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ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา
การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ
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โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศ
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และเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม Library Tour
การทดสอบเฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบความชํานาญดานสิ่งแวดลอม
การทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลตในฟลมยืดหุมหออาหาร
การพัฒนาวิธีทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริม
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ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา
ความเปนมา
น้ําเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งทุกคนตองใชสําหรับการบริโภคและอุปโภคเปนประจําทุกวัน
การใชน้ําที่สะอาดปราศจากความกระดาง สี กลิ่น รส สารแขวนลอย และจุลินทรีย จะเปนผลดีตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต
จากการดําเนินถายทอดเทคโนโลยี การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการผลิตเครื่องกรองน้ําเพื่อกาการอุปโภค
บริโภคของสํานักเทคโนโลยีชุมน กรมวิทยาศาสตรบริการ ตั้งแตป 2547 เปนตนมา พบวาประชาชนในชนบทมีปญหา
การขาดแคลนน้ําใชสําหรับอุปโภคและบริโภค เนื่องจากระบบประปายังไมทั่วถึง จึงทําใหประชาชนโดยสวนมากจะใชน้ํา
บาดาลในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งน้ําที่ใชพบวาสวนใหญเปนน้ํากระดาง มีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยูใน
ปริมาณที่คอนขางสูง การนําน้ําดังกลาวไปใชจะมีผลเกิดคราบขาวขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ การใชซักลางเสื้อผาก็ทําใหเสื้อผา
เปรอะเปอน และ บางแหลงชาวบานก็นําน้ํานี้ไปดื่ม จึงทําใหประสบปญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได สําหรับการกรองน้ํา
กอนการใชงานจึงมีความจําเปนเพื่อทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้น โดยสารกรองที่ใชมีสารเคลือบแมงกานีสไดออกไซด เรซิน
และถานกัมมันต แตเมื่อใชไประยะเวลาหนึ่งสารกรองจะหมดประสิทธิภาพ ทําใหคุณภาพน้ํามีความกระดางเหมือนเดิม ซึง่
การสังเกตวาสารกรองหมดประสิทธิหรือไม ไมสามารถสังเกตดวยตาเปลา ตองมีการทดสอบคุณภาพน้ําที่ได เพื่อการ
บํารุงรักษาและการเปลี่ยนสารกรองใหม แตประชาชนสวนมากไมไดมีการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนการใชงาน เนื่องจากมี
ความยุงยาก และตองใชเวลาในการวิเคราะห
สําหรับประชาชนในเขตเมืองจะใชน้ําประปาเปนหลัก ซึ่งในน้ําประปาจะมีแคลเซียมอยูปริมาณหนึ่ง แตไมสูง
เหมือนน้ําบาดาล จึงไมเหมาะสําหรับการบริโภค ดังนั้นกอนนําน้ําไปบริโภค จึงตองผานระบบกรองที่ใชเรซินและถานกัม
มันต แตอายุการใชงานของเรซินและถานกัมมันต ขึ้นอยูกับปริมาณสารที่มีอยูในน้ํา จึงมีความจําเปนตองมีการทดสอบ
คุณภาพน้ํากอนการใชงาน โดยเฉพาะความกระดางของน้ํา แตประชาชนสวนมากก็ไมไดมีการทดสอบคุณภาพน้ํากอนการใช
งานเชนกัน
สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดมีการพัฒนาผลิตชุดทดสอบความกระดางในน้ํา ที่มีความ
สะดวกและใชงานไดงาย สามารถบอกไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชุดทดสอบความกระดางในน้ําที่ผลิตนี้ เปนการ
ทดสอบโดยวิธีเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น โดยการหยดสารละลายที่ทําใหเกิดสีลงในตัวอยาง ก็จะเกิดปฏิกิริยาระหวางสารละลาย
กับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําทําใหเกิดสี ซึ่งสีที่ปรากฏจะมีความเขมขนของสีเปลี่ยนไปตามปริมาณของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในน้ํา จากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐาน ก็จะรูวามีปริมาณสารแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ําเทาไร
หรือมีความกระดางในน้ําเทาไร
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ประโยชนทไี่ ดรับ
เพื่ อใหชุมชน ประชาชน สามารถนําชุ ดทดสอบความกระด างในน้ํ า ไปใชวิ เคราะห คุณภาพน้ํ าก อนนํ าน้ํ ามาใช
ประโยชน โดยมีความสะดวก ไมยุงยาก และใชเวลาในการทดสอบประมาณ 5 นาที ทําใหทราบคุณภาพกอนการใชงาน และหา
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการใชงาน หรือนําไปใชสําหรับการบํารุงรักษาและการเปลี่ยนสารกรองใหม
ทําใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
กลุมเปาหมาย
ชุมชนที่ใชน้ําประปาหมูบาน ธุรกิจชุมชน รีสอรต และประชาชนทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีชุมชน
โทรศัพท 0 2201 7112
โทรสาร 0 2201 7102
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การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก
ความเปนมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี มุงเนนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาแปลงใชใหสอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถิ่น และนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาด
ผลิตภัณฑตุกตาเซรามิกไทย เปนผลิตภัณฑซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวบานที่ไดรับการสืบทอด
กันมาเปนเวลานานนับรอยป ผลิตโดยการปนดินเปนตุกตาไทยขนาดเล็ก เพื่อแสดงเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรม และ
วรรณกรรมตาง ๆ มักใชดินทองถิ่นเปนวัตถุดิบ การปนขึ้นรูปดวยมือ เผาที่อุณหภูมิต่ํา
และตกแตงสีสันดวยสีน้ํามัน หรือสีน้ํา ผลิตภัณฑที่ผลิตมีความละเอียดประณีตนอย และมีราคาถูก
ในป 2552 กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดดําเนินการสํารวจความตองการเทคโนโลยีเซรามิก
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการในจังหวัดอางทอง และไดประชุมรวมกับกลุมผูประกอบการตุกตาเซรามิก ไดขอมูล
ความตองการของผูผลิต ดังนี้
1. ตองการใหผลิตภัณฑตกุ ตามีความคงทน แข็งแรงมากขึ้น
2. ตองการเพิม่ ทักษะและความสามารถของผูปฏิบัติงาน
3. ตองการใหผลิตภัณฑตกุ ตามีรูปแบบที่หลากหลายและมีความเปนสากลมากขึ้น
4. ตองการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
จากขอมูลความตองการดังกลาว กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเซรามิก จึงไดดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตุกตาเซรามิกไทยใหมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑมี
คุณภาพและรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศและปรับใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่ มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มรายได และพั ฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เปนการสนับสนุ นภูมิปญญาไทยในท องถิ่น ใหดํารง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไทยสืบตอไป
สรุปผลการดําเนินงาน
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดดําเนินงาน กิจกรรมวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตาไทยเซรามิก”
ป 2553 ผลการดําเนินงาน ไดตนแบบผลิตภัณฑตุกตาไทย จํานวน 20 รูปแบบ และไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตให
ผูประกอบการแลว จํานวน 3 ราย 3 ครั้ง ดังนี้
1. หลักสูตร “การขึ้นรูปและการ ตกแตงสีผลิตภัณฑตุกตาชาววัง” ณ ศูนยตุกตาชาววังบานบางเสด็จ
ต.บานบางเสด็จ อ.ปาโมก จ.อางทอง วันที่ 21-22 มิ.ย. 53
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2. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑตุกตารอนแร จ.ระนอง” ณ หมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน
อ.เมือง จ.ระนอง วันที่ 19-21 ก.ค. 53
3. หลักสูตร “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตุกตาเบญจรงค” ณ ชัยนาทเซรามิค ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่
29-31 ก.ค. 53
ประโยชนทไี่ ดรับ
- ผูผลิตไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตุกตาไทยเซรามิกที่เหมาะสมทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงขึ้น และผลิตภัณฑมีคุณภาพ
- ผูผลิตไดรับองคความรูและมีทักษะความชํานาญเพิ่มขึ้น
- เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑทางดานศิลปะและมูลคาของผลิตภัณฑตุกตาเซรามิกไทย
- รักษาเอกลักษณดั้งเดิมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาตุกตาไทยใหเกิดผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่หลากหลาย
กลุมเปาหมาย
1. ศูนยศิลปาชีพฯ
2. ผูประกอบการเซรามิกทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีชุมชน
โทรศัพท 0 2201 7407
โทรสาร 0 2201 7373
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ฐานขอมูลหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ
ความเปนมา
กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
กรม
วิทยาศาสตรบริการ ไดเริ่มพัฒนาระบบฐานขอมูลหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรภายในประเทศเปน Webbased Application
ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน ทําการเผยแพรใหบริการขอมูลดังกลาวผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่
เว็บไซต http://labthai.dss.go.th และในปงบประมาณ 2552 ไดมีการวางแผนงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหมีความ
ทันสมัย ใชงานงาย ทั้งในดานความสวยงามและความถูกตองของขอมูล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชงานและการคนหา
ขอมูล เพื่อตอบสนองความตองการใชงานดานความความพึงพอใจใหกับผูเยี่ยมชมในอนาคต
สรุปผลการดําเนินงาน
กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ
ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตฐานขอมูล
หองปฏิบัติการเชิงพื้นที่ใหมคี วามทันสมัยและสวยงาม ภายในเว็บไซตมีการนําเสนอขอมูลในหัวขอตางๆดังตอไปนี้ เชน
ขอมูลองคกร ระบบฐานขอมูลหองปฏิบัติการ กิจกรรมทดสอบความชํานาญ เว็บบอรด ลิงคเว็บไซต การรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ ซึ่งในหัวขอการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ มีฐานขอมูลรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการ ผูใชบริการสามารถคนหารายชื่อ
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการจําแนกตามสาขาและขอบขายที่ไดรบั การรับรองตามที่
ผูใชบริการเลือก

7
ประโยชนทไี่ ดรับ
ขอมูลรายชื่อหองปฏิบัติการ ที่ไดรบั การรับรองมีการจัดเก็บและนําเสนออยางเปนระบบจําแนกตามสาขาการ
รับรองและขอบขาย ผูประกอบการหรือบุคคลทั่วไปสามารถเลือกใชบริการหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากฐานขอมูลดังกลาวไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
กลุมเปาหมาย
1. หนวยงานภาครัฐ
2. ภาคธุรกิจเอกชน
3. ภาคการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
โทรศัพท
0 2201 7165
โทรสาร
0 2201 7201
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กิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)
ผานการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมวิทยาศาสตรบริการ
http://www.e-learning.dss.go.th
ความเปนมา
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) เปนหนวยราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน
เปนองคกรเชี่ยวชาญและแหลงอางอิงทางวิชาการระดับชาติดานการวิเคราะหทดสอบ ที่ไดรับความเชื่อถือในระดับสากล
เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันแกภาคการผลิต การคา การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางยั่งยืน หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรของ วศ. คือ พัฒนาเปนศูนยการฝกอบรมแหงชาติ มีเปาประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการ
พัฒนากําลังคนทาง ว&ท ของประเทศใหมีขีดความสามารถระดับสากล สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว โดยใหบริการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มขอบเขตการ
ใหบริก ารฝกอบรม เปด โอกาสให ผูส นใจเรีย นรู ด ว ยตั ว เองไดตามความสามารถ ในทุก เวลา และทุกสถานที่ โดยผ า น
คอมพิวเตอรเครือขาย หลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด SCORM
(Shareable Content Object Reference Model)
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในรอบป 2553 ที่ผาน
มา มีผูสนใจเขารับการอบรมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก รายละเอียดดังภาพ
จํานวนผูเขารับการอบรบผานเครือขายอินเทอรเน็ต (คน)
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ภาพที่ 1 แสดงจํานวนผูเขารับการอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตตัง้ แตป 2547 – 2553
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การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 23 หลักสูตร มีผูเขารับการฝกอบรม
ทั้งสิ้น 5,027 คน เปนภาคเอกชน 2,054 คน ภาครัฐ 1,064 คน รัฐวิสาหกิจ 88 คน ภาคการศึกษา 1,356 คน หนวยงานอิสระ
126 คน และอื่นๆ 341 คน ผูที่ผานการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด คือ ผูที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100%
ภายในเวลาที่กําหนด โดยใชเวลาเรียนแตละหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนไมนอย
กวา 80% มีจํานวน 2,386 คน
โดยในปงบประมาณ 2553 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการไดทํากิจกรรมรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ผานการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมอบซีดีหลักสูตรฝกอบรม
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด และ บริษัท ระยองโอ
เลฟนส จํากัด เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน

ภาพที่ 2 ภาพขาวกิจกรรมการมอบซีดีหลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
หนวยงานที่สนใจตองการขอรับซีดีหลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถติดตอขอรับไดที่ สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ มีหลักสูตรฝกอบรม 13 หลักสูตร
และในป 2553 ไดพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม อีกจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะห
ทดสอบ 2 และหลักสูตรหลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด ผูสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนไดที่ website
http://www.e-learning.dss.go.th โดยไมเสียคาใชจาย
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ภาพที่ 3 แสดงหนาเว็บไซตของ http://www.e-learning.dss.go.th
ประโยชนที่ไดรับ
1. บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีชองทางการเรียนรูมากขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะไดอยางตอเนื่อง
2. สรางนวัตกรรมดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
กลุมเปาหมาย
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 2201 7439
โทรสาร
0 2201 7438
e-mail : elearning@dss.go.th

11

โครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา : การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ความเปนมา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ในฐานะที่เปนแหลง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหมีการนําขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไปใชประโยชน ไดจัดใหมีกิจกรรมฝกอบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภายใตโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเปนการแนะนําแหลงสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สําคัญ วิธีการหรือเทคนิคในการสืบคนสารสนเทศทั้งที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมี
การแนะนําเว็บไซตที่สําคัญและบริการตาง ๆที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาไดตอไป
สรุปผลการดําเนินงาน
ในชวงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2553 สํานักหอสมุดฯ ไดจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ
ผูสนใจที่เขารวมกิจกรรมฯสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม จาก 16 หนวยงาน จํานวน 28 คน
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ
มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 36 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด กรุงเทพฯ มีผูสนใจเขา
รวมกิจกรรมฯ จํานวน 26 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร
 วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม จ.นนทบุรี มีผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 23 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิจยั
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําขอมูลความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสืบคน
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูและบริการ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแพรหลาย
กลุมเปาหมาย
ผูปฏิบัติงานที่สนใจเขารวมกิจกรรมทั้งจากในสวนภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท 0 2201 7260-62
โทรสาร 0 2201 7258
ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการขยายฐานการเรียนรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา:
การสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ต
อยางมีประสิทธิภาพ
ความเปนมา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย มีการ
นํา ICT มาใชง านกันอยางแพรหลายทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ประกอบกั บเทคโนโลยี คอมพิ วเตอรแ ละระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการแพรกระจายขาวสารและขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วตามไปดวย จึง
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ อยางไรก็ตาม ประชาชนในสังคมไทยยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ เว็บไซตในปจจุบันมีจํานวนมากกวา 50
ลานเว็บไซต ดังนั้น การเขาถึงเว็บไซตเหลานั้นทั้งหมดจึงเปนเรื่องยาก แมวาจะคนหาดวย Search Engine จากเว็บไซตตาง ๆ
ที่มีใหบริการ และที่ยากไปกวานั้นคือ การคนหาขอมูลใหไดตรงตามที่เราตองการซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะและแหลงขอมูลตองสามารถอางอิงและเชื่อถือได ดังนั้น ผูสืบคน
ขอมูลจึงควรทราบหลักการ วิธีการในการคนหาขอมูลโดยใชเทคนิคในการใชคําคนแบบตาง ๆ ตลอดจนแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือเพื่อใหสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ และรวดเร็วทันการณ สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหขาราชการ นักวิจัย ผูสนใจจากภาคอุตสาหกรรม มีความรูความเขาใจในการ และนําไปใชในการพัฒนางานที่
รับผิดชอบตอไป
สรุปผลการดําเนินงาน
ผูเขารับการฝกอบรมมีจํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย จากบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน จากหนวยงานราชการ
จํานวน 4 คน จากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน และขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการจํานวน 6 คน
ประโยชนทไี่ ดรับ
ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของอินเทอรเน็ต
และหลักการทํางานของระบบคนหาขอมูล เทคนิคการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตดวย Search Engine แหลงขอมูลดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก เว็บไซต ตางๆ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในคนหาขอมูล เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนางานดานตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอ ตนเองและองคกรตอไป

14
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม และ
ผูสนใจทั่วไปจํานวน 25 คน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท
0 2201 7260-62
โทรสาร
0 2201 7258

ภาพบรรยากาศ การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบคนสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
วันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2553
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กิจกรรม Library Tour
ความเปนมา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สท.)ในฐานะที่เปนแหลงบริการสารสนเทศ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ของประเทศ ได มี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาการบริการใหสามารถเขาถึงหรือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกดวย
ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งไดเพิ่มมูลคาสารสนเทศ โดยการจัดทําฐานขอมูลตางๆเพื่อเอื้อตอการศึกษาและนําไปใชประโยชน
ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหผูขอรับบริการไดเกิดการใชทรัพยากรและบริการตางๆที่ สท. จัดขึ้นไดอยางเต็มที่ จึงไดจัดใหมี กิจกรรม
Library Tour ขึ้น และในปงบประมาณ 2553 นั้น เปนการจัดกิจกรรมฯใหแกบุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) โดย
รูปแบบในการจัดกิจกรรมฯเปนการบรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซตของ สท.
(http://siweb.dss.go.th) ทั้งที่อยูในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แนะนําวิธีการสืบคนหนังสือวิชาการดาน
วิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ (e-Book) จากฐาน CRC netBASE และ ebrary ตลอดจนมีการแนะนําบริการตางๆที่ชวยใน
การในการศึกษาคนควาและวิจัย เชน บริการสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง บริการเอกสารมาตรฐาน บริการ SDI และบริการจัดหา
เอกสารฉบับเต็ม
สรุปผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมฯ ไดกําหนดจัดเปน 3 รุน โดยมีบุคลากร วศ. เขารวมกิจกรรมฯ ดังนี้
 รุนที่ 1 : วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2553 มีผูเขารวม จํานวน 18 คน
 รุนที่ 2 : วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีผูเขารวม จํานวน 28 คน
 รุนที่ 3 : วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 มีผูเขารวม จํานวน 26 คน
ประโยชนที่ไดรับ
1. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดประชาสัมพันธทรัพยากรและบริการตาง ๆ ให
เปนที่รูจักแกบุคลากร วศ.
2. ชวยสงเสริมใหบุคลากร วศ. ไดมกี ารใชเอกสารและบริการตางๆของสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้น
3. สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของสารสนเทศ และเกิดแรงจูงใจในการนําสารสนเทศไปใชใน
การศึกษา คนควา และพัฒนางานวิจยั ของ บุคลากร วศ.

16
กลุมเปาหมาย บุคลากร ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท
0 2201 7260-62
โทรสาร
0 2201 7258
ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม Library Tour แกบุคลากร กรมวิทยาศาสตรบริการ รุนที่ 1-3
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การทดสอบเฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ความเปนมา
เฮกซะวาเลนซโครเมียม (hexavalent chromium (Cr(VI)) เปน 1 ในสารตองหามจํานวน 6 สาร ที่กลุมประเทศ
สหภาพยุโรป (EU)
ไดออกเปนระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายในผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
(Directive on the Restriction of the use of Hazardous Substances) ที่เรียกยอ ๆ
วา RoHS ซึ่งไดแก เครื่องใชที่อาศัยไฟฟาในการทํางาน เชน โทรทัศน เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ ฯลฯ โดยไดกําหนดปริมาณ
เฮกซะวาเลนซโครเมียมในผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยน้ําหนัก เนื่องจากมีรายงาน
การศึกษาในสัตวทดลองและการศึกษาทางระบาดวิทยา ในคนงานที่ทํางานสัมผัสกับ เฮกซะวาเลนซโครเมียม เปนเวลา
นาน ๆ วาทําใหเกิดมะเร็งได
จากการออกระเบียบของสหภาพยุโรป ทําใหตองมีการตรวจสอบชิ้นงาน หรือสินคาวามีปริมาณ เฮกซะวา
เลนซโครเมียมไมเกินเกณฑที่กําหนด โครงการเคมีไดเปดใหบริการ การทดสอบรายการ เฮกซะวาเลนซโครเมียม ใน
ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในสวนโลหะ และสวนพลาสติก แกผูประกอบการ โดยวิธีทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน
IEC 62312 ป 2008 แตใชเทคนิค Ion Chromatography แทนเทคนิค UV-VIS Spectrophotometry
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการเคมีไดพัฒนาเทคนิค Ion Chromatography ในการตรวจสอบรายการเฮกซะวาเลนซโครเมียม ใน
ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในสวนโลหะ และสวนพลาสติก แกผูประกอบการ ที่ตองการทราบปริมาณสาร
ดังกลาวในผลิตภัณฑฯ สําหรับตัวอยางที่เปนโลหะเตรียมโดยใชชิ้นงานที่มีพ้ืนที่ 50 ตารางเซนติเมตร สกัดดวยน้ํารอน
ส ว นชิ้ น งานที่ เ ป น พลาสติ ก ใช ตั ว อย า งที่ บ ดให มี ค วามละเอี ย ด 250ไมครอน แล ว ทดสอบโดยใช เ ทคนิ ค Ion
Chromatrography ซึ่งเปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้น สามารถวิเคราะหปริมาณ เฮกซะวาเลนซโครเมียมไดละเอียดยิ่งขึ้นโดยมี
ขีดจํากัดการวัดปริมาณ (limit of quantitation ; LOQ) สําหรับการวิเคราะหปริมาณเฮกซะวาเลนซโครเมียมของการสกัด
ตัวอยางดวยน้ํารอน และชิ้นสวนพลาสติก เทากับ 0.006 ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตร และ 0.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตามลําดับ
ประโยชนทไี่ ดรับ
ใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับ
ผูใชงาน
กลุมเปาหมาย

ผูผลิต และผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

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

18

การทดสอบความชํานาญดานสิ่งแวดลอม
ความเปนมา
กรมวิทยาศาสตรบริการมีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทดสอบที่ไดรับ
ความเชื่อถือในระดับสากลซึ่งเปนยุทธศาสตรของกรมฯที่กลุมงานสิ่งแวดลอมโครงการฟสิกสและวิศวกรรมไดปฏิบัติตามมา
ตลอด โดยเฉพาะผลการวิเคราะหทดสอบตองมีความนาเชื่อถือ มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 2548 คือหองปฏิบัติการตองมีขั้นตอนการเนินงานในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝาระวังความใชไดของการทดสอบที่ดําเนินการ
ขอมูลที่ไดตองไดรับการบันทึกไวในลักษณะที่สามารถตรวจสอบแนวโนมตางๆได และถาทําไดตองใชวิธีทางสถิติในการ
ทบทวนผลต า งๆ ด ว ย การเฝ า ระวั ง นี้ ต อ งมี ก ารวางแผน และทบทวนและอาจรวมถึ ง วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง กลุ ม งาน
สิ่งแวดลอมไดเลือกการเขารวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับหนวยงานที่จัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญทั้งใน
และตางประเทศ และทําตอเนื่องเปนระยะๆ เพื่อใหผูรับบริการไดรับความเชื่อมั่นและมั่นใจในวิธีการวิเคราะหวาเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนบุคคลใดในหองปฏิบัติการที่มีหนาที่วิเคราะหเปนผูวิเคราะหผลการวิเคราะหจะไมแตกตางกัน
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- ที่กําลังจะขอขยายการรับรอง
ความสามารถดานหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 -2548 ผลการทดสอบ ผานเกณฑ คือ Z- score < 2 ผลการเขา
รวมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญกับศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการใน
พารามิเตอร SS TDS pH ผานเกณฑ Z- score < 2
ประโยชนที่ไดรับ
1. สรางความมั่นใจในวิธีการและผลการวิเคราะหใหกับผูมาใชบริการ
2. เปนที่ยอมรับใหเปนหองปฏิบัติการที่เปนหนวยงานกลางของประเทศ
3. ใหความมั่นใจกับศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการในการใหคา
การทดสอบความเป น เนื้ อ เดี ย วกั น ความเสถี ย รของตั ว อย า งในกิ จ กรรมการทดสอบความชํ า นาญสาขา
สิ่งแวดลอม
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4. เปนแหลงดูงาน ฝกอบรม ใหกับ นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
5. ใหคําปรึ ก ษาด า นการวิ เ คราะห กั บนั ก ศึ ก ษา หนว ยงานภาครัฐ มหาวิ ท ยาลัย บริษัท โรงงานอุต สาหกรรม
ประชาชนทั่วไป
หนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรบริการ หนวยงานภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาชน
ทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานสิ่งแวดลอม โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
โทรศัพท
0 2201 7144 -8
โทรสาร
0 2201 7147
กลุมเปาหมาย
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การทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลตในฟลมยืดหุมหออาหาร
ความเปนมา
ฟลมยืดหุมหออาหารเปนฟลมพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือยืดหยุนได ฟลมประเภทนี้มีความ
เหนียวและยืดหยุนตัวสูง ฟลมยืดนี้จะเกาะติดกันเองได เมื่อดึงฟลมใหยืดเล็กนอยทําใหสะดวกในการใชหอรัดสินคา
เนื่องจากไมตองใชความรอนทําใหความรอนทําใหฟลมเกาะติดกัน จึงใชประโยชนไดเปนอยางดีกับสินคาที่เสียงายเมื่อถูก
ความรอน เชน พวกผักและผลไม และอาหารสดตางๆ เม็ดพลาสติกที่นิยมนํามาผลิตเปนฟลมยืดคือโพลิไวนิลคลอไรด
(พีวีซี)การทําใหพีวีซีมีสมบัติดานความยืดหยุนและความคงทนที่เหมาะสมตอการใชงานนั้น จําเปนตองเติมสารพลาสติไซ
เซอรเพื่อใหพลาสติกมีความออนนุมและไหลตัวไดดีกวาเดิม สารพลาสติไซเซอรนี้ที่นิยมใชกันมาก ไดแก ได-2-เอทิลเฮกซิล
ทาเลต จากขอมูลที่มีการศึกษาพบวาสารชนิดนี้จะกอใหเกิดผลรายตอเนื้อเยื่อ เชน ตอมใตสมอง ตับและลูกอัณฑะ นอกจากนี้
ยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย ทําใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมฟลมยืดหุมหออาหาร มอก.1136-2536 ไดกําหนดใหทํา
การทดสอบผลิตภัณฑฟลมยืดหุมหออาหารชนิดโพลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี)ตองไมพบสารชนิดนี้ในผลิตภัณฑ ดังนั้นกรม
วิทยาศาสตรบริการจึงไดพัฒนาหองปฏิบัติการใหสามารถทดสอบหาได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต ในฟลมยืดหุมหออาหารชนิด
โพลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี) ขึ้น
สรุปผลการดําเนินงาน
สามารถใหบริการแกผูประกอบการอุตสาหกรรมในการวิเคราะห ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต ในฟลม ยืดหุมหอ
อาหารชนิดโพลิไวนิลคลอไรด (พีวีซี)ได
ประโยชนทไี่ ดรับ
1. เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ในการนําผลิตภัณฑชนิดนี้ไปใช
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีมาตรฐานสามารถแขงขันในระดับสากลได
กลุมเปาหมาย
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตฟลมยืดหุมหออาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
โทรศัพท 0 2201 7162
โทรสาร 0 2201 7127
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การพัฒนาวิธีทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริม
ความเปนมา
ปจจุบันตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว มีอาหารเสริมหลายชนิด ทั้งที่ผลิตในประเทศ และ
นําเขามาจากตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548) กําหนดให
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนอาหารควบคุม
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยกลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ ใหบริการทดสอบความ
ปลอดภัยทางดานจุลชีววิทยาในอาหารเสริมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548) ยกเวนรายการ
ทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ซึ่งไมมีวิธีมาตรฐานในการทดสอบเชื้อดังกลาวในอาหารและผลิตภัณฑอาหาร
ดังนั้นกลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ จึงไดศึกษาวิธีทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium
spp.) เพื่อใหสามารถใหบริการแกลูกคาครบทุกรายการตามที่กําหนดในประกาศฯ
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาเอกสารพบวามีวิธีมาตรฐานในการทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในผลิตภัณฑยา
กลุมงานจุลชีววิทยาจึงดําเนินการศึกษาการทดสอบเชื้อ คลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ในอาหารเสริมโดยดัดแปลงจากวิธี
ทดสอบทางเภสัชตํารับของ Thai Pharmacopeia (TP) และไดทดสอบหาเชื้อ คลอสทริเดียม ในอาหารเสริมทั้งชนิดเม็ด
แคปซูลและชนิดผง จํานวน 37 ตัวอยาง พบเชื้อ คลอสทริเดียม ในตัวอยางอาหารเสริมรวม 9 ตัวอยาง และจะเปดใหบริการ
ทดสอบแกลูกคาไดในปลายป 2553
ประโยชนทไี่ ดรับ
- ไดวิธีทดสอบใหมเพื่อใหบริการแกอุตสาหกรรมและประชาชน
- ไดขอมูลทางจุลชีววิทยาของอาหารเสริมเพื่อใชในการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย
ของอาหารเสริมของประเทศไทย
กลุมเปาหมาย
อุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมในประเทศและผูบริโภคอาหารเสริม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมงานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ
โทรศัพท 0 2201 7198
โทรสาร 0 2201 7181

