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กรมวิทยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

B LPD Newsletter ฉบับนี้เปนฉบับท่ีสอง สมความตั้งใจของ
ทีมงานทั้งหมดท่ีจะทําให BLPD Newsletter เปนจดหมายขาว

รายเดือน  นอกจากสมาชิกท่ีรวบรวมไดจากขอมูลลูกคาฝกอบรม
ของกรมวิทยาศาสตรบริการเราแลว ยังมีผูสนใจแจงความประสงค
เปนสมาชิกรับขาวดวยจํานวนหนึ่ง ซ่ึงยังไมมากนัก จดหมายขาวของ
เรามุงหวังใหเปนชองทางสื่อสารกับลูกคาและพยายามรวบรวมแหลง
ความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ เราไมไดหวัง
วาจะเปนการสื่อสารทางเดยีว สมาชิกทานใดมีขาวสารเผยแพรมี 
องคความรูท่ีตองการถายทอด  จะแสดงขอคิดเห็น หรือสอบถามดาน
ใด เรายินดีเปนอยางมาก เชิญครับ  

กิจกรรมฝกอบรม  
 

บทนํา ฉบับที่ 2 :   กรกฎาคม  2551 

สาระนารู 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่

ขาวสารฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมที่หนวยงานอื่น 
(คล๊ิกท่ีนี่ http://siweb.dss.go.th/sptn/) 

มาตรฐาน IEC 62321 ไดผาน
ขั้นตอนการอนุมัติราง (ADIS:Approve 
for FDIS Circulation) แลว เม่ือ  
15 มิ.ย.51 เตรียมเวยีนรางถามความ
คิดเห็นประเทศ สมาชิกคร้ังสุดทาย กอน
ประกาศเปนมาตรฐานสากลอยางเต็ม
ตัวอยางชาไมเกนิปลายปนี ้
       I E C 6 2 3 2 1  เปนมาตรฐานที่เนน
สมรรถนะ ของการวิเคราะหทดสอบ คอื 
เนนคุณภาพและความเชื่อถือไดของ
ผลทดสอบไมไดบังคบัใหตองทดสอบทุก
ช้ินทกุรายการ แตตองมีขอมูลและ หาก
ตองทดสอบตองยนืยนัคุณภาพผลทดสอบ
ไดซ่ึงจากมาตรฐานแบบเดิมๆที่คุนเคยกนั  
(www.thairohs.org) 

ขาวสารวิทยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

M agnetic Brain Stimulation : สนามแมเหล็กกระตุนสมอง  
โดยปกติการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราจะเปนการรักษาโดยใชยาเชน Prozac แตจากสถิติพบวา 
20 เปอรเซ็นต ของผูปวยไมสามารถรักษาโดยการใชยา ทางเลือกสุดทายในการบําบัดผูปวย

กลุมนี้คือการใชกระแสไฟฟากระตุนสมองโดยตรง แตทางเลือกนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายกับสมอง
สวนนอกอันเนื่องจากขนาดของกระแสไฟฟาท่ีใช ขอจํากัดนี้เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหไมสามารถสง
กระแสไฟฟาใหเพียงพอตอการรักษาสมองสวนในที่เปนตนตอปญหาที่แทจริงได 
          ปจจุบันนักวิจัยในวงกวางจึงเร่ิมหันมาสนใจการกระตุนโดยใชสนามแมเหล็กแทนการใชกระแสไฟฟา 
หลักการสําคัญคือสงสนามแมเหล็กเขาไปกระตุนสมองสวนในโดยตรง โดยท่ีสนามแมเหล็กนี้จะทําใหสมอง
ผลิตสัญญาณไฟฟาขนาดต่ําขึ้นไดเอง และกระแสไฟฟาสวนท่ีเกิดขึ้นเพียงพอท่ีจะลดความเครียดในสมอง
สวนท่ีเปนปญหาได 

อุปกรณหลักของวิธีการบําบัดนี้ประกอบดวยขดลวดโลหะ ซ่ึงทําหนาท่ีผลิต
สนามแมเหล็กสงตรงเขาสูสมองสวนใน โดยไมมอัีนตรายตอกะโหลกศีรษะ 
และสมองสวนนอก แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นอยางจริงจังโดยหนวยงาน 
Brainsway ประเทศ อิสราเอล จากขอมูลการศึกษาและทดลองกับผูปวย 64 
คน โดยใชวิธีกําหนดตําแหนงติดต้ังตัวกําเนิดสนามแมเหล็ก และความลึก
ของสนามใหตรงกับตําแหนงสมองสวนท่ีตองการพบวา ผูปวยจํานวน 40 
เปอรเซ็นตมีการตอบสนองดีขึ้นอยางมีนัยยะ ซ่ึงถือวาเปนหลักการท่ีนาจะมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอตอการบําบัดผูปวยโรคนี้ อีกท้ังยังมี
แนวโนมท่ีจะสามารถนาํไปประยุกตใชสําหรับบําบัดผูปวยโรคพากินสัน หรือ
โรคท่ีเก่ียวของกับระบบประสาทไดเชนเดียวกัน  ขอมูลเพ่ิมเติม 

สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

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)  

www.e-learning.dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/sptn/
http://www.thairohs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=138
http://www.popularmechanics.com/science/health_medicine/4262611.html
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=5&Itemid=3
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
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มีคนจํานวนมากใช Excel ในงานพิมพ เนื่องจาก Excel มีจุดเดน และขอดีในการคํานวณตัวเลข 
สําหรับการนําเสนอในวันนี้ จะพูดถึงการนํา Excel ไปใชในการพิมพตาราง จะขอใชตัวอยางงายๆในงาน
สัมมนาฝกอบรม  เชน แบบ บก.111 ซ่ึงจะใชในงานเบิกจายคาจางพาหนะในการเดินทางไปอบรมสัมมนา 
หลายๆทานคงคุนเคยกันดี  การกรอกขอความลงในตารางที่ขนาดความกวางของตารางถูกบังคับกําหนดไว 
ถากรอกขอความทั้งหมดลงในเซลเดียวจะไดผล ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางขอมูล 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

Excel ใชงาน : การกรอกขอความใน Cell 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

 

 

ขอเชิญทุกทานรวมตอบแบบสํารวจความตองการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2552    
ตั้งแตบัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2551     คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม 
พิเศษ!ผูที่ตอบแบบสํารวจทุกทาน มีสิทธิ์ลุนรับของที่ระลึกจากเรา 

พศ. ไดเปดฝกอบรมหลักสูตรสอบเทียบพีเอชมิเตอร มาต้ังแตป 2543 โดยท่ีมีผูเขาสนใจเปนจํานวน
มากเกินเปาหมายทุกคร้ัง เนื้อหาสวนหนึ่งเปนทฤษฏีการวัดคาพีเอช  การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ผูเขา
รับการฝกอบรมสวนมากเปนผูใชเคร่ืองมือมากกวาผูสอบเทียบ ดังนั้นปญหาหรือคําถามที่มักเจอในหองฝก 
อบรมจึงเก่ียวกับการวัดคาพีเอช และการใชเคร่ืองมือ เชน... 

***อุณหภูมิของสารละลายบฟัเฟอร และสารละลายตัวอยางแตกตางกัน แกไขอยางไร  
คาท่ีวัดไดเปนคาพีเอชท่ี อุณหภูมิเทาใด 

***เนื้อสารและความนําไฟฟาของสารละลายบัฟเฟอร และสารละลายตัวอยางแตกตางกัน 
***วัดคาไมนิ่ง แกไขอยางไร 
***การคํานวณคาความไมแนนอนของการวัด 

 
สําหรับฉบับนี้ขอคลายขอสงสัยเร่ืองอุณหภูมิกอนคะ  
ในการวัดคาพีเอช  อุณหภูมิของสารละลายมีผลกระทบ  2  ดาน คือจากการวัดคา และจากการแตก

ตัวเปนไอออนของสารในสารละลายที่อุณหภูมิตางๆ ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 
กรณีท่ี 1  การวัดคาพีเอชตองใชหลักการวัดคาความตางศักยของเซล (Ecell)  คํานวณเปนคาพีเอช 

โดยใชสมการเนินสต (Nernst equation) โดยท่ี  Ecell  =  E0
cell+ (2.303RT/nF)  log aH+  ความชัน 

(slope)  จากสมการขึ้นอยูกับอุณหภูมิ (T) หากอุณหภูมิของสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานท่ีใชในการปรับต้ัง
เคร่ืองมือและสรางคาความชัน แตกตางจากอุณหภูมิสารละลายตัวอยาง  ใหแกไขโดยใชเคร่ืองมือท่ีมีระบบ
ชดเชยอุณหภูมิ และใหเคร่ืองมือทํางานในสภาวะที่รูคาอุณหภูมิของสารละลายบัฟเฟอรและสารละลาย
ตัวอยางขณะที่วัด เคร่ืองมือจะแสดงคาพีเอชของสารละลายตัวอยางท่ีอุณหภูมิของสารละลายขณะวัด โดย
ไดชดเชยคาความชันท่ีอุณหภูมิตางกันแลว 

กรณีท่ี 2  คาพีเอชของสารละลายขึ้นอยูกับไฮโดรเจนไอออนในสารละลายนั้น ดังนี้   
pH = -log aH+  วัดสารละลายตัวอยางเดียวกันท่ีอุณหภูมิตางกัน คาพีเอชแตกตางกันเนื่องจากการ

แตกตัวเปนไอออนที่อุณหภูมิตางๆไมเทากัน สังเกตจากการกําหนดคาพีเอชของสารละลายบัฟเฟอร
มาตรฐาน ตองระบุอุณหภูมิ (ขอมูลเพ่ิมเติมหนา 2179) ซ่ึง กรณีนี้ไมสามารถแกคาดวยระบบชดเชยอุณหภูมิ 
ดังนั้นในการรายงานคาพีเอชตองรายงานอุณหภูมิของสารละลายขณะที่วัดดวย 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf 

ทานแนใจหรือไมวาวัดคาพีเอชของตัวอยางไดถูกตอง 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่

http://blpd.dss.go.th/survey/index.php?sid=12173&lang=th
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=5&Itemid=3
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf
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ภาพที่ 1 ตัวอยางขอมูล 

 
สวนมากเมื่อกรอกขอความเต็มสวน

ความยาวของตารางแลว    เมื่อยงัไมหมด
ขอความ    มักจะกรอกขอความตอในชอง 
Cell ถัดลงมา ซ่ึงไมไดผิดอะไร แตอาจจะ 
มีปญหายุงยากในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยน
ความกวางของตาราง     ทําใหขอความที่
กรอกลงไวไมพอดีกับขนาดของตารางที่
ปรับเปล่ียนใหม ตองตัดขอความ   หรือนํา 
มาเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความสวยงาม Excel 
มีรูปแบบของการตัดขอความอัตโนมัติ โดย
เลือกบริเวณของเซลที่ตองการตัดขอความ
อัตโนมัติ 

 
ท่ี Menu bar  เลือก  Format  ใน

กลอง Format Cells เลือก Alignment  
และกําหนด ดังนี้ 
- Text alignment ท่ี Vertical เลือก Top 
- Text control เช็ค  R หนา Wrap text 
ดังภาพท่ี 2  กด OK    
                                                                               ภาพที่ 2 Format Cells 
 
ผลที่ได ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ผลลัพธท่ีได 

Excel ใชงาน : การกรอกขอความใน Cell 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่
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QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=5&Itemid=3
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71



