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ณะน้ีวันคืนลวงผานมาถึงกลางป 54 แลวนะ พวกเรา ชาวพศ. หวังเปนอยางยิ่งวา ทานผูอาน ทานสมาชิก พศ.สารที่
รักทุกทาน ยังใหความสนใจ ตดิตาม ขาวสาร ความรูดีๆ จาก พศ.สารน้ี เชนเคย 

ชาวพศ.ขอกราบเรียนใหทานสมาชิกรับทราบถึง ความกาวหนาของสํานักเรา ขณะน้ี สาํนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ  หนวยงานของพวกเรา ไดขยายพ้ืนที่ จดักิจกรรมดานการฝกอบรมออกไปสูภูมิภาค บางแลว โดยการจัดทําความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ลานนา–นาน ดานการจัดการฝกอบรม ซึ่งจะเปนโอกาส ใหสํานักของเราไดพบกับ พ่ีๆ นองๆ ใน
กลุมนักวิเคราะหทดสอบ ซึ่งอยูทีภ่าคเหนือบาง  ไมตองเสียเวลาไปกรุงเทพอีกในปตอไป  

สําหรับชวงเวลาที่เหลืออีก 3 เดือน กอนสิ้นปงบประมาณ 54  พศ.ยังคงมีการฝกอบรมที่นาสนใจไมต่ํากวา 15 หลักสูตร รอ
ทานอยูเชนเคย และในโอกาสทีท่านไดรับขาวจาก พศ.สาร น้ี คณะผูจดัทําจะยินดีอยางยิ่งถาทานจะกรุณาสงคาํแนะนําดีๆไปให 
เพ่ือการพัฒนาใหงานฝกอบรมดียิ่งๆ ข้ึนไป 

ปที ่4 ฉบบัที ่37 เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2554 

แนะนําหลกัสูตร 
“ความปลอดภัยในหองปฏิบตัิการ”  

       จากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ หรือ
ขณะการทํางานท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีไมวาจะเปนเหตุการณ 
แกสรั่ว ในบริษัทผลิตสารคลอรีนท่ีจังหวัดระยอง เมื่อป 
2553 ทําใหมีผูบาดเจ็บนับรอยราย และมีอาการสาหัสถึง  
18 ราย จากการสูดดมแกสท่ีรั่วไหลออกมา  อานตอ..       

 
BLPD Corner: Oops! เมือ่รถฉนัยางแตก 
เคยไดยินหลายคนพูดวา “จงใชชวีิตอยูใน
ความไมประมาท และจงมีสติเม่ือเกิด
เหตุการณไมคาดฝน” เม่ือกอนพอดิฉันได
ฟงประโยคน้ีก็อดนึกคานในใจคนเดียวไม 
ไดวา “ตอนน้ีชั้นก็ไมเห็นจะใชชีวติประมาท
ตรงไหน ? อานตอ.. 

 
BLPD Article: ศูนยพัฒนาศกัยภาพ
นกัวทิยาศาสตรเพือ่การยกระดบัคณุภาพ
ผลติภณัฑใหไดมาตรฐาน 
การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของลูกคา
เปนปจจัยสําคญั อานตอ.. 

 
Science Update: มหนัตภยั E. coli 
O104:H4 

 

คําถามจากผูเขาอบรม:  
ความปลอดภยัในหองปฏบิตักิาร  
- เม่ือเกิดอุบัติเหตุในหอง Lab ครั้งแรก  
เราควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดบัแรก?  

- ทําไมถึงมีการเกิดอันตรายข้ึนในหอง Lab 
ที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025?  
อานตอ.. 

E. coli ซึ่งมชีื่อเต็มวา Escherichia coli 
เปนแบคทีเรยีในกลุม Coliform bacteria 
พบในระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวติ
และสามารถดํารงชีวติอยูในสภาพแวดลอม
ภายนอก เชน ดิน และแหลงนํ้า อานตอ.. 
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พศ. จัดสัมมนาเรื่อง  
Importance of registration personnel 

(ISO/IEC 17024) 
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2554 

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 37  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

“มหันตภัย E. coli O104:H4”  
E. coli  คืออะไร 
 E. coli ซึ่งมีชื่อเต็มวา Escherichia 
coli เปนแบคทีเรียในกลุม Coliform bacteria 
พบในระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตและ
สามารถดํารงชีวิตอยู ในสภาพแวดลอม
ภายนอก เชน ดิน และแหลงนํ้า และมักใช
เปนตัวบงชี้โอกาสของการปนเปอนจากสิ่ง
ขับถายของมนุษย เน่ืองจากพบแบคทีเรีย
กลุมน้ีไดในลําไสของมนุษยและสัตวเลือดอุน
ทั่วไป ซึ่งถาพบในอาหารหรือนํ้าก็แสดงให
เห็นถึงโอกาสการปนเปอนจากอุจจาระของ
มนุษย โดยอาจเกิดจากการขาดการควบคุม
ระบบสุขลักษณะที่ดีหรือกระบวนการผลติทีไ่ม
ถูกตอง โดยนอกจากบงชี้ถึงความสะอาดแลว
ยังบอกถึงอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคจาก
แบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ที่พบในระบบทางเดิน
อาหารอีกดวย  อานรายละเอียดตอหนาที่ 5 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : Oops! เม่ือรถฉันยางแตก  by Noppakao 

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 

Science UpdateScience UpdateScience Update   

เคยไดยิน หลายคนพูดวา “จงใชชีวิตอยูในความไมประมาท และ
จงมีสติเม่ือเกิดเหตุการณไมคาดฝน” เม่ือกอนพอดิฉันไดฟงประโยคน้ีก็อดนึก
คานในใจคนเดียวไมไดวา “ตอนน้ีชั้นก็ไมเห็นจะใชชีวิตประมาทตรงไหน ? แลว

ทําไมตองระวังตัวดวย” แตแลวดิฉันเพ่ิง
ไดพิสูจนวาเห็นจะเปนจริงอยางที่เขาพูดก็
เม่ือเร็วๆน้ีเอง เรื่องมีอยูวาเม่ือชวงหน่ึง
ของวันหยุดสุดสัปดาห  ดิฉันไปเที่ยว
ระยองกับพ่ีสาวและเพ่ือนๆ ของพ่ีสาว รวม 
7 คน ทุกคนตกลงกันวาจะไปกินอาหาร
ทะเลสดๆ กัน (แคนึกนํ้าลายก็ไหลแลว) 
ขับรถยนตสวนตัวไปกัน 2 คัน ขับรถกินลม
ชมวิวไปเรื่อยๆ ถึงรานประจําของเรา (แอบ
แนะนํารานชื่อ ok ประยูร ริมหาดแมรําพึง) 
ก็บายโมงไดเวลาขาวเที่ยงพอดี รายการที่

สั่งบอกไดเลยวาไมคอยหิวกันเทาไหร แคปูมาน่ึง 4 กิโล ปลาหมึกยาง 1 กิโล 
หอยแครงยาง 1 กิโล ปลากะพงทอดน้ําปลา
หน่ึงตัวโตๆ สมตําอีก 2 ครก (จะกินกันใหพุง
แตกเลยทีเดียว) น่ังกินริมหาด สายลมพัดเฉื่อยๆ 
แสนจะมีความสุขที่สุด ออกจากรานตอนบาย
แกๆ ขากลับแวะกินเคกที่พัทยาเปนของหวานตบ
ทาย (เขาวากันวาเบเกอรี่รานน้ีอรอย ลูกคาเยอะ
แทบไมมีที่น่ัง) ชื่อราน “La Baguette” ใครผาน
ไปอยาลืมแวะไปลองชิมนะคะ คุยกันเพลินรูตัว
อีกที่ดวงอาทิตยจะตกดินแลวจึงชวนกันกลับ 
เหตุการณตื่นเตนมันเกิดข้ึนตอนขากลับกรุงเทพ
น่ีแหละ รถคันของเพื่อนพ่ีสาวเล้ียวเขาถนน
มอเตอรเวยไมทัน จึงตองกลับทางเสนบางนา-
ตราด สวนรถดิฉันกลับทางมอเตอรเวย แยกจาก
กันไมทันไรเกิดเรื่องเลย เพ่ือนพ่ีเคาโทรมาบอก
วารถชั้นยางแตก ! แตไม เปนไรมากทุกคน
ปลอดภัยกําลังตามชางอยู ดิฉันก็แปลกใจวา 

เอะ! ทําไมตองรอชางดวยในเมื่อมียางอะไหล
อยูแลว พอถามไปไดคําตอบวา ลืมเอาแมแรง
ติดรถมาดวย เรื่องน้ีจึงเปนบทสนทนาบนรถ
ดิฉันในเวลาตอมาวาจะไปตางจังหวัดแลวทําไม
ไมเตรียมตัวใหพรอมทั้งคนและรถ แลวถาเรื่อง
มันเกิดกับรถพวกเราจะทํายังไง? และแลวสิ่งที่
ทุกคนกลัวก็เกิดข้ึน (กรรมมันติดจรวดเร็วจริงๆ)  
รถดิฉันเฉี่ยวกับฟุตบาทที่จะข้ึนสะพานขามแยก
เขาอยางแรง เพราะความไมคุนเคยกับเสนทาง 
รถยางแตกทันที! โชคดีที่ไมมีรถตามหลังมา
และพ่ีคนขับเขายังมีสติประคองรถไมใหเสีย
หลักไดจึงปลอดภัยกัน ดวยความตกใจพอจอด
รถไดก็ลงมาดู ทําอะไรไมถูก อานรายละเอียด
หนาที่ 3 

เดือน กันยายน 2554   

Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
         ISO/IEC 17025 

1-2 ก.ย. 54 

T007 การทดสอบจุลินทรียในนํ้า 7-9 ก.ย. 54 

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd_54.pdf
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : Oops! เม่ือรถฉันยางแตก (ตอ)                                              by Noppakao 
สิ่งแรกที่เราควรทําทุกครั้งก็คือ  
 ตั้งสติคะ  
 มือทั้งสองจับพวงมาลัยใหแนน แลวถอนคันเรง
ออก มองกระจกหลังเพ่ือดูวามีรถตามหลังมาบางรึ
เปลา 
 แตะเบรคเบาๆ แตถี่ๆ เนนนะคะวาตองแตะเบาๆ 
และถี่ๆ อยาแตะเบรคอยางแรง เชนเดียวกับหาม
ดึงเบรคมือโดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหรถหมุนไป
ชนกับรถคันอ่ืนได  
 หามเหยียบคลัตชโดยเด็ดขาดนะคะ เพราะการ
เหยียบคลัตชเปนการตัดแรงบิดของเครื่องยนต ให
ขาดจากเพลา จะทําใหรถไมเกาะถนน รถจะ
ลอยตัวทําใหการบังคับรถยากยิ่งข้ึน รถอาจเสีย
หลักได  
 เม่ือความเร็วลดลงถึงระดับที่พอควบคุมได ใหลด
เกียรต่ําลง และ ใหสงสัญญาณเขาขางทางซายมือ
เพ่ือเปลี่ยนยางตอไปคะ  

 ขอสังเกตนะคะ เม่ือยางระเบิดไมวาจะระเบิดลอ
หนาหรือลอหลังก็ตาม ถาดานซายระเบิด รถก็จะแฉลบไป
ดานซายกอน แลวก็จะสะบัดกลับ และสะบัดไปดานซายอีก
ที สลับกันไปมา และในทํานองเดียวกันถาดานขวาระเบิด รถ
ก็จะแฉลบไปดานขวากอน  

 ขอสังเกตอีกอยางคือ อุบัติเหตุรายแรงที่เกิดข้ึน
หากยางระเบิดขณะรถวิ่งที่ความเร็วสูงมากๆ พอยางระเบิด
ข้ึนมารถก็จะกลิ้งทันที ถึงตอนน้ันใครก็ชวยอะไรไมได คง
ตองพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอยางเดียวคะ ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกัน
อุบัติเหตุรายแรงที่จะเกิดข้ึนในขณะขับรถ จึงไมควรขับรถ
ดวยความเร็วสูงนะคะ 
 

นพเกา  เอกอุน 
noppakao@dss.go.th 

รถติดกันยาวเพราะรถดิฉันขวางทางข้ึนสะพานไปหน่ึงชองทาง 
คนที่เขาขับรถผานไปไดตางไมพอใจบีบแตรวาบาง บางคัน
ถึงกับเปดกระจกรถตะโกนวาบาง (ใจราย
ที่สุด ก็คนมันไมรูจะทําไงน่ี) ดีนะที่มีผูชาย
ใจดีคนหน่ึงขับผานมาและตะโกนถามวา 
“รถเปนอะไรครับ” ดิฉันตอบไปวา “รถยาง
แตกคะ” แคน้ันแหละเขาก็จอดรถลงมาดู
ใหและบอกวา รถเรามันขวางทางคนอ่ืนอยู
ใหคอยๆ เอารถไปจอดที่ริมถนนดานลาง
ดีกวาแลวเขาจะเปล่ียนยางให พวกดิฉันก็
ทําตามอยางวานอนสอนงาย เอารถจอด
ขางทางเรียบรอย  เขาถามวา  “มียาง
อะไหลและแมแรงม้ัยครับ” เอาละสิยาง
อะไหลนะมีแตแมแรงละ รื้อหาทั้งคันไม
เห็นมี ถามพี่สาวเจาของรถมันก็ไมรู ซวย
แลว! ดีนะที่รถของผูชายคนนั้นมีแมแรง 
กวาจะเปลี่ยนเสร็จก็ทุลักทุเลพอสมควร 
(เขาคนเดียวนะ พวกดิฉัน 4 คนน่ังคอยให
กําลังใจอยางเดียวเพราะทําไมเปน) เหตุการณทุกอยางผานไป
ไดเพราะผูชายใจดีคนน้ัน เรื่องน้ีมันทําใหดิฉันตองกลับมาศึกษา
หาขอมูลวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณแบบน้ันข้ึนอีกและ
อยากแบงปนใหทุกทานได รู  (เอ ะ ! บางทานอาจรู แลว) 
โดยเฉพาะคุณผูหญิงที่คิดวาเรื่องพวกนี้มันไกลตัวนะคะ  

1. กอนอ่ืนเม่ือเราจะเดินทางไกลตองตรวจสภาพรถและ
อุปกรณตาง ๆ ของรถใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและ
ปลอดภัยกอนออกเดินทาง 

2. สําหรับคุณผูหญิงที่ไมเคยเปลี่ยนลอรถหรือทําไมเปน
ควรฝกเปลี่ยนดูนะคะไมยากหรอก (ผูชายใจดีคนน้ัน
สอนดิฉันแลว) ใหคุณพอ พ่ีชาย นองชายหรือคุณสามี
สอนก็ไดคะ 

3. เม่ือเกิดเหตุยางรถระเบิดขณะขับรถควรปฏิบัติดังน้ีนะคะ 

จากเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในหองปฏิบัติการ หรือขณะทํางานที่เก่ียวของ
กับสารเคมี ไมวาจะเปนเหตุการณแกสรั่ว ในบริษัทผลิต

สารคลอรีนที่จังหวัดระยอง เม่ือป 2553  ทําใหมีผูบาดเจ็บนับรอยราย และมีอาการสาหัสถึง 
18 ราย จากการสูดดมแกสที่รั่วไหลออกมา     เหตุการณโรงงานทําพลุและดอกไมไฟระเบิด
ที่มักเกิดข้ึนเปนประจํา ยังผลใหเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพยสิน ไปจนถึงเหตุ

เพลิงไหมที่โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา 1 ในประเทศญี่ปุน 
ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว 8.9 ริคเตอร เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผานมา ทําใหผูที่เก่ียวของกับ
การทํางานในหองปฏิบัติการ และผูที่ใชสารเคมีตองยอนกลับมาตระหนักใหความใสใจกับการทํางานใน
หองปฏิบัติการโดยเนนการทํางานอยางมีประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุด  ถาหากบุคลากรใน
หองปฏิบัติการหรือแมแตประชาชนทั่วไปไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับคุณสมบัติของสารเคมี 
การใชงาน การปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการใชงานสารเคมี ไปจนถึงการแกไขปญหาหากเกิด
เหตุรายจากสารเคมี   ก็จะเปนการชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการทํางานในหองปฏิบัติการ และการ
ทํางานเก่ียวกับสารเคมีไดอีกทางหน่ึง 
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ เปดฝกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูที่ทํางานในหองปฏิบัติการและสารเคมี มีความรูความเขาใจ 

และตระหนักถึงการทํางานในหองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย   ทานสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมของ
หลักสูตรไดที่ http://blpd.dss.go.th/training                                                                                       

ปวิน  งามเลิศ 
pawin@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร แนะนําหลักสูตร : : : ความปลอดภัยจากสารเคมี 

mailto:noppakao@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training
mailto:pawin@dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : ศูนยพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรเพ่ือการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 

ความรูความสามารถ มีความพรอมที่จะนําไปเผยแพรองคความรู
ใหแก นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการทั้งภาคราชการและเอกชน 
ในรูปแบบของการจัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ และการ
ถายทอดเทคโนโลยี ผานการบริหารจดัการของสํานักพัฒนา
ศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ ซึ่งไดจัดฝกอบรมดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนเทคนิคทางหองปฏิบัติการ 
ไดแก ดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบผลติภัณฑ เทคนิคการ
ใชเครื่องมือวิเคราะห ดานมาตรฐานผลติภัณฑ ดานการควบคุม
และบรหิารกระบวนการและการบริหารระบบคณุภาพ และความรู
อ่ืนๆที่เก่ียวของ ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนและผลักดนัใหภาคผลิตของ
ประเทศ มีบุคลากรที่มีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่
จําเปนและถูกตองเพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑไทยใหมีมาตรฐาน
อยางตอเน่ือง 

ปจจุบันสาํนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติ 
การมุงมั่นพัฒนาระบบการใหบริการ เผยแพรความรูสูผูใชบรกิาร
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุโดยการดาํเนินการพัฒนาหลักสตูร
ตามความตองการของผูใชบรกิาร โดยเริ่มจากการสอบถาม
ขอคิดเห็น ทําการสาํรวจความตองการพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรปฏิบัติการ การวิเคราะหทดสอบเฉพาะดาน และ
การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ เม่ือไดความตองการ
ทางสํานักฯ จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยบุคลากรผูเชี่ยว 
ชาญเฉพาะดานทั้งภายในและภายนอกกรมฯ  

สํานักฯ มุงมั่นในการเผยแพรองคความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใชระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน  
ISO 9001: 2008 เปนการสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏบัิติงานดาน
วิทยาศาสตรภายในประเทศ ไดรับการพัฒนาความรู เสริมสราง
ทักษะ ทําใหมีความสามารถในการพัฒนากระบวนงานตรวจ 
สอบคุณภาพผลิตภัณฑ สินคา ไดอยางตามมาตรฐานสากล 
สินคาสามารถแขงขันได ทัง้ภายในประเทศและในตลาดโลก 
และทายสดุคือสงผลดตีอประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิตและสังคม.......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนก  ทวมจร : chanok@dss.go.th 

การพัฒนา คุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของลูกคาเปนปจจยัสําคัญในการ
ผลักดันใหสินคาของประเทศสามารถแขงขันในตลาดโลก การ
รักษามาตรฐานคุณภาพสินคา ตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใน
ทุกๆดาน รวมทัง้ดานความปลอดภัยตอผูบริโภค สงผลใหสนิคา
ไดรับการยอมรบัทั้งภายในและตางประเทศ  

การทําใหผลติภัณฑมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ผูเก่ียว 
ของตองควบคมุคุณภาพทุกข้ันตอน ตั้งแตคุณภาพวัตถุดบิ 
พัฒนากระบวนการผลิต วิเคราะหและทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ รวมไปถึงการทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภณัฑ 
ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งตองใชระเบียบวิธีในการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเชน การวิเคราะหดาน
เคมี การวิเคราะหดานฟสิกส การวิเคราะหดานจุลชีววิทยา 

กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะท่ีเปนหนวยปฏิบัติการ
ทางวทิยาศาสตรของรัฐที่เริ่มกอตั้งจากหนวยงานเล็กๆ ในกรม
ราชโลหกิจและภูมิวทิยา กระทรวงเกษตราธกิาร ตั้งแต พศ. 
2534 และไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนับ 
เปนปที่ 120 กรมฯ สามารถใหบริการวิเคราะหวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑทางดานฟสิกส เคม ีเคมีเชิงฟสิกส ฟสิกสเชิงกลและ
วิศวกรรม และวิทยาศาสตรชวีภาพ รวมไปถึงการจดัตั้งศนูย
เชี่ยวชาญการทดสอบในดานตางๆอีกหลายดาน 

เปนที่ม่ันใจไดวาการเติบโตของกรมฯ ตลอดชวงเวลา 
120 ปที่ผานมา นอกเหนือ จากความเชี่ยวชาญดานการ
วิเคราะหทดสอบแลว บุคลากรของกรมไดสัง่สมประสบการณ 

การลงพ้ืนท่ีสํารวจความตองการและติดตามผลหลงัการฝกอบรม 

การประชุมสัมมนาเผยแพรความรู 
ดานวิทยาศาสตรสูภาคอุตสาหกรรม 

การฝกอบรมเทคนิคการวิเคราะหดวย 
เคร่ืองมือขั้นสูง Gas Chromatograph  

mailto:chanok@dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : มหันตภัย E. coli  O104:H4 

อันตรายของ E. coli O104:H4 และการระบาดเปนอยางไร  

 E. coli O104:H4 เปนแบคทเีรียสายพันธุทีผ่ลิตสารพิษชนิดที่เรยีกวา Shiga  toxin – producing E. coli (STEC) 
bacteria สายพันธุที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารชนิดรนุแรงทําใหมีเลือดออกในทางเดินอาหาร (Enterohemorrhagic  
E. coli : EHEC) หรือภาวะอาการโรค Hemolytic Uremic Syndrome : HUS ซึ่งทําใหเกิดการเจ็บปวยเหมือนการไดรับเชื้อ  
E. coli O157:H7 สงผลใหผูตดิเชื้อดังกลาวตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล บาง
รายมีอาการรุนแรงตองดูแลโดยแพทยอยางใกลชิด หรือบางรายเสียชีวติ  เริ่มตั้งแต 
เดือน พฤษภาคม 2554 เกิดการระบาดในประเทศเยอรมน ีพบผูปวยเปนจาํนวนมากทาง
ตอนเหนือของประเทศเยอรมนี รวมถึงผูที่เดินทางไปในพ้ืนที่ดังกลาวและเดินทางเขาสู
ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาดวย มีผูปวยบางรายเสียชีวิต สาเหตุเกิดจากการ
บริโภคผักสด โดยเฉพาะถั่วงอก ซึ่งหนวยงานสาธารณสุขของประเทศเยอรมนีไดออก
ประกาศเตือนเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ไมควรบริโภคผักสดตางๆ ไดแก ถั่วงอก 
แตงกวา มะเขือเทศ และผักใบตางๆ ที่ใชทําสลัด 

อาการผูติดเช้ือ E. coli O104:H4 

 อาการของโรคติดเชื้อ E. coli O104:H4 ที่สําคัญ ไดแก เปนตะคริวที่ทอง
อยางรุนแรง อุจจาระรวงและมีเลือดออก อาเจียน มีไขต่ําๆ ไมเกิน 38.3o C
 โดยทั่วไปเชื้อน้ีมีระยะฟกตัว ประมาณ 3-4 วัน หลังไดรับเชื้อเขาสูรางกายจึง
จะมีอาการเกิดข้ึน บางรายก็แสดงอาการไดในระยะสั้นเพียง 1 วัน บางรายประมาณ 10 
วัน จึงจะแสดงอาการ ผูปวยบางรายสามารถหายเองไดภายใน 5-7 วัน แตในบางราย
หากเชื้อสามารถเจริญและสรางสารพิษ STEC ก็จะทําใหเกิดภาวะอาการโรค HUS ข้ึน 
โดยทั่วไปจะเกิดข้ึนประมาณ 7 วัน หลังจากมีอาการปวยชวงแรก ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ทําลายของเซลลเม็ดเลือดแดง หนาซีด เกิดภาวะโลหิตจาง ไตถูกทําลาย ซึ่งแสดง
อาการเบ้ืองตนคือ ปสสาวะนอยลง ออนเพลีย แตจะไมมีอาการอุจจาระรวงและมี
เลือดออกอีกเม่ือเกิดภาวะอาการโรค HUS ข้ึน ทั้งน้ี E. coli O104:H4 สามารถ
กอใหเกิดอาการเจ็บปวยไดกับทุกเพศวัย แตจะมีอาการรุนแรงในเด็กและผูสูงอายุ ที่เชื้อมักเจริญและสรางสารพิษ STEC กอใหเกิด
ภาวะอาการโรค HUS 

การปองกันการติดเช้ือ E. coli O104:H4 

 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร และหลังจากการเขาหองสุขา หรือจากการสัมผัสกับสิ่งสกปรกตางๆ 

 รับประทานอาหารที่ปรุงสุก 

 หลีกเลี่ยงอาหารประเภท นมดิบ, ผลิตภัณฑจากนมและนํ้าผลไมที่ไมผานการฆาเชื้อการใหความรอนระดับ พาสเจอ
ไรส (pasteurize) 

 หลีกเลี่ยงการกลืนนํ้าขณะวายนํ้าในสระวายนํ้า หรือแหลงนํ้าตางๆ 

 ปองกันการปนเปอนขาม (cross contamination) ในการเตรียมอาหาร 

 

ที่มา : http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/2011-germany-europe-e-coli.htm 29/6/2554 

 http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/ecoli_o157h7 29/6/2554 

  
ชุติมา   วิไลพันธ 

cwilaipu@dss.go.th 
 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/2011-germany-europe-e-coli.htm
http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/ecoli_o157h7
mailto:cwilaipu@dss.go.th
Administrator
logoiso
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คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ปวีณา  เครือนิล 
paweena@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม เม่ือเกดิอบุัติเหตุในหอง Lab ครั้งแรก เราควรคํานึงถึงส่ิงใดเปนอันดบัแรก? 
 
 

ตอบตอบตอบ   ตั้ง “สติ” อยาตื่นตระหนก หากวาตนเองไมไดรับการฝกอบรมการดาํเนินการกรณีฉุกเฉิน หรอืมีหนาที่
รับผดิชอบดาํเนินการกรณฉุีกเฉิน ใหรีบแจงเพื่อนรวมงานทีอ่ยูใกลบริเวณที่เกดิเหตุ เพื่อออกจากที่เกดิเหตุ 
แลวแจงหวัหนาหองปฏิบัตกิารเพ่ือดาํเนินการตอไป 

 
 

ถามถามถาม ทําไมถึงมีการเกิดอันตรายขึน้ในหอง Lab ที่ไดรบัการรับรอง ISO/IEC 17025?  
 
 

ตอบตอบตอบ   เพราะการรบัรองหองปฏิบตัิการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 เปนการรับรองงานวิเคราะหทดสอบตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งไมเกี่ยวของกับความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร ดังน้ัน อบุัติเหตุจากสารเคมีหรอือันตราย
ทางกายภาพจึงสามารถเกิดขึ้นไดแมวาหอง Lab น้ันจะไดรบัการรบัรอง ISO/IEC 17025 กต็าม 

 
ถามถามถาม บางครัง้การสวมอปุกรณปองกันสวนบคุคล (PPE) อาจทําใหเกดิความยุงยากในการทํางาน จะมีวธิีแกไข

อยางไร?  
 
 

ตอบตอบตอบ   ตรวจสอบการสวมใส PPE ดังกลาววาใสถูกตองเหมาะสมแลวหรอืไม โดยการใช Qualitative Fit Test เชน 
การตรวจสอบ Pressure Fit Test หรอืการทดสอบความใชได (Pass/Fail Fit Test) การทดสอบการสวมใส 
PPE จะชวยปรับอุปกรณ PPE ใหมีความเหมาะสมตอบคุคล ทําใหสามารถใชงาน PPE ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และสะดวกตอการปฏิบัตงิาน  

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางชุติมา  วิไลพันธ 
 

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/ 

 
 
 

 

ขอเชิญผูสนใจเขารวมสัมมนาเร่ือง  
เสนทางสูหองปฏิบัติการสีเขียว  
(A walk to Green Laboratory) 

วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

คลิกอานรายละเอียด ตารางการสัมมนา  
สนใจเขารวมสัมมนา สงแบบตอบรับการเขารวมสัมมนา ไดที่  

โทรสาร 0 2201-7429,7461 หรือ อีเมล blpd@dss.go.th  nawaporn@dss.go.th  
คลิกเพื่อดาวนโหลด | รายละเอียดสัมมนา | แบบตอบรับ | แผนที่ | 

ติดตอสอบถาม คุณประเทือง  โทร 0 2201 7425 หรือ คุณจรวยพร  โทร 0 2201 7460 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัตกิาร  
กรมวทิยาศาสตรบริการ 

ไมเสีย 
คาใชจาย 

mailto:blpd@dss.go.th
mailto:nawaporn@dss.go.th
mailto:paweena@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/images/stories/event/31082554/project_greenlab_31082554.pdf
http://blpd.dss.go.th/images/stories/event/31082554/regist_31082554.doc
http://blpd.dss.go.th/images/stories/event/31082554/plan_blpd.pdf
http://blpd.dss.go.th/images/stories/event/31082554/schedule_greenlab_31082554.pdf
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