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บร.สารฉบับที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

๒๕๕๔ เป็นฉบับที่สองที่ได้ปรับรูปแบบจากเอกสาร
รูปเล่มเป็นรูปแบบอีเล็กโทรนิกส์ เพ่ือให้ทันยุค
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและที่สําคัญคือประหยัด
ทรัพยากร ทั้งกระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าจัดส่ง ซึ่งเป็น
การลดภาวะโลกร้อนด้วย อย่างไรก็ตาม บร. สาร จะ
ยังคงเน้ือหาที่มีสาระทางวิชาการไม่ ย่ิงหย่อนไป
กว่าเดิม ในโอกาสน้ีขอเชิญชวนท่านสมาชิกหากท่าน
ต้องการมีส่วนร่วมใน บร. สาร โดยการส่งบทความท่ี
น่าสนใจมายังกองบรรณาธิการทางเรายินดีพิจารณา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านและเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะ
ได้นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน  หากท่านต้องการให้
มีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในส่วนใดโปรดแจ้งมายัง
บรรณาธิการ บร. สาร จักขอบคุณยิ่ง 
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การประกันคุณภาพหองปฎิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา 
ตอนท่ี 1 : คําแนะนําท่ัวไป บุคลากรที่เกี่ยวของ และองคประกอบ

ของโปรแกรมประกันคุณภาพ 
เรียบเรียงโดย ดร. รววิรรณ  อาจสําอาง 

 
 
บทความนี้เรียบเรียงมาจาก  Standard 

Methods for the Examination of Water & 

Waste Water, 21st  Edition  ในหัวขอ 9020  

QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL  

ซึ่ งกลาวถึงการประกันคุณภาพ /การควบคุม

คุณภาพการทดสอบทาง จุลชี ว วิ ทยาของ

หองปฏิบัติการที่ทําการทดสอบตัวอยางน้ํา 

โปรแกรมการประกันคุณภาพหอง 

ปฏิบัติการจะเปนการผสมผสานกันระหวาง การ

ควบคุมคุณภาพภายใน การควบคุมคุณภาพ

ภายนอก  และการจัดการของคณะผูบริหารแบบ

เปนทางการ  และเปนลายลักษณอักษร  โดยมี

การระบุผูรับผิดชอบและอํานาจหนาที่เพือ่ที่จะ ให

แนใจวาขอมูลของหองปฏิบติัการเปนไปตามที่

ตองการ ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ โปรแกรม

ดังกลาวจะตองสามารถใชไดอยางจริงและตองใช

เวลาที่ใชอยางมีสมเหตุสมผล  โดยปกติแลว

ประมาณ 15% ของเวลาทั้งหมดของหองปฏิบัติ 

การจะถกูนาํมาใชสําหรับทุกแงมุมตางๆ  ของการ

ประกันคุณภาพ  อยางไรก็ตามเวลาอาจถูกใชมาก

สําหรับขอมูลที่เกีย่วกับการวิเคราะหที่สําคัญมาก   

ถามีการจัดการอยางถกูตอง  โปรแกรมของการ

ประกันคุณภาพที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและ มกีาร

ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยใหคุณภาพของขอมูล

เปนไปอยางเหมาะสมโดยไมมีผลกระทบตอ

ผลผลิตของหองปฏิบัติการซ่ึงก็คือผลการทดสอบ 

 
ขอแนะนําสําหรับโปรแกรมการประกันคุณภาพ 

การริเ ร่ิมและพัฒนาโปรแกรมประกัน

คุณภาพใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของ

หองปฏิบัติการและการใชขอมูลที่ไดมีการวางแผน

ไวแลวนั้น   ความสําคัญของการใชขอมูลเปนส่ิง

สําคัญมากเพราะการตัดสินใจที่ สําคัญและมี

คาใชจายสูงจะข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหทดสอบ 

โปรแกรมการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจะ

ชวยยืนยันคุณภาพของผลการทดสอบและเพื่อให

มั่นใจในขอมูล 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหาร   

ผู บ ริหารจะต อ งตระหนั กถึ ง คุณค า  

ความสําคัญและความตองการของการประกัน

คุณภาพ  ผูบริหารมีอํานาจและใหขอผูกพันวาจะ

สามารถจัดการใหหองปฏิบัติการมีระบบการเงินที่

นํามาพัฒนาหองปฏิบัติการไดและมีเจาหนาที่

เพียงพอ  มีความเปนผูนํา  และมีสวนรวมกับ

เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการในการที่จะพัฒนาและ

ดําเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมประกันคุณภาพ   

ผูบริหารควรมีการพบปะกับผูควบคุมงานและ

เจาหนาที่อ่ืน ๆ ในหองปฏิบัติการเพื่อที่จะพัฒนา

และรักษาไวซึ่งโปรแกรมการประกันคุณภาพที่มี
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องคประกอบของโปรแกรมประกันคุณภาพ 
หองปฏิบัติการแตละแหงควรมีการพัฒนาและนําแผนการประกันคุณภาพที่จัดทําไวเปนเอกสาร

ไปใชงาน  ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรมการประกันคุณภาพและกิจกรรมการควบคุมคุณภาพของ

หองปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 

• ถอยแถลงวัตถุประสงค อธิบายถงึจุดประสงคของหองปฏิบัติการ 

• ข้ันตอนการสุมตัวอยาง รวมถึง การเลือกตัวแทนของจุดที่จะสุมตัวอยาง   holding time  และ

อุณหภูมิในการสุมตัวอยาง  ถาเปนขอมูลที่เกีย่วของกับคดีความ จะตองมีหลักฐานการปฏิบัติตาม

ลูกโซของการเก็บรักษาตัวอยาง (chain-of-custody procedures) 

• นโยบายเกี่ยวกับบุคลากร มีการอธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะและความตองการฝกอบรมสําหรับ

เจาหนาที่ควบคุมงานและเจาหนาที่ทดสอบ 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ  ตองจัดใหมีข้ันตอนการดําเนนิงานสําหรับการสอบเทียบ  และการ

บํารุงรักษาตามความถี่ที่เหมาะสม 

• ขอมูลจําเพาะของวัสดุที่ใชเพื่อใหแนใจวาสารเคมีและวัสดุที่ใชในการทดสอบมีคุณภาพสูง และ

ไดรับการตรวจสอบใหเปนที่ยอมรับกอนนํามาใชงาน 

• วิธีทดสอบควรเปนวิธทีดสอบที่เปนมาตรฐานซึง่จัดทาํโดยองคการที่จัดทําวิธีมาตรฐานและไดรับ

การตรวจสอบความใชไดของวิธีแลว   ตามหลักการแลววิธีทดสอบที่หองปฏิบัติการใชตองมีการ

จัดทําการหาคา precision, bias, sensitivity, selectivity และ specificity 

• มาตรการในการควบคุมคุณภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการวิเคราะหเชน การทดสอบแบบสองซํ้า 

การทาํ positive และ negative control  การตรวจสอบความปลอดเช้ือ (sterility checks) และการ

ทวนสอบวิธทีดสอบ (verification tests)  

• ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ไดแก  ถอยแถลงที่เปนลายลักษณอักษรและการดําเนนิงานตาง ๆ 

ของหองปฏิบติัการที่ไดจัดทาํไวเปนเอกสาร 

• ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทาํเอกสาร  การรวบรวมขอมูล   การเก็บรักษาบันทึก  การสอบกลับได 

และความรับผิดชอบ 

• ขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจประเมิน   

- การตรวจติดตามคุณภาพภายในของหองปฏิบัติการ  กระทําโดย QA officer และ

เจาหนาที่ควบคุมงาน 

- การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อใหแนใจวา

หองปฏิบัติการและเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามโปรแกรมการประกันคุณภาพที่ไดรับการยอมรับ

แลว 
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เนื้อหาครอบคลุมครบ  และตองกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผูควบคุม

งานระดับบริหารและผูทดสอบ 

 
เจาหนาที่ประกันคุณภาพ   

ในหองปฏิบัติการใหญ ๆ  ผูที่ทําหนาที่

เปนเจาหนาที่ประกันคุณภาพ (a QA officer)  มี

อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบในการที่จะ

นําเอาโปรแกรมการประกันคุณภาพมาปฏิบัติ  

ตามทฤษฎีแลวบุคคลนี้จะตองสามารถรายงานได

โดยตรงถึงผูบริหารระดับสูงสุด  ไมไดรายงานตาม

สายการบังคับบัญชา  เจาหนาที่ประกันคุณภาพ

จะตองมีความรูดานเทคนิค  คุนเคยกับทุกแงมุม

ของงานในหองปฏิบัติการ   และคุนเคยกับเทคนิค

ทางสถิติเกี่ยวกับการประเมินขอมูล  เจาหนาที่

ประกันคุณภาพรับผิดชอบในการเร่ิม และจัดทํา

โปรแกรมประกันคุณภาพ  เพื่อโนมนาวและจูงใจ

เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการใหเห็นความสําคัญ

ของการประกันคุณภาพ  เมื่อโปรแกรมการประกัน

คุณภาพไดถูกนํามาปฏิบัติแลว  ผูประสานงานทํา

การทบทวนระบบอยูเปนประจําเชน ทุกสัปดาห

หรือทุกเดือน  โดยทําการทบทวนกับผูควบคุมงาน

และเจาหนาที่คนอ่ืนเพื่อจะตัดสินถึงสถานะและ

ผลสําเร็จของโปรแกรมเพื่อช้ีบงและแกปญหาที่

เกิดข้ึน นอกจากนี้เจาหนาที่ประกันคุณภาพตองมี

การรายงานถึงผูบริหารอยางเปนระยะ ๆ  เพื่อให

มั่นใจในการปฏิบัติการตางๆ  ที่จําเปนในการ

แกไขปญหาตางๆ  ที่อาจทําใหคุณภาพของขอมูล

เสียหายได 

 

 

 

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ    
หองปฏิบั ติการและเจ าหน าที่ ระ ดับ

ปฏิบั ติการที่ เกี่ยวของกับทีมผูบ ริหารในการ

วางแผนโปรแกรมการประกันคุณภาพจัดเตรียม

ข้ันตอนการดําเนินงาน (Standard Operating 

Procedure, SOP) และที่สําคัญที่สุดคือการไป

ปฏิบัติในแตละวันไดแก  การเก็บตัวอยาง  การ

วิเคราะหทดสอบ  การตรวจสอบการควบคุม

คุณภาพ  การคํานวณและการรายงานผล  และ

เนื่องจากเจาหนาที่ทดสอบเปนบุคคลแรกที่

มองเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดข้ึนได  บุคคลเหลานี้

ควรจะช้ีบงและทํางานรวมกับเจาหนาที่ควบคุม

งานเพื่อที่จะแกไขปญหาและหลีกเล่ียงปญหา

ดังกลาว  จุดนี้ เปนส่ิงที่ สําคัญมากที่จะทําให

ประสบความสําเร็จในการนําโปรแกรมการประกัน

คุณภาพมาใชนั่นคือเจาหนาที่ทุกคนมีความเขาใจ

และใหการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว 

 
วัตถุประสงคของการจัดทาํโปรแกรมประกัน
คุณภาพ 

วัตถุประสงคของการจัดทําโปรแกรม

ประกันคุณภาพเพื่อใหไดมีขอมูลที่มี คุณภาพ  

เพื่อใหแนใจวาหองปฏิบัติการมีสมรรถนะที่มี

คุณภาพสูง เพื่อใหหองปฏิบัติการมีการรักษา

สภาพการดําเนินงานของหองปฏิบัติการอยาง

ตอเนื่อง  เพื่อช้ีบงขอบกพรองของการดําเนินงาน

ของหองปฏิบัติการ  คนหาความตองการในการ

ฝกอบรม และปรับปรุงระบบเอกสารและระบบ

การเก็บบันทึก 
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- การประเมนิสมรรถนะ โดยที่ QA officer ทํางานรวมกบัเจาหนาที่ควบคุมงานเพื่อที่จะนํา

ตัวอยางจากภายนอกท่ีไมทราบคามาทดสอบพรอม ๆ กนักับตัวอยางที่หองปฏิบัติการทดสอบ

อยูเปนประจาํและหองปฏิบติัการยังไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมทดสอบความ

ชํานาญในระดับประเทศ  การเขารวมกิจกรรมแบบนี้ชวยยืนยันวาหองปฏิบัติการมีความ 

สามารถในการทดสอบไดผลเปนทีย่อมรับเม่ือเปรียบเทียบกับหองปฏิบัติการอ่ืนๆ  และยังชวย

หาสาเหตุของปญหาที่อาจเกิดข้ึนได 

• การปฏิบัติการแกไข  เมื่อเจาหนาที่สามารถช้ีบงปญหาที่เกิดข้ึนได ซึ่งรวมถึงผูควบคุมงาน หรือผู

ประสารงานระบบประกันคุณภาพ  ใหใชข้ันตอนการดําเนินงานตามลําดับข้ันที่เปนมาตรฐานใน

การตัดสินหาปญหาและแกไข   ความไมสอดคลองกัน (nonconformance) ที่ถูกช้ีบงหรือถูกตรวจ

พบจากการตรวจประเมินภายนอกตองมีการแกไขใหถูกตอง  มีการบันทึก  และเซ็นช่ือรับทราบโดย

ผูจัดการหองปฏิบัติการและ QA officer    

 

บทความตอนนี้ เปนเพียงขอแนะนําเ บ้ืองตนของการจัดทําโปรแกรมประกันคุณภาพ

หองปฏิบัติการ  หองปฏิบัติการแตละแหงสามารถนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับหองปฏิบัติการของตนเองซ่ึง

จะมีความแตกตางกันทั้งปริมาณงาน ชนิดของงาน จํานวนบุคลากร และปจจัยอ่ืนๆ ในหองปฏิบัติการ  

สําหรับตอนตอไปจะกลาวถึงการควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ซึ่งจะตองทําเปน

ประจําตามระยะเวลาที่เหมาะสมของแตละหองปฏิบัติการ 
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ปจจุบันโลกยังคงประสบภัยธรรมชาติอยูอยาง

ตอเนื่อง อันไดแก การเกิด 0อุทกภัย หรือน้ําทวม 

การเกิดพายุหรือวาตภัย การเกิด1แผนดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด และแผนดินถลม ซึ่งภัยเหลานี้สงผล

กระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยและทรัพยสิน  

แผนดินไหวเกิดจากการเคล่ือนตัวโดย

ฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญมักเกิดตรง

บริเวณขอบของแผนเปลือกโลก การเคล่ือนตัว

ดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากช้ันหินหลอมละลายที่อยู

ภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจาก

แกนโลกและลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบน

ตลอดเวลา เปลือกโลกแตละช้ินมีการเคล่ือนที่ใน

ทิศทางตางๆ กันพรอมกับสะสมพลังงานไวภายใน

บริเวณขอบของช้ินเปลือกโลก ทําใหเกิดการชนกัน 

เสียดสีกัน หรือแยกจากกัน นอกจากนั้นพลังงานที่

สะสมในเปลือกโลกถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้น

ของทวีปตรงบริเวณรอยราวของหินใตพื้นโลกหรือ

ที่เรียกวา "รอยเล่ือน" เม่ือระนาบรอยราวที่ประกบ

กันอยูไดรับแรงอัดมากๆ ก็จะทําใหรอยเล่ือนมีการ

เคล่ือนตัวอยางฉับพลันเกิดเปนแผนดินไหว

เชนเดียวกัน 

 

การแสดงปริมาณที่บงช้ีขนาด ณ บริเวณ

ศูนยกลางแผนดินไหว มีหนวยเปน " ริคเตอร" ซึ่ง

เปนปริมาณที่มีความสัมพันธกับพลังงานที่พื้นโลก

ปลดปลอยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน 

คํานวณไดจากการตรวจวัดคาความสูงของคล่ืน

แผนดินไหวที่ตรวจวัด โดยระดับความรุนแรงของ

การเกิดแผนดินไหวเปนดังนี้ 

  1 - 2.9 ริคเตอร  ทาํใหเกิดการส่ันไหว

เล็กนอย ผูคนที่อยูรูสึกถงึการส่ันไหวและ

รูสึกเวียนศีรษะ 

 3 - 3.9 ริคเตอร ทําใหเกิดการสั่นไหว

เล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือน

รถไฟวิ่งผาน 

 4 - 4.9 ริคเตอร ทําใหเกิดการส่ันไหวปาน

กลาง ผูคนรูสึกถึงการส่ันสะเทือน วัตถุ

หอยแขวนแกวงไกว 

 5 - 5.9 ริคเตอร ทําใหเกิดการส่ันไหว

รุนแรงเปนบริเวณกวาง เคร่ืองเรือน และ

วัตถุมีการเคลื่อนที ่

 6 - 6.9 ริคเตอร ทําใหเกิดการสั่นไหว

รุนแรงมาก อาคารเร่ิมเสียหาย พงัทลาย 

 7 ริคเตอร ข้ึนไป  ทําใหเกิดการส่ันไหว

รายแรง อาคาร ส่ิงกอสรางมคีวาม

เสียหายอยางมาก แผนดินแยก วัตถุที่อยู

บนพืน้ถกูเหวีย่งกระเด็น 

ภัยธรรมชาติในปจจุบันและอนาคต มีความรุนแรง

เพิ่มข้ึนเกินความคาดหมาย เชน จากเหตุการณ

ภัยไกลตัวท่ีไมธรรมดา 
เรียบเรียงโดย สวรรยา   เช้ือพันธุ 
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ภาพแสดง การระเบิดของเตาปฏิกรณนิวเคลียร

โรงงานไฟฟานิวเคลียรฟูกูจิมะ-ไดอิชิ 

แผนดินไหวในเฮติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.

2553 เวลา 04.53น. ตามเวลาประเทศไทย เปน

เหตุการณภัยพิบัติ 2แผนดินไหวมีความรุนแรง 7.0 

ริคเตอร โดยศูนยกลางแผนดินไหวอยูหางจาก3กรุง

ปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของประเทศเฮติ 25 

กิโลเมตร มีผูไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว

มากกวา 3 ลานคน  มีผูเสียชีวิต 230,000 คน 

ผูไดรับบาดเจ็บ 300,000 คน และ1,000,000 คน 

ไมมีที่อยูอาศัย มีบานเรือน 250,000 หลัง และ

อาคารพาณิชยอีกกวา 30,000 หลัง พังทลายหรือ

เสียหายอยางหนัก รวมทั้งเหตุการณแผนดินไหว

ในญ่ีปุน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา

14.46 น. ตามเวลาทองถิ่น  เปนเหตุการณภัย

พิบัติแผนดินไหวลาสุดที่มีความรุนแรง 8.9 ริค

เตอร บริเวณชายฝงของประเทศญ่ีปุน กอใหเกิด

คล่ืนยักษสึนามิเขาถลมประเทศญ่ีปุนเปนบริเวณ

พื้นที่กวางหลายเมืองราว 373 กิโลเมตร สราง

ความเสียหายมหาศาลถือเปนอันดับที่ 5 ของโลก 

และเกิด aftershocks ตามมาภายหลังมากกวา 

30 คร้ัง มีความแรงถึง 7.1 ริกเตอร สงผลกระทบ

ลามไปถึงโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูจิมะ-ไดอิชิที่เกิด

ระเบิดข้ึนทําใหสารกัมมัมตรังสีเกิดการร่ัวไหล 

สามารถตรวจวัดโดยใช ไอโอดีน-131 และซีเซียม-

137 เปนเกณฑในการตรวจวัด เนื่องจากเปนสารที่

ตรวจวัดไดงาย โดยพบวาสารกัมมันตรังสีสูงเกิน

มาตรฐานในผักจากจังหวัดฟูกุชิ  

 

4  
    

สารกัมมันตรังสีนี้มีผลเสียตอมนุษยอยาง

แนนอน ทําใหหลายคนหวาดกลัว สารกัมมันตรังสี

นากลัวอยางไร และมีผลอะไรบาง  

สารกัมมันตรังสี คือ อะตอมของธาตุหรือ

สสารตางๆ เมื่อไดรับการกระตุนจนเกิดการแตก

ตัว อะตอมของธาตุเหลานั้นก็จะพยายามกลับเขา

สูสมดุล โดยการปลดปลอยพลังงานออกมาใน 

รูปของรังสี สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิด

ไดจาก 2 แหลง ดังนี้ 

 1. สารกัมมันตรังสีจากธรรมชาติ ซึ่ง

เกิดข้ึนพรอมกับการเกิดของโลก เชน ยูเรเนียม 

235 ยูเรเนียม 238  คารบอน 14  

2. สารกัมมันตรังสีที่มนุษยประดิษฐ

ข้ึนมาเอง จากปฏิกิริยานิวเคลียรในเคร่ืองปฏิกรณ

ปรมาณู (Nuclear reactor) หรือในเคร่ืองเรง

อนุภาค เชน โคบอลต 60 ไอโอดีน 131 ซีเซียม

137นิวตรอน 

สารกัมมันตรังสีทั้ง 2 แหลงนี้ จะใหรังสี

ออกมา ไดแก รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา 

นิวตรอน รวมทั้งรังสีเอกซซึ่งเปนที่รูจักกันดีและใช

ประโยชนอยางกวางขวางทั้ งทางการแพทย 

อุตสาหกรรม การเกษตรและงานวิจัยตางๆ แตใน
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ขณะเดียวกันรังสีเหลานี้ก็มีอันตรายตอรางกาย

มนุษยได  

สวนกัมมันตรังสีนั้น หมายถึงปริมาณรังสี

ที่ตรวจวัดได  โดยปริมาณรังสีจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือ

เวลาผานไป โดยการตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสี

ที่ปลอยออกมาในส่ิงแวดลอม ใชหนวยวัดเปนซี

เวิรต ซึ่งมักจะไดยินอยู 3 แบบคือ มิลลิซีเวิรต ไม

โครซีเวิรต และนาโนซีเวิรต สวนซีพีเอ็ม เปนหนวย

วัดระดับการปนเปอนสารกัมมันตภาพรังสีที่ตอง

ถูกกําจัดออกไป 

อันตรายจากรังสีตอมนุษย มี 2 ระดับ 

ไดแก  

 1. การไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีจาก

ภายนอก ( External exposure ) ความรุนแรงของ

การบาดเจ็บ ข้ึนอยูกับความแรงของแหลงกําเนิด

และระยะเวลาที่ไดรับรังสี แตตัวผูที่ไดรับอันตราย

ไมไดสารกัมมันตรังสีเขาไปในรางกาย จึงไมมีการ

แผรังสีไปทําอันตรายผูอ่ืน 

 2. การไดรับสารกัมมันตรังสีเขาสูรางกาย 

( Internal exposure ) พบในกรณีมีการร่ัวไหล

ของสารกัมมันตรังสี ที่เปนกาซ ของเหลว หรือฝุน

ละอองจากแหลงเก็บสารกัมมันตรังสีหรือที่เก็บ

กากสารกัมมันตรังสีจากการระเบิดของโรงไฟฟา

นิวเคลียร การกระจายของสารกัมมันตรังสีจะฟุง

ไปในอากาศและน้ํา มนุษยอาจไดรับรังสีเขาสู

รางกายทางการหายใจฝุนละอองของรังสี, กินของ

ที่เปรอะเปอน, การฝงสารกัมมันตรังสีเพื่อการรักษา 

สารกัมมันตรังสีที่อยูในรางกายจะแผรังสีออกมาทํา

อันตรายตอรางกายเปนระยะเวลานานจนกวาจะ

ถูกกําจัดออกไปจากรางกายจนหมดรวมทั้งยัง 

สามารถแผรังสีไปทําอันตรายคนที่อยูใกลเคียงได 

  องคการสากลในการปองกันอันตรายจาก

รังสี หรือ International Commission on 

Radiological Protection (ICRP) ไดจัดระดับ

ปริมาณรังสีที่มีผลกระทบตอรางกายไว ดังนี้ 

 2.2 มิลลิซีเวิรต เปนระดับรังสีปกติใน

ธรรมชาติที่มนุษยแตละคนไดรับใน    1 ป 

 5 มิลลิซีเวิรต เปนเกณฑสูงสุดที่อนุญาต

ใหสาธารณชนไดรับใน 1 ป 

 50 มิลลิซีเวิรต เปนเกณฑสูงสุดที่อนุญาต

ใหผูปฏิบัติงานทางดานรังสีไดรับใน 1 ป 

 250 มิลลิซีเวิรต ไมปรากฏอาการผิดปกติ

ใดๆ ของรางกาย ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

 500 มิลลิซีเวิรต ทําใหเม็ดเลือดขาวลดลง

เล็กนอย    

 1000 มิลลิซีเวิรต ทําใหมีอาการ

คล่ืนเหียนและออนเพลีย เม็ดเลือดขาวลดลง 

 3000 มิลลิซีเวิรต ทําใหออนเพลีย อาเจียน 

ทองเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมรวง เ บ่ือ

อาหาร ตัวซีด  คอแหง มีไข  อายุ ส้ัน  อาจ

เสียชีวิตภายใน 3 - 6 สัปดาห 

 6000  มิล ลิซี เ วิ ร ต  ทํ า ให อ อน เพ ลีย 

อาเจียน ทองรวงภายใน 1 - 2 ชั่วโมง เม็ด

เลือดลดลงอยางรวดเร็ว ผมรวง มีไข อักเสบ

บ ริ เ วณปากและ ลําคออย า ง รุนแรง  มี

เลือดออก มีโอกาสเสียชีวิตรอยละ 50 

ภายใน 2 - 6 สัปดาห 

 10000 มลิลิซีเวิรต พบอาการเหมือนการได

สารกัมมันตรังสี 6000 มิลลิซีเวิรต  รวมทั้งเกิด

ผิวหนังพองบวม  เสียชีวิตภายใน   2 - 3 

สัปดาห 

แมวาประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก

แผนดินไหวและสารกัมมันตรังสีที่ร่ัวไหลที่เกิดข้ึน

ในญี่ปุนนอยมาก เนื่องจากสารกัมมันตรังสีเม่ือฟุง
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กระจายสูอากาศจะมีความเจือจางลง ลมไมไดพัดเขาหาประเทศไทย และจุดเกิดเหตุอยูหางจากประเทศ

ไทยกวา 5,000 กิโลเมตร  แตอยางไรก็ตามแทบจะพูดไดวาภัยธรรมชาติคร้ังนี้เปนภัยไกลตัวที่ไมธรรมดา 

ถามองถึงผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีที่มีตอมนุษย   ซึ่งสามารถสรางความหวาดหวั่นใหประเทศตางๆ 

ทั่วโลกที่พึ่งพาพลังงานไฟฟานิวเคลียร หรือประเทศที่กําลังจะหันหนาไปสรางโรงไฟฟานิวเคลียรรวมถึง

ประเทศไทยตองคิดหนักและสรางความต่ืนกลัวถึงผลกระทบที่จะตามอยางคาดไมถึง เพราะถึงแมวา

ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีนิวเคลียรกาวหนา ยังพายตอภัยธรรมชาติในคร้ังนี้  
 
เอกสารอางอิง 
1.  แผนดินไหวคืออะไร [ออนไลน]. [อางถงึวนัที ่2 พฤษภาคม 2554] : เขาถึงไดจาก                                                 

  http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/4/earthquake/index1.htm 

2.  ภัยพิบัติสึนามิในญ่ีปุน...หรือจะเปน คําเตือนจากโลกถึงมนุษย [ออนไลน]. [อางถึงวนัที่ 2  

    พฤษภาคม 2554]] : เขาถึงไดจาก 

     http://www.manager.co.th/Columnist/ViewNews.aspx?NewsID=9540000033202 

3. ทําความรูจกักับสารกัมมนัตรังสี [ออนไลน]. [อางถงึวนัที ่2 พฤษภาคม 2554] : เขาถึงไดจาก      

     http://news.voicetv.co.th/technology/6639.html 

 

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

โทร. 0 2201 7125 

E-mail : sawanyac@dss.go.th. 
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สรางความมั่นใจในการสรางสูตรคํานวณดวย โปรแกรม Excel (ตอนที่ 1) 
 

พรพรรณ  ปานทิพยอําพร 

 

   

 ถาพูดถึงโปรแกรมยอดนิยมที่นํามาใชในการจัดเก็บขอมูลและนําขอมูลมาคํานวณคงหนีไมพน

โปรแกรม MS Excel หองปฏิบัติการหลายหองปฏิบัติการนําโปรแกรมดังกลาวมาใชในการสรางสูตร

คํานวณหาคาผลการวิเคราะหตางๆ เพื่อออกรายงานใหกับลูกคา ซึ่งคาที่คํานวณไดตองมีความถูกตอง

และเชื่อถือได ในบทความนี้จะนําเสนอวิธีการเพิ่มความมั่นใจในความถูกตองของคาที่คํานวณไดจากสูตร

ที่สรางข้ึนจากโปรแกรม Excel โดยกําหนดเซลลที่สามารถแกไขไดและปองกันเซลลอ่ืนที่ไมตองการใหมี

การแกไข และจะกลาวถึงเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของไฟลที่จัดเก็บสูตรการคํานวณในบทความตอไป    
 

 ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการคํานวณ %Nitrogen โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  

 1. สรางสูตรการคํานวณดังรูป เซลลที่เราตองกรอกขอมูลคือ B9, B10, B11 และ B12 สวนเซลลที่

เหลือทั้งหมดจะตองถูกกําหนดใหแกไขไมได โดยหลักแลวโปรแกรม Excel จะปองกันเซลลทุกเซลลในแผน

งานไมใหถูกแกไข ดังนั้นเราจะตองกําหนดใหเซลล B9, B10, B11 และ B12 สามารถแกไขไดกอน 

หลังจากนั้นจึงปองกันเซลลทุกเซลลที่เหลือในแผนงานตามลําดับ 
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 2. กําหนดจํานวนตําแหนงทศนิยมของเซลล B9, B10, B11 และ B12 โดย Format / Cell… จะ

ปรากฏกลองขอความ Format Cells คลิก Tab Number ในสวนของ Category: คลิกเลือก Number และ

ในสวนของ Decimal places: คลิกเลือก ตัวเลขจํานวนทศนิยมที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3. กําหนดใหเซลล B9, B10, B11 และ B12 สามารถแกไขไดโดยเลือก Tools / Protecttion / 
Allow Users to Edit Ranges…  
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 4. คลิกปุม New… จะปรากฏกลองขอความ New Range ในสวนของ Refers to cells: ใหใสชื่อ

เซลลที่กําหนดใหสามารถแกไขได จากนั้นคลิกปุม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5. ปองกันเซลลทุกเซลลของแผนงานไมใหถูกแกไขโดยคลิกปุม Protect Sheet…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. กําหนดรหัสผานในการยกเลิกการปองกันเซลลทุกเซลลของแผนงาน 
 

  6.1 ใสรหัสผานในสวนของ Password to unprotect sheet: / ทําเคร่ืองหมายถูกในชอง 

Select locked cells และ Select unlocked cells / คลิกปุม OK 

  6.2 ใสรหัสผานเชนเดิมอีกคร้ังเพื่อเปนการยืนยันรหัสผาน / คลิกปุม OK 

 

 

12 



วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 20 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7. บันทึกไฟล 

 8. เมื่อเปดไฟลข้ึนมาเพื่อใชงานเมื่อคลิกไปที่เซลลที่ถูกปองกนัจะปรากกฎกลองขอความวาไม

สามารถแกไขได 
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 9. ในกรณีที่ตองการยกเลิกการปองกนัเซลลทุกเซลลใหเลือก Tools / Protection / Unprotect 
Sheet… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. ใสรหัสผานที่ไดต้ังไวในขอ 6 / กดปุม OK จากนัน้จะสามารถแกไขขอมูลในทุกเซลลได

ตามปกติ 
 
 
 
 
 

 
จากตัวอยางและข้ันตอนดังที่กลาวมาขางตนหองปฏิบัติการแตละแหงสามารถนําประยุกตใชกับการสราง

สูตรการคํานวณใหเหมาะสมกับงานของหองปฏิบัติการได เพื่อเพิม่ความมั่นใจในความถูกตองของคาที่

คํานวณได ในบทความตอไปตอนที่ 2 จะกลาวถงึวิธกีารรักษาความปลอดภัยของไฟลที่ไดจัดทาํข้ึนโดย

การปองกนัแผนงานที่สรางสูตรการคํานวณไมใหถูกทําลายและวธิีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชสูตรการ

คํานวณ 

 
 เอกสารอางอิง 
1. ภาวนิ สุวานิชวงส. ทิปเด็ด Excel 2003. พิมพคร้ังที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัท เสริมวิทย อินฟอร

เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด, 254 
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สัมมนาวิชาการสญัจรการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครั้งท่ี  
1 ครั้งที่ 1 วันที่  8-9 กุมภาพันธ์ 2554 จ.เชียงใหม่ 

ครั้งที ่2 วันที ่ 29-30 มีนาคม 2554 จ.ชลบุรี 

ครั้งท่ี 
2 

สัมมนาวิชาการสญัจรการเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ  
ด้านการวเิคราะห์ทดสอบ (ครั้งที่ 1) 

วันที่  21 – 22  กุมภาพันธ ์ 2554     ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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การสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
“Harmonization of Assessors,  

TSC and LAC 2011” 
วันท่ี  ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

ณ   
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา   

จ. สมุทรสงคราม 

พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 : 2005 ให้แก ่
ห้องปฏิบัติการ  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 

วันท่ี  18 เมษายน  2554 ณ อาคารต้ัว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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BUREAU OF LABORATORY ACCREDITATION (BLA)

http ://www.dss.go.th
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