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ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม 2551

บทนํา

B

LPD Newsletter ฉบับนี้เปนฉบับที่สอง สมความตั้งใจของ
ทีมงานทั้งหมดที่จะทําให BLPD Newsletter เปนจดหมายขาว
รายเดือน
นอกจากสมาชิกที่รวบรวมไดจากขอมูลลูกคาฝกอบรม
ของกรมวิทยาศาสตรบริการเราแลว
ยังมีผูสนใจแจงความประสงค
เปนสมาชิกรับขาวดวยจํานวนหนึ่ง ซึ่งยังไมมากนัก จดหมายขาวของ
เรามุงหวังใหเปนชองทางสื่อสารกับลูกคาและพยายามรวบรวมแหลง
ความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ เราไมไดหวัง
สมาชิกทานใดมีขาวสารเผยแพรมี
วาจะเปนการสื่อสารทางเดียว
องคความรูที่ตองการถายทอด จะแสดงขอคิดเห็น หรือสอบถามดาน
ใด เรายินดีเปนอยางมาก เชิญครับ

กิจกรรมฝกอบรม

ขาวสารวิทยาศาสตร

ขาวสารฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมของ พศ. ประจําเดือนกรกฎาคม 2551
1. UV-VIS Spectrophotometer Performance Validation
1-2 ก.ค. 51
2. การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ 8-9 ก.ค. 51
3. ขอกําหนด ISO/IEC 17025 15-16 ก.ค. 51
4. การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
(http://www.e-learning.dss.go.th)
หลักสูตรฝกอบรมที่หนวยงานอื่น
(คลิ๊กที่นี่ http://siweb.dss.go.th/sptn/)

มาตรฐาน IEC 62321 ไดผา น
ขั้นตอนการอนุมัติราง (ADIS:Approve
for FDIS Circulation) แลว เมื่อ
15 มิ.ย.51 เตรียมเวียนรางถามความ
คิดเห็นประเทศ สมาชิกครั้งสุดทาย กอน
ประกาศเปนมาตรฐานสากลอยางเต็ม
ตัวอยางชาไมเกินปลายปนี้
I E C 6 2 3 2 1 เปนมาตรฐานที่เนน
สมรรถนะ ของการวิเคราะหทดสอบ คือ
เนนคุณภาพและความเชื่อถือไดของ
ผลทดสอบไมไดบังคับใหตอ
 งทดสอบทุก
ชิ้นทุกรายการ แตตอ
 งมีขอมูลและ หาก
ตองทดสอบตองยืนยันคุณภาพผลทดสอบ
ไดซึ่งจากมาตรฐานแบบเดิมๆที่คน
ุ เคยกัน
(www.thairohs.org)

สาระนารู

M

agnetic Brain Stimulation : สนามแมเหล็กกระตุนสมอง

โดยปกติการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราจะเปนการรักษาโดยใชยาเชน Prozac แตจากสถิติพบวา
20 เปอรเซ็นต ของผูปวยไมสามารถรักษาโดยการใชยา ทางเลือกสุดทายในการบําบัดผูปวย
กลุมนี้คือการใชกระแสไฟฟากระตุนสมองโดยตรง แตทางเลือกนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับสมอง
สวนนอกอันเนื่องจากขนาดของกระแสไฟฟาที่ใช
ขอจํากัดนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไมสามารถสง
กระแสไฟฟาใหเพียงพอตอการรักษาสมองสวนในที่เปนตนตอปญหาที่แทจริงได
ปจจุบันนักวิจัยในวงกวางจึงเริ่มหันมาสนใจการกระตุนโดยใชสนามแมเหล็กแทนการใชกระแสไฟฟา
หลักการสําคัญคือสงสนามแมเหล็กเขาไปกระตุนสมองสวนในโดยตรง โดยที่สนามแมเหล็กนี้จะทําใหสมอง
ผลิตสัญญาณไฟฟาขนาดต่ําขึ้นไดเอง และกระแสไฟฟาสวนที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะลดความเครียดในสมอง
สวนที่เปนปญหาได
อุปกรณหลักของวิธีการบําบัดนี้ประกอบดวยขดลวดโลหะ ซึ่งทําหนาที่ผลิต
สนามแมเหล็กสงตรงเขาสูสมองสวนใน โดยไมมอ
ี ันตรายตอกะโหลกศีรษะ
และสมองสวนนอก
แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นอยางจริงจังโดยหนวยงาน
Brainsway ประเทศ อิสราเอล จากขอมูลการศึกษาและทดลองกับผูปวย 64
คน โดยใชวิธีกําหนดตําแหนงติดตั้งตัวกําเนิดสนามแมเหล็ก และความลึก
ของสนามใหตรงกับตําแหนงสมองสวนที่ตองการพบวา ผูปวยจํานวน 40
เปอรเซ็นตมีการตอบสนองดีขึ้นอยางมีนัยยะ ซึ่งถือวาเปนหลักการที่นาจะมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอตอการบําบัดผูปวยโรคนี้
อีกทั้งยังมี
แนวโนมที่จะสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับบําบัดผูปวยโรคพากินสัน หรือ
โรคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทไดเชนเดียวกัน ขอมูลเพิ่มเติม
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Excel ใชงาน : การกรอกขอความใน Cell
มีคนจํานวนมากใช Excel ในงานพิมพ เนื่องจาก Excel มีจุดเดน และขอดีในการคํานวณตัวเลข
สําหรับการนําเสนอในวันนี้ จะพูดถึงการนํา Excel ไปใชในการพิมพตาราง จะขอใชตัวอยางงายๆในงาน
สัมมนาฝกอบรม เชน แบบ บก.111 ซึ่งจะใชในงานเบิกจายคาจางพาหนะในการเดินทางไปอบรมสัมมนา
หลายๆทานคงคุนเคยกันดี การกรอกขอความลงในตารางที่ขนาดความกวางของตารางถูกบังคับกําหนดไว
ถากรอกขอความทั้งหมดลงในเซลเดียวจะไดผล ดังนี้

ภาพที่ 1 ตัวอยางขอมูล
ขอมูลเพิ่มเติม
ทานแนใจหรือไมวาวัดคาพีเอชของตัวอยางไดถูกตอง
พศ. ไดเปดฝกอบรมหลักสูตรสอบเทียบพีเอชมิเตอร มาตั้งแตป 2543 โดยที่มีผูเขาสนใจเปนจํานวน
มากเกินเปาหมายทุกครั้ง เนื้อหาสวนหนึ่งเปนทฤษฏีการวัดคาพีเอช การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ผูเขา
รับการฝกอบรมสวนมากเปนผูใชเครื่องมือมากกวาผูสอบเทียบ ดังนั้นปญหาหรือคําถามที่มักเจอในหองฝก
อบรมจึงเกี่ยวกับการวัดคาพีเอช และการใชเครื่องมือ เชน...
***อุณหภูมิของสารละลายบัฟเฟอร และสารละลายตัวอยางแตกตางกัน แกไขอยางไร
คาที่วัดไดเปนคาพีเอชที่ อุณหภูมิเทาใด
***เนื้อสารและความนําไฟฟาของสารละลายบัฟเฟอร และสารละลายตัวอยางแตกตางกัน
***วัดคาไมนิ่ง แกไขอยางไร
***การคํานวณคาความไมแนนอนของการวัด
สําหรับฉบับนี้ขอคลายขอสงสัยเรื่องอุณหภูมิกอนคะ
ในการวัดคาพีเอช อุณหภูมิของสารละลายมีผลกระทบ 2 ดาน คือจากการวัดคา และจากการแตก
ตัวเปนไอออนของสารในสารละลายที่อุณหภูมิตางๆ ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
กรณีที่ 1 การวัดคาพีเอชตองใชหลักการวัดคาความตางศักยของเซล (Ecell) คํานวณเปนคาพีเอช
โดยใชสมการเนินสต (Nernst equation) โดยที่ Ecell = E0cell+ (2.303RT/nF) log aH+ ความชัน
(slope) จากสมการขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (T) หากอุณหภูมิของสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานทีใ่ ชในการปรับตัง้
เครื่องมือและสรางคาความชัน แตกตางจากอุณหภูมิสารละลายตัวอยาง ใหแกไขโดยใชเครื่องมือที่มีระบบ
ชดเชยอุณหภูมิ
และใหเครื่องมือทํางานในสภาวะที่รูคาอุณหภูมิของสารละลายบัฟเฟอรและสารละลาย
ตัวอยางขณะที่วัด เครื่องมือจะแสดงคาพีเอชของสารละลายตัวอยางที่อุณหภูมิของสารละลายขณะวัด โดย
ไดชดเชยคาความชันที่อุณหภูมิตางกันแลว
กรณีที่ 2 คาพีเอชของสารละลายขึ้นอยูกับไฮโดรเจนไอออนในสารละลายนั้น ดังนี้
pH = -log aH+ วัดสารละลายตัวอยางเดียวกันที่อุณหภูมิตางกัน คาพีเอชแตกตางกันเนื่องจากการ
แตกตัวเปนไอออนที่อุณหภูมิตางๆไมเทากัน
สังเกตจากการกําหนดคาพีเอชของสารละลายบัฟเฟอร
มาตรฐาน ตองระบุอุณหภูมิ (ขอมูลเพิ่มเติมหนา 2179) ซึ่ง กรณีนี้ไมสามารถแกคาดวยระบบชดเชยอุณหภูมิ
ดังนั้นในการรายงานคาพีเอชตองรายงานอุณหภูมิของสารละลายขณะที่วัดดวย
ขอมูลเพิ่มเติม http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf

ขอเชิญทุกทานรวมตอบแบบสํารวจความตองการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2552
ตั้งแตบัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2551
คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม

พิเศษ!ผูที่ตอบแบบสํารวจทุกทาน มีสิทธิ์ลุนรับของที่ระลึกจากเรา
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ภาพที่ 1 ตัวอยางขอมูล
สวนมากเมื่อกรอกขอความเต็มสวน
ความยาวของตารางแลว เมื่อยังไมหมด
ขอความ มักจะกรอกขอความตอในชอง
Cell ถัดลงมา ซึ่งไมไดผิดอะไร แตอาจจะ
มีปญหายุงยากในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
ความกวางของตาราง
ทําใหขอความที่
กรอกลงไวไมพอดีกับขนาดของตารางที่
ปรับเปลี่ยนใหม ตองตัดขอความ หรือนํา
มาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสวยงาม Excel
มีรูปแบบของการตัดขอความอัตโนมัติ โดย
เลือกบริเวณของเซลที่ตองการตัดขอความ
อัตโนมัติ
ที่ Menu bar เลือก Format ใน
กลอง Format Cells เลือก Alignment
และกําหนด ดังนี้
- Text alignment ที่ Vertical เลือก Top
- Text control เช็ค R หนา Wrap text
ดังภาพที่ 2 กด OK
ภาพที่ 2 Format Cells

ผลที่ได ดังนี้

ภาพที่ 3 ผลลัพธที่ได
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