
รายงานการประชุม 
คณะทาํงานโครงการพัฒนาวัสดุอ้างองิ/วัสดุอ้างองิรับรองทางเคมี ครัง้ที่ 1/2551 

วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีมาตรวิทยา สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ. ดร. ภควดี สทุธิไวยกิจ PERCH-CIC     ประธานคณะทํางาน 

2. น.ส. จนัทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกลุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ     คณะทํางาน 

3. นางปารมี  เพ็งปรีชา สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย คณะทํางาน 

4. นางนิตยา  พิระภทัรุ่งสริุยา สถาบนัอาหาร      คณะทํางาน 

5. นางจนัทรทิมา แสงอดุม  สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   คณะทํางาน 

6. นางชญัญา  สทุธจินดา สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   คณะทํางาน 

7. น.ส. นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    คณะทํางาน 

8. น.ส. นพเก้า  พรหมมี  กรมอนามยั      คณะทํางาน 

9. นางสาวศริินภา ศรีทองทิม ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม   คณะทํางาน 

10. นางสนุนัทา  บญุประคอง ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม   คณะทํางาน 

11. นายชยัศริิ  มหนัตชยัสกลุ สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ  คณะทํางาน 

12. นางดารณี  สมบรูณ์จิตต์ บริษัท ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย)  จํากดั  คณะทํางาน 

13. ดร.ครรชิต  จดุประสงค์ สถาบนัวิจยัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล   คณะทํางาน 

14. นางพรทิพย์พา ชตุมิาเทวินทร์ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น)   คณะทํางาน 

15. น.ส. นงลกัษณ์ ตัง้ไพศาลกลุ สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ        คณะทํางานและเลขานกุาร 

16. น.ส. กาญจนา เวียงนนท์ สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

17. น.ส. นิตยา  สดุศริิ  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมาณพ  สทิธิเดช  กรมวิทยาศาสตร์บริการ     คณะทํางาน 

2. นางนฤมล    ตปนียะกลุ กรมอนามยั      คณะทํางาน 

3. นายวิกรม    จนัทะเนาว์ กรมควบคมุโรค      คณะทํางาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พล. ต. ชยัณรงค์ เชิดช ู  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ    รอง ผมว. (2) 

2. ดร. จรัญ  ยะฝา  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ    นกัมาตรวิทยา 

3. คณุอดุมศรี  ชวานิสากลุ สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ          พนกังานสารบรรณ 
 

 



เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 

ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระ 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1 สรุปผลการสํารวจวสัดอุ้างอิงท่ีมีใช้อยูใ่นประเทศ 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัการสง่แบบสอบถามเก่ียวกบัความต้องการวสัดอุ้างอิงในประเทศและมี

หน่วยงานใดท่ีผลิตวัสดุอ้างอิง โดยให้ทางเลขาฯ เป็นผู้ แจ้งต่อท่ีประชุม สรุปแบบสอบถามท่ีทางฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและ

ชีวภาพ สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาต ิได้เคยสง่ให้ทางผู้ ท่ีเก่ียวข้องกรอกทัง้สามครัง้ พบวา่ได้รับการตอบกลบัมาน้อยกว่า 20% 

มีหน่วยงานภายในประเทศท่ีทําการผลิตวสัดอุ้างอิง 9 หน่วยงาน และสว่นใหญ่ห้องปฏิบตัิการท่ีมีการใช้วสัดอุ้างอิงท่ีนําเข้า

จากตา่งประเทศ  

 ท่ีประชมุเสนอให้มีการจดัทําแบบสอบถามอีกครัง้หนึง่และนําเสนอในท่ีประชมุในครัง้ตอ่ไป 

 

 วาระที่ 1.2 แนวโน้มของกิจกรรมในระดบันานาชาต ิ(CCQM) 

 พล. ต. ชยัณรงค์ เชิดช ูรายงานท่ีประชมุเก่ียวกบักิจกรรมของทาง CCQM ซึง่กิจกรรมท่ีทาง CCQM สนใจเร่งดว่น

จะเก่ียวข้องกับงานทางด้านสขุภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม CCQM ได้แบ่งกลุ่มทํางานเป็น 7 กลุ่มทํางาน คือ Organic analysis 

working group (OAWG), Inorganic analysis working group (IAWG), Gas analysis working group (GAWG), Electrochemical 

analysis working group (EAWG), Bio analysis working group (BAWG), Surface analysis working group (SAWG) และ Key 

comparison and CMC quality working group (KCWG) และได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัเวบไซด์ในการหาข้อมลูเก่ียวกบัผู้ผลิตวสัดุ

อ้างอิงคือ www.comar.bam.de  และเวบไซด์ของสถาบนัมาตรวิทยาตา่ง  ๆท่ีมีการผลติวสัดอุ้างอิง 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 2เร่ืองเพื่อพจิารณา 
วาระที่ 2.1 การจดัลําดบัความสําคญัของการผลติวสัดอุ้างอิง 

  ประธานได้ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านแนะนําตัว แจ้งกิจกรรมท่ีทําอยู่ และกิจกรรมท่ีต้องการจะทํา 

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นได้แนะนําตวักบัท่ีประชมุ จากนัน้ประธานได้ให้ท่ีประชมุร่วมกนัพิจารณากําหนดความสําคญัเร่งดว่น

ของชนิดของวสัดอุ้างอิงท่ีจะผลติในประเทศ 

  ท่ีประชมุพิจารณาให้ทํา Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์ดวู่าจะมีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีความพร้อมทัง้ด้าน

เคร่ืองมือและบคุลากร ก่อนกําหนดแผนในการผลติ  

  ท่ีประชมุเสนอให้มีการรวบรวมข้อมลูหน่วยงานท่ีผลิตวสัดอุ้างอิงในประเทศ เพ่ือให้ห้องปฏิบตัิการสามารถ

เข้าถึงข้อมลูได้อยา่งกว้างขวาง 



  ท่ีประชมุเสนอให้มีการจดัทําแบบสอบถามใหม่ ให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการ เช่นมีการใช้วสัดอุ้างอิงชนิด

ใดบ้างในประเทศ และมีความต้องการวสัดอุ้างอิงชนิดใดเพ่ือนําเอาข้อมลูมาเพ่ือพิจารณาจดัทําแผนปฏิบตัิงานตอ่ไป ในเร่ือง

ข้อมลูของการใช้วสัดอุ้างอิง มีการเสนอให้สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้จากทัง้เครือขา่ยมาตรวิทยาซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานท่ีได้รับ Accredited ISO/IEC 17025 หรืออ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยสามารถค้นหาแล้วสอบถาม

ข้อมลูเพิ่มเตมิได้จากทัง้ 3 หน่วยประเมินของไทย (Accreditation Body) ผา่นทาง website ของทัง้สามหน่วยงาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 
วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ 

วาระที่ 3.1 การแบ่งประเภทของวัสดุอ้างองิ 

  ดร. จรัญ เสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบันิยามของวสัดอุ้างอิงและวสัดอุ้างอิงรับรอง การแบ่งประเภทของวสัดุ

อ้างอิง โดยแบง่เป็นวสัดอุ้างอิงประเภท Pure substance และ Matrix เป็นต้น และยงัมีผู้ เสนอให้แบ่งตามชนิดและสาขาของ

วสัดอุ้างอิง เช่นทางด้านอาหาร ด้านการแพทย์ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านยา ด้านนิตวิิทยาศาสตร์เป็นต้น 

 

วาระที่ 3.2 รายงานการเดนิทางไปเข้าร่วมประชุมกับ EU 
  พล.ต. ชยัณรงค์ รายงานต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัโครงการ FP7 (Framework 7) ท่ีได้ไปนําเสนอโครงการ และ

รายงานเก่ียวกบัการไปเย่ียมชมสถาบนัฯ ห้องปฏิบตัิการท่ีผลิตวสัดอุ้างอิง รวมทัง้ความร่วมมือกบัแตล่ะองค์กร เช่นกบัทาง PTB, 

BAM, NMi 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 
 นางสาวนงลกัษณ์  ตัง้ไพศาลกลุ 

 กรรมการและเลขานกุาร 

               ผู้จดบนัทกึการประชมุ       

 
 
 
 
 



 

เรียน ประธานคณะทาํงานโครงการพัฒนาวัสดุอ้างองิ/วัสดุอ้างองิรับรองทางเคมี 
 

- เพ่ือกรุณาทราบและตรวจแก้ไขบนัทกึรายงานการประชมุคณะทํางานโครงการพฒันาวสัดอุ้างอิง/วสัดอุ้างอิงรับรองทาง

เคมี ครัง้ท่ี 1/2551  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2551 

- เหน็สมควรสําเนาแจกจ่ายคณะทํางานโครงการพฒันาวสัดอุ้างอิง/วสัดอุ้างอิงรับรองทางเคมี กรรมการบริหารเครือข่าย

มาตรวิทยาเคมีฯ เพ่ือการรับรองรายงานการประชมุ 

- กรุณากําหนดการประชมุครัง้ท่ี 2/2551 
 

 

 นางสาวนงลกัษณ์  ตัง้ไพศาลกลุ 

 กรรมการและเลขานกุาร 

   1 สิงหาคม  2551 

 

- ทราบ 

- ตรวจแก้ไขแล้ว 

- อนมุตัสํิาเนาแจกจ่ายให้คณะทํางานฯ รับรอง 

- กําหนดการประชมุครัง้ท่ี 2/2551 วนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2551 

 

 

        (รศ. ดร. ภควดี   สทุธิไวยกิจ) 

             ประธานคณะทํางานฯ 
  

 


