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@ BLPD : ปวดหลัง เปนปญหาใหญของวัยทํางาน

ISO 9001 for Small Bussiness
แนะนําหนังสือออกใหมลาสุดสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ทีต
่ อ
 งการนําระบบการ
บริหารงานคุณภาพไปใชในกิจการ.....หนังสือ
เรื่อง “ISO 9001 for Small Business” จัดทํา
โดยกลุมผูเชีย
่ วชาญในคณะกรรมการ ISO ที่
จัดทํามาตรฐานของ ISO 9000 โดยใชภาษาที่
เรียบงายและไมซับซอน ประกอบกับตัวอยาง
จากกิจการที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูประกอบ
การ SMEs มีความเขาใจและสามารถนําความรู
ไปประยุกตได สนใจอานตอ คลิกที่นี่...
ปวีณา เครือนิล
paweena@dss.go.th

by Ampaiphun

เคยมีปญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังกันบางไหม ถาไมเคยคุณเปนคนหนึ่งที่โชคดีมากๆ เพราะ
หลายๆ ทาน จากตั
วเลขผูเขาใชบริการโรงพยาบาลจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทนพบวากลุมคนทํางาน

เปนกลุมที่ปวดหลังบอยจํานวนพอๆ กับผูสูงอายุเลยทีเดียว
อาการปวดหลังนั้นมีหลายสาเหตุ แตหากสงสัย อาการปวดหลังทีป
่ ระสบอยูนั้นเกี่ยวของกับ
การทํางานแลว ลองพิจารณาดูปจจัยตอไปนี้ วาคุณประสบอยูหรือไม
ปวดหลัง
หลังจากการทํางานที่ตองนั่งนาน
หรือมีทาการทํางานทาเดียวนานๆ
มีการ
เคลื่อนไหวที่ไมถูกตอง เชน บิดเอี้ยวตัวอยางแรงและเร็ว จนอาจทําใหกระดูกสันหลังแอน
โคงหรือบิดงอไดซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอาการปวดหลัง
มีอารมณเครียดจากการทํางานเปนระยะเวลานานๆ เรื่องของอารมณนี้ คุณคิดวาไมเกี่ยวของ
กับอาการปวดหลัง แตกายและจิตใจเชื่อมตอกัน ความเครียดของคุณสงผลตอการเกร็งตัว
ของกลามเนื้อ และทําใหเกิดอาการปวดหลังไดเชนกัน
อาการปวดหลัง เกิดหลังจากยกของหนัก หรือขนยายสิ่งของดวยทาทางที่ไมถูกตอง เชน
กมตัวลงมาหยิบของ แลวยืดขึ้นทันที หรือเอี้ยวตัวรับของ รวมทั้งกรณีทต
ี่ อ
 งแบกรับน้ําหนักที่
ภาพจาก :
มากเกินไปเปนเวลานานๆ
http://img.kapook.com/
ลักษณะการทํางานตองคุกเขา คลาน ปน หรือขึ้นลงบันไดเปนเวลานานๆ หรือเปนประจํา image/health/01_2.jpg
เอื้อตอการปวดหลังมากขึ้น
ปวดหลังเพราะรางกายขาดความยืดหยุน ขาดการออกกําลังกายนานๆ จนกลามเนื้อแข็งแกรง สงผลใหเมือ
่ อยูในทาใด
(มีตอในหนา 2)
นานๆ จะเกิดอาการปวดหลังไดงาย
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@ BLPD : ปวดหลัง เปนปญหาใหญของวัยทํางาน
เมื่อสงสัยวาอาการปวดหลังทีพ
่ บเห็นนั้น อาจจะมาจากการทํางาน เพราะลักษณะงานเอื้อตอการปวดหลังอยางมาก บางคน
ตองนั่งหนาคอมพิวเตอรเปนเวลานานกวาวันละ 8 ชั่วโมง อยูทําโอทีอีก 3-4 ชั่วโมงหลังเลิกงาน หรือเขาสูชว งงานเรง ตองทํางาน
ลวงเวลา และการทํางานสมัยนี้หลายคนก็ตองอาศัยอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอสื่อสาร หรือหาขอมูล ทําใหเลี่ยงไมไดทจ
ี่ ะตองนั่ง
เปนเวลานาน ๆ
อาการปวดหลังที่เกิดจากการนัง่ ทํางานนานๆ นั้น สวนมากมักมาจากการปวดกลามเนื้อ
เนื่องจากกลามเนื้อตองเกร็งตัว โดยเฉพาะกลามเนื้อบริเวณหลังตองใชพลังงานทีส
่ ะสมเอาไว
ไปกับการเคลื่อนไหว เมื่อพลังงานสะสม ก็เริม
่ ออกอาการ คือ เมื่อยลา ถาเริ่มรูส
 ึกปวดเมือ
่ ย
ลองเปลี่ยนทา เปลี่ยนอิริยาบถพักผอนบาง เอนหลังพิงพนักแลวหลับตา หรือลุกขึ้นเดินยืด
่ นทาทางบาง กลามเนื้อก็จะสดชื่นขึ้นมา
เสนยืดสาย ออกกําลังเล็กๆ นอยๆ พอใหเปลีย
แตสวนใหญแลว ปญหาคือทํางานเพลิน ทํางานไปเรื่อยจนลืมอาการปวดหลัง จึง
ไมไดลุกออกมาเปลี่ยนทาทาง นั่นหมายความวากลามเนื้อเราก็ตองทํางานตอเนื่องยาวนาน
เชนกัน ความผิดปกติ จึงเพิม
่ จากเมื่อยลาเปนปวดหลัง อาจมีอาการแข็งรวมดวย เพราะ
กลามเนื้อเกร็งตัว
จนขาดเลือดไปเลี้ยงมีกรดแลคติดสะสมในกลามเนือ
้ อันเกิดจากความ
เมื่อยลา อาการนี้สะสมยาวนาน จะกลายเปนปญหาตอการทํางานได เพราะกลามเนื้อจะเริ่ม
เสื่อมประสิทธิภาพเรื่อยๆ
ดังนั้น เมื่อเริ่มมีอาการปวดหลัง อยานิ่งนอนใจ แลวปลอยใหรางกายตองทนรับสภาพ
กลามเนื้อออนลา เพราะเพียงแคคุณสละเวลาแกปญหาปวดหลังตั้งแตยังไมเริ่มอาการหนักก็จะชวยไดเยอะ
โดย
1. เปลี่ยนทาทาง กฎหลักของการทํางานคือ ไมควรทํางานดวยทาหนึง่ ทาใดนานๆ
ตองเปลี่ยนทาอยูเรื่อยๆ หรือปลอยเอนหลังใหกลามเนื้อไดพักผอนบาง
2. ออกกําลังกายทางายๆ ถาเมื่อย เหนือ
่ ยลา ลองลุกมายกแขน ขา เหมือนทากาย
บริหารสมัยเด็กๆ เชน ทาหมุนคอ ทากมแตะ หรือทาเขยงปลายเทา สามารถชวย
ผอนคลายกลามเนื้อไดทงั้ นั้น โดยแตละทาควรทําคางไวสัก 5 วินาที
3. คลายปวดดวยการประคบรอน หากอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นสามารถใชการ
ประคบรอนชวยไดโดยหาซื้อ Cold/Hot pack ติดไวที่ทาํ งาน เมื่อเริ่มอาการปวด
หลัง ใหนําแผนเจลแชน้ํารอนแลวนํามาประคบบริเวณที่ปวด สัก 10–20 นาที วิธี
นี้ใชไดดท
ี งั้ ปวดหลัง ปวดไหล และถาวันไหนปวดหัว มีไขก็ยังนําไปแชตูเย็น ทํา
เปนแผนประคบเย็นได
่ ย
4. หมอนสารพัดประโยชน ในทีท
่ ํางานถาสามารถหาหมอนอิงสักใบ มาไวแกเมือ
จะชวยไดมากหากปวดหลังใหนําหมอนมารองบริเวณทีม
่ ีอาการปวด รองแถวๆ บั้น
เอว จะชวยได หรือหากเกาอี้เตี้ยเกินไป ทําใหตองโนมตัวไปทํางาน ก็ใหเปลี่ยน
หมอนมารองนั่ง เพิ่มความสูงขึ้นมาใหพอดี

“ เมือ่ เริ่มมีอาการปวดหลัง
อยานิง่ นอนใจ
แลวปลอยใหรา งกาย
ตองทนรับสภาพ
กลามเนือ้ ออนลา ”

ภาพจาก :

http://www.mongkoltemple.com/
page02/variety051.html

นอกจากวิธีดูแลตัวเองเบื้องตน ปองกันกันอาการปวดหลังแลว ตองลองพิจารณา
อุปกรณที่เราทํางานดวย เชน ขนาดของโตะ และเกาอี้เหมาะกับสรีระของเราหรือไม
ความสูงของเกาอี้และโตะ
ควรไดระดับที่แขนวางเปนมุมฉากกับลําตัวพอดี
ปรับ
คอมพิวเตอรใหจออยูในระดับสายตา สวนแปนคียบอรดควรอยูในระดับขอศอกจะไดไม
ตองยกแขนขึน
้ มาพิมพ สวนเมาส ถาใชแบบไรสายได ก็จะเคลื่อนไหวไดอิสระขึ้น เมื่อ
ปรับทาทางอยางดีแลว ก็ทํางานไดเต็มทีแ
่ ตไมควรเกิน 1 ซม. ตองลุกไปเปลี่ยน
อิริยาบถบาง

ชีวิตทํางาน กินเวลาไปกวาครึ่งของชีวิตเรา ถาหากทํางานแลวสงผลใหเจ็บปวย เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว นอกจากงานไมดีแลว
รายไดจากการทํางาน ยังตองเตรียมไวใหกับคารักษาพยาบาลอีกดวย
รักจะเปนคนทํางานที่ฉลาด อนาคตไกล ตองใสใจสุขภาพตัวเองเทาๆ กับงาน
ที่มา : นิตยสาร ใกลหมอ
อําไพพรรณ ศักดิ์ศิริ
ampaiphun@dss.go.th
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สาระนารู : การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปนขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการ ในการดําเนินการทดสอบและ/หรือ
สอบเทียบ ซึง่ จะประกอบดวยขอกําหนดดานการบริหารงานคุณภาพ และขอกําหนดดานวิชาการ โดยมาตรฐานนีส
้ ามารถที่จะ
นํามาใชไดกับทุกองคกรที่มีการดําเนินกิจกรรม การทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่กําหนดขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเกณฑสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบต
ั ิ
การสอบเทียบ ที่ตองการแสดงใหเห็นวาหองปฏิบัติการมีการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการ
ทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยหองปฏิบัติการเปนที่เชื่อถือไดวาถูกตองตามหลักวิชาการ ใชเปนเกณฑสําหรับการรับรองความ
สามารถหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของหนวยรับรอง ใชในการยืนยันและยอมรับความสามารถของหองปฏิบต
ั ิการ โดย
ผูใชบริการหองปฏิบัติการหรือองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมาย
หองปฏิบัติการทดสอบและหรือสอบเทียบที่เปนไปตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ถือวาการดําเนินการดานระบบบริหารงานคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ / สอบเทียบเปนไปตามหลักของ
มาตรฐาน ISO 9000
หนวยรับรองความสามารถหองปฏิบต
ั ก
ิ าร
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร
บริการ เปนสมาชิกประเภท Full member และไดลงนามการยอมรับ
รวมกับองคการความรวมมือภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟกวาดวยการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการ (APLAC) และกับองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศวาดวยการรับรองระบบงานหองปฏิบต
ั ิการ (ILAC)
สํานักฯ ใหบริการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และใหการรับรองความสามารถผูจด
ั
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบต
ั ิการตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17043
โดยมีขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบครอบคลุม ดานฟสิกส เคมี และวิทยาศาสตรชีวภาพ สวน
ขอบขายการรับรองความสามารถผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการครอบคลุมใน 3 สาขา ไดแก การทดสอบ การ
ทดสอบทางการแพทย และการสอบเทียบ
ขัน
้ ตอนการเตรียมการเพือ
่ ขอรับรองความสามารถหองปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผูบริหารหองปฏิบัติการตั้งคณะทํางานศึกษาขอกําหนด ISO/IEC 17025
ผูบริหารหองปฏิบัติการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
คณะทํางานจัดทําคูมือคุณภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
หองปฏิบัติการดําเนินงานระบบคุณภาพตามคูมือคุณภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ผูบริหารหองปฏิบัติการตั้งผูต
 รวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใหแนใจวาระบบคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด มีการนําไป
ปฏิบัติและคงไวซึ่งระบบคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
หองปฏิบัติการดําเนินการแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบคุณภาพ
ติดตอสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อยื่นขอการรับรอง
ขัน
้ ตอนการรับรองความสามารถหองปฏิบต
ั ก
ิ าร
ขั้นตอนการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ของสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีดังนี้
หองปฏิบัติการยื่นคําขอรับการรับรองความสามารถหองปฏิบต
ั ิการพรอมเอกสารประกอบตามที่ระบุไวทส
ี่ ํานักฯ
สํานักฯ รับตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
คณะผูประเมินดําเนินการตรวจเบื้องตน (ถาจําเปน)
คณะผูประเมินดําเนินการตรวจประเมินเอกสารและตรวจประเมินความสามารถหองปฏิบัตก
ิ าร
คณะผูประเมินดําเนินการตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง
คณะผูประเมินสรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
คณะอนุกรรมการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
สํานักฯ ออกหนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบใหแกหองปฏิบัติการ
สํานักฯ จัดทําบัญชีรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
สํานักฯ ตรวจติดตามการรับรอง
สํานักฯ ตรวจประเมินใหมทั้งระบบ
ที่มา : http://labthai.dss.go.th
http://ee.dede.go.th/labnetwork/th/data/warranty.php
ลัดดาวัลย เยียดยัด
laddawan@dss.go.th
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ISO 9001

QMS 002

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025
(Quality Management Documentation)

การเขียนเอกสาร

สําหรับระบบคุณภาพกับการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือ
ไดวาเปนเรื่องยากสําหรับมือใหมที่เริ่มตนจับปากกาขึ้นมาเขียนมาเรียบเรียง
กรมวิทยาศาสตรบริการไดเปดบริการการฝกอบรมการจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 ประกอบดวย
เอกสารในแตละระดับ จากงายไปหายาก จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณเขียนและการถายทอดเทคนิคการเขียนเปนอยางดี
เยี่ยม
วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ
2. เพื่อใหทราบโครงสรางของเอกสาร รวมทั้งความสัมพันธของเอกสาร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เนื้อหาของหลักสูตร
♦ หลักการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ
♦ โครงสรางของเอกสารในระบบคุณภาพ
♦ การเขียนคูมือคุณภาพ
♦ การเขียนขั้นตอนการดําเนินงาน
♦ การเขียนวิธีปฏิบัติงาน วิธีทดสอบและวิธีใชเครื่องมือ
♦ การจัดทําเอกสารสนับสนุน
♦ การควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก
ผูสนใจสามารถสมัครเขาฝกอบรมไดที่ http://blpd.dss.go.th/training
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การจัดทําเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ

อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

ถาม
ตอบ

เอกสารในระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หมายถึง เอกสารประเภทใด
เปนเอกสารเกีย
่ วกับ นโยบาย ระบบ แผน ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติ และคําแนะนําตาง ๆ ทีจ
่ ําเปน
ในการปฏิบต
ั ง
ิ าน เพือ
่ ทําใหเกิดความมัน
่ ใจในคุณภาพผลการวัด

ถาม
ตอบ

โครงสรางของระบบเอกสารที่ใชในระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีอะไรบาง
โดยทัว
่ ไปจะมี 4 ระดับ ไดแก
1. คูมือคุณภาพ (Quality Manual, QM)
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Quality Procedure, QP)
3. มาตรฐานการปฏิบัตง
ิ าน (Standard Operating Procedure, SOP)
วิธีปฏิบัตง
ิ าน (Work Instruction, WI) และวิธท
ี ดสอบ (Test Method)
4. แบบฟอรม และ เอกสารสนับสนุนตาง ๆ (Supporting Document)

ถาม
ตอบ

แสดงการเปรียบเทียบเอกสารในระบบคุณภาพ
เอกสารในระบบคุณภาพ

ลักษณะของเอกสาร

คูมือคุณภาพ

ระบุนโยบายคุณภาพ ระบบคุณภาพ การจัดองคกร และการดําเนินงานตามขอกําหนด
ในระบบคุณภาพ โดยแสดงความเชื่อมโยงกับเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

แสดงลําดับการดําเนินงาน ระบุวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร อาจเกี่ยวของ
กับผูปฏิบต
ั ิงานหลายคน

วิธีปฏิบัติงาน

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เปนงานเฉพาะ วาทําอยางไร มีรายละเอียด
เปนลําดับขั้นตอน เขาใจงาย

เอกสารสนับสนุน

มีหลายรูปแบบ เชน แบบฟอรม เอกสารอางอิง ประกาศ รายงานการประชุม

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