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ปที ่3 ฉบบัที ่32 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2554 

แนะนําหลกัสูตรฝกอบรม 
การตรวจวเิคราะหหา 

คา BOD และ COD ในน้ําเสยี 
 

การตรวจวิเคราะหหาคา  BOD และ COD เพื่อช้ีวัดคุณภาพ 
ของน้ําทิ้งกอนที่จะระบายออกสูสิ่งแวดลอม  

 

อานรายละเอียด หนา 5   

 

 สวสัดีคะ สมาชิก พศ.สาร คงไมสายเกินไปที่จะกลาววา สวัสดีปใหม 2554 ตอนรับเขาสูปกระตายที่นารักและมี
ความสุขกันทุกๆ ทานนะคะ ชวงนี้ทุกๆ ทานก็ยังคงอยูในกลิ่นอายของการเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขและสนุกสนานกับ
งานปารตีต้างๆ มากมาย แตหลังจากสนุกจากงานปารตีส้ังสรรคจนรางกายอาจออนลาแลวก็อยาลืมหันมาดูแลตัวเองใหสดชื่น
เพ่ือรับวันใหมที่เขามา โดยมีเคล็ดลับเริ่มตนจากเมื่อตื่นนอนตอนเชา ควรดื่มนํ้าสะอาดเยอะๆ เพ่ือกระตุนใหรางกายสดชืน่ 
เพราะน้ําสะอาดจะเปนตัวชวยเรงใหระบบหมนุเวียนโลหติในรางกายทํางานไดดีข้ึน หลังจากนั้นใหดื่มชารอน (ประเภทใดๆ ที่
ชื่นชอบ เชน ชาสมุนไพร ชาเขียว ชาจีน) หรือน้ําผลไมคัน้สด จะทําใหชีวิตสดใสสดชืน่ในวันใหมคะ นอกจากนั้นในชวงตนป
ใหม วศ.ไดจดักิจกรรมโครงการเสริมสรางการปฏิบัติงานของราชการตามรอยเบื้องพระยคุลบาทและศาสนา ในพื้นทีจ่ังหวัด
เชียงใหมและแมฮองสอน เม่ือกลับมาแลวทกุๆ ทานคงไดนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเปนขาราชการที่ดี ทําประโยชน
ใหแกสวนรวม สังคม และประเทศชาติ รวมทัง้การครองตนใหอยูในศลีธรรม เปนคนดทีั้งกาย วาจา ใจ (คิดด ีทาํดี พูดดี) กัน
ยิ่งๆ ข้ึนไปนะคะ 
 สวนการฝกอบรมของ พศ. มีหลายหลักสูตรที่นาสนใจ ทานสามารถดูรายละเอียดไดในขาวฝกอบรมคะ รวมทั้งมีเรื่อง
ตางๆ ที่นาสนใจมากมายใน พศ. สารฉบับตอนรับปใหม 2554 น้ีคะ 

       
ชุติมา   วิไลพันธ 

cwilaipu@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! 

@BLPD:  
โรคปวดหลงั ปวดเอว 

 
 
 
 
 
 

 

หนา 2 

ขาววทิยาศาสตร: 
วว.วจิยัอาหารเสรมิจาก 

เสนใยผลไมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนา 2 

สาระนารู: เกบ็ตกจาก
หองฝกอบรม “BIN” 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนา 3 

ตอบคาํถามวทิยาศาสตร: 
การตรวจวเิคราะหหาคา  

BOD และ COD ในน้าํเสยี 
 

 
 
 

หนา 6 

โอย!! ปวดเอว  น่ังก็ปวด  
นอนก็ปวด  ยืนก็ยังปวดอีก 

แถมเวลาไอหรอืจามยังปวดเลย 

Bin ในที่น้ี คือ ที่เก็บขอมูล
ทั้งหมดเรียงตามคาปริมาณ 
ของขอมูล เพ่ือนําไปแจกแจง 

ชวยการขับถายอุจจาระ  
ขับถายสารพิษ และสารกอ
มะเร็ง ปองกันทองผูกและ

ริดสีดวงทวารหนักและปองกัน
มะเร็งลําไสใหญ  

อยากทราบวา 
คา BOD และ COD คืออะไร  
และมผีลตอระดับคุณภาพน้ํา 

ในแมนํ้าอยางไร 

mailto:cwilaipu@dss.go.th
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ปท่ี 3 ฉบับท่ี 32  เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 

แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554   
เดือน เมษายน 2554 
 พศ. จัดอบรมหลักสูตร 

♦ F003 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสิทธิบัตรเพ่ือการตอยอดเทคโนโลยี 
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 2554  

♦ B004 การควบคุมและการจดัการสารเคมีอันตราย วันที่ 4-5 เม.ย. 2554  
♦ B002 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 7-8 เม.ย. 2554  
♦ I003 การใช GC ในงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 19-22 เม.ย. 2554  
♦ Q005 การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางเคมี) วันที่ 28-29 เม.ย. 2554  
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th) 
โทรศัพท 0 2201 7460 โทรสาร 0 2201 7461 

ขาวฝกอบรม 

“ วว.วิจัยอาหารเสริมจาก 
เสนใยผลไมไทย”  

 

      วว.วิจัยผลติภัณฑเสริมอาหารจากเสนใย
ผลไมไทย มีปริมาณใยอาหารและสารตาน
อนุมูลอิสระสูง ใหพลังงานนอย ไขมันต่ํา ชวย
ลดคอเลสเตอรอล 

นางเกษมศรี หอมชื่น ผูวาการสถาบัน 
วิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโน 
โลยี เปดเผยวา ฝายเทคโนโลยีอาหาร วว. 
ประสบผลสําเรจ็ในการวจิัยและพัฒนาผลติ 
ภัณฑเสริมอาหารจากเสนใยผลไมไทย ซึง่
ผลิตภัณฑมีจดุเดนคือ มีปริมาณใยอาหารสูง  
จึงใหพลังงานนอย ไขมันต่ํา มีสดัสวนที่
เหมาะสมของใยอาหารที่ไมละลายน้ําซึ่งชวย
การขับถายอุจจาระ ขับถายสารพิษ และสาร
กอมะเร็ง ปองกันทองผูกและรดิสดีวงทวาร
หนักและปองกันมะเร็งลําไสใหญ 

                         อานรายละเอียดตอ         

ขาววิทยาศาสตร 

โครงการเสรมิสรางการปฏิบัติงานของ
ราชการตามรอยเบือ้งยคุลบาทและศาสนา  

จังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน 
วันที่ 5-9 มกราคม 2554 
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@ BLPD : โรคปวดหลงั ปวดเอว                                                                      

โอย!! ปวดเอว  น่ังก็ปวด นอนก็ปวด  ยืนก็ยงัปวดอีก 
แถมเวลาไอหรอืจามยังปวดเลยคะ 

ผูอานเคยประสบปญหานี้บางหรือเปลาคะ  ผูเขียนเองเปนมานานมากแลวคะ  ไป
พบคุณหมอก็จายยาคลายกลามเนื้อกับยาแกอักเสบมาให โดยคุณหมอบอกวา  
เปนเพราะตัวผูเขียนบุคลิกภาพไมดี  จริงคะ  
คุณหมอบอกแบบนั้นจริง ๆ   ตอนแรกก็
แอบเคืองในใจวาแอบหลอกดาเราหรือ
เปลา  แตคุณหมอก็บอกตอวา  เปนคนหลัง
คอม  เวลานั่งหรือยืนนาน ๆ  จะทําใหปวด
หลังปวดเอวได  และจะมีผลเสียตอกระดูก
ตอนอายุมาก ๆ ซึ่งกินยายังไงก็ไมหายขาด 
ถาไมปรับบคุลกิภาพของตัวเอง จึงแนะนาํ
ใหพยายามหลงัตรงเขาไว  ซึ่งตอนแรก
อาจจะทรมานหนอย เพราะจะปวดมาก  
เน่ืองจากฝนบคุลิกเดิมน่ันเอง  และยังไมชนิแตนานไปก็จะติดเปนนสิัย  ผลดี
นอกจากลดปญหาการปวดหลงั ปวดเอว  การเสื่อมสภาพของกระดูกและยังจะทาํ
ใหบุคลิกภาพดข้ึีนอีกดวย  ตัวผูเขียนเอง  ชวงแรก ๆ  ก็ทําตามคําแนะนํา  ทําได
ประมาณ  2 วนัก็เลิกคะ  เพราะมันปวดมาก  ปวดยิ่งกวาเดิมอีกก็เลยเลิกทําคะ  
ผลก็คือกลับมาเปนเหมือนเดิม  เปน ๆ หาย ๆ มาตลอด  จนเริ่มรูสึกอยากรูสาเหตุ
และอาการของโรค ปวดหลัง ปวดเอว  แบบจริง ๆ จัง ๆ ซกัที  เพราะคงไมใชแค
หลังคอมอยางเดียวก็เลยเริ่มคนหาขอมูล ก็ไดความดังนี้คะ 

อาการของโรคปวดหลัง ปวดเอว 
จะรูสึกปวดตรงกลางหลังสวนลาง  ซึ่งอาจเกิดข้ึนเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง อาการปวดอาจเปนอยูตลอดเวลา หรือปวด

เฉพาะในบางทา เชน  การไอ จาม หรือบดิตัว เอ้ียวตัวอาจทาํใหรูสึกปวดมากขึ้น     
สาเหตขุองอาการปวดหลัง ปวดเอว แบงไดเปน 3 สาเหตหุลัก 
1. ปวดหลังจากอาการของโรคไตอักเสบ หรอือาจมีน่ิวที่ไต มักจะมีไข ปวดเอว ปสสาวะอาจมีแสบ ขัด ขุน  รวมดวย  หาก 
    เคาะเบาๆ ทีเ่อวดานที่ปวดจะรูสึกเจ็บมากกวาปกต ิ
2.  ปวดหลังจากกระดูกสันหลงั    หรือหมอนรองกระดูกสันหลังที่เอวเคลื่อนกดทับเสนประสาท มักพบในวัยกลางคน  
     ผูที่ตองแบกของหนักอยูเสมอ หรือผูที่เคยประสบอุบัติเหตทุี่บริเวณหลงั บางรายเทาจะออนแรง ยกปลายเทาไมข้ึน  
     อาการอาจคอยเปนคอยไป บางรายกมยกของหนัก แลวหมอนรองกระดูกก็เคลื่อนออกมากดทับเสนประสาท ทําใหปวด  
     กะทันหัน    อานรายละเอียดตอ หนา  5         

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
laddawan@dss.go.th 

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:laddawan@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd_54.pdf
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 จากหลักสตูรฝกอบรมการคํานวณคาสถิตสิําหรับงานวิเคราะหทดสอบ มีหวัขอหนึ่งเปนการสราง Histogram ซึ่ง  
Histogram เปนกราฟที่แสดงใหเห็นถึงการแจกแจงของขอมูล ผูเขาอบรมตองฝกภาคปฏบัิติการสราง Histogram ข้ันตอนหนึ่งที่
สําคญัคือการสราง Bin เพ่ือจัดเตรยีมขอมูลในการสราง Histogram ซึ่งในขั้นตอนนี้วิทยากรไดเตรยีม Bin ไวเรียบรอยแลว เพ่ือ
การประหยดัเวลา ดังแสดงในตัวอยางทําใหผูเขาอบรมเกิดความสงสยัไตถามจํานวนมาก วา Bin คืออะไร ทาํไมตองเรียกวา Bin 
สรางอยางไร ขอมูลชุดหนึ่งควรจะมีก่ี Bin  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรมาอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอสงสยั คาํถามตางๆดังกลาว วทิยากรไดตอบคําถามในหองอบรมแลว และขอนําความรูดังกลาวมาถายทอดผานสื่อ 
พศ.สารดวย เพ่ือเปนประโยชนกับสมาชิกทีส่นใจไดกวางขวางขึ้น จากคําถามวา ทําไมตองเรียกวา Bin  พบคําตอบมากมาย
เก่ียวกับ Bin ตั้งแตเปนเรื่องสกุลของไฟลคอมพิวเตอร Recycle Bin หรอื Won Bin ดาราเกาหลี แตถาเปน Bin ในทางสถติิมี
ความหมายอยางไร ??? 
 Bin ถาแปลตามคําตรงๆ แปลวา ถัง ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน กอนบรรจไุวนใสขวด ผูผลิตไดนําไวนเก็บไวในถังไมซึ่ง
เรียกวา Bin และจะเขียนเลขเปนรหสัสินคาเพ่ือกํากับวาถังไหน เบอรอะไร เพ่ือใหทราบวาเปนไวน
อะไร ผลิตเมื่อไหร เก็บที่ไหน นานเทาไหร กอนที่นํามาบรรจุขวด และคาํวา Bin น้ี ไดใชอยาง
แพรหลายมาตลอด ในบางครั้งผูผลติไวนไดใชรหสัของ Bin เพ่ือการโฆษณาวาเปนไวนดี หรือ 
ไวนราคาแพง ความเปนจริงรหัสของ Bin บนขวดไมไดบงบอกถึงคุณภาพของไวน เพียงบอกแต
วาเปนไวนจากถังไหนเทานั้น  สรุปวา Bin คือแหลงเก็บไวนที่มีการบงชี้การผลิต เม่ือเปรียบเทียบ
กับ Bin ในการสราง Histogram    Bin ในที่น้ี คือ ที่เก็บขอมูลทั้งหมดเรียงตามคาปริมาณของ
ขอมูล เพ่ือนําไปแจกแจง ศึกษาลักษณะการกระจายของขอมูล ดังนั้น Bin ในความหมายของการ
เปนแหลงเก็บไวน จึงมีลักษณะคลายๆกันกับการเปนแหลงเก็บรวบรวมของขอมูล จึงเปนที่มาของ
คําวา Bin ในการสราง Histogram 
  
 ปญหาอีกขอ คอื ในแตละชดุของขอมูล ควรจะมีก่ี Bin  แตละ Bin ควรกวางเทาไหร ซึ่งขอพิจารณานี้ ข้ึนอยูกับจํานวน
ของขอมูล ความยุงยากในการจัดทาํ ถาใหมี Bin  จํานวนนอยไป จะขาดสาระสาํคัญหรือไม หรือถากําหนดจํานวน Bin มากไป ใน
แตละ Bin จะมขีอมูลเพียงพอหรือไม มีทฤษฎี หรือแนวทางหลายๆทาง ดังนี้ 

อานรายละเอียดตอ หนา  4         

สาระนารู :  เก็บตกจากหองฝกอบรม : BIN 

ตัวอยางขอมลูสําหรบัการสราง Histogram 

No. dieldrin 

1 0..159 

2 0.157 

3 0.156 

4 0.163 

5 0.155 

6 0.150 

7 0.155 

8 0.159 

9 0.155 

10 0.157 

11 0.160 

12 0.157 

13 0.162 

14 0.152 

Bin Frequency 

0.1500  

0.1526  

0.1552  

0.1578  

0.1604  

0.1628  

more  

Administrator
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ขอเสนอแนะของ Sturges ซึ่งเรียกวา Sturges’ formula 
 k เปนจํานวนของ bins ที่มีความกวาง h 
 ความสัมพันธ 
  k = (max(x)-min(x))/h 
 

 Sturges’ formula 
  k = [ log2n + 1 ] 
 

  หรือ 
   Scott's choice  

    
 
 
 
 σ เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล 

 

  หรือ 
  Square-root choice  
 
     

  หรือ  
  Freedman–Diaconis' choice  

 
   
 
 
  IQR คือ interquartile range 
 
 หรือ โดยทั่วไปขอมูลที่มีปรมิาณนอยกวา 50 ควรกําหนดชวงระหวาง 5 - 7 ชวง หรอืลองกําหนด Bin หลายๆรูปแบบ 
เพ่ือใหการแสดงขอมูลไดตรงกับความตองการ 
 สรุปไดวา การกําหนดจํานวนของ bins (k) และขนาดของแตละ bin (h) น้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูวิเคราะหขอมูล ทาน
สามารถเลือกใชแนวทางที่กลาวขางตน เพ่ือการอางอิงได โดยที่เม่ือเขียน Histogram แลว ทานสามารถแปลผล และใช
ประโยชนจากผลสรุปดังกลาวได 
 

อนุสิทธ์ิ  สุขมวง 
anusit@dss.go.th 

สาระนารู :  เก็บตกจากหองฝกอบรม : BIN  (ตอ) 

นอกจากนี้ยังมปีริมาณสารตานอนุมูลอิสระสงู  มีความสามารถในการอุมนํ้าและอุมนํ้ามนัไดดี จึงชวยเพ่ิมปริมาณอุจจาระ
และกําจดัไขมนัออกจากรางกายไดด ี  มีความสามารถในการเปนพรีไบโอติก ชวย
เสริมสรางสุขภาพที่ดใีหกับระบบทางเดินอาหาร  ทั้งนีผ้ลติภัณฑ ผานการทดสอบความ
เปนพิษในสัตวทดลองแลว จึงมีความปลอดภยัในการบริโภค 

ดร.โศรดา วลัภา นักวิชาการฝายเทคโนโลยีอาหาร วว. ในฐานะหวัหนา
โครงการวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารจากเสนใยผลไมไทย กลาววา ใยอาหาร จดัเปนหนึ่ง
ในผลติภัณฑเสริมอาหารที่มีบทบาทสําคัญตอการปองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตาง ๆ 
เชน เบาหวานชนิดที่ 2 โรคหวัใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเรง็ในลําไสใหญ 
ผูบริโภคตางตืน่ตัวและเห็นความสําคัญในการบริโภคใยอาหารมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากเสนใยผลไมไทยผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถนํามาประยุกตใชใน
ผลิตภัณฑอาหารหลากหลายประเภท เชน เบเกอรี่ เน้ือสัตวแปรรูป และขนมขบเคี้ยว โดย
ปริมาณทีส่ามารถใชในผลติภณัฑจะแตกตางกันไป ทั้งน้ีจากงานวิจัยพบวา วัตถุดิบพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมผกัผลไมอีก
หลายชนิดที่มีศกัยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใยอาหารที่มีคุณสมบัตทิีด่ีได หากไดรับการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติที่
เหมาะสม ซึ่งปจจุบันฝายเทคโนโลยีอาหาร วว. กําลังพัฒนาผลิตภัณฑใยอาหารชนดิใหมที่มีคุณสมบตัิในการอุมนํ้าและน้ํามัน
สูงข้ึนกวาเดิมอยางนอย 4 เทา เพ่ือใหสามารถประยุกตใชในอาหารระดับทีส่งูข้ึน. 
แหลงทีม่า :: หนังสือพิมพเดลินิวส                                                                        ดลยา  สุขปติ : dollaya@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร : วว.วิจัยอาหารเสริมจากเสนใยผลไมไทย (ตอ) 

mailto:anusit@dss.go.th
mailto:dollaya@dss.go.th
Administrator
logoiso
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การตรวจวิเคราะหหาคา BOD และ COD ในน้ําเสีย 

การตรวจวิเคราะห หาคา  BOD และ COD เ พ่ือชี้วัดคุณภาพของน้ําทิ้งกอนที่จะระบายออกสู
สิ่งแวดลอม เปนสวนที่มีความสําคัญควบคูไปกับการติดตามดูแลประสิทธิภาพของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมจะตองมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยํา และนาเชื่อถือ   สํานักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ จะเปดอบรมหลักสูตร ”  การตรวจวิเคราะหหาคา BOD และ COD ในน้ํา
เสีย” ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2554   ในหลักสูตรน้ีจะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอที่นาสนใจ 
ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาวดีสําหรับผูสนใจเขาอบรม ซึ่งขณะนี้มีผูสนใจเขาอบรมจํานวนมาก สํานักฯ จึงเปดอบรมเพ่ิมอีกครั้งในวันที่ 30-31        
พฤษภาคม 2554 สามารถคลิกสมัครออนไลนได ที่น่ี   สอบถามรายละเอียดไดที่ 0 2201 7474 หรือ blpd@dss.go.th หรือ 
blpdtraining@gmail.com อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://blpd.ds.go.th/training            

อารีย  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th 

หัวขอ จํานวนชม. 

1. บทนํา 
   - ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ 
   - ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ BOD และ COD 
    -การเก็บตัวอยางและการรกัษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 

1.0 

2.การวิเคราะห หา Biochemical Oxygen Demand, BOD 
- การวิเคราะห BOD โดยการหาโดยตรง 
- การวิเคราะห BOD โดยการเจือจางน้ําตัวอยาง 

      - การเลือกและเก็บรักษาน้ําที่ใชสาํหรบัการเจือจาง ตัวอยาง 
- อุปกรณ และเครื่องมือทีใ่ช 

. เทคนคิและวธีิการวิเคราะห Chemical Oxygen Demand, COD 
- การหาคาซีโอดี โดยวิธี open  reflux method 
-  การหาคาซีโอดี โดยวิธี closed  reflux method 
- เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 

3.การควบคุมคณุภาพการวิเคราะห 

4. การคาํนวณผล และรายงานผลการวิเคราะห 

5. ภาคปฏิบัติ การวิเคราะหหาคา BOD และ COD 6.0 

5.0   

3. ปวดหลัง ปวดเอว จากกลามเนื้อ  มักเกิดจากการทาํงานที่ตองกมๆ เงยๆ ยกของหนัก น่ัง ยืน นอนหรอืยกของในทาที่  
    ไมถูกตอง ใสรองเทาสนสงูมากเกินไป น่ังทํางานนานเกนิไป หรือนอนที่นอนนุมเกินไปทําใหเกิดแรงกดตรงกลามเนื้อ 
    สันหลังสวนลาง ซึ่งจะมอีาการเกร็งตัวของกลามเนื้อหลัง จึงเกิดอาการปวดตรงกลางหลังสวนลาง ผูที่มีนํ้าหนัก 
    ตัวมาก หรือผูหญิงที่กําลังตั้งครรภ ก็อาจมีอาการปวดหลังได  และทีส่าํคัญเม่ืออายุมากขึ้น เสนเอ็นหรือกลามเนื้อหลัง   
    เอว หนาทอง จะมีอาการหดเกร็งหรือเกิดอาการตึง เรียกวา  "กษัยเสน"  
เปนอยางไรบางคะ  เราทราบอาการ  และสาเหตุของโรคปวดหลัง ปวดเอวไปแลว  ผูอานคงสงสัยวาแลวตัวเราจะทราบ

ไดอยางไรวาโรคปวดหลัง ปวดเอว ที่ตัวเองเปนอยูมันมาจากสาเหตใุด  มีวธีิใหทดสอบคะ  โดยใหทําตามดังนี ้
ขั้นแรก ใหนอนหงายบนพื้นแข็ง ๆ  ชันเขาข้ึนบน ทานี้จะทําใหกลามเนือ้หลัง
คลายตัวถาอาการดีข้ึน ก็นาจะปวดหลัง ปวดเอวจากกลามเนื้อ 
ขั้นตอมา ใชกําปนทุบเบาๆ ที่บ้ันเอวขางทีป่วด ถาปวดจนสะดุง รวมกับมีไข 
ปสสาวะแสบ ขัด ขุน  ก็มีโอกาสเปนไตอักเสบ ควรรีบพบแพทยทันที  ถาทุบ
แลวรูสึกวาสบาย อาการดีข้ึน นาจะปวดหลังจากกลามเนื้อ 
ขั้นสุดทาย ใหนอนหงาย เหยียดขาทั้ง 2 ขางออก แลวใหผูอ่ืนยกขาขางที่
ปวดเอวขึ้นมาตรงๆ เร็วๆ  โดยที่ขาอีกขางยงัเหยียดราบอยู ถาเกิดอาการปวด
เอวดานทีย่กขาขึ้น และปวดราวไปที่ปลายเทาก็นาจะเกิดจากหมอนรองกระดูก
สันหลังเคลื่อนกดทับเสนประสาท ควรรีบพบแพทยทันท ี

อานรายละเอียดตอ หนา  6          

@ BLPD : โรคปวดหลงั ปวดเอว (ตอ)                                                               by  Laddawan 

mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpdtraining@gmail.com
http://blpd.ds.go.th/training
mailto:aree@dss.go.th
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

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

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : คา BOD และ COD ปทมา  นพรัตน 
 nopparat@dss.go.th 

ถามถามถาม อยากทราบวาคา BOD และ COD คืออะไร และมีผลตอระดบัคณุภาพน้ําในแมนํ้าอยางไร 
   
ตอบตอบตอบ   BOD (Biological Oxygen Demand)  
         เปนปรมิาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า  
 COD (Chemical Oxygen Demand)  
         ปริมาณ O2 ที่ใชในการออกซิไดซในการสลายสารอินทรียในนํ้า โดยทั่วไปคา COD จะมีคามากกวา BOD 

เสมอ ดงัน้ันคา COD จึงเปนตัวแปรที่สําคัญตวัหน่ึงทีแ่สดงถึงความสกปรกของน้ําเสีย (nBOD ~ 0.8COD) โดย
คิดเปรียบเทียบในรูปของปรมิาณออกซิเจนที่ตองการใชในการออกซิไดสสาร อินทรีย  

 
 คา BOD ใชแบงระดบัคณุภาพน้ําในแมนํ้า ดังน้ี 
  ระดบั 1 ดีมาก  BOD < 0.5  
        นํ้าใชขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต การอปุโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกต ิ
     ระดับ 2 ดี  BOD = 1.5  
        ใชอนุรักษสัตวนํ้า การประมง การวายนํ้า กีฬาทางนํ้า การอปุโภคและบริโภค โดยตองทําการฆาเช้ือโรค 

       และปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน  
  ระดบั 3 พอใช  BOD = 2.0  
        นํ้าเพื่อการเกษตร การอปุโภคและบริโภคโดยตองทาํการฆาเชื้อโรคและปรบัปรงุคุณภาพน้าํกอน  
  ระดบั 4 ต่ํา  BOD = 4.0  
        นํ้าใชการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภคโดยตองทาํการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคณุภาพน้ําเปนพิเศษ 

       กอน 
   ระดบั 5 ต่ํามาก BOD > 4.0  
        ใชเพือ่การคมนาคม  

หากผูอานไดทดลองทําตามวธีิที่กลาวไวขางตนแลว  ก็คงพอจะทราบถึงสาเหตุเบ้ืองตนของโรคปวดหลัง ปวดเอว  กัน
แลวนะคะ  แตโดยสรุปแลวหากจะหาสาเหตทุี่แนนอนและวธีิการรักษาโรคที่ถูกตองนั้น  จําเปนตองไดรบัการวินิจฉัยหาสาเหตุของ
โรคจากแพทยกอน  เพ่ือจะไดวางแผนการรักษา ซึ่งในปจจุบันนี้การวนิิจฉัยทีถ่ือเปนมาตรฐานคือการตรวจดวยเครือ่งเอ็กซเรย
สนามแมเหล็ก (MRI) ภายหลงัจากการวินิจฉยั แพทยจะทําการวางแผนการรักษาถูกตองให  ซึ่งวิธีการรกัษาน้ันมีอยูมากมายแตก็
ข้ึนอยูกับสาเหตุของโรค  เชน  การใชยา,  การทาํกายภาพบําบัด, การผาตัด  เปนตน 
 
ที่มา : 
http://www.thaiabonline.com/ser21muscularstrain.htm 
http://www.brand-a.com/05tips/backpain.html 
http://www.vibhavadi.com/web/health_detail.php?id=378 

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
laddawan@dss.go.th 
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