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กรมวทิยาศาสตรบริการ  (วศ.) 

พศ. สาร                              BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
   สวัสดีสมาชิก พศ.สาร ทุกทานครับ เดือนตุลาคมของทุกปเปนเดือน
แรกของปงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ  งบประมาณคาใชจายป 2553 ยัง
ไมไดรับการอนุมัติ ในชวงเดือนน้ีจึงยังไมมีโปรแกรมการจัดฝกอบรมหลักสูตร
ใดๆ  แผนการจัดฝกอบรมปงบประมาณ 2553 (ต.ค.2552 - ก.ย.2553) ของ
กรมวิทยาศาสตรบริการไดทยอยสงไปใหผูสนใจบางแลว จากการสอบถาม
ผูใชบริการใหความเชื่อมั่นกับการฝกอบรมของกรมวิทยาศาสตรบริการที่
สามารถนําความรูและทักษะไปใชงานไดจริง คาดวาจะมีผูสนใจสมัครเขา
ฝกอบรมจํานวนมาก สําหรับผูท่ีตั้งใจสมัครเขาอบรมคงตองรีบ ๆ  หนอยนะครับ 
 

อนุสิทธิ์  สุขมวง 
anusit@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 17 :   ตุลาคม  2552 

สาระนารู : โรคจากการนัง่หนาจอคอมพวิเตอร 

ขาวฝกอบรม 
สหรัฐฯ ติวเขมกลวิธีสื่อสาร 

"เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม"  
ในสังคมไทย 

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประเทศไทย หรือ
โฟสแตต (FoSTAT) รวมกับสถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และ
อีกหลายองคกรท้ังในและ ตางประเทศ 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมและการ
สื่อสารใหประชาชนเขาใจ (Mode rn 
Biotechnology and RisK Communica-
tion Workshop)   
อานรายละเอียดเพ่ิมเติม  
h t tp : / /www.manage r . co . th /
S c i e n c e / V i e w N e w s . a s p x ?
NewsID=9520000120814 

 
เบญจพร  บริสุทธิ์  

benchaporn@dss.go.th 

ขาววทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

นับยอนไป เมื่อ 20 กวาปกอน อเมริกานับเปนประเทศแรก ๆ ท่ีใชคอมพิวเตอร สมัยน้ันมี
นักวิจัยทํารายงานและเก็บสถิติไดวา ผูท่ีใชคอมพิวเตอรในยุคน้ันประสบปญหา

โรคทางสายตา เชน ตอกระจก เกิดอาการเครียด ปวดศีรษะมากที่สุด เพราะจอหรือมอนิเตอรของคอมพิวเตอรในยุคแรก 
ๆ น้ันยังไมไดรับการพัฒนา คอมพิวเตอรชวยใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น แตทวาทําใหเราเกิดโรคใหม ท่ีไมมีเช้ือ ไมมีวัคซีน
ปองกัน และไมใชโรคติดตอ โรคพวกนี้ดูเหมือนจะไมเปนอันตรายรายแรง แตเมื่อเกิดขึ้นแลวรักษาใหหายยาก ใช
เวลานาน นอกจากจะกอใหเกิดความสิ้นเปลืองแลว ยังทําลายคุณภาพชีวิตดวย ทําใหขาดมนุษยสัมพันธ ขาดการออก
กําลังกาย ขาดโภชนาการที่ดี 

ผลการวจิัย ขอมูลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดย พ.อ.นพ.กิฎาพล 
วัฒนกูล ผูอํานวยการกองเวชศาสตรฟนฟู ไดรวบรวมเรื่องราวรอบโรคนําเสนอเปน
ความรูท่ีนาสนใจถึง กลุมอาการที่อาจกลาววาเปนโรคใหมของผูใชคอมพิวเตอร คือ 
Cumulative Trauma Disorders (ความผิดปกติจากอุบัติภัยสะสม) เปนอาการที่เกิด
จากการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ๆ ไมใชโรค แตเปนปฏิกิริยาจากการทํางานที่ใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลัก และโรคใหมอีกโรค คือ โรค Hurry Sickness (โรคทน
รอไมได) มักเกิดกับผูท่ีเลนอินเทอรเน็ต ท่ีทําใหอาการกระวนกระวาย ซึ่งหากมีอาการ
มากๆ ก็จะเขาขายเปนโรคประสาทได ซึ่งอาจนําไปถึงการเสียเพ่ือน และตกงานได 
รายงานการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
ในกลุมผูใชคอมพิวเตอรกันอยางแพรหลายในหลายๆ ประเทศ  พอสรุปไดดังน้ีคือ  

1. ความผิดปกติจากอุบัติภัยสะสม (Cumulative Trauma Disorders)  
อาการของโรคจะคอยเปนคอยไป จะมีอาการปวดคอ ไหล ขอมือ และหลัง ผูท่ีเปนมาก ๆ อาจมีอาการอื่นรวมดวย  เชน 
อาการชาที่มือ อาการของโรคพวกนี้แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรกเปนแลวหายเมื่อไดพัก ระยะสองคือ มีอาการตอเน่ือง
ถึงกลางคืน และหายเมื่อไดพัก ระยะสามคือ เปนตลอดเวลาไมหายเมื่อไดพัก การรักษาคือตองปรับพฤติกรรมการ
ทํางานของตนเองกอนหรือถาเปนมากควรปรึกษาแพทย และควรเลาประวัติการทํางาน ใหแพทยทราบสาเหตุท่ีแทจริง  

สํานักพฒันาศักยภาพนกัวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
เดือน พฤศจิกายน 2552 
♦ Q004  ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 11-12 พ.ย. 2552 
♦ Q001  สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ  วันที่  18-19 พ.ย. 2552 
♦ Q002  การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ วันที่  25-26 พ.ย. 2552 
เดือนธันวาคม  2552 
♦ C007  การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร  วันที่  3-4 ธ.ค. 2552 
♦ C004  การสอบเทียบพีเอชมิเตอร  วันที่  8-9 ธ.ค. 2552 
♦ Q005  การตรวจสอบความใชไดของวิธี(ทางเคมี) วันที่16-17 ธ.ค.2552 
รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
   ส.ส.ท. จัดอบรมหลักสูตร 
 เดือน ตุลาคม 2552 
♦ การจัดทําระบบ HACCP และการประยุกตใช วันที่ 27-28 ต.ค. 2552 
♦ การรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เปนหน่ึงเดียว 
วันที่ 28-29 ต.ค. 2552 

♦ การควบคุมเอกสารและขอมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001,  
ISO 14001, 18001   วันที่ 29-30 ต.ค. 2552 

รายละเอียดเพ่ิมเติม  http://www.tpif.or.th/CoursePlan/October.php 

วันเทคโนโลยีไทย 
19 ตุลาคม 2552 

http://siweb.dss.go.th/sci60/team47/tecth.htm
mailto:anusit@dss.go.th
mailto:benchaporn@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
http://www.tpif.or.th/CoursePlan/October.php
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000120814
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กรมวทิยาศาสตรบริการ (วศ.) 

สถิติเปนเครื่องมือ  ท่ีมีคุณภาพมากสําหรับใชในการควบคุมคุณภาพ สถิติเปนเคร่ืองมือ 
 ท่ีตางจากเครื่องมืออ่ืนทั่วไป เพราะสถิติเปนเคร่ืองมือท่ียิ่งใชย่ิง 

แหลมคม สถิติไมใชเปนเครื่องมือท่ีเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษ แตเปนสวนสําคัญในกระบวนการทํางานที่เก่ียวของกับตัวเลข
จํานวนมาก สามารถใชในการนําเสนอ และเปนขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่ถูกตอง การใชสถิติจึงไม
เปนขอถกเถียงวาจะใช หรือไมใช แตมีปญหาวาจะใชอยางไรใหสมประโยชนมากที่สุด  

ดังน้ัน กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ จึงไดพัฒนา
หลักสูตร การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสถิติและนําความรูท่ีไดมาประยุกต 
ใชในงานวิเคราะหทดสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

สําหรับหัวขอหลักสูตรจะแบงเน้ือหาออกเปนสามบท ในบทแรกนั้นผูเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐาน ซึ่ง
ประกอบดวย การวัดคากลาง การวัดการกระจาย และการแสดงขอมูลดวยกราฟ จากนั้นจะเปนการเรียนรูเร่ืองการแจก
แจงความถี่ และบทสุดทายจะไดเรียนรูเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน ผูสนใจสามารถสมัครเรียนไดฟรีผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทาง http://www.e-learning.dss.go.th เร็ว ๆ น้ีคะ  

 
  ปทมา  นพรัตน             

nopparat@dss.go.th  

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ 1 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนกัวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม การเตรียมความพรอมดานวิชาการเพื่อรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
ประกอบดวยเรื่องใดบางมีเง่ือนไขและวิธีการอยางไร 

ตอบตอบตอบ    ขอกําหนดดานวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จะกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอความนาเช่ือถือ
ของผลการทดสอบ/สอบเทียบ ของหองปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวยเรื่องของ ความสามารถของบุคลากร 
สถานที่และสภาวะแวดลอม วิธีการทดสอบ/สอบเทียบและการตรวจสอบความใชไดของวิธี เคร่ืองมือ  
การสอบกลับไดของการวัด การสุมตัวอยาง การจัดการตัวอยางทดสอบ/สอบเทียบ การประกันคุณภาพ 
ผลการทดสอบ/สอบเทียบ และการรายงานผล ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดไดในขอกําหนดมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 : 2005 

แพทยจึงจะรักษาเจาะจงเฉพาะที่ได โรคน้ีมีความคลายกับโรคจากการทํางานซ้ําซาก ซึ่งนักกายภาพบําบัดอธิบายวา 
พบมากในผูท่ีทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรตลอดทั้งวัน มักจะมีอาการชาขอมือ หรือท่ีเรียกวา กลุมอาการอุโมงคขอมือ 
(Carpal Tunnel Syndrome) เกิดเน่ืองจากการใชงานซ้ําๆ ท่ีบริเวณขอมือ ทําใหเอ็นรอบๆ ขอมือหนาตัวขึ้นแลวไปกด
เสนประสาทที่ว่ิงผาน ทําใหเกิดอาการชาและเจ็บได ซึ่งการรักษานอกจากทางกายภาพ โดยใชความรอนทําใหบริเวณที่
จับหนาตัวขึ้นน่ิมลงและยืดมันออก ทําใหอุโมงคท่ีเสนประสาทลอดผานขยายตัวได แตถาผูท่ีเปนมากๆ จะมีอาการชา
จนกระทั่งกลามเน้ือออนแรงลงไป การผาตัดคือ วิธีรักษาที่ดีท่ีสุด  

2. โรคทนรอไมได (Hurry Sickness) มักจะเกิดกับผูท่ีเลนอินเทอรเน็ต ท่ีทําใหกลายเปนคนขี้เบื่อ หงุดหงิด
งาย ใจรอน เครียดงาย เชน ทนรอเครื่องดาวนโหลดนาน ๆ ไมได กระวนกระวาย หากมีอาการมาก ๆ ก็จะเขาขายโรค
ประสาทได ทานจึงควรปรับเปลี่ยนลักษณะงาน และพยายามควบคุมอารมณตนเองไวบาง มิฉะน้ันทานจะเปนคนที่เสีย
ท้ังงานและเสียท้ังเพ่ือนได  

อานเน้ือหาทั้งหมด 
ดลยา  สุขปติ 

dollaya@dss.go.th 

สาระนารู : โรคจากการนัง่หนาจอคอมพวิเตอร (ตอ) 

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

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : ISO/IEC 17025 : 2005  อารีย คชฤทธิ์           
aree@dss.go.th  

mailto:dollaya@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/computer102552.pdf
http://www.e-learning.dss.go.th
mailto:nopparat@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
mailto:aree@dss.go.th

