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สวัสดีทานผูอานที่รัก

ทุกทาน สําหรับเดือนหนานี้เรามี
การฝกอบรมหลักสูตร
“การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย” ทานจะไดพบกับวิทยากรเลือดใหม
ไฟแรงของพศ.
ที่จะนําเทคนิคใหมๆมาถายทอดความรูเนือ
้ หาที่นาสนใจใหกับ
ผูเขาอบรม สวนความรูที่ประจําเดือนนี้คือ อาการปวดหลังเปนปญหาใหญของวัย
ทํางาน ทุกทานเคยประสบปญหานี้หรือเปลาคะ ความรูนี้สามารถชวยทานไดและ
สุดทายนี้ คณะผูจัดขอสงความปรารถนาดีไปยังทุกทานที่ไดรับ พศ.สาร อากาศ
ในชวงนี้เปลีย
่ นแปลงบอยโปรดรักษาสุขภาพ
และพกพารมขณะเดินทางเสมอ
นะคะ

ขาวฝกอบรม

กรมวิทยาศาสตรบริการ จัดสัมมนาเรือ
่ ง
“การเพิ่มศักยภาพการสงออกของไทย ดวย
มิติบริการใหมกรมวิทยาศาสตรบริการ”
วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553

เดือน สิงหาคม 2553

ขาววิทยาศาสตร

เบญจพร บริสท
ุ ธิ์
benchaporn@dss.go.th

×พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
วันที่ 2-3 ก.ย. 2553
♦ T007 การทดสอบจุลินทรียในน้ําและเครื่องดืม
่ วันที่ 8-10 ก.ย. 2553
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460

ขาวดีสําหรับสาวๆทีร
่ ักสวยรักงามทุกทาน
ขณะนี้ทีมนักวิจย
ั ม.สงขลา คนพบ
สารสกัดจากน้ํายางพารา ทีส
่ ามารถผลิตเปน
เครื่องสําอางเปลี่ยนผิวสีขาวเปนสีแทน และ
ครีมลดรอยเหี่ยวยนไดคาดใน 1 ปเห็นผล
อานตอ http://www.classifiedthai.com/
content.php?article=13986
นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th
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You are what you eat

ประโยคนี้ ยั ง คงใช ไ ด ใ น
ทุกยุคสมัย เพราะการกินหมายถึงเราไดรับสารอาหารตางๆ จากอาหารที่
เรากินเขาสูรางกาย แลวแสดงผลออกมาทางรางกาย จิตใจ และสุขภาพ
ของเรานั่นเอง
ในป จ จุ บั น ผู ค นเริ่ ม หั น มาสนใจคุ ณ ประโยชน ที่ จ ะได รั บ จาก
อาหาร เพื่อใชในทางปองกันหรือบรรเทาโรคมากขึ้น จนเกิดเปนกระแส
ของแพทยทางเลือกทั้งในเมืองไทย และตางประเทศ และสิ่งที่เราได
เรียนรูเพิ่มขึ้น คืออาหารที่เรากินเขาไป
มีสารอาหารชนิดใดบาง แต
ละชนิดทํางานรวมกันอยางไร และไดรูวาความตองการสารอาหารของ
รางกายมีลักษณะไมคงที่ แตจะแปรผันตาม เพศ วัย และลักษณะทาง
กายภาพของคนแตละคน

# กระเทียม #

(มีตอในหนา 2)

สรรพคุณ : ชวยลดคอเลสเตอรอล มีสารออกฤทธิ์คลายแอสไพรินใน
การชวยปองกันการแข็งตัวและการอุดตันของหลอดเลือด มีฤทธิ์ทําลาย
เชื้ อ แบคที เ รี ย ไวรั ส และโปรโตซั ว ที่ เ ป น อั น ตรายต อ ร า งกายได
เหมื อ นกั บ ยาปฏิ ชี ว นะ และมี ส ารต า นอนุ มู ล อิ ส ระในการช ว ยป อ งกั น
โรคมะเร็ง เชน มะเร็งลําไสใหญ และมะเร็งเตานม
ขนาดรับประทาน : การปองกันโรคหัวใจรับประทานวันละ 1 กลีบ และ
โดยทั่วไปก็แนะนําใหรับประทานกระเทียมเปนประจําทุกวัน
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# น้ําเตาหู หรือนมถั่วเหลือง #
สรรพคุณ : ถั่วเหลืองเปนแหลงโปรตีนสําหรับผูที่ไมบริโภคเนื้อสัตว มี เลซิทิน ชวยบํารุงสมอง เพิ่มทักษะความจํา ลดไขมัน และ
คอเลสเตอรอลในรางกายไดอีกดวย การดื่มน้ําเตาหูจะไดรับประโยชนกวาเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ น้ําเตาหูใหปริมาณโปรตีนเกือบ
เทากับการดื่มนม มีไขมันที่ดีกวาคือใหกรดไขมั่นไมอิ่มตัวในขณะที่นมจะใหไขมันอิ่มตัวมากกวาน้ําเตาหู ขอเสียคือน้ําเตาหูจะให
แคลเซียมต่ํา นอกจากนี้ยังอุดมไปดวยสารอาหารอีกมากมาย
ขนาดรับประทาน : ควรดื่มเปนอาหารเสริมวันละ 1- 2 แกว แตเนื่องจากน้ําเตาหูมีแคลเซียมไมเพียงพอตอความตองการของ
รางกาย จึงควรรับประทานอาหารอื่นที่มีแคลเซียมควบคูกันไปดวย

# มะเขือเทศ #
สรรพคุณ : ในผลมะเขือเทศมีสารจําพวก แคโรทีนอยด ชื่อไลโคพีน สารสีแดงซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระชวยลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมะเร็งตางๆได มีวิตามินหลายชนิด เชน วิตามิน บี 1 บี 2 วิตามิน เค โดยเฉพาะวิตามิน เอ และวิตามิน ซี มีในปริมาณ
สูง มีกรดมาลิค กรดซิตริก ซึ่งใหรสเปรี้ยว และมีกลูตามิค ซึ่งเปนกรดอะมิโนชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร นอกจากนี้ยังประกอบดวย
สารเบตาแคโรทีน และแรธาตุหลายชนิด เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เปนตน
ขนาดรับ ประทาน : รับประทานมะเขือ เทศอยา งนอย วัน ละ 2 ผล เพื่ อให ไดรับ ปริม าณสารอาหารสํา คั ญ ที่พอเพีย งตอ ความ
ตองการของรางกาย

# ขาวโพดตม #
สรรพคุณ : การตมทําใหขาวโพดปลอยสารตานอนุมูลอิสระออกมาหลายตัวและที่สําคัญตัวหนึ่งคือ กรดเฟอรูลิก ซึ่งสามารถ
ตานความแก (anti-aging) ปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง โรคหัวใจ ไขหวัด กรดเฟอรูลิก เปนสารตานอนุมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
พบในเนื้อเยื่อของคนเวลาที่คนเราออกกําลังกายซึ่งรางกายมีการใชออกซิเจนในปริมาณมาก กรดเฟอรูลิกในขาวโพดดิบจะแฝง
ตัวอยูในผนังเซลลของพืช อยูในรูปของกลูโคไซด (คือ สารที่น้ําตาลกลูโคสเปนองคประกอบที่ทําใหขาวโพดหวาน) เมื่อ
ขาวโพดถูกตมนานๆ สารกรดเฟอรูลิกและสารตานอนุมูลอิสระอื่นๆ จะถูกปลดปลอยออกมา
ขนาดรับประทาน : รับประทานขาวโพดตม 100 กรัม ก็จะไดปริมาณของกรดเฟอรูลิก ในปริมาณเพียงพอตามที่รางกายตองการ

# เห็ด #
สรรพคุณ : เปนแหลงรวมสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายมากมาย ไดแก ซีลีเนียม ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความ
เสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง ชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังมีสารอาหารในกลุมวิตามินบีรวม ไมวาจะเปน ไรโบฟลา
วิน ชวยบํารุงสุขภาพผิวพรรณและการมองเห็น ไนอะซิน ชวยควบคุมการทํางานของระบบยอยอาหารและระบบประสาท
ขนาดรับประทาน : การรับประทานเห็ดชิ้นขนาดกลางๆ ประมาณ 5 ชิ้น ใหสารอาหารที่สําคัญตางๆ ไดมากเพียงพอกับความ
ตองการของรางกายในแตละวัน

อย า งไรก็ ต ามการเลื อ กรั บ ประทาน
อาหารใหสมดุลกับภาวะการทํางานของรางกาย
คือพื้นฐานที่ดีที่สุ ดเพื่อการมีสุข ภาพดี เพราะ
ในโลกนี้ ไ ม มี อ าหารทิ พ ย ช นิ ด ใดที่ รั บ ประทาน
เขาไปแลวไดสารอาหารครบถวน ไดโดยไมตอง
ทานอาหารชนิ ด อื่ น เรายั ง ต อ งรั บ ประทาน
อาหารเพื่อใหไดสารอาหารครบหมูโภชนาการ
นั่นคือ โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร
และไขมั น นอกจากนี้ ก ารพั ก ผ อ นให เ พี ย งพอ
ออกกํ า ลั ง กายเป น ประจํา และการทํ า จิ ต ใจให
สดใสร า เริ ง ก็ เ ป น ส ว นจํ า เป น ที่ ชี วิ ต จะขาดไป
ไมไดเชนเดียวกัน

ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th
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สาระนารู : การพัฒนาเชิงพื้นที่ : การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การลงนาม

ความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกระทรวงมหาดไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัดยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูใหกบ
ั ประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ มีขอบเขตความรวมมือในบันทึกขอตกลงโดยสรุปดังนี้
คณะกรรมการรวมทัง
้ สองฝาย โดยมีองคประกอบคณะกรรมการรวมตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบรวมกัน เพื่อใหคณะกรรมการทําหนาที่วางแนวทางปฏิบัติ แผนการปฏิบัติการ และกํากับการดําเนินงานใหบังเกิดผล พรอม
ทั้งติดตามทบทวนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
บทบาทกระทรวงมหาดไทย ตามบันทึกขอตกลง ประกอบดวย
1) มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด ทีร่ ับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัด
ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)
2) ประสาน กํากับ ดูแลและติดตามงาน/แผนบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของแตละจังหวัด
3) เชื่อมโยงหนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับกระทรวง กับระดับจังหวัด เพื่อผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดแก
1) มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ทําหนาที่สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของจังหวัด และประสานกับผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
3) ประสาน กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานตามแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การดําเนินงานดังกลาวจะครอบคลุมทั้งแนวนโยบาย แนวทางการบริหาร การจัดทําแผนและงบประมาณ ไปจนถึงแนว
ปฏิบัติในเชิงบูรณาการ เพื่อเปาหมายรวมกันของทั้ง 2 กระทรวง ในอันที่จะสนับสนุนใหแตละจังหวัดทําหนาที่เปนศูนยกลาง
กับ
บริหารงานดานวิทยาศาสตร
รวมทั้งเพือ
่ การจัดทําแผนงานบูรณาการที่เชื่อมโยงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยมีรูปแบบของการดําเนินการ ประกอบดวยกิจกรรมหลักไดแก การจัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ การ
อบรมฝกอาชีพ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ โดยการดําเนินการในแตละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ตามความเหมาะสมสอดคลองกับ ความตองการของแตละพืน
้ ที่
เรียบเรียง โดย
ชนก ทวมจร
chanok@dss.go.th
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Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ISO 9001
QMS 07034/1131

QMS 002

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑเปนสิง่ จําเปนอยางมากในสภาวะการแขงขันทางการคาในปจจุบัน ผูปฏิบต
ั ิงานวิเคราะหทดสอบ
ตองมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานทีถ
่ ูกตอง และเชือ
่ ถือได สถิติเปนเครื่องมือทีส
่ ําคัญ ซึ่ง
นํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน การสุมตัวอยาง การควบคุมการปฏิบต
ั ิงาน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลและประเมินผล
นอกจากนั้นในงานวิเคราะหทดสอบ ตองมีการทดสอบวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การตรวจสอบความเหมาะสมของวิธี
วิเคราะห/ทดสอบ (Method validation) เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความจําเปนอยางมากที่ผูปฏิบัตต
ิ องใชความรูท
 างสถิติ เพื่อ
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกใชวิธีวิเคราะหทดสอบ เนื่องจากการใชวิธีวิเคราะห/ทดสอบที่มีความถูกตองทําใหผลการวิเคราะห
ทดสอบมีความนาเชื่อถือ
พศ. ไดมีการจัดฝกอบรมเรื่องสถิติสาํ หรับงานวิเคราะหทดสอบ ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนหลักสูตรที่นา สนใจ
และสอนโดยวิทยากรผูท
 รงคุณวุฒิ
หัวขอฝกอบรมประกอบดวย
คาสถิตแ
ิ ละการหาคาสถิติ
♦ ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level)
♦ การแจกแจงความนาจะเปน
♦ การทดสอบสมมติฐาน
♦ outlier
♦ การทดสอบแบบที (t-test)
♦ การทดสอบแบบเอฟ (F-test)
♦ แผนภูมิควบคุม (Control Charts)
♦ ความสัมพันธเชิงเสน (Regression Correlation)
♦ การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
♦

ปญญา คําพยา
panya@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ

ปวีณา เครือนิล
paweena@dss.go.th

ถาม

ตองการใช Microsoft Excel คํานวณคาทางสถิติ ตองเริ่มตนอยางไรบาง?

ตอบ

การใช Microsoft Excel คํานวณคาทางสถิติ สามารถทําไดสองวิธี วิธีหนึง
่ คือการคํานวณคาโดยตรงดวย
การแทนที่สูตร สวนวิธท
ี ี่สองเปนการใชสว
 นเสริมของ Microsoft Excel ชื่อวา Data Analysis
การใชการคํานวณคาโดยตรงดวยการแทนสูตร ผูใชจําเปนตองทราบสูตรที่ตอ
 งการชัดเจน ซึ่งมักมีปญหา
กับการแทนคาในสูตรที่มีความยาวและซับซอน ดังนั้นการใช Data Analysis จึงมีความเหมาะสมมากกวาใน
การหาความสัมพันธทางสถิติที่มค
ี วามซับซอนสูง เชนการวิเคราะหความแปรปรวนของกลุมตัวอยางหลายๆ
กลุม
สวนประกอบ Data Analysis เปนสวนประกอบพื้นฐานที่ Microsoft แจกจายใหพรอมแผนติดตัง
้
Microsoft Office อยูแลว ผูใชสามารถเขาไปเรียกใชโดยผานเมนู Tools -- > Data Analysis หากไมพบ
ทานสามารถเขาไปติดตัง
้ เพิ่มเติมโดยใชชุดติดตั้ง Microsoft Office โดยผานขัน
้ ตอนดังนี้
♦ เขาเมนู Tools ใน Microsoft Excel
♦ เลือก Add-Ins
♦ เลือก สวนประกอบที่ตองการติดตั้ง Data Analysis
♦ ทานสามารถติดตัง
้ สวนประกอบอื่นๆ ไดเพิ่มเติมตามรายการที่แสดงใน Add-Ins
(สําหรับการใชงาน Microsoft Excel 2003 )
ทัง
้ นี้ Data Analysis เปนสวนประกอบซึ่งอํานวยความสะดวกในการคํานวณคาทางสถิติโดยอาศัย
โปรแกรมพื้นฐานคือ Microsoft Excel แตถึงอยางไรก็ตามการใชประโยชนจากการประเมินความสัมพันธ
ทางสถิติ ผูใ ชยังจําเปนตองเรียนรูเพือ
่ ความเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งจะสงผลใหสามารถเลือกใชคาสถิติได
อยางถูกตองในการใชงาน
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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