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สวัสดีคะ สมาชิก พศ.สาร ทุกทาน ขอทักทายกันดวยขาวดี
รับหนารอนกอนนะคะ ทางสํานักฯไดพัฒนาการ

ใหบริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วแกลูกคาโดยไดพัฒนาระบบรับสมัคร
ออนไลน เสร็จเรียบรอยแลวคะ และอยูในระหวางการทดลองใช คาดวาภายใน
เดือนมีนาคมนี้จะเปดใหบริการไดคะ  

ชวงนี้อากาศรอนอยาลืมดแูลสขุภาพ ดื่มนํ้าสะอาดมากๆ เลือกทาน
อาหารที่สะอาด สด ใหม ใชครมีกันแดดเมื่อออกกลางแจง ไมหงุดหงดิไปกับ
สภาพอากาศ  อยายอมใหความรอนมาบั่นทอนสุขภาพนะคะ 

อารีย  คชฤทธิ ์
aree@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 2 ฉบับท่ี 22  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

  พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
เดือน มิถุนายน 2553 
♦ Q009 การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางจุลชีววทิยา) 
วันที่ 1-2 มิ.ย. 2553 

♦ B003 เทคนิคการเตรยีมสารละลาย วันที่ 3-4 มิ.ย. 2553 
♦ Q001 สถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที ่8-9 มิ.ย. 2553 
♦ Q010 ความสอบกลับไดของการวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2553 
♦ C007 การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วนัที่ 24-25 มิ.ย. 2553 
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training   
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
 
  บร. จัดอบรมหลักสูตร   
♦ แนวทางการปฏิบัติเม่ือเขารวมกิจกรรมการทดความชํานาญ เพ่ือให 
ผลการทดสอบทางดานสิ่งแวดลอมบรรลุวตัถุประสงคของหองปฏิบัติการ 
วันที่ 10 มิ.ย. 2553 

♦ แนวทางการปฏิบัติเม่ือเขารวมกิจกรรมการทดสอบความชาํนาญ เพ่ือให 
ผลการทดสอบทางดานเคมีบรรลุวัตถุประสงคของหองปฏิบัตกิาร  
วันที่ 11 มิ.ย. 2553 

ติดตอ: คุณวนดิา ชุลิกาวิทย (wanda@dss.go.th) 02 201 7335   

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ขาวฝกอบรม 

 พศ. สาร                                                            BLPD Newsletter 

เมื่อภาพสแกนสมองสามารถทาํนายวา  
เราคนกําลังคดิอะไรอยู  

 

 ขณะน้ีทีมนักวจิัยจากมหาวทิยาลัยคอล
เลจลอนดอน (University College London) 
อังกฤษ ไดทดลองกับ
อาสาสมัคร 10 คน ใหชม
คลิปกิจวตัรประจําวัน
หลายๆ รูปแบบ แลวสแกน
สมองวา กําลงัคิดถึงคลิป
ไหน คาดจะนําไปสูแนว 
ทางรักษาผูปวยทีสู่ญเสีย
ความทรงจาํ 
อานรายละเอียดตอที่  
h t t p : / / w w w . m a n a g e r . c o . t h /
S c i e n c e / V i e w N e w s . a s p x ?
NewsID=9530000037087 

เบญจพร  บรสิทุธ์ิ 
benchaporn@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร 

     ชวงนี้อากาศ เริ่มรอน สถานการณในประเทศยิ่งรอนใหญ  ประชาชน หรือเรา ๆ ทาน ๆ อาจเกิดอาการ 
หงุดหงดิ หรือ เครียดจากสภาพแวดลอมรอบตัวเรา  วันนีจ้ะขอนํา คําสอน พรดี ๆ และ คาํคม 

ตางๆ  เพ่ือเปนแงคิดสําหรับการใชชีวติอยูในโลกที่วุนวายนี้   

⊗ พรดี ๆ 4 ขอ  จาก ทาน ว.วชิรเมธ ี
1.  อยาเปนนักจับผิด  
  คนทีค่อยจับผดิคนอ่ืน แสดงวา หลงตวัเองวาเปนคนดีกวาคนอ่ืน ไมเห็นขอบกพรองของตนเอง “กิเลสฟูทวมหัว ยังไมรูจักตัว
อีก” คนทีช่อบจับผิด จิตใจจะหมนหมอง ไมมีโอกาส “จติประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแงดี “แมในสิ่งที่เปนทุกข  
ถามองเปน ก็เปนสุข” 
2. อยามวัแตคิดริษยา  

 “แขงกันดี ไมดสีักคน ผลดักันดี ไดดทีุกคน”  คนเราตองมีพรหมวหิาร 4 คอื เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา คนที่เราริษยา
เปนการสวนตัว มีชื่อวา “เจากรรมนายเวร” ถาเขาสุข เราจะทุกข ฉะนั้น เราตองถอดถอนความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา 
เปน “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข 1 กอน เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใชวิธี “แผ
เมตตา” หรือ ซือ้โคมมา แลวเขียนชื่อคนที่เราริษยา แลวปลอยใหลอยไป                                                   (มีตอในหนา 2)               

@ BLPD : แงคิดดี ๆ                                                                                              by Nawaporn 

การจัดการความรูเรื่อง  
การใชงานระบบลงทะเบียนออนไลน  

และ Twitter 
วันที่ 15 มีนาคม 2553 

mailto:aree@dss.go.th
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000037087
mailto:benchaporn@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:wanda@dss.go.th
Administrator
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3. อยาเสียเวลากับความหลงั  
  90% ของคนทีทุ่กข เกิดจากการย้ําคิดย้ําทํา “ปลอยไมลง ปลงไมเปน” มนุษยทีส่ลดัความหลังไมออก เหมือนมนุษยที่เดนิข้ึน
เขาพรอมแบกเครื่องเคราตางๆ ไวที่หลังข้ึนไปดวย  ความทกุขที่เกิดข้ึนแลว จงปลอยมันซะ “อยาปลอยใหคมมดีแหงอดีต มากรดี
ปจจุบัน”  “อยูกับปจจุบันใหเปน”  ใหกายอยูกับจิต  จิตอยูกับกาย คือมี “สติ” กํากับตลอดเวลา 
4.  อยาพังเพราะไมรูจักพอ  
  “ตัณหา” ที่มีปญหา คือ ความโลภ ความอยากที่เกินพอดี เหมือนทะเลไมเคยอ่ิมดวยน้ํา ไฟไมเคยอ่ิมดวยเชื้อ ธรรมชาติของ
ตัณหา คือ “ยิ่งเติมยิ่งไมเต็ม” ทุกอยางตองดคูุณคาที่แท ไมใชคุณคาเทยีม  เชน คุณคาทีแ่ทของนาฬิกา คืออะไร คือ ไวดูเวลา
ไมใชมีไวใสเพ่ือความโกหรู คณุคาทีแ่ทของโทรศัพทมือถือ คืออะไร คือไวสื่อสาร แตองคประกอบอื่นๆ ที่เสริมมาไมใชคุณคาที่
แทของโทรศัพท เราตองถามตัวเองวา “เกิดมาทําไม”  คณุคาทีแ่ทจริงของการเกิดมาเปนมนุษยอยูตรงไหนตามหา “แกน” ของ
ชีวิตใหเจอ คําวา “พอดี”  คือ ถา “พอ” แลวจะ “ดี”  รูจัก “พอ” จะมีชีวติอยางมีความสุข   
 

⊗ เมื่อไหรที่เราจะ บอก กบั ตวัเอง ไดวา...เราทํา ดี ที่สุดแลว  
• เม่ือผลทีต่ามมาไดตรงเปาหมายอยางสมบรณู 
• เม่ือผลทีต่ามมาไดไมตรงตามเปาหมาย แตเราไดทบทวนมาแลวอยางด ี
• เม่ือมีผลดีมากกวาผลเสยี 
• เม่ือเราอมยิ้มทุกครั้งที่นึกถึง 
• เม่ือรูสึกวามคีวามสุข 
• เม่ือไดตัดสินใจดวยตัวเองอยางเด็ดเดีย่ว...และเชื่อมั่น 
• เม่ือไมมีผลประทบใหใครเดอืดรอน 
• เม่ือผลทีต่ามมาไมสามารถแกไขอะไรได 
• เม่ือเปนวิธีการทีค่นรอบขางเห็นดวย และไมมีใครคัดคาน 
• เม่ือเราไดบอกตัวเองวา หากยอนเวลากลับไปได....เราก็จะทํามันอยางเดมิ 

 

⊗ ความเครียด..จะเปล่ียนคนใหเปน ...... 
ความเครียดเกินทน..  จะเปลีย่นคนเปน “หม”ู    พูดไมออกบอกไมรู..  ระบายสูการกิน 
ความเครียดเกินทน..  จะเปลีย่นคนเปน “หมา”  มันจนตรอกออกลูกบา..  ฟดไมวาหมาหรอืคน 
ความเครียดเกินทน..  จะเปลีย่นคนเปน “หิน”    ไมรับรูไมยลยิน..  เปลี่ยนเปนหินทีด่านชา 
ความเครียดเกินทน..  จะเปลีย่นคนเปน “บา”    ไมรับรูกติกา..  บาละวะ..รูกันไป 
ความเครียดเกินทน..  จะเปลีย่นคนเปน “ขวด”   กรอกสุรา..เอามาดวด..  เปนแคขวดไรราคา 
ความเครียดเกินทน..  คดิอยางคนคิดเถิดหนา   ปลอยวางหางไกลตา..  ใชปญญาคอยวากัน 
 

ปดทายดวย พรดี ๆ จากทาน พุทธทาส อินทปญโญ 
มีชีวิตอยู โดยไมตองรูสึกวา  
เราด-ีเดน-ดัง อะไรเลย  
เพียงแตรูสึกวา  
เปนผูมีประโยชนที่สดุคนหนึ่ง  
น่ันแหละถูกตองและเปนสุขแท                                                                            

 
หากเรามองโลกในแงดี คดิดี ทําดี ปลอยวางสิ่งราย ชีวติก็จะเปนบวก  

 
ที่มา 
♦ http://www.crma.ac.th/service/kumsorn.htm  
♦ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=29076  
♦ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&p=182084 

นวพร  เลิศธาราทัต 
nawaporn@dss.go.th              

@ BLPD : แงคิดดี ๆ                                                                                                   (ตอจากหนา 1)  

ภาพจาก: http://www.vcharkarn.com/
uploads/77/77962.jpg 

http://www.vcharkarn.com/uploads/77/77962.jpg
http://www.crma.ac.th/service/kumsorn.htm
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=29076
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&p=182084
mailto:nawaporn@dss.go.th
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การประกอบกิจกรรม การผลติในสถานประกอบการมกัมีการทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีซึ่งอาจสงผลกระทบเสยีหายแกสุขภาพของผูปฏิบัติงานได หากไดรับสารเคมีที่มี
ความเปนอันตรายเขาสูรางกาย เจาของกิจการหรือนายจาง รวมทั้งคนงานควรเอาใจใสกับการปองกันไมใหสารเคมีกอผลเสยีหาย
ตอสุขภาพ ซึ่งเปนเรื่องที่กฎหมายไดกําหนดขอปฏิบัติไว       

  ขอกาํหนดตามกฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 กําหนดหนาที่ของนายจางไววา ใหจัดการดแูลใหบรรยากาศในที่
ทํางานมีปริมาณสารเคมีเจือปนไดไมเกินเกณฑที่ประกาศไว เชนหามมิใหนายจางให
ลูกจางทํางานในที่ทีมี่ปริมาณความเขมขนของสารเคมใีนบรรยากาศเกินกวาที่กําหนด และ
ถามีปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานเกินกวาที่กําหนดไว 
กําหนดใหนายจางดําเนินการลดความเขมขนของสารเคมี ถาแกไขไมได นายจางจะตองจัด
ใหลูกจางสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับสารเคม ี
พ.ศ.2534 กําหนดหลักเกณฑการทาํงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจางตองปฏิบัต ิ
เชน 

♦ การขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกําจัดหบีหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุม
สารเคมีอันตราย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนด 

♦ จัดใหมีฉลากขนาดใหญพอสมควรปดไวทีห่บีหอภาชนะบรรจุหรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายทุกชิ้น ฉลากตองมี
รายละเอียดตามที่กําหนด 

♦ จัดทาํรายงานความปลอดภัย และการประเมินการกออันตรายของสารเคมีอยางนอยปละหนึง่ครั้ง 
♦ จัดสถานทีท่ํางานของลูกจางซึ่งเก่ียวของกับสารเคมีอันตรายใหมีสภาพและคุณลักษณะเหมาะสม เชน มีการระบาย

อากาศทีด่ี เปนตน 
♦ จัดชดุทาํงานสาํหรับลูกจางทีท่ํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
♦ จัดใหมีทีช่ําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ที่ลางตา ไวในบริเวณทีล่กูจางทํางานเกีย่วกับสารเคมีอันตราย รวมทั้ง

อางลางหนา ลางตา หองอาบน้ํา 
♦ จัดใหมีการตรวจวัดปรมิาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานทีท่ํางานและสถานที่เก็บเปน

ประจํา  
♦ จัดใหมีการอบรมลูกจางทีท่ํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
♦ จัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทาํงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  

  การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 
  วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสีย่งอันตรายจากสารเคมีที่ควรนํามาดําเนินการเรียงตามลําดับความสาํคัญมีดังนี ้
         1. กําจัดหรือเคลื่อนยายสิ่งที่เปนอันตรายออกจากทีท่ํางาน ไดแก ไมใชสารเคมีหรือสิ่งของที่ไมจําเปนตองใชในโรงงาน 
        2. ใชกระบวนการ อุปกรณหรือสารเคมีที่ปลอดภัยกวาแทน 
         3. จัดใหมีพ้ืนทีส่ําหรับสารเคมโีดยเฉพาะแยกออกจากคนงาน โดยจดัพ้ืนทีเ่ปนระบบปดสําหรับสารเคม ียายคนงานหรือสิ่ง 
            กีดขวางตาง ๆ ออก 
         4. ใชการควบคมุทางวศิวกรรม เชนการระบายกาซ เปนตน 
        5. ใชมาตรการทางดานบริหารจัดการ เชน จํากัดเวลาทาํงานของคนงานในบริเวณใกลแหลงที่มีอันตราย 
        6. ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชนแวนตากันสารเคมีและเครื่องชวยหายใจ 
         การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลควรนํามาใชในกรณีที่ไดนําวิธีการที่ 1 – 5 มาใชแลว แตยงัคงมีความเสี่ยงตออันตราย
สารเคมีอยู ไมใชวิธีการที่นํามาใชเปนลําดับแรก 
ที่มา : ฐานความรูความปลอดภัยดานสารเคม ี 
 

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
      laddawan@dss.go.th 

สาระนารู :  อันตรายจากสารเคมีในที่ทํางานควบคุมได 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 สําหรบัผูท่ีสนใจต องการความรูเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พศ. ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “ การควบคุมและการ
จัดการสารเคมีอันตราย ” ซึ่งจะจัดฝกอบรมในวันที่ 19—20 กรกฎาคม 2553 โดยมี

วัตถุประสงคใหผูเขาอบรมมีความรูในการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย รวมไปถึงไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากประสบการณ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในปจจุบันมีการใชสารเคมีในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป โรงเรียน 
หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งลวนตองสัมผัสกับสารเคมีในทุกๆ วัน 
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย จําเปนจะตองมีความรู 
และความเขาใจเก่ียวกับสารเคมีเหลานี้ใหมากที่สุด เพ่ือใหสามารถควบคุมและจัดการ
สารเคมีเหลานี้ไมใหเกิดอันตรายตอทั้งตนเองและสิ่งแวดลอม 
  สารเคมีอันตรายแตละชนิดมีอันตรายไมเหมือนกัน ดังนั้นการเก็บรักษา การใช และ
การควบคุมจึงแตกตางกัน ผูปฏิบัติงานจําเปนตองเรียนรูลักษณะเฉพาะของสารแตละ
ชนิด สัญลักษณความเปนอันตราย ฉลาก ปายเตือน และวิธีการปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัย รวมไปถึงการกําจัดของเสียจากการใชสารเคมีอันตรายเหลานั้น ตลอดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
  หัวฝกอบรมประกอบดวย 

♦ ความรูเก่ียวกับกรด เบส เกลือและตวัทาํอันตราย 
♦ การแยกประเภทของสารเคมีอันตราย 
♦ การเคลื่อนยายและการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในหองปฏิบัตกิาร 
♦ การใชสารเคมอียางถูกตอง และขอมูลความปลอดภยั (MSDS) 
♦ การกําจัดของเสียอันตรายจางหองปฏิบัติการ 
♦ การปองกันอุบัติภัยจากสารเคมี 
♦ การจัดการและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคม ี

 
ชนก  ทวมจร 

chanok@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  สมบัติ  คงวิทยา 
sombat@dss.go.th 

ถามถามถาม ทําไมประชาชนชาวไทยจาํเปนตองรับรูความปลอดภยัดานสารเคม?ี 
ตอบตอบตอบ    เปนการคุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตสืบตอไป รวมทั้งเปนสิทธิของประชาชนที่บัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนญูป พ.ศ. 2550 วาดวยเรื่องสทิธิในการรับรูขอมูลและขาวสารสาธารณะ 

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