
รายงานการประชุม 
คณะทาํงานโครงการพัฒนาวัสดุอ้างองิ/วัสดุอ้างองิรับรองทางเคมี ครัง้ที่ 2/2551 

วันอังคารที่ 25 พฤศจกิายน 2551 เวลา 13.00 - 16.30 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. น.ส. ภทัราภรณ์ ชอิูนทร์  สถาบนัอาหาร      คณะทํางาน 

5. นางจนัทรทิมา  แสงอดุม  สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม   คณะทํางาน 

6. น.ส. นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    คณะทํางาน 

7. น.ส. นพเก้า  พรหมมี  กรมอนามยั      คณะทํางาน 

8. นางอารยา  ทิพรักษ์  ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม   คณะทํางาน 

9. น.ส. ปราณี  วิเศษ  สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ  คณะทํางาน 

10. ดร.ครรชิต  จดุประสงค์ สถาบนัวิจยัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล   คณะทํางาน 

11. น.ส. ธนิดา  พิมพ์มา  บริษัท ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย)  จํากดั  คณะทํางาน 

12. นายธีรยทุธ  ชลีุเลศิวิทยาภรณ์  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น)  คณะทํางาน 

13. น.ส. นงลกัษณ์ ตัง้ไพศาลกลุ สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ        คณะทํางานและเลขานกุาร 

14. น.ส. กาญจนา เวียงนนท์ สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. น.ส. นิตยา  สดุศริิ  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวศริินภา ศรีทองทิม ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม   คณะทํางาน 

2. นายวิกรม    จนัทะเนาว์ กรมควบคมุโรค      คณะทํางาน 
 

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

2. ดร. จรัญ  ยะฝา  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ    นกัมาตรวิทยา 

 
 

 

เปิดประชุมเวลา  13.15 น. 



ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระ 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1 สรุปผลการสํารวจวสัดอุ้างอิงท่ีมีใช้อยูใ่นประเทศ 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัการสง่แบบสอบถามเก่ียวกบัความต้องการ RMs/CRMs ในประเทศ

และมีหน่วยงานใดท่ีผลิต RMs/CRMs โดยให้ทางเลขาฯ เป็นผู้แจ้งตอ่ท่ีประชมุ สรุปแบบสอบถามท่ีทางฝ่ายมาตรวิทยา

เคมีและชีวภาพ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้สง่ให้ห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทัง้จาก สํานกังาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม, สํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 

สํานกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าได้รับการตอบกลบัมา 15.8% ซึง่วตัถปุระสงค์ของการใช้ 

RMs/CRMs คือ ใช้ในการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Validate method) การสอบเทียบ หรือการทําการควบคมุคณุภาพ 

และสว่นใหญ่ห้องปฏิบตัิการท่ีมีการใช้ RMs/CRMs จะนําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น NIST (USA), LGC (UK), IRMM 

(Belgium) และบริษัทท่ีจําหน่ายสารเคมีท่ีไม่ใช่สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ  เช่น Merck, Paragon และอ่ืนๆ ซึง่สามารถ

สรุปว่า RMs/CRMs ท่ีมีความต้องการมากในงานด้านสิ่งแวดล้อมคือ สารละลายบฟัเฟอร์, สารมาตรฐานสําหรับการวดั

คา่การนําไฟฟ้าของสารละลาย, COD, BOD, Total suspend solid, โลหะหนกัในนํา้, ดิน และอ่ืนๆ สําหรับงานด้าน

อาหารและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร จะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหาร เช่น โลหะหนกั ยาปฏิชีวนะ การ

หา proximate นอกจากนีย้งัมี RMs/CRMs ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น การหาความชืน้ สารมาตรฐาน

สําหรับการหาความหนาแน่น การวิเคราะห์สี จากแบบสอบถามพบว่ามีหน่วยงานท่ีทําการผลิต RMs/CRMs 1 หน่วยงาน 

คือ ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม 

 จากแบบสอบถามได้มีการเสนอความต้องการใช้ RMs/CRMs เช่น สารละลายบฟัเฟอร์, การหาปริมาณ

ไนโตรเจนในปุ๋ ย, มาตรฐานสี, สารละลายมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์ COD, BOD, สารมาตรฐาน VOCs ในอากาศ  

 

ที่ประชุม : เสนอให้ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานราชการที่อยู่ในเครือข่าย และในคณะทาํงาน 

 

วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานโครงการพัฒนาวัสดุอ้างองิ/วัสดุอ้างองิรับรองทาง
เคมี ครัง้ที่ 1/2551 
 

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
วาระที่ 3.1 การจดัลําดบัความสําคญัของการผลติวสัดอุ้างอิง 

  ดร. จรัญฯ รายงานผลการประชุมของคณะทํางานโครงการทดสอบความชํานาญ (Proficiency Testing 

Program) ด้านการวดัทางเคมีและชีววิเคราะห์ ท่ีทําการประชมุเม่ือเวลา 9.00 – 12.00 น. ท่ีได้มีการจดัเรียงลําดบัความสําคญั



ไว้ โดยพิจารณาจากห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เป็นหลกั โดยแบ่งเป็น 11หวัข้อย่อย ซึ่งหวัข้อท่ีมี

ห้องปฏิบตักิารได้รับการรับรองมากท่ีสดุจะเป็นทาง จลุชีวะ เช่น Salmonella, E. Coli เป็นต้น หวัข้อตอ่ไปคือการวิเคราะห์

โลหะหนกั, การวิเคราะห์ทางด้านอนินทรีย์ ทางกายภาพ, วิเคราะห์สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ, วิเคราะห์

สารอินทรีย์, สารเสพตดิ, ก๊าซ, การวิเคราะห์ตามข้อกําหนด ROHS และการวิเคราะห์สารอาหารสําหรับฉลากโภชนาการ 

  สําหรับเกณฑ์ของการผลติวสัดอุ้างอิงในประเทศนัน้ควรจะตัง้ไว้เพ่ืออะไร สอบเทียบเคร่ืองมือ หรือ สอบ

เทียบวิธี สําหรับการสอยเทียบเคร่ืองมือนัน้มีจําหน่ายโดย NMIs อ่ืนๆ อยูแ่ล้ว แตสํ่าหรับการสอบเทียบวิธีคือ วสัดอุ้างอิงท่ี

เป็น matrices นัน้ยงัมีปัญหาอยูเ่น่ืองจากวา่ matrices ไม่เหมาะสม สําหรับวสัดอุ้างอิงท่ีมีการใช้ในห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับ

การรับรอง เพ่ือรองรับการส่งออกนัน้น่าจะมีผลกระทบมาก ดังนัน้การพัฒนาวัสดุอ้างอิงนัน้ควรจะต้องรองรับ

ห้องปฏิบตักิารท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025  

  จุดประสงค์เตรียมของการเตรียม RM ภายในประเทศนัน้จะเตรียมเพ่ืออะไร จะเตรียม RM ท่ีมี 

Matrices ไม่ตรง หรือ จะเตรียม RM ท่ีมีจําหน่ายอยู่แล้วแต่มีราคาสงู ซึ่งขึน้อยู่กับจํานวนห้องปฏิบตัิการท่ีใช้ด้วย ถ้ามี

น้อยก็ไม่คุ้มคา่ท่ีจะเตรียม ดงันัน้จึงควรจะตดัสินใจว่าควรจะพฒันา PT sample ชนิดไหนให้ขึน้ไปเป็น RM ซึง่ขณะนี ้RM 

ท่ี เ ป็นท่ีต้องการจะเป็นจําพวก  สารพิษตกค้างในอาหารซึ่ง มีผลกระทบมากเช่น  ยาฆ่าแมลง ,  ยาปฏิชีวนะ 

Chloramphenical, nitrofuran, melamime, ประเภทยาฆ่าแมลงในผกัจําพวก organochlorine, organophosphate, 

pyrethriod  

 ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบักิจกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติ RM ให้แก่ท่ีประชมุ

ทราบดงันี ้สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทําการผลิตสารละลายบฟัเฟอร์และ gas standard, ERTC ผลิตสารมาตรฐาน

สําหรับวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนกัในดินและข้าว, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลิต DDE in fish oil และ สารเสพติด 

สถาบนัอาหารผลิต pyrethroid in vegetable, alfatoxin, สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผลิต 

preservative in curry paste (sorbic acid, benzoic acid), MTEC ผลิตสารมาตรฐานสําหรับการหาปริมาณสารตกค้าง

ตาม ROHS ในผลิตภณัฑ์พลาสติก plastic, สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดลสามารถกําหนดคา่ Nutrition 

fact ในผลติภณัฑ์  

 พบวา่ RMs ท่ีเก่ียวข้องกบัทางจลุชีวะ ได้มีผู้ ท่ีสามารถผลิตเป็นมาตรฐานได้แล้ว ดงันัน้จากผลกระทบท่ีมีมากจึง

เห็นควรว่า RMs ท่ีควรจะผลิตเป็นลําดบัแรกๆ ควรจะมี matrix ท่ีเป็นอาหาร โดยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตคือ ISO 

Guide 30 series  

 สําหรับหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเตรียม RMs/CRMs เขียนเป็นโครงการเพ่ือขออนมุตัิงบประมาณ เช่น ERTC 

มี พรบ. ท่ีต้องผลิต RMs/CRMs และจดั PT สําหรับใน ม ได้มีการจดัทําอยู่แล้ว แค่ตอ่ยอด ในเร่ือง QS จะสามารถผลิต 

RMs/CRMs ได้ 

คณุนิดาพรรณแจ้งท่ีประชมุวา่ ขณะนี ้USP สามารถผลติ CRM ได้แล้ว 1 ชนิดโดยได้รับการช่วยเหลือจาก NIST 

 

ที่ประชุม :    -     เชิญตัวแทนจากกรมควบคุมมลพษิเข้ามาเป็นคณะทาํงาน 

- คณะทาํงานส่งข้อมูลเก่ียวกับการผลิตวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองมายังคณะเลขาณุการ 



- กาํหนดให้มีการบรรยายการเตรียมวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างองิรับรองตามมาตรฐาน ISO Guide 34 โดย 
ดร. จรัญ ยะฝา และบรรยายเก่ียวกับการประเมินตาม ISO guide 34 โดย คุณจันทรธิมา แสงอุดมใน
การประชุมครัง้ต่อไป 

- ในการประชุมครัง้ต่อไป เชิญคุณรัชฎา  

 
วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ 

- พล. ต. ชยัณรงค์ฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการจดัสมัมนาเก่ียวกบั food metrology และ ISO Guide 99 ซึง่จะจดั

ขึน้เม่ือใดจะแจ้งให้ท่ีปนะชมุทราบตอ่ไป 

- ดร. ครรชิต แจ้งเร่ืองงานประชมุท่ีทาง สถาบนัโภชนาการเป็นเจ้าภาพคือ International Food Data 

Conference ท่ีจะจดัในวนัท่ี 1-3 ตลุาคม 2552 และ International Congress of Nutrition ในวนัท่ี 4-9 

ตลุาคม 2552 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 

 นางสาวนงลกัษณ์  ตัง้ไพศาลกลุ 

 กรรมการและเลขานกุาร 

               ผู้จดบนัทกึการประชมุ       

เรียน ประธานคณะทาํงานโครงการพัฒนาวัสดุอ้างองิ/วัสดุอ้างองิรับรองทางเคมี 
 

- เพ่ือกรุณาทราบและตรวจแก้ไขบนัทกึรายงานการประชมุคณะทํางานโครงการพฒันาวสัดอุ้างอิง/วสัดอุ้างอิงรับรองทาง

เคมี ครัง้ท่ี 2/2551  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 

- เหน็สมควรสําเนาแจกจ่ายคณะทํางานโครงการพฒันาวสัดอุ้างอิง/วสัดอุ้างอิงรับรองทางเคมี กรรมการบริหารเครือข่าย

มาตรวิทยาเคมีฯ เพ่ือการรับรองรายงานการประชมุ 

- กรุณากําหนดการประชมุครัง้ท่ี 3/2551 
 

 

 นางสาวนงลกัษณ์  ตัง้ไพศาลกลุ 

 กรรมการและเลขานกุาร 

       ธนัวาคม  2551 

 



- ทราบ 

- ตรวจแก้ไขแล้ว 

- อนมุตัสํิาเนาแจกจ่ายให้คณะทํางานฯ รับรอง 

- กําหนดการประชมุครัง้ท่ี 3/2551 วนัท่ี ............  

 

 

        (รศ. ดร. ภควดี   สทุธิไวยกิจ) 

             ประธานคณะทํางานฯ 
  

 


