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ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา 
 

ความเปนมา 
 
                      น้ําเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต  ซ่ึงทุกคนตองใชสําหรับการบริโภคและอุปโภคเปนประจําทุกวัน  
การใชน้ําท่ีสะอาดปราศจากความกระดาง สี กล่ิน รส สารแขวนลอย และจุลินทรีย จะเปนผลดีตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
                     จากการดําเนินถายทอดเทคโนโลยี  การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการผลิตเครื่องกรองน้ําเพื่อกาการอุปโภค
บริโภคของสํานักเทคโนโลยีชุมน    กรมวิทยาศาสตรบริการ   ต้ังแตป 2547   เปนตนมา   พบวาประชาชนในชนบทมีปญหา
การขาดแคลนน้ําใชสําหรับอุปโภคและบริโภค    เนื่องจากระบบประปายังไมท่ัวถึง  จึงทําใหประชาชนโดยสวนมากจะใชน้ํา
บาดาลในการอุปโภคและบริโภค        ซ่ึงน้ําท่ีใชพบวาสวนใหญเปนน้ํากระดาง  มีแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีละลายอยูใน
ปริมาณท่ีคอนขางสูง    การนําน้ําดังกลาวไปใชจะมีผลเกิดคราบขาวข้ึนกับเครื่องสุขภัณฑ  การใชซักลางเส้ือผาก็ทําใหเส้ือผา
เปรอะเปอน  และ บางแหลงชาวบานก็นําน้ํานี้ไปดื่ม จึงทําใหประสบปญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได   สําหรับการกรองน้ํา
กอนการใชงานจึงมีความจําเปนเพื่อทําใหคุณภาพน้ําดีข้ึน   โดยสารกรองที่ใชมีสารเคลือบแมงกานีสไดออกไซด   เรซิน   
และถานกัมมันต   แตเม่ือใชไประยะเวลาหนึ่งสารกรองจะหมดประสิทธิภาพ ทําใหคุณภาพน้ํามีความกระดางเหมือนเดมิ   ซ่ึง
การสังเกตวาสารกรองหมดประสิทธิหรือไม ไมสามารถสังเกตดวยตาเปลา ตองมีการทดสอบคุณภาพน้ําท่ีได เพื่อการ
บํารุงรักษาและการเปลี่ยนสารกรองใหม  แตประชาชนสวนมากไมไดมีการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนการใชงาน     เนื่องจากมี
ความยุงยาก และตองใชเวลาในการวิเคราะห  
                     สําหรับประชาชนในเขตเมืองจะใชน้ําประปาเปนหลัก      ซ่ึงในน้ําประปาจะมีแคลเซียมอยูปริมาณหนึ่ง แตไมสูง
เหมือนน้ําบาดาล    จึงไมเหมาะสําหรับการบริโภค ดังนั้นกอนนําน้ําไปบริโภค    จึงตองผานระบบกรองท่ีใชเรซินและถานกัม
มันต  แตอายุการใชงานของเรซินและถานกัมมันต   ข้ึนอยูกับปริมาณสารท่ีมีอยูในน้ํา  จึงมีความจําเปนตองมีการทดสอบ
คุณภาพน้ํากอนการใชงาน โดยเฉพาะความกระดางของน้ํา แตประชาชนสวนมากก็ไมไดมีการทดสอบคุณภาพน้ํากอนการใช
งานเชนกัน   
 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
 
                     สํานักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตรบริการ  จึงไดมีการพัฒนาผลิตชุดทดสอบความกระดางในน้ํา ท่ีมีความ
สะดวกและใชงานไดงาย  สามารถบอกไดท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชุดทดสอบความกระดางในน้ําท่ีผลิตนี้ เปนการ
ทดสอบโดยวิธีเปรียบเทียบสีท่ีเกิดข้ึน โดยการหยดสารละลายท่ีทําใหเกิดสีลงในตัวอยาง ก็จะเกิดปฏิกิริยาระหวางสารละลาย
กับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําทําใหเกิดสี ซ่ึงสีท่ีปรากฏจะมีความเขมขนของสีเปล่ียนไปตามปริมาณของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในน้ํา จากนั้นเปรียบเทียบสีท่ีเกิดข้ึนกับสีมาตรฐาน ก็จะรูวามีปริมาณสารแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําเทาไร 
หรือมีความกระดางในน้ําเทาไร 
 

 
 



2 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 
                     เพื่อใหชุมชน ประชาชน สามารถนําชุดทดสอบความกระดางในน้ํา ไปใชวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนนําน้ํามาใช
ประโยชน โดยมีความสะดวก ไมยุงยาก และใชเวลาในการทดสอบประมาณ 5 นาที ทําใหทราบคุณภาพกอนการใชงาน และหา
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการใชงาน หรือนําไปใชสําหรับการบํารุงรักษาและการเปล่ียนสารกรองใหม 
ทําใหประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี สงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 

กลุมเปาหมาย 
                     ชุมชนท่ีใชน้ําประปาหมูบาน  ธุรกิจชุมชน รีสอรต และประชาชนท่ัวไป 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ      
                     สํานักเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท      0 2201 7112 
โทรสาร        0 2201 7102 
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การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก 
 
ความเปนมา 
                     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี มุงเนนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาแปลงใชใหสอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน     และนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาด 
                     ผลิตภัณฑตุกตาเซรามิกไทย  เปนผลิตภัณฑซ่ึงเปนภูมิปญญาของชาวบานท่ีไดรับการสืบทอด 
กันมาเปนเวลานานนับรอยป     ผลิตโดยการปนดินเปนตุกตาไทยขนาดเล็ก      เพื่อแสดงเร่ืองราวประเพณี วัฒนธรรม และ
วรรณกรรมตาง ๆ    มักใชดินทองถ่ินเปนวัตถุดิบ  การปนข้ึนรูปดวยมือ     เผาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
และตกแตงสีสันดวยสีน้ํามัน   หรือสีน้ํา   ผลิตภัณฑท่ีผลิตมีความละเอียดประณีตนอย   และมีราคาถูก 
                     ในป  2552    กรมวิทยาศาสตรบริการ    ไดดําเนินการสํารวจความตองการเทคโนโลยีเซรามิก 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการในจังหวัดอางทอง  และไดประชุมรวมกับกลุมผูประกอบการตุกตาเซรามิก ไดขอมูล
ความตองการของผูผลิต ดังนี้ 

1.   ตองการใหผลิตภัณฑตุกตามีความคงทน แข็งแรงมากข้ึน 
2.   ตองการเพิม่ทักษะและความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
3.   ตองการใหผลิตภัณฑตุกตามีรูปแบบท่ีหลากหลายและมีความเปนสากลมากข้ึน 
4.   ตองการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   

                     จากขอมูลความตองการดังกลาว   กรมวิทยาศาสตรบริการ   ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก  จึงไดดําเนินการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตตุกตาเซรามิกไทยใหมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑมี
คุณภาพและรูปแบบหลากหลายมากย่ิงข้ึน  โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศและปรับใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม   เพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ  เพิ่มรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เปนการสนับสนุนภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน ใหดํารง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไทยสืบตอไป 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
                     กรมวิทยาศาสตรบริการ   ไดดําเนินงาน กิจกรรมวิจัย    “การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก”  
ป 2553   ผลการดําเนินงาน  ไดตนแบบผลิตภัณฑตุกตาไทย จํานวน 20 รูปแบบ และไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตให
ผูประกอบการแลว จํานวน 3 ราย   3 คร้ัง ดังนี้ 
      1.  หลักสูตร “การข้ึนรูปและการ ตกแตงสีผลิตภัณฑตุกตาชาววัง”   ณ   ศูนยตุกตาชาววังบานบางเสด็จ   
ต.บานบางเสด็จ  อ.ปาโมก   จ.อางทอง  วันท่ี 21-22  มิ.ย.  53  
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      2.  หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตารอนแร จ.ระนอง”   ณ  หมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน   
อ.เมือง   จ.ระนอง วันท่ี 19-21  ก.ค.  53  
      3.  หลักสูตร “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตุกตาเบญจรงค”  ณ  ชัยนาทเซรามิค ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท วนัท่ี 
29-31  ก.ค.  53 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
                  -  ผูผลิตไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตุกตาไทยเซรามิกท่ีเหมาะสมทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงข้ึน และผลิตภัณฑมีคุณภาพ 
                     -  ผูผลิตไดรับองคความรูและมีทักษะความชํานาญเพ่ิมข้ึน 
                     -  เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑทางดานศิลปะและมูลคาของผลิตภัณฑตุกตาเซรามิกไทย 
                     -  รักษาเอกลักษณดั้งเดิมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาตุกตาไทยใหเกิดผลิตภัณฑรูปแบบใหมท่ีหลากหลาย 

 
กลุมเปาหมาย 
     1.  ศูนยศิลปาชีพฯ 
     2.  ผูประกอบการเซรามิกท่ัวไป 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
                     สํานักเทคโนโลยีชุมชน   
โทรศัพท     0 2201 7407 
โทรสาร       0 2201 7373 
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ฐานขอมูลหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 

ความเปนมา 
 

  กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตรบริการ ไดเร่ิมพฒันาระบบฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางวทิยาศาสตรภายในประเทศเปน Webbased Application 
ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน ทําการเผยแพรใหบริการขอมูลดังกลาวผานระบบเครือขายอินเตอรเนต็ท่ี
เว็บไซต http://labthai.dss.go.th และในปงบประมาณ 2552 ไดมีการวางแผนงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหมีความ
ทันสมัย ใชงานงาย ท้ังในดานความสวยงามและความถูกตองของขอมูล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชงานและการคนหา
ขอมูล เพื่อตอบสนองความตองการใชงานดานความความพึงพอใจใหกับผูเยี่ยมชมในอนาคต 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
 

  กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตฐานขอมูล
หองปฏิบัติการเชิงพื้นท่ีใหมีความทันสมัยและสวยงาม ภายในเว็บไซตมีการนําเสนอขอมูลในหัวขอตางๆดังตอไปนี้ เชน
ขอมูลองคกร ระบบฐานขอมูลหองปฏิบัติการ กิจกรรมทดสอบความชํานาญ เว็บบอรด ลิงคเว็บไซต การรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ ซ่ึงในหวัขอการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ มีฐานขอมูลรายช่ือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ ผูใชบริการสามารถคนหารายชื่อ
หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการจําแนกตามสาขาและขอบขายท่ีไดรับการรับรองตามท่ี
ผูใชบริการเลือก 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
 

             ขอมูลรายช่ือหองปฏิบัติการ  ท่ีไดรับการรับรองมีการจัดเก็บและนําเสนออยางเปนระบบจําแนกตามสาขาการ
รับรองและขอบขาย   ผูประกอบการหรือบุคคลท่ัวไปสามารถเลือกใชบริการหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   จากฐานขอมูลดังกลาวไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กลุมเปาหมาย 
 

1. หนวยงานภาครัฐ 
2. ภาคธุรกิจเอกชน 
3. ภาคการผลิต วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
                            สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท              0 2201 7165 
โทรสาร   0 2201 7201 
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กิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)  
ผานการฝกอบรมผานเครอืขายอินเทอรเน็ตของกรมวิทยาศาสตรบริการ  

http://www.e-learning.dss.go.th 
ความเปนมา  
                     กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) เปนหนวยราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        มีวิสัยทัศน
เปนองคกรเช่ียวชาญและแหลงอางอิงทางวิชาการระดับชาติดานการวิเคราะหทดสอบ ท่ีไดรับความเช่ือถือในระดับสากล 
เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันแกภาคการผลิต การคา การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางยั่งยืน หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรของ วศ. คือ พัฒนาเปนศูนยการฝกอบรมแหงชาติ มีเปาประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการ
พัฒนากําลังคนทาง ว&ท ของประเทศใหมีขีดความสามารถระดับสากล สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว โดยใหบริการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มขอบเขตการ
ใหบริการฝกอบรม เปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูดวยตัวเองไดตามความสามารถ ในทุกเวลา และทุกสถานท่ี โดยผาน
คอมพิวเตอรเครือขาย หลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาข้ึนเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด  SCORM 
(Shareable Content Object Reference Model)   
 
สรุปผลการดําเนินงาน  
                     การดําเนินโครงการพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในรอบป 2553   ท่ีผาน
มา     มีผูสนใจเขารับการอบรมเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก รายละเอียดดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1   แสดงจํานวนผูเขารับการอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตต้ังแตป 2547 – 2553 
 
 

จํานวนผูเขารับการอบรบผานเครือขายอินเทอรเน็ต (คน)
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                     การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 23 หลักสูตร มีผูเขารับการฝกอบรม
ท้ังส้ิน 5,027 คน เปนภาคเอกชน 2,054 คน ภาครัฐ 1,064 คน รัฐวิสาหกิจ 88 คน ภาคการศึกษา 1,356 คน หนวยงานอิสระ 
126 คน และอ่ืนๆ  341 คน ผูที่ผานการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด คือ ผูท่ีเรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% 
ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยใชเวลาเรียนแตละหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนไมนอย
กวา 80% มีจํานวน 2,386 คน  

     โดยในปงบประมาณ 2553 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการไดทํากิจกรรมรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ผานการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมอบซีดีหลักสูตรฝกอบรม
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด และ บริษัท ระยองโอ
เลฟนส จํากัด เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน 

 
 
            ภาพท่ี 2   ภาพขาวกิจกรรมการมอบซีดีหลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  
หนวยงานที่สนใจตองการขอรับซีดีหลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถติดตอขอรับไดท่ี สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มีหลักสูตรฝกอบรม 13 หลักสูตร 
และในป 2553 ไดพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม อีกจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะห
ทดสอบ 2 และหลักสูตรหลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนไดท่ี website 
http://www.e-learning.dss.go.th โดยไมเสียคาใชจาย 
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ภาพท่ี 3   แสดงหนาเว็บไซตของ http://www.e-learning.dss.go.th 

 

ประโยชนท่ีไดรับ  
        1.  บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีชองทางการเรียนรูมากขึ้น ทําใหสามารถเพ่ิมพูนความรูและ

ทักษะไดอยางตอเนื่อง 
         2.  สรางนวัตกรรมดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
 
กลุมเปาหมาย    

                     ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ นักวจิัย นิสิต นักศึกษา 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
                        กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
                        สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
โทรศัพท        0 2201 7439 
โทรสาร          0 2201 7438 
e-mail :         elearning@dss.go.th 
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โครงการขยายฐานการเรียนรูเพ่ือการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 

ความเปนมา 
                     สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะท่ีเปนแหลง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหมีการนําขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ไปใชประโยชน ไดจัดใหมีกิจกรรมฝกอบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ภายใตโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเปนการแนะนําแหลงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีสําคัญ  วิธีการหรือเทคนิคในการสืบคนสารสนเทศท้ังท่ีอยูในรูปส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมี
การแนะนําเว็บไซตท่ีสําคัญและบริการตาง ๆท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาไดตอไป 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ในชวงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2553 สํานักหอสมุดฯ ไดจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้  

 วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ผูสนใจท่ีเขารวมกิจกรรมฯสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม จาก 16 หนวยงาน จํานวน 28 คน  

 วันท่ี  8 กรกฎาคม 2553  ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ  
 มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 36 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร  

 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด  กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขา
รวมกิจกรรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนกัวิทยาศาสตร 

 วันท่ี 19 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี มีผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 23 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนกัวิจยั 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําขอมูลความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสืบคน
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูและบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลาย 
กลุมเปาหมาย 
 ผูปฏิบัติงานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมท้ังจากในสวนภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท      0 2201 7260-62                                  โทรสาร   0 2201 7258 

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา: 
การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ต
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความเปนมา 
                     ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย       มีการ
นํา ICT มาใชงานกันอยางแพรหลายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการแพรกระจายขาวสารและขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย จึง
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ     อยางไรก็ตาม ประชาชนในสังคมไทยยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  นอกจากนี้ เว็บไซตในปจจุบันมีจํานวนมากกวา 50 
ลานเว็บไซต ดังนั้น การเขาถึงเว็บไซตเหลานั้นท้ังหมดจึงเปนเร่ืองยาก แมวาจะคนหาดวย Search Engine จากเว็บไซตตาง ๆ 
ท่ีมีใหบริการ และท่ียากไปกวานั้นคือ การคนหาขอมูลใหไดตรงตามท่ีเราตองการซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะและแหลงขอมูลตองสามารถอางอิงและเชื่อถือได ดังนั้น ผูสืบคน
ขอมูลจึงควรทราบหลักการ  วิธีการในการคนหาขอมูลโดยใชเทคนิคในการใชคําคนแบบตาง ๆ ตลอดจนแหลงขอมูลท่ี
นาเช่ือถือเพื่อใหสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ และรวดเร็วทันการณ สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหขาราชการ นักวิจัย ผูสนใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรูความเขาใจในการ และนําไปใชในการพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบตอไป 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวน  25 คน ซ่ึงประกอบดวย จากบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน จากหนวยงานราชการ 
จํานวน 4 คน จากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการจํานวน 6 คน  
ประโยชนท่ีไดรับ 

ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของอินเทอรเน็ต 
และหลักการทํางานของระบบคนหาขอมูล  เทคนิคการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต็ดวย Search Engine แหลงขอมูลดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก เว็บไซต ตางๆ   และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในคนหาขอมูล เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนางานดานตาง ๆ ใหเกดิประโยชนตอตนเองและองคกรตอไป 
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กลุมเปาหมาย 

  ขาราชการ  นักวิทยาศาสตร  นักวจิัย  ผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม  และ     
                     ผูสนใจท่ัวไปจํานวน 25 คน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท  0 2201 7260-62 
โทรสาร  0 2201 7258 

 
 

  ภาพบรรยากาศ การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทาง 
              วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ  
                                        วันที ่29 -30 กรกฎาคม 2553 
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กิจกรรม Library Tour 
ความเปนมา 
                     สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.)ในฐานะท่ีเปนแหลงบริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ ไดมีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการพัฒนาการบริการใหสามารถเขาถึงหรือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกดวย
ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งไดเพิ่มมูลคาสารสนเทศ โดยการจัดทําฐานขอมูลตางๆเพื่อเอ้ือตอการศึกษาและนําไปใชประโยชน  
ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหผูขอรับบริการไดเกิดการใชทรัพยากรและบริการตางๆท่ี สท. จัดข้ึนไดอยางเต็มท่ี จึงไดจัดใหมี กจิกรรม 
Library Tour ข้ึน และในปงบประมาณ 2553 นั้น เปนการจัดกิจกรรมฯใหแกบุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)  โดย
รูปแบบในการจัดกิจกรรมฯเปนการบรรยายในเน้ือหาเกี่ยวกับ เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซตของ สท. 
(http://siweb.dss.go.th)  ท้ังท่ีอยูในรูปส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือวิชาการดาน
วิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จากฐาน CRC netBASE และ ebrary   ตลอดจนมีการแนะนําบริการตางๆที่ชวยใน
การในการศึกษาคนควาและวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ SDI และบริการจัดหา
เอกสารฉบับเต็ม  
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 การจัดกจิกรรมฯ ไดกําหนดจัดเปน 3 รุน โดยมีบุคลากร วศ. เขารวมกิจกรรมฯ  ดังนี้   

 รุนท่ี 1 : วันอังคาร ท่ี 22 มิถุนายน 2553     มีผูเขารวม จํานวน 18 คน 
 รุนท่ี 2 : วันอังคาร ท่ี 20 กรกฎาคม 2553   มีผูเขารวม จํานวน 28 คน 
 รุนท่ี 3 : วันอังคาร ท่ี 24 สิงหาคม 2553     มีผูเขารวม จํานวน 26 คน 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดประชาสัมพันธทรัพยากรและบริการตาง ๆ ให
เปนท่ีรูจักแกบุคลากร วศ. 
 2. ชวยสงเสริมใหบุคลากร วศ. ไดมีการใชเอกสารและบริการตางๆของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มมากข้ึน 
 3. สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของสารสนเทศ และเกิดแรงจูงใจในการนําสารสนเทศไปใชใน
การศึกษา คนควา และพัฒนางานวิจยัของ บุคลากร วศ. 
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กลุมเปาหมาย บุคลากร ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทรศัพท  0 2201 7260-62     
โทรสาร               0 2201 7258 

 
ภาพบรรยากาศ  การจัดกิจกรรม Library Tour แกบุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการ รุนท่ี 1-3 
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การทดสอบเฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
ความเปนมา 
                     เฮกซะวาเลนซโครเมียม (hexavalent chromium (Cr(VI)) เปน 1 ในสารตองหามจํานวน 6 สาร ท่ีกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป (EU)       ไดออกเปนระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายในผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  
(Directive on the Restriction of the use of Hazardous Substances)   ท่ีเรียกยอ ๆ 
 วา RoHS  ซ่ึงไดแก เคร่ืองใชท่ีอาศัยไฟฟาในการทํางาน เชน โทรทัศน เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ ฯลฯ โดยไดกําหนดปริมาณ 
 เฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑตาง ๆ  เหลานี้ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยน้ําหนัก เนื่องจากมีรายงาน
การศึกษาในสัตวทดลองและการศึกษาทางระบาดวิทยา ในคนงานท่ีทํางานสัมผัสกับ   เฮกซะวาเลนซโครเมียม เปนเวลา 
นาน ๆ   วาทําใหเกิดมะเร็งได  

       จากการออกระเบียบของสหภาพยุโรป    ทําใหตองมีการตรวจสอบช้ินงาน      หรือสินคาวามีปริมาณ  เฮกซะวา
เลนซโครเมียมไมเกินเกณฑท่ีกําหนด โครงการเคมีไดเปดใหบริการ การทดสอบรายการ เฮกซะวาเลนซโครเมียม ใน
ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในสวนโลหะ และสวนพลาสติก แกผูประกอบการ โดยวิธีทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน 
IEC 62312 ป 2008 แตใชเทคนิค Ion Chromatography แทนเทคนิค UV-VIS Spectrophotometry 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
       โครงการเคมีไดพัฒนาเทคนิค Ion Chromatography  ในการตรวจสอบรายการเฮกซะวาเลนซโครเมียม  ใน

ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในสวนโลหะ   และสวนพลาสติก แกผูประกอบการ    ท่ีตองการทราบปริมาณสาร
ดังกลาวในผลิตภัณฑฯ สําหรับตัวอยางท่ีเปนโลหะเตรียมโดยใชช้ินงานท่ีมีพื้นท่ี 50 ตารางเซนติเมตร  สกัดดวยน้ํารอน   
สวนช้ินงานท่ีเปนพลาสติก   ใช ตัวอยาง ท่ีบดให มีความละเอียด  250ไมครอน  แลวทดสอบโดยใช เทคนิค  Ion 
Chromatrography   ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึน   สามารถวิเคราะหปริมาณ เฮกซะวาเลนซโครเมียมไดละเอียดยิ่งข้ึนโดยมี
ขีดจํากัดการวัดปริมาณ (limit of quantitation ; LOQ) สําหรับการวิเคราะหปริมาณเฮกซะวาเลนซโครเมียมของการสกัด
ตัวอยางดวยน้ํารอน และช้ินสวนพลาสติก เทากับ 0.006 ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตร   และ 0.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน และเกดิความปลอดภัยกบั

ผูใชงาน 
 

กลุมเปาหมาย          ผูผลิต และผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

หนวยงานรับผิดชอบ   กลุมงานวิเคราะหโลหะและธาตุปริมาณนอย โครงการเคมี  
โทรศัพท          0 2201 7347-9 
โทรสาร           0 2201 7346 
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การทดสอบความชํานาญดานส่ิงแวดลอม 
 

ความเปนมา 

 

  กรมวิทยาศาสตรบริการมีความมุงม่ันท่ีจะเปนองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิเคราะหทดสอบท่ีไดรับ
ความเช่ือถือในระดับสากลซ่ึงเปนยุทธศาสตรของกรมฯท่ีกลุมงานส่ิงแวดลอมโครงการฟสิกสและวิศวกรรมไดปฏิบัติตามมา
ตลอด  โดยเฉพาะผลการวิเคราะหทดสอบตองมีความนาเช่ือถือ มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 -
2548 คือหองปฏิบัติการตองมีข้ันตอนการเนินงานในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝาระวังความใชไดของการทดสอบท่ีดําเนินการ 
ขอมูลท่ีไดตองไดรับการบันทึกไวในลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบแนวโนมตางๆได  และถาทําไดตองใชวิธีทางสถิติในการ
ทบทวนผลตางๆ ดวย การเฝาระวังนี้ตองมีการวางแผน และทบทวนและอาจรวมถึงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  กลุมงาน
ส่ิงแวดลอมไดเลือกการเขารวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับหนวยงานที่จัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญท้ังใน
และตางประเทศ และทําตอเนื่องเปนระยะๆ  เพื่อใหผูรับบริการไดรับความเช่ือม่ันและม่ันใจในวิธีการวิเคราะหวาเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนบุคคลใดในหองปฏิบัติการที่มีหนาท่ีวิเคราะหเปนผูวิเคราะหผลการวิเคราะหจะไมแตกตางกัน  
ผลการเขารวมทดสอบความชํานาญกับหนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการและภายนอกผานเกณฑ  Z- score < 2   

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

  ผลการเขารวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับ LGC Standards ในพารามิเตอร pH   BOD COD  SS  
TDS  Oil and Grease ผานเกณฑคือ  Z- score < 2  และพารามิเตอร TKN  NH3-N  Cl-  ท่ีกําลังจะขอขยายการรับรอง
ความสามารถดานหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 -2548   ผลการทดสอบ ผานเกณฑ คือ   Z- score < 2   ผลการเขา
รวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการใน
พารามิเตอร  SS  TDS  pH  ผานเกณฑ   Z- score < 2   
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 

1. สรางความม่ันใจในวิธีการและผลการวิเคราะหใหกับผูมาใชบริการ 
2. เปนท่ียอมรับใหเปนหองปฏิบัติการที่เปนหนวยงานกลางของประเทศ 
3. ใหความม่ันใจกับศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการในการใหคา

การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน ความเสถียรของตัวอยางในกิจกรรมการทดสอบความชํานาญสาขา
ส่ิงแวดลอม 
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4. เปนแหลงดูงาน ฝกอบรม ใหกับ นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม 
5. ใหคําปรึกษาดานการวิเคราะหกับนักศึกษา หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม  

ประชาชนท่ัวไป 
 

กลุมเปาหมาย หนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ  หนวยงานภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ และประชาชน
ท่ัวไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมงานส่ิงแวดลอม โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
โทรศัพท   0 2201 7144 -8    
โทรสาร    0 2201 7147  
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การทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลตในฟลมยดืหุมหออาหาร 
 

ความเปนมา 
                     ฟลมยืดหุมหออาหารเปนฟลมพลาสติกประเภทหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะคือยืดหยุนได ฟลมประเภทนี้มีความ
เหนียวและยืดหยุนตัวสูง  ฟลมยืดนี้จะเกาะติดกันเองได  เม่ือดึงฟลมใหยืดเล็กนอยทําใหสะดวกในการใชหอรัดสินคา  
เนื่องจากไมตองใชความรอนทําใหความรอนทําใหฟลมเกาะติดกัน  จึงใชประโยชนไดเปนอยางดีกับสินคาท่ีเสียงายเม่ือถูก
ความรอน เชน พวกผักและผลไม และอาหารสดตางๆ  เม็ดพลาสติกท่ีนิยมนํามาผลิตเปนฟลมยืดคือโพลิไวนิลคลอไรด 
(พีวีซี)การทําใหพีวีซีมีสมบัติดานความยืดหยุนและความคงทนท่ีเหมาะสมตอการใชงานนั้น  จําเปนตองเติมสารพลาสติไซ
เซอรเพื่อใหพลาสติกมีความออนนุมและไหลตัวไดดีกวาเดิม  สารพลาสติไซเซอรนี้ท่ีนิยมใชกันมาก ไดแก ได-2-เอทิลเฮกซิล
ทาเลต  จากขอมูลท่ีมีการศึกษาพบวาสารชนิดนี้จะกอใหเกิดผลรายตอเนื้อเยื่อ เชน ตอมใตสมอง ตับและลูกอัณฑะ นอกจากนี้
ยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย  ทําใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมฟลมยืดหุมหออาหาร มอก.1136-2536  ไดกําหนดใหทํา
การทดสอบผลิตภัณฑฟลมยืดหุมหออาหารชนิดโพลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี)ตองไมพบสารชนิดนี้ในผลิตภัณฑ  ดังนั้นกรม
วิทยาศาสตรบริการจึงไดพัฒนาหองปฏิบัติการใหสามารถทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต ในฟลมยืดหุมหออาหารชนิด
โพลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี) ข้ึน 
 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
                     สามารถใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรมในการวิเคราะห ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต ในฟลมยืดหุมหอ
อาหารชนิดโพลิไวนิลคลอไรด (พวีีซี)ได 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
        1.  เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและส่ิงแวดลอม ในการนําผลิตภัณฑชนิดนี้ไปใช 
        2.  เพื่อพฒันาคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐานสามารถแขงขันในระดบัสากลได 
  
กลุมเปาหมาย 
        อุตสาหกรรมหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตฟลมยืดหุมหออาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
                   กลุมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ      โครงการฟสิกสและวิศวกรรม 
โทรศัพท      0 2201 7162 
โทรสาร        0 2201 7127 
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การพัฒนาวิธีทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสรมิ 
 

ความเปนมา 
                     ปจจุบันตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว มีอาหารเสริมหลายชนิด ท้ังท่ีผลิตในประเทศ และ
นําเขามาจากตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 293  (พ.ศ. 2548) กําหนดให
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารควบคุม 
                     กรมวิทยาศาสตรบริการ    โดยกลุมงานจุลชีววิทยา   โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ     ใหบริการทดสอบความ
ปลอดภัยทางดานจุลชีววิทยาในอาหารเสริมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 293 (พ.ศ. 2548) ยกเวนรายการ
ทดสอบเช้ือ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ซ่ึงไมมีวิธีมาตรฐานในการทดสอบเช้ือดังกลาวในอาหารและผลิตภัณฑอาหาร 
                     ดังนั้นกลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ จึงไดศึกษาวิธีทดสอบเช้ือ คลอสทริเดียม (Clostridium 
spp.) เพื่อใหสามารถใหบริการแกลูกคาครบทุกรายการตามท่ีกําหนดในประกาศฯ 
 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
                     จากการศึกษาเอกสารพบวามีวิธีมาตรฐานในการทดสอบเช้ือ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในผลิตภัณฑยา 
กลุมงานจุลชีววิทยาจึงดําเนินการศึกษาการทดสอบเช้ือ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริมโดยดัดแปลงจากวิธี
ทดสอบทางเภสัชตํารับของ  Thai Pharmacopeia (TP) และไดทดสอบหาเช้ือ คลอสทริเดียม ในอาหารเสริมท้ังชนิดเม็ด 
แคปซูลและชนิดผง จํานวน 37 ตัวอยาง พบเช้ือ คลอสทริเดียม ในตัวอยางอาหารเสริมรวม 9 ตัวอยาง และจะเปดใหบริการ
ทดสอบแกลูกคาไดในปลายป 2553  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
                     -  ไดวิธีทดสอบใหมเพื่อใหบริการแกอุตสาหกรรมและประชาชน  
                     -  ไดขอมูลทางจุลชีววิทยาของอาหารเสริมเพื่อใชในการกาํหนดมาตรการดานความปลอดภัย   
                         ของอาหารเสริมของประเทศไทย 
กลุมเปาหมาย  
                      อุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมในประเทศและผูบริโภคอาหารเสริม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
                      กลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 
โทรศัพท       0 2201 7198 
โทรสาร         0 2201 7181 
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