) Standard Specification for Infrared Thermometers for Intermittent Determination of Patient Temperature
3. Blackbody [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 25 มกราคม 2565] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: https://www.britannica.com/science/blackbody
4. Peltier effect [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 25 มกราคม 2565] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: https://www.britannica.com/science/Peltier-effect
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นวัตกรรมพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ วศ.

SME หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่
มีบทบาทส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย และมีความหลากหลายอย่างมาก
นับตัง้ แต่ธรุ กิจการเกษตรไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการ
ค้าและขนส่ง รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆ ก่อนการระบาดของ Covid-19
ประเทศไทยมีจ�ำนวน SME ทั้งสิ้น 3 ล้านราย และกว่าร้อยละ 80 ของ
การจ้างงานทั้งประเทศเกิดขึ้นจากธุรกิจ SME อย่างไรก็ตาม จากการ
ระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อ                
ผูป้ ระกอบการ SME ไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการ
SME ทีห่ ายไปจากระบบแล้ว 35% จากจ�ำนวนทัง้ หมด 3 ล้านราย ส่วน
จ�ำนวนทีเ่ หลือในระบบส่วนใหญ่กล็ ว้ นอยูใ่ นความเปราะบางท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (ข้อมูลจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย)
ปัญหาของ SME ที่ส�ำคัญคือมีการจ้างแรงงานมาก ในขณะที่สร้าง                
รายได้สรู่ ะบบเศรษฐกิจได้นอ้ ย ในขณะที่ “นวัตกรรม” เป็นสิง่ ทีร่ บั รูโ้ ดย
ทัว่ กันว่า จะช่วยน�ำไปสูห่ นทางแห่งความรอดของเศรษฐกิจไทยในโลก
หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ดังนัน้ โจทย์ใหญ่ของ SME คือ ท�ำ
อย่างไรที่จะยกระดับขีดความสามารถด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการได้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  

ธนิษฐา  ภูลวรรณ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ  
กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในก�ำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ซึง่ มีภารกิจเกีย่ วกับการให้บริการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการด�ำเนินการก�ำกับดูแลและส่งเสริม วิจัยและ
พั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการน�ำนวัตกรรมจากภาครัฐเข้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรม SME ไทย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี
เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ วศ. โดยกอง
พัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.) มีบทบาทในการสร้างเครือข่าย
และพัฒนาพันธมิตรขององค์กร ด้วยการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพือ่
ขับเคลือ่ นงานวิจยั พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์อตุ สาหกรรม SME ไทย
โดยได้จัดท�ำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิทยาศาสตร์
และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ วศ. ให้แก่               
ผู้ประกอบการ SME รับทราบ ได้แก่ งานบริการวิเคราะห์วิเคราะห์
ทดสอบวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน งานบริการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด งานบริการสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี งานรับรอง
ความสามารถบุคลากร และงานรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ โดยการจัดท�ำคลิป “เปิดบ้าน วศ. บอกต่อ SME” จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 15 คลิป 15 Teaser เพื่อเผยแพร่ลงสื่อ social media ในเครือ
ข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจ�ำนวน 2 คลิป 2 Teaser ต่อเดือน และ
ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเรียนรู้จากการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ได้
ประกอบด้วยคลิปวิดีโอ ดังนี้
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1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหาร (ศูนย์ชิม)
2. การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ
3. ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ ด้านผลิตภัณฑ์เยือ่ และ
กระดาษ
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบสาร CBD ในเครื่องดื่ม
5. หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
6. ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ PAPR และกลุม่ นวัตกรรมหุน่ ยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
7. ห้องปฏิบัติการทดสอบภาชนะเมลามีนและผลิตภัณฑ์พลาสติก
8. ห้องปฏิบัติการวัสดุขั้นสูง (XRD, 3d printing, UTM)
9. ห้องปฏิบัติการทดสอบไขมันทรานส์
10. ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ยาและทดสอบหาประเภท
แก้ว
11. การรับรองความสามารถบุคคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17024
12. ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
13. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
14 การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 ออนไลน์
15. ห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ นวัตกรรมสีเขียวและงานวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม

นอกจากนี้ กอง พธ. ได้ร่วมกับนักวิจัยจากกอง
อว. ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
SME เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่
ครัวโลก (ระยะที่ 1) โดยจัดท�ำแบบฟอร์มส�ำรวจความ
ต้องการของผู้ประกอบการส่งไปให้สมาพันธ์เอสเอ็
มอีไทยส่งต่อให้ชผู้ประกอบการ พบว่ามีผู้ประกอบ
การ SME ทีม่ คี วามต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 ราย
ได้แก่ พาสต้าจิง้ หรีด ขนมเปีย๊ ะทุเรียน ขนมไทยขวัญ
กวินท์ น�ำ้ จิม้ แหนมเนือง วุน้ มะพร้าวน�ำ้ หอมผลิตภัณฑ์
นมและใช้แทนนม ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ ปูนใส ปูนแดง
น�้ำดื่มดริปกาแฟ อาหารตามโภชนาการ ผลิตภัณฑ์
จากแร่ น�ำ้ จิม้ ข้าวมันไก่ ทองม้วน ซอสปรุงรส อาหาร
พร้อมทาน อาหารปรุงส�ำเร็จ ดอกอัญชันอบกรอบ เบ
เกอรี่ ชาคอมบุฉะ ฟาร์มปูม้า และขนมขบเคี้ยว โดย
กอง พธ. ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการประสานงานรวบรวม
รายชือ่ และผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระกอบการต้องการพัฒนา
ส่งต่อให้กบั นักวิจยั กอง อว. และสือ่ สารเป็นระยะเพือ่
ติดตามความก้าวหน้า จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนิน
งาน และแจ้งให้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยรับทราบความ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นการสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาพันธมิตรขององค์กร และเป็นการสร้างระบบ
นิเวศการบริหารจัดการนวัตกรรมเพือ่ ช่วยให้นกั วิจยั
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้นัก
วิจัยสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ 5 ราย ได้สำ� เร็จภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน ในรายผูป้ ระกอบการผลิตขนมเปีย๊ ะ
ทุเรียน นักวิจัยสามารถยืดอายุขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียน
สดให้มีอายุการเก็บได้นานขึ้น และสามารถส่งออก
ไปยังประเทศพม่าได้ส�ำเร็จ

รับชมคลิปวิดโี อ
“เปิดบ้าน วศ. บอกต่อ SME”
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วศ.จัดประชุมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

วศ.โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ในงานThailand LAB
INTERNATIONAL 2020

วศ.ให้การรับรองห้องปฏิบัติการและ
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบฯ ยกระดับ
คุณภาพสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวนีระนารถ         
แจ้งทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี               
เป็ น ประธานในการประชุ ม ตรวจติ ด ตาม
คุณภาพภายใน ในระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพื่อพัฒนาการบริการของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เพื่อเน้นการให้บริการที่รักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
พร้อมพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้
แก่ผใู้ ช้บริการได้ตอ่ ไป ณ ห้องประชุมอัครเมธี
ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร วศ. เข้าร่วมพิธเี ปิดงาน Thailand
LAB INTERNATIONAL 2020 และ Bio Asia
Pacific 2020 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  
ด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ ผูผ้ ลิต
วัสดุอ้างอิง บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ ด้านห้อง
ปฏิบตั กิ ารงานวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุกอ่ สร้าง
ส�ำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า” พร้อมทั้ง
ส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทางประสาทสัมผัสเพือ่
การควบคุมคุณภาพสินค้าอาหาร” “ประโยชน์
ของการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการทดสอบ                  
ความช�ำนาญ (PT)” และ“ยกระดับการจัดการ
สารเคมีและห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับสาร
เคมี ใ นภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เข้ า สู ่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากล ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายปฐม สวรรค์
ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธมี อบใบรับรองระบบ
งานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั ิ
การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 รวม 42 ห้องปฏิบตั ิ
การ เป็นการแสดงศักยภาพของห้องปฏิบัติ
การทดสอบและผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอความ
ช�ำนาญห้องปฏิบัติการแล้ว ยังถือเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนารับรองระบบงานห้องปฏิบตั ิ
การ ท�ำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรอง
จากห้ องปฏิ บั ติการที่ ไ ด้ รั บการรั บ รองตาม
มาตรฐานสากลให้เป็นทีย่ อมรับมากยิง่ ขึน้ รวม
ทั้งผลักดันให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้รับการรับ
รองฯ ต่อไป
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วศ. เดินหน้างานวิจัยฯ
ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ
เซรามิก จ.ล�ำปาง

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2563 วศ.อว. มาในธีม DSS
Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์

วศ. จับมือ 3 หน่วยงาน ผนึกก�ำลัง
รับรองระบบงานไทยตอบสนองผู้ใช้
บริการ ด้วยเครือข่าย Single platform

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์
ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ           
ร่ ว มประชุ ม “การน� ำ งานด้ า นอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ขับเคลือ่ นไทย
ไปด้วยกันเพือ่ พัฒนาจังหวัดล�ำปาง” และร่วม
จัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาเซรามิก
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการของ
ล�ำปาง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน            
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย น�ำเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิต
ของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเชื้อ
เพลิงในการเผาได้รอ้ ยละ 10 – 30% และลด
การสูญเสียความร้อนหรือการเสือ่ มสภาพของ
อุปกรณ์เตา ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาก        
ยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับการรับรอง
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปควบคู ่ กั น ทั้ ง ภาค
อุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์
มีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ ศาลากลางจังหวัดล�ำปาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.จันทร์เพ็ญ
เมฆาอภิรกั ษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 รูปแบบใหม่ Virtual
Science Fair โชว์ผลงานและศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
โดยภายในบูธ วศ. ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์
เพื่อส่งเสริมสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ใกล้
ตั ว เกี่ ย วกั บ กระดาษ กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก ๆและ
เยาวชนเห็นถึงความส�ำคัญการใช้ประโยชน์
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่ ไป
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นพ.ปฐม สวรรค์
ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ       
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือผนึกก�ำลัง
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเพิม่ ผลิตภาพ
การมาตรฐานและนวัตกรรม เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการ แก้ปัญหาความ
ซ�้ำซ้อนและขาดการประสานงานหน่วยงาน
เซ็ น MOU ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ             
การรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบเครือ
ข่าย Single platform 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (วศ.),ส� ำ นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.),        
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (วพ.) และ
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มอกช.) น�ำระบบการรับรองแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้พัฒนาบริหารจัดการ
และพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ 
�้
กรุงเทพฯ
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วศ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกผนึกก�ำลัง
สถาบันการศึกษาและเอกชน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรม
ทรัพยากรธรณี หวังสร้าง Network
การพัฒนาบุคลากรและต่อยอด
ห้องปฏิบัติการในอนาคต

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.ภูวดี ตู้จินดา              
ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร น� ำ คณะเจ้าหน้าที่ล งพื้นที่   
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ติดตาม
ความก้าวหน้าหลังการลงนามบันทึกความ
เข้าใจ ระหว่าง วศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเชตศรีราชา โดยทั้งสามหน่วยงานเห็น
พ้องให้จดั ท�ำหลักสูตรประกาศนียบัตร (NonDegree) เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที           ่
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยเฉพาะ          
ภาคเอกชน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
“การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและ
รับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาท้องถิน่ ตามศาสตร์พระราชา” พร้อม
เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือ
ให้ข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการและแนวทาง
การให้ ก ารอบรมด้ า นระบบคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

วันที่ 12 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อม
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมหมาย
เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) พร้อม
คณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องการ
วิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาบุคลากรด้านการ
รับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งถือโอกาสเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการโดยยกให้ วศ. เป็นองค์กรชั้น
น�ำในด้านการบริการการทดสอบ สอบเทียบ
และการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและ
ภูมภิ าคอาเซียน การแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วม
กันในครัง้ นี้ จะส่งผลดีตอ่ ความร่วมมือของทัง้
สองหน่วยงานในอนาคตซึง่ วศ. พร้อมให้ความ
ร่วมมือ ทธ. อย่างเต็มที่
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วศ. ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
ให้กบั ส�ำนักงานเขตพระนคร
และพืน้ ทีค่ วบคุม 5 จังหวัด
บริการบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชน

วันที่ 28 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อม
คณะผูบ้ ริหาร ร่วมท�ำพิธสี ง่ มอบเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือสูตร วศ. จ�ำนวน 5,000 ขวด เพือ่ น�ำไป
ส่งมอบต่อให้กับส�ำนักงานเขตพระนคร และ
จังหวัดทีเ่ ป็นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ส�ำหรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส โควิด-19 และบริการแจกจ่ายให้แก่
ประชาชน ซึ่งในส่วนผสมและมีความเข้มข้น
แอลกอฮอล์ที่ 71.2% ซึง่ เป็นสูตรทีม่ คี วามเข้มข้น
เหมาะสมกับการใช้งานเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ แทน
ความห่วงใยที่ วศ. สามารถสนับสนุนและให้
บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

วศ.เตรียมขับเคลื่อนองค์กร
สู่ทศวรรษที่ 14 เล็งปรับแนวทาง
การท�ำงานในรูปแบบ Agile Team
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) จัดสัมมนาสือ่ สารองค์กรในรูปแบบ
ออนไลน์ เรือ่ ง “ยกเครือ่ ง วศ. สูท่ ศวรรษที่ 14”
เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับ
บุคลากร วศ. ในการเตรียมความพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนองค์กรจากระบบราชการเดิมไป
เป็น “องค์การมหาชน” ซึง่ จะเกิดขึน้ ในปี 2565
นโยบายและแนวทางการปรับตัวตลอดจน        
รู ป แบบการท� ำ งานของ วศ. ในมิ ติ ใ หม่                   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับรูปแบบการท�ำงาน
ให้เป็น Agile Team คือแนวคิดการท�ำงานของ
องค์กรยุคใหม่เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
ท�ำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ลดขั้นตอนและงานเอกสารแต่ให้มุ่งเน้นที่         
การสื่ อ สารและมี ที ม เพื่ อ การตอบสนอง          
ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจมากขึ้น
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

วศ. ห่วงใยคนกรุงฯ เก็บน�้ำประปา
ตรวจพิสูจน์พบเกินมาตรฐาน
แนะวิธีก�ำจัดความเค็ม
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

วศ.เป็นหน่วยตรวจสอบหรือตรวจ
วิเคราะห์เสือ้ กาวน์ทางการแพทย์ ชุด
คลุมและผ้าส�ำหรับชุดปฏิบตั ทิ างการ
แพทย์ มีผลบังคับใช้ 3 ปี

นพ.ปฐม สวรรค์ ป ั ญ ญาเลิ ศ อธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า ช่วงเดือน
มกราคม 2564 ถึงปัจจุบนั พบว่า คนกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑลประสบภาวะน�ำ้ ประปาเค็ม
ซึง่ จากข้อมูลเบือ้ งต้นสาเหตุของน�ำ้ ประปาเค็ม
เกิดจากสภาวะภัยแล้งและมวลน�้ำทะเลหนุน
สูงกว่าปกติ ส่งผลให้แหล่งน�้ำผลิตประปามี
ความเค็มเกินมาตรฐาน จากการทดลองเก็บ
ตัวอย่างน�้ำประปาภายในกรมฯ มาตรวจหา
ปริมาณคลอไรด์ เมือ่ วันที่ 3 และ 8 กุมภาพันธ์
2564 พบว่ามีคา่ คลอไรด์เท่ากับ 345 และ 271
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ ค่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดของ
น�ำ้ บริโภคจะต้องมีคา่ คลอไรด์สงู สุดไม่เกิน 250
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ โทษของการบริโภคน�ำ้ เค็ม
นั้นไม่มีอันตรายต่อคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ
เนื่องจากในชีวิตประจ�ำวันเราได้รับคลอไรด์
จากการรับประทานอาหารมากกว่าในน�้ำดื่ม
แต่จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เช่ น เด็ ก เล็ ก ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ที่ ม                              ี
โรคประจ�ำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน                  
โรคความดันโลหิต โรคทางสมอง เป็นต้น

เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ที่ ผ ่ า นมา     
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                             
ได้ออกประกาศ เรือ่ ง บัญชีองค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ ในและ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบหรื อ
วิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. 2564                       
โ ด ย ก� ำ ห น ด ใ ห ้ ก อ ง วั ส ดุ วิ ศ ว ก ร ร ม                                  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจ
สอบ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
ตามรายการและวิธีทดสอบ ได้แก่ เสื้อกาวน์
ทางการแพทย์ ชุดคลุมปฏิบัติการทางการ
แพทย์ และผ้าส�ำหรับเสื้อกาวน์และชุดคลุม
ปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ โดยมีรายการทดสอบ
ความต้ า นน�้ ำ ซึ ม โดยใช้ เ ครื่ อ งทดสอบ                   
แบบความดั น น�้ ำ สถิ ต และใช้ วิ ธี ท ดสอบ            
แบบ AATCC 127:2017(2018)e (option 2)
ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70:2012           
ซึ่งประกาศมีผลใช้บังคับ 3 ปี นับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป
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วศ. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอด
การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและ
หัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล

วศ. ยกระดับผ้าบาติก
ด้วยสีธรรมชาติสร้างเอกลักษณ์
ประจ�ำถิ่น ตอบโจทย์ “ กระบี่โมเดล”

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(วศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มูลนิธิ ณภาฯ สนับสนุนการศึกษาวิจยั พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรและ
หัตถกรรมท้องถิน่ โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนาย
เอกภพ เดชเกรียงไกรสร รองประธาน มูลนิธิ
ณภาฯ เป็นผูแ้ ทนลงนาม เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพร
และหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
โดยจะร่วมกันก�ำหนดทิศทางการวิจยั การเสริม
สร้างศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
พั ฒ นาในระดั บ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพของพื้นที่ ณ อาคารพระจอมเกล้า
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร และคณะ        
ลงพื้นทีติดตาม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ งการสร้ า งนวั ต กรรมชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจาก
โควิด -19 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ (กระบีโ่ มเดล)
โดยการพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานกระบวนการผลิ ต                
และ การก�ำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบใน                     
การย้อมธรรมชาติสำ� หรับผ้าบาติก วศ. ลงพืน้
ที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ด้านเทคนิคการย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น   
ลู ก เหล ลู ก ราม ลู ก เลื อ ด ฯลฯ เป็ น แม่ สี                      
ในการย้อมและใช้สารจากธรรมชาติเป็นฟิกสี
ซึง่ การมัดย้อมผ้าเหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดลวดลาย
บนผืนผ้าที่ไม่ซ�้ำกัน จากนั้นน�ำผ้าไปเขียน
ลวดลายบาติกทีม่ เี อกลักษณ์ประจ�ำถิน่ เพือ่ ให้
เกิ ด งานตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละวั ฒ นธรรมที              ่
โดดเด่ น ของพื้ น ถิ่ น ณ กลุ ่ ม ต้ น ทั ง บาติ ก
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

90

Annual Report 2021
รายงานประจ�ำปี 2564

วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิก
เครือช่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
ในการประชุ ม เครื อ ข่ า ยศู น ย์ ป ระสานงาน
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศปว.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดยมี             
ผูแ้ ทนจาก 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว.
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เพือ่ การหารือ
แนวทางการสร้ า งกลไกที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้                    
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถเข้าถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนการสร้าง
นวัตกรรม โดยการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล
การสืบค้นส่วนกลางของ ศปว. ให้เกิดการเข้าถึง
และเชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศของ 30 หน่วยงาน
สมาชิก ศปว. ด้วยระบบการประยุกต์เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง          
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของประเทศ
ต่อไป

วศ.จัดอบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เตรียมพร้อมรองรับ
การบังคับใช้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน
การฝึ ก อบรม แนวทางปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพือ่ เตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการบังคับใช้ โดยมี นาย
ชวิน อุน่ ภัทร อาจารย์ประจ�ำศูนย์กฎหมายแพ่ง
คณะนิตศิ าสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นางสาวภิญญู
กํ า เนิ ด หล่ ม ผู ้ อ� ำ นวยการกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมสรรพากร นายพฤทธิ์                            
แกะกระโทก ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย สป.อว.
เป็นวิทยากร ในการอบรมออนไลน์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บุคลากร วศ. และ สปอว.
เข้าร่วมเพือ่ ให้บคุ คลากรของหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สิทธิ ขอบเขต       
ในการน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ การคุ ้ ม ครองและ                 
ข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวัง           
ในการถู ก น� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ และสิ่ ง ที่ อ งค์ ก ร             
ควรระวั ง เมื่ อ น� ำ ชุ ด ข้ อ มู ล มาใช้ ทั้ ง ภายใน          
และภายนอก  ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6
ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.เสริมความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร
ยกระดับการทดสอบและสอบเทียบ
ตามมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ าร (พศ.)
ได้จัดอบรมออนไลน์(ZOOM) หลักสูตร สถิติ
ส�ำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 22-23
เมษายน 2564 โดยมีวิทยากรมืออาชีพทาง
ด้านสถิติ ได้แก่ อาจารย์จนั ทรัตน์ วรสรรพวิทย์
อาจารย์ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ และอาจารย์
ปัญญา  ค�ำพยา มาเป็นวิทยากร ซึง่ การอบรม
ครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจสมัครเข้าร่วมอบรม 50 คนจาก
12 มหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมออนไลน์ ณ
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน17025

วศ.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน�้ำ ยกระดับการวัด
ค่า Chemical Oxygen Demand
(COD)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยกลุ่มทดสอบความช�ำนาญห้อง
ปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการ
และรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบ
ความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency
testing, PT) โดยได้ด�ำเนินการจัดส่งตัวอย่าง
น�ำ ้ ให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารทีส่ มัครเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จ�ำนวน
292 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
ด� ำ เนิ น การทดสอบผลการวั ด ในรายการ
Chemical Oxygen Demand (COD) in water
และส่งผลกลับมายังกลุม่ ทดสอบความช�ำนาญ
ห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประเมินผลทางสถิตเิ ปรียบ
เทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่าง
หนึ่งของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO/
IEC17025 สร้างความน่าเชื่อถือในผลการ
ทดสอบว่ามีความแม่นย�ำถูกต้อง และเป็นที่
ยอมรับทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทัง้ ในและ
ต่างประเทศต่อไป
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วศ.หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จับมือภาคเอกชน
ดันเทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน
พร้อมเปิดให้สร้างโอกาสใหม่
ทางธุรกิจ

วันที่ 17 พ.ค. 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ รมว.อว. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) นายแสงชัย
ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
หนุ น ผู ้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ไ ทยฝ่ า วิ ก ฤติ            
โควิด – 19 ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน
ประกอบด้วย
1.เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ  
2.บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดบิ แลtผลิตภัณฑ์                  
3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีไทยให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์โควิด
– 19 ไปให้ได้ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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วศ.ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน
โรงพยาบาลสนามของ อว.

วศ.ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์
ปัญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่ ว มสนั บ สนุ น นวั ต กรรมวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์
ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย แอลกอฮอล์
ล้างมือสูตร วศ. ขนาด 60 มล. จ�ำนวน 500 ขวด
ชุด PPE (Unisex’s Coverall nonwoven
Disposable color White Type 5B/6B) จ�ำนวน
1,000 ชุด และเสื้อกาวน์ (Unisex’s Isolation
nonwoven Disposable Level 2) จ�ำนวน
1,000 ชุด เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19) และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของยุคบากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลสนามของหน่วยงานสถาบันใน
สังกัด อว. ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์              
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.  เป็นผู้รับมอบ  
ณ ห้องโถงชัน้ 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

วันที่ 22 มิถนุ ายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)                  
โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนาม
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีของกองเทคโนโลยี
ชุ ม ชน ระหว่ า ง กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร               
กับ บริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
ผู้ประกอบการจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
จากปลายข้าวไขมันต�ำ่ อบกรอบด้วยไมโครเวฟ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รอกโปรตี น จากพื ช                    
เพือ่ ยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ในเชิงพาณิชย์ โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิ ศ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร                          
และผู ้ ป ระกอบการ ร่ ว มลงนามข้ อ ตกลง                 
ความร่วมมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)            
ณ ห้องอัครเมธี ชัน้ 6 อาคาร ดร.ตัว้ ลพานุกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบ PAPR
ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพ
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนา
ชุดคุณภาพสูง

วศ.อบรม “สถิติส�ำหรับการประเมิน
ผลกิจกรรมทดสอบความชํานาญ
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

วศ. จับมือ วว.และ สวทช.
เสวนา“ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน
สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทย
สู้ภัยโควิด”

นพ.ปฐม สวรรค์ ป ั ญ ญาเลิ ศ อธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. มีความ
ห่วงใยจึงได้พัฒนาเครื่องมือและงานบริการ
ทดสอบชุด PAPR ทางการแพทย์เพือ่ สนับสนุน
กลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด PAPR
เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน สร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ผู้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์ วศ.           
ได้จดั ท�ำประกาศ เรือ่ ง “ข้อก�ำหนดคุณลักษณะ
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศ
บริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์” และได้เร่งพัฒนาสร้าง
เครือ่ งมือทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ชุด PAPR จนสามารถให้บริการทดสอบได้เป็น
อย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
พันธมิตร อาทิ วชิรพยาบาล สจล. และภาค
เอกชนต่างๆ ปัจจุบนั วศ.ได้ให้บริการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุด PAPR ให้แก่ผผู้ ลิตไทยจ�ำนวน
หนึ่ ง เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ

วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2564 กลุ ่ ม ทดสอบ                 
ความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร กองความสามารถ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์                    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง “สถิติ
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ผลกิ จ กรรมทดสอบ               
ความชํานาญ ตามมาตรฐาน ISO 13528”         
ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.พจมาน ท่ า จี น                        
ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตั ิ
การ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรใน
การอบรมครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด          
60 หน่วยงานเพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
โปรแกรมการทดสอบความชํ า นาญฯ                   
และหน่ ว ยงานที่ ด� ำ เนิ น การจั ด โปรแกรม              
การทดสอบความชํ า นาญฯ ทั้ ง บุ ค ลากร           
ภายใน วศ. และบุคลากรภายนอก มีความรู้
ความเข้าใจข้อกําหนด ISO 13528: 2015 และ
สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง                
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์(พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธาน
เปิดงานเสวนา เรือ่ ง “ศึกษาอดีต เรียนรูป้ จั จุบนั
สู ่ อ นาคตกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยสู ้ ภั ย โควิ ด ”             
จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) และส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพือ่ ให้ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ ด้านประวัตศิ าสตร์
วิวฒ
ั นาการความเชือ่ มโยงในการพัฒนาองค์กร
ด้านวิทยาศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั และ
สามารถมองภาพอนาคตประเทศไทยได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญของกระทรวง
อว. ในฐานะเป็นกระทรวงแห่งความรู้ ศิลปะ
วิ ท ยาการ ผสมผสานทั้ ง สั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องแถลงข่าว
ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าฯ สป.อว.
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วศ. เดินหน้า Clean and Clear
หนุน “โครงการ อว.พารอด”
ส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว ประธานเปิดโครงการ
ส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน  โดย วศ. ได้รับ          
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวขึ้น โดยด�ำเนินการผลิตน�้ำยาฆ่าเชื้อ
เพือ่ ใช้ในการฆ่าเชือ้ ท�ำความสะอาดพืน้ ที่ และ
ให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวง อว. น�ำไป
ใช้ โดยมีนกั วิทยาศาสตร์ของ วศ. เป็นวิทยากร
อบรมวิ ธี ก ารผสมน�้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติในการท�ำความสะอาดให้เป็น
ไปตามมาตรการของกรมอนามัย พร้อมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสม และชุด PPE       
ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ จิ ต อาสาทั้ ง หมดในครั้ ง นี             ้
เป็ น อี ก โครงการช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
ประชาชนในการคืนพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน
หลั ง จากที่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น โรงพยาบาลสนาม               
ศูนย์พักคอย และอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว        
มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ        
ให้ประชาชนได้ท�ำกิจกรรมและใช้ประโยชน์  
ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา
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วศ.รับรางวัลเลิศรัฐ
ผลงานการยกระดับการให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกัน
เชื้อโควิด-19

วศ. มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2”
ให้ 6 โรงพยาบาลลดความเสี่ยง
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 16 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปญ
ั ญา
เลิ ศ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (วศ.)         
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ
ประจ�ำปี 2564  จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ
เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน               
ซึง่ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำ
ปี 2564 ระดับดี ในสาขาบริการภาครัฐ ได้แก่
ผลงาน : การยกระดับการให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ประกอบด้วยกองวัสดุ
วิศวกรรม , กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค
,และส�ำนักงานเลขานุการกรม มีวตั ถุประสงค์
ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปอ้ งกัน
เชื้อโควิด-19

วันที่ 29 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธานในพิธี
มอบหุ ่ น ยนต์ ป ิ ่ น โต 2 ซึ่ ง พั ฒ นาโดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ส�ำหรับใช้ในการขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์
แก่ โ รงพยาบาลทั้ ง 6 แห่ ง ประกอบด้ ว ย                
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก, สถาบันประสาทวิทยา,
โรงพยาบาลลาดกระบัง, สถาบันบ�ำราศนราดูร,
โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร และ               
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ ถือเป็นการเปิดกิจกรรม
การส่งการมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” จ�ำนวน           
80 ตั ว ให้ แ ก่ โ รงพยาบาลในกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ในการใช้หนุ่ ยนต์ชว่ ยส่งอาหารและเวชภัณฑ์
ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะการดูแลรักษา       
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
หน่วยงาน อว. และผูแ้ ทนโรงพยาบาล เข้าร่วม
งาน ณ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษา
นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ  
คณะผู้จัดท�ำ
นางสาวภัทริยา  ไชยมณี
นางสาวกัญญา  ม่วงแก้ว
นางจุฑาทิพย์  ลาภวิบูลย์สุข
นางเยาวลักษณ์  ชินชูศักดิ์
นางสุวรรณี  แทนธานี
นางสาวเบญจพร  บริสุทธิ์
นางสาวสุวศรี  เตชะภาส
นางสาวอุสุมา  นาคนิคาม
นางสาวปริดา จ�ำปีเรือง
นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี
นายปรีชา  ค�ำแหง
นางเทียรทอง  ใจส�ำราญ
นางสาวโชติรส  ชูจันทร์
นางสาวจิตลดา  คณีกุล
นางสาวอัคราวดี  เรืองโรจน์

กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
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