สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

พศ. สาร

ISO 9001

QMS 002

BLPD Newsletter

พศ. เซยไฮ!!

ปที่ 2 ฉบับที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีคะ

สมาชิก พศ.สาร ทุกทาน ขอทักทายกันดวยขาวดี
รับหนา รอนกอนนะคะ ทางสํา นักฯไดพัฒนาการ
ให บ ริ ก ารเพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว แก ลู ก ค า โดยได พั ฒ นาระบบรั บ สมั ค ร
ออนไลน เสร็จเรียบรอยแลวคะ และอยูในระหวางการทดลองใช คาดวาภายใน
เดือนมีนาคมนี้จะเปดใหบริการไดคะ
ชวงนี้อากาศรอนอยาลืมดูแลสุขภาพ ดื่มน้ําสะอาดมากๆ เลือกทาน
อาหารที่สะอาด สด ใหม ใชครีมกันแดดเมื่อออกกลางแจง ไมหงุดหงิดไปกับ
สภาพอากาศ อยายอมใหความรอนมาบั่นทอนสุขภาพนะคะ
อารีย คชฤทธิ์
aree@dss.go.th

การจัดการความรูเรื่อง
การใชงานระบบลงทะเบียนออนไลน
และ Twitter
วันที่ 15 มีนาคม 2553

ขาวฝกอบรม
× พศ. จัดอบรมหลักสูตร
เดือน มิถุนายน 2553
♦ Q009 การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางจุลชีววิทยา)
วันที่ 1-2 มิ.ย. 2553
♦ B003 เทคนิคการเตรียมสารละลาย วันที่ 3-4 มิ.ย. 2553
♦ Q001 สถิติสา
ํ หรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 8-9 มิ.ย. 2553
♦ Q010 ความสอบกลับไดของการวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2553
♦ C007 การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วันที่ 24-25 มิ.ย. 2553
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460
× บร. จัดอบรมหลักสูตร
♦ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเขารวมกิจกรรมการทดความชํานาญ เพื่อให
ผลการทดสอบทางดานสิ่งแวดลอมบรรลุวต
ั ถุประสงคของหองปฏิบัติการ
วันที่ 10 มิ.ย. 2553
♦ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเขารวมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญ เพื่อให
ผลการทดสอบทางดานเคมีบรรลุวัตถุประสงคของหองปฏิบัตก
ิ าร
วันที่ 11 มิ.ย. 2553
ติดตอ: คุณวนิดา ชุลิกาวิทย (wanda@dss.go.th) 02 201 7335

ขาววิทยาศาสตร
เมื่อภาพสแกนสมองสามารถทํานายวา
เราคนกําลังคิดอะไรอยู
ขณะนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอล
เลจลอนดอน (University College London)
อังกฤษ
ไดทดลองกับ
อาสาสมัคร 10 คน ใหชม
คลิปกิจวัตรประจําวัน
หลายๆ รูปแบบ แลวสแกน
สมองวา กําลังคิดถึงคลิป
ไหน
คาดจะนําไปสูแนว
ทางรักษาผูปวยทีส
่ ูญเสีย
ความทรงจํา
อานรายละเอียดตอที่
http://www.manager.co.th/
Science/ViewNews.aspx?
NewsID=9530000037087
เบญจพร บริสท
ุ ธิ์
benchaporn@dss.go.th

@ BLPD : แงคิดดี ๆ

by Nawaporn

ชวงนี้อากาศหงุดหงิด หรือ เครียดจากสภาพแวดลอมรอบตัวเรา
เริ่มรอน สถานการณในประเทศยิ่งรอนใหญ

ตางๆ เพื่อเปนแงคิดสําหรับการใชชีวต
ิ อยูในโลกที่วุนวายนี้

ประชาชน หรือเรา ๆ ทาน ๆ อาจเกิดอาการ
วันนีจ
้ ะขอนํา คําสอน พรดี ๆ และ คําคม

⊗ พรดี ๆ 4 ขอ จาก ทาน ว.วชิรเมธี
1. อยาเปนนักจับผิด
คนทีค
่ อยจับผิดคนอื่น แสดงวา หลงตัวเองวาเปนคนดีกวาคนอื่น ไมเห็นขอบกพรองของตนเอง “กิเลสฟูทว มหัว ยังไมรูจักตัว
อีก” คนทีช
่ อบจับผิด จิตใจจะหมนหมอง ไมมีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแงดี “แมในสิ่งที่เปนทุกข
ถามองเปน ก็เปนสุข”
2. อยามัวแตคิดริษยา
“แขงกันดี ไมดส
ี ักคน ผลัดกันดี ไดดท
ี ุกคน” คนเราตองมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทต
ิ า อุเบกขา คนที่เราริษยา
เปนการสวนตัว มีชื่อวา “เจากรรมนายเวร” ถาเขาสุข เราจะทุกข ฉะนั้น เราตองถอดถอนความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา
เปน “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข 1 กอน เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใชวิธี “แผ
(มีตอในหนา 2)
เมตตา” หรือ ซือ
้ โคมมา แลวเขียนชื่อคนที่เราริษยา แลวปลอยใหลอยไป
1
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(ตอจากหนา 1)

3. อยาเสียเวลากับความหลัง
90% ของคนทีท
่ ุกข เกิดจากการย้ําคิดย้ําทํา “ปลอยไมลง ปลงไมเปน” มนุษยทส
ี่ ลัดความหลังไมออก เหมือนมนุษยที่เดินขึ้น
เขาพรอมแบกเครื่องเคราตางๆ ไวที่หลังขึ้นไปดวย ความทุกขที่เกิดขึ้นแลว จงปลอยมันซะ “อยาปลอยใหคมมีดแหงอดีต มากรีด
 ับกาย คือมี “สติ” กํากับตลอดเวลา
ปจจุบัน” “อยูก
 ับปจจุบันใหเปน” ใหกายอยูกับจิต จิตอยูก
4. อยาพังเพราะไมรูจก
ั พอ
“ตัณหา” ที่มีปญ
 หา คือ ความโลภ ความอยากที่เกินพอดี เหมือนทะเลไมเคยอิ่มดวยน้ํา ไฟไมเคยอิ่มดวยเชื้อ ธรรมชาติของ
่ ทของนาฬิกา คืออะไร คือ ไวดูเวลา
ตัณหา คือ “ยิ่งเติมยิ่งไมเต็ม” ทุกอยางตองดูคุณคาที่แท ไมใชคุณคาเทียม เชน คุณคาทีแ
ไมใชมีไวใสเพือ
่ ความโกหรู คุณคาทีแ
่ ทของโทรศัพทมือถือ คืออะไร คือไวสื่อสาร แตองคประกอบอื่นๆ ที่เสริมมาไมใชคุณคาที่
แทของโทรศัพท เราตองถามตัวเองวา “เกิดมาทําไม” คุณคาทีแ
่ ทจริงของการเกิดมาเปนมนุษยอยูตรงไหนตามหา “แกน” ของ
ิ อยางมีความสุข
ชีวิตใหเจอ คําวา “พอดี” คือ ถา “พอ” แลวจะ “ดี” รูจัก “พอ” จะมีชีวต

⊗

เมื่อไหรที่เราจะ บอก กับ ตัวเอง ไดวา
 ...เราทํา ดี ที่สุดแลว
• เมื่อผลทีต
่ ามมาไดตรงเปาหมายอยางสมบรูณ
• เมื่อผลทีต
่ ามมาไดไมตรงตามเปาหมาย แตเราไดทบทวนมาแลวอยางดี
• เมื่อมีผลดีมากกวาผลเสีย
• เมื่อเราอมยิ้มทุกครั้งที่นึกถึง
• เมื่อรูสึกวามีความสุข
• เมื่อไดตัดสินใจดวยตัวเองอยางเด็ดเดีย
่ ว...และเชื่อมั่น
• เมื่อไมมีผลประทบใหใครเดือดรอน
• เมื่อผลทีต
่ ามมาไมสามารถแกไขอะไรได
• เมื่อเปนวิธีการทีค
่ นรอบขางเห็นดวย และไมมีใครคัดคาน
• เมื่อเราไดบอกตัวเองวา หากยอนเวลากลับไปได....เราก็จะทํามันอยางเดิม
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ความเครียด..จะเปลี่ยนคนใหเปน......
ความเครียดเกินทน.. จะเปลีย
่ นคนเปน “หมู”
ความเครียดเกินทน.. จะเปลีย
่ นคนเปน “หมา”
ความเครียดเกินทน.. จะเปลีย
่ นคนเปน “หิน”
ความเครียดเกินทน.. จะเปลีย
่ นคนเปน “บา”
ความเครียดเกินทน.. จะเปลีย
่ นคนเปน “ขวด”
ความเครียดเกินทน.. คิดอยางคนคิดเถิดหนา

พูดไมออกบอกไมรู.. ระบายสูก
 ารกิน
มันจนตรอกออกลูกบา.. ฟดไมวาหมาหรือคน
ไมรับรูไมยลยิน.. เปลี่ยนเปนหินทีด
่ านชา
ไมรับรูกติกา.. บาละวะ..รูกันไป
กรอกสุรา..เอามาดวด.. เปนแคขวดไรราคา
ปลอยวางหางไกลตา.. ใชปญญาคอยวากัน

ปดทายดวย พรดี ๆ จากทาน พุทธทาส อินทปญโญ
มีชีวิตอยู โดยไมตองรูส
 ึกวา
เราดี-เดน-ดัง อะไรเลย
เพียงแตรส
ู ึกวา
เปนผูมีประโยชนที่สด
ุ คนหนึ่ง
นั่นแหละถูกตองและเปนสุขแท

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

หากเรามองโลกในแงดี คิดดี ทําดี ปลอยวางสิ่งราย ชีวต
ิ ก็จะเปนบวก
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
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นวพร เลิศธาราทัต
nawaporn@dss.go.th
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สาระนารู : อันตรายจากสารเคมีในที่ทํางานควบคุมได

การประกอบกิจกรรม

การผลิตในสถานประกอบการมักมีการทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีซึ่งอาจ
สงผลกระทบเสียหายแกสุขภาพของผูปฏิบัติงานได
หากไดรับสารเคมีที่มี
ความเปนอันตรายเขาสูร างกาย เจาของกิจการหรือนายจาง รวมทั้งคนงานควรเอาใจใสกบ
ั การปองกันไมใหสารเคมีกอผลเสียหาย
ตอสุขภาพ ซึ่งเปนเรื่องที่กฎหมายไดกําหนดขอปฏิบัติไว
Á ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 กําหนดหนาที่ของนายจางไววา ใหจัดการดูแลใหบรรยากาศในที่
ทํางานมีปริมาณสารเคมีเจือปนไดไมเกินเกณฑที่ประกาศไว
เชนหามมิใหนายจางให
ลูกจางทํางานในที่ทม
ี่ ีปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศเกินกวาที่กําหนด และ
ถามีปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานเกินกวาที่กําหนดไว
กําหนดใหนายจางดําเนินการลดความเขมขนของสารเคมี ถาแกไขไมได นายจางจะตองจัด
ใหลูกจางสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
พ.ศ.2534
กําหนดหลักเกณฑการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจางตองปฏิบัติ
เชน
♦ การขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกําจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุม
สารเคมีอันตราย ตองปฏิบต
ั ิตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
♦ จัดใหมีฉลากขนาดใหญพอสมควรปดไวทห
ี่ บ
ี หอภาชนะบรรจุหรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายทุกชิ้น ฉลากตองมี
รายละเอียดตามที่กําหนด
♦ จัดทํารายงานความปลอดภัย และการประเมินการกออันตรายของสารเคมีอยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
♦ จัดสถานทีท
่ ํางานของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายใหมส
ี ภาพและคุณลักษณะเหมาะสม เชน มีการระบาย
อากาศทีด
่ ี เปนตน
♦ จัดชุดทํางานสําหรับลูกจางทีท
่ ํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
่ ก
ู จางทํางานเกีย
่ วกับสารเคมีอน
ั ตราย รวมทั้ง
♦ จัดใหมีทช
ี่ ําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ที่ลางตา ไวในบริเวณทีล
อางลางหนา ลางตา หองอาบน้ํา
♦ จัดใหมีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานทีท
่ ํางานและสถานที่เก็บเปน
ประจํา
♦ จัดใหมีการอบรมลูกจางทีท
่ ํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
♦ จัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทาํ งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
Á การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี
วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสีย
่ งอันตรายจากสารเคมีที่ควรนํามาดําเนินการเรียงตามลําดับความสําคัญมีดังนี้
1. กําจัดหรือเคลื่อนยายสิ่งที่เปนอันตรายออกจากทีท
่ ํางาน ไดแก ไมใชสารเคมีหรือสิ่งของที่ไมจําเปนตองใชในโรงงาน
2. ใชกระบวนการ อุปกรณหรือสารเคมีที่ปลอดภัยกวาแทน
3. จัดใหมีพื้นทีส
่ ําหรับสารเคมีโดยเฉพาะแยกออกจากคนงาน โดยจัดพื้นทีเ่ ปนระบบปดสําหรับสารเคมี ยายคนงานหรือสิ่ง
กีดขวางตาง ๆ ออก
4. ใชการควบคุมทางวิศวกรรม เชนการระบายกาซ เปนตน
5. ใชมาตรการทางดานบริหารจัดการ เชน จํากัดเวลาทํางานของคนงานในบริเวณใกลแหลงที่มีอันตราย
6. ใชอุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคล เชนแวนตากันสารเคมีและเครื่องชวยหายใจ
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลควรนํามาใชในกรณีที่ไดนาํ วิธีการที่ 1 – 5 มาใชแลว แตยงั คงมีความเสี่ยงตออันตราย
สารเคมีอยู ไมใชวิธีการที่นํามาใชเปนลําดับแรก
ที่มา : ฐานความรูความปลอดภัยดานสารเคมี
ลัดดาวัลย เยียดยัด
laddawan@dss.go.th
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ISO 9001

QMS 002

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

สําหรับผูท
 ี่สนใจต

องการความรูเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พศ. ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “ การควบคุมและการ
จั ด การสารเคมี อั น ตราย ” ซึ่ ง จะจั ด ฝ ก อบรมในวั น ที่ 19—20 กรกฎาคม 2553 โดยมี
วัตถุประสงคใหผูเขาอบรมมีความรูในการควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย รวมไปถึงไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากประสบการณ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบันมีการใชสารเคมีในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป โรงเรีย น
หรือหนวยงานตางๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ซึ่งลวนตองสัมผัส กับ สารเคมีใ นทุกๆ วั น
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย จําเปนจะตองมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีเหลานี้ใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถควบคุมและจัดการ
สารเคมีเหลานี้ไมใหเกิดอันตรายตอทั้งตนเองและสิ่งแวดลอม
สารเคมีอันตรายแตละชนิดมีอันตรายไมเหมือนกัน ดังนั้นการเก็บรักษา การใช และ
การควบคุมจึงแตกตางกัน ผูปฏิบัติงานจําเปนตองเรียนรูลักษณะเฉพาะของสารแตละ
ชนิ ด สั ญ ลั ก ษณ ค วามเป น อั น ตราย ฉลาก ป า ยเตื อ น และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัย รวมไปถึงการกําจัดของเสียจากการใชสารเคมีอันตรายเหลานั้น ตลอดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
หัวฝกอบรมประกอบดวย
♦ ความรูเกี่ยวกับกรด เบส เกลือและตัวทําอันตราย
♦ การแยกประเภทของสารเคมีอน
ั ตราย
♦ การเคลื่อนยายและการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในหองปฏิบัตก
ิ าร
♦ การใชสารเคมีอยางถูกตอง และขอมูลความปลอดภัย (MSDS)
♦ การกําจัดของเสียอันตรายจางหองปฏิบัติการ
♦ การปองกันอุบัติภัยจากสารเคมี
♦ การจัดการและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
ชนก ทวมจร
chanok@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

ถาม ทําไมประชาชนชาวไทยจําเปนตองรับรูค
 วามปลอดภัยดานสารเคมี?
ตอบ
เปนการคุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตสืบตอไป รวมทั้งเปนสิทธิของประชาชนที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 วาดวยเรื่องสิทธิในการรับรูขอมูลและขาวสารสาธารณะ

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