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ปที ่4 ฉบบัที ่41 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2554 

แนะนําหลกัสูตร 
“การประกนัคณุภาพทาง

หองปฏบิตักิาร”  

          เมื่อเอยถึงหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ ในสายตา
และความเขาใจของคนท่ีเกี่ยวของมักมองเรื่อง ความถูกตอง
และความเที่ยงของการวิเคราะห ซึ่งบงช้ีดวยความสามารถ
ของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการใดมีความสามารถในการ
วิเคราะหดีมากก็จะไดรับการยอบรับ อานตอ..       

 

คําถามจากผูเขาอบรม: หลกัสูตรสถติิสาํหรบังานวเิคราะห
ทดสอบ 

 หลักสตูรสถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ
กับหลักสูตรการคํานวณคาสถติิสําหรับ
งานวิเคราะหทดสอบแตกตางกันอยางไร 
 ตัวอยางที่ใชทดสอบเพ่ือเก็บขอมูลในการ
สรางแผนภูมิควบคุม ควรเลือกอยางไร   

อานตอ.. 

 

BLPD Corner: ภัยอนัตรายจากเหตมุหาอทุกภยั 2554 
                       เราจะมาน่ังเศราใจเฉยๆ ไมได เราตองมสีติ

รับมือกับปญหาในบางเรื่องทีส่ามารถปองกัน
และแกไขได โดยในที่น้ีจะกลาวถึงอันตราย
ที่กอใหเกิดเปนปญหาตอสุขภาพทั้งรางกาย
และจติใจ รวมถึงความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินที่เกิดจากน้ําทวม อานตอ.. 

 
 

 

Science Update: EM Ball ลกูบอลมหศัจรรย 
 "น้ําทวมพอทนได แตน้ําเนาสิเกินทน" หลาย

เสียงของชาวบานในกรุงเทพมหานคร ท่ี
ประสบปญหานํ้าทวมขังกําลังโอดโอยอยาง
หนัก เน่ืองจากน้ําท่ีไหลมาจากภาคกลาง 
ผานอะไรตอมิอะไรมามากมายกวาจะลงมา 
ถึงกรุงเทพฯ อานตอ.. 

 

BLPD Article: จระเขหรอืตวัเงนิตัวทอง 
ชวงระยะเวลาของนํ้าทวมก็แสนยาวนานมาก 
ไมต่ํากวาสองเดือน ในภาวะนํ้าทวมในเวลา
น้ีปรากฏขาวเร่ืองมีจระเขหลุดออกมาจาก
ฟารมเลีย้งเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหชาวบาน
ตางตื่นกลัวสตัวชนิดน้ีเปนอยางมาก  
อานตอ.. 

สวสัดคีะ สมาชกิทกุๆทาน 
คณะผูจัดทําหวังวาทุกทาน คงรอดปลอดภัยหรือไมก็คุนเคยกับ “นองนํ้า” กันนะคะ จากวิกฤติอุทกภยัครั้งน้ี ทําใหสํานักเรา

ตองยกเลิกการจัดอบรมในเดือนพฤศจิกายนโดยปรยิาย แตสาํนักไมไดอยูน่ิงเฉยนะคะ เราไดเตรียมงานไวรองรับทานหลังนํ้าทวม 
คณะผูจัดทําขอเปนกําลังใจใหทุกทาน ขอความสวัสดจีงมีบังเกิดกับทุกทาน 
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ปท่ี 4 ฉบับท่ี 41 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : ภัยอันตรายจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 

เดือน กุมภาพันธ 2555   

M001  เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร   1-3 ก.พ. 2555 

F002  เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจาก Chemical Abstracts 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา  

2-3 ก.พ. 2555 

B003  เทคนิคการเตรยีมสารละลาย  6-7 ก.พ. 2555 

Q004  ขอกําหนด ISO/IEC 17025   8-9 ก.พ. 2555 

Q007  การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  
          ISO/IEC 17025  

15-16 ก.พ.2555  

I001  การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ   21-24 ก.พ.2555  

Q008  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
          ISO/IEC 17025  

27-28 ก.พ.2555 

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   

ชวงน้ีขออิงกระแส นํ้าทวมที่มาแรงแซงทุกอยาง โดยตัว
ผูเขียนเอง ณ ขณะน้ีเปนชวงประมาณ

สัปดาหที ่2 ของเดือนพฤศจิกายน ยังไมไดเปนผูประสบภยัโดยตรง แตอยูในชวง
เฝาระวังเพราะนํ้ายังเขามาไมถึง (แตก็เกือบถึงแลว) สําหรับคนที่กําลังเปน
ผูประสบภัยน้ัน ผูเขียนขอแสดงความเห็นใจและเสยีใจตอทกุทานเปนอยางยิ่ง แต
เราจะมาน่ังเศราใจเฉยๆ ไมได เราตองมสีตริับมือกับปญหาในบางเรื่องทีส่ามารถ

ปองกันและแกไขได โดยในที่น้ีจะกลาวถึงอันตรายที่กอใหเกิดเปนปญหาตอสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ รวมถึงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากน้าํทวม ผูเขียนอางอิงขอมูลจากสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีจดุประสงคใหทุกทานระมัดระวัง
ในเรื่องตางๆ เพ่ือปองกันโรคและภยัที่อาจเกิดจากนํ้าทวม ซึ่งนํ้าทีท่วมน้ันสวนหน่ึงเปนนํ้าที่ชาํระลางสิ่งสกปรกมาจากที่ตางๆ และ
อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู ดังน้ันจงึแบงประเภทของภัยอันตรายจากนํ้าทวมได 3 ประเภทใหญๆ  คือ 

1. ภัยอันตรายจากเช้ือโรค ซึ่งโรคที่มักเกิดข้ึนในภาวะเชนน้ี ไดแก  
 โรคผิวหนัง เชน โรคนํ้ากัดเทา แผลตดิเชือ้ โรคเทาเปอย จึงควรใสรองเทากันนํ้า แตไมควรใสอบเทาไวทั้งวัน 
หากเดินในนํ้าที่ทวมขังแลวตองรีบลางเทา ฟอกสบูใหสะอาด แลวเช็ดดวยผาสะอาดใหแหง โดยเฉพาะตามซอก
น้ิวเทา หากมีบาดแผลใหใชแอลกอฮอลเช็ดรอยบาดแผล แลวใสยาฆาเชื้อ เชน เบตาดีน เปนตน 

 โรคตาแดง สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส แตถาไมไดรับการรักษาตั้งแตเริ่มเปน อาจติดเชือ้แบคทีเรยีแทรกซอนได 
ดังน้ันหากมีนํ้าสกปรกจากน้ําทวมเขาตา ควรรีบลางตาดวยนํ้าสะอาด 

 โรคฉ่ีหนู หรือ เลปโตสไปโรซีส เปนโรคทีส่าํคัญมากโรคหน่ึงในภาวะนํ้าทวม โดยเชื้อโรคจะออกมากับฉี่ของสัตว 
เชน หนู สุนัข สุกร วัว ควาย และปนเปอนลงในแมนํ้าลาํคลอง พ้ืนทีท่ี่มีนํ้าทวมขังหรือพ้ืนทีช่ื้นแฉะ และเขาสู
รางกายคนตามรอยถลอก บาดแผล เยื่อบุจมูกและตา ถามีอาการเปนไข หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจยีน ปวด
เม่ือยกลามเนื้อ โดยเฉพาะที่นองควรรีบพบแพทย                                             อานรายละเอียดตอหนาที่ 3 

“EM Ball ลูกบอลมหัศจรรย” 
"นํ้าทวมพอทนได แตนํ้าเนาสิเกินทน" 

หลายเสียงของชาวบานในกรุงเทพมหานครที่
ประสบปญหานํ้าทวมขังกําลังโอดครวญอยาง 
หนัก เน่ืองจากน้ําท่ีไหลมาจากภาคกลาง 
ผานอะไรตอมิอะไรมามากมายกวาจะลงมาถึง
กรุงเทพฯ ทําใหขณะน้ีนํ้าทีท่วทขังมาหลาย
เดือนไดเนาเสียจนสงกล่ินเหม็นท่ีทรมาน 
ประสาทการดมกลิ่นไปเสียแลว 

ชวงนี้มีหลากหลายหนวยงานกําลัง
รวมมือจติอาสาเพ่ือที่จะมาชวยกันปนเจากอน
กลมๆ สีนํ้าตาล หนาตาคลายกอนดิน แตจริงๆ 
แลวเจากอนน้ีมีชื่อวา EM Ball ที่เปนอีกหน่ึง
วิธีที่พอจะชวยบรรเทาปญหานํ้าเนาเสียเชนน้ี
ได                   อานรายละเอียดตอหนาที ่4 

กรมวทิยาศาสตรบริการ นําอาหารและถงุ
ยังชีพไปแจกผูประสบภัยนํ้าทวม จ.นนทบุร ี

วันจันทรที่ 17 ตุลาคม  2554  

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/planblpd55.pdf
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : ภัยอันตรายจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 (ตอ) 

 โรคอุจจาระรวง เกิดจากการกินอาหารหรอืดื่มนํ้าที่ปนเปอนเชื้อโรคจากสิ่งสกปรก/ปฏกูิลหรือขยะมูลฝอยที่อยูใน
นํ้าทวมขัง และไมควรนํานํ้าทีท่วมขังมาลางภาชนะสําหรับใสอาหาร หรือนํามาลางผักผลไม 
 โรคอื่นๆ เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรสั รวมถึงโรคปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไดหลายชนิด เชน 
แบคทีเรีย หรอื ไวรัส หรอืเกิดจากการสาํลักสิ่งแปลกปลอมเขาไปในปอด ทาํใหมีอาการอักเสบของปอด หาก
ผูประสบภัยนํ้าทวมมีอาการสาํลักนํ้าหรือสิ่งสกปรกตางๆ จากนํ้าทวมขังเขาไปในปอด ก็มีโอกาสเปนโรคปอดบวมได 

 

2. ภัยอันตรายจากสัตวมีพษิ 
ควรศึกษาขอมูลการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและตองระมัดระวังอันตรายจากงูและสัตวมีพิษตางๆ เชน ตะขาบ แมงปอง ที่

หนีนํ้าข้ึนมาอาศัยอยูบนบานหรือที่พักอาศยั รวมถึงอันตรายจากจระเข ที่อาจหลุดจากสถานที่บอเลี้ยงหรือตามคลองตางๆ 
 

3. ภัยอันตรายจากอบุัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาวะนํ้าทวม 
หากจําเปนตองเดินในนํ้าทวมขัง ควรใสรองเทาบูทกันนํ้า เพราะอาจถูกของมคีมที่อยูในนํ้าบาด หรือลื่นหกลมได  และ

หากจําเปนตองเดินทางในพ้ืนที่นํ้าทวมสูง ควรใชอุปกรณชชูีพปองกันการจมนํ้า และอันตรายทีส่ําคญัมาก คือ การถูกไฟดูด จึงหาม
มิใหตอสายไฟ และจับตองปลั๊กไฟฟา/เครื่องใชไฟฟา ขณะที่ยนือยูในนํ้าหรือขณะทีต่ัวยงัเปยก เพราะอาจถูกไฟดูดทีเ่ปนอันตราย
ถึงชีวติ 

นอกจากน้ัน ส่ิงจําเปนที่ควรปฏิบัตหิลังนํ้าลดแลว มีดงัน้ี 
1. เก็บกวาดขณะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ที่นํ้าพัดพามาในชวงนํ้าทวมใหเรียบรอย สําหรับขยะมูลฝอยหากรถเก็บขยะยังไม
สามารถเขามาเก็บได ควรรวบรวมใสถุงพลาสติก ผูกปากถุงเก็บไว ไมควรทิ้งเรี่ยราดเพราะจะเปนแหลงเพาะพันธุ
แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ซึ่งเปนสื่อนําโรครายตางๆ และถายังมีนํ้าขังอยูตองทําทางระบายนํ้าเพ่ือมิใหเปนแหลง
เพาะพันธุยุง 

2. ทําความสะอาดบาน เครื่องใชตางๆ ใหสะอาด 
3. ตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณ เครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาวาสามารถใชงานไดตามปกติและมีความ
ปลอดภยัเพียงใด 

อยางไรก็ตาม นํ้าทวมไมเพียงสรางความเสียหายทางดานทรัพยสินและรางกายเทาน้ัน สภาพจติใจก็เปนอีกสวนหน่ึงทีมี่
ผลกระทบ เพราะอาจเกิดความหดหู เศราใจ หมดกําลังใจ จากการสูญเสียที่เกิดข้ึนในชวงวิกฤติมหาอุทกภัย ซึ่งจาํเปนตองเอาใจใส
และเรงฟนฟหูลังการเกิดนํ้าทวม การไดระบายความรูสึกดวยการพูดคยุ ปรับทุกขกันในครอบครัวและบุคคลรอบขาง จึงเปนสิ่งสาํคัญ
และควรกระทาํเปนอยางยิ่ง รวมถึงการพยายามปรับชีวติใหดาํเนินไปตามสภาพปกติใหเหมือนเดิมเทาทีจ่ะทําได 

การปองกันเปนเรื่องที่งายกวาการรักษาแลวเสมอ เพราะฉะนั้นอยาลืมใสใจสุขภาพอนามัยและระมดัระวงัการใชชีวิตในชวง
นํ้าทวมทั้งของตนเอง  ครอบครัว และบุคคลรอบขาง เพ่ือใหสามารถใชชีวติไดอยางมีคุณภาพตอไป 

 
ที่มา : http://203.155.220.217/healthsite/web_health/download/flood_safety.pdf 
         http://www.ddc.moph.go.th/emg/flood/showimgpic.php?id=365 

 
ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 

laddawan@dss.go.th 
 

 

http://203.155.220.217/healthsite/web_health/download/flood_safety.pdf
http://www.ddc.moph.go.th/emg/flood/showimgpic.php?id=365
mailto:laddawan@dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

Science UpdateScience UpdateScience Update   : : : EM Ball ลูกบอลมหศัจรรย 
 

EM ยอมาจาก Effective Microorganism  EM Ball ถือเปนสิ่งมีชวีิตที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ทั้งซาก
พืช ซากสัตว ซึ่งไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวติ ประกอบไปดวยกอนจุลินทรียธรรมชาตสิามกลุม คือ จุลินทรียที่ผลิตกรดแลกติก ยตีส 
และจลุินทรียสงัเคราะหแสง ซึ่งจะชวยฟนฟรูะบบนิเวศ ชวยยอยตะกอนใหกลายเปนอาหารของสตัวเลก็ ๆ ชวยเพิ่มจลุินทรียชนิดดี
ในนํ้าทาํใหเกิดการยอยสลายที่มากข้ึน และเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้า ทําใหสภาพของนํ้าสมดลุ 

อยางไรก็ตาม การเก็บรักษา EM Ball น้ันตองเก็บไวในที่รม อุณหภูมิประมาณ 20-45 องศาเซลเซียส และหากยังไมไดเปด
ใชสามารถเก็บไวไดนาน 1 ป แตถาเปดใชแลว จะสามารถเก็บไวไดเพียง 6 เดือนเทาน้ัน  

เปนลูกบอลที่ สามารถชวยฟนฟูผืนดิน ฟนฟแูมนํ้าลําคลองไดดวย  
ตนกําเนิดของ EM น้ันมาจากประเทศญี่ปุน คนพบโดยศาสตราจารยแหง

มหาวิทยาลัยริวกิว ชื่อวา ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ  

ทีน้ีเรามาดูการทาํ EM ball หรอื จุลินทรียบอลกัน 

 สวนผสมสวนที่ 1  
          1. รําละเอียด   2 สวน 
 2. แกลบปน หรือ รําหยาบ  1 สวน 
             3. ดินทราย หรอื โคลนตะกอน  1 สวน 
 สวนผสมสวนที่ 2 
         1. นํ้ายา EM     10 ชอนโตะ 
 2. กากนํ้าตาล     10 ชอนโตะ 
 3. นํ้าสะอาด      10 ลิตร 
วิธทีํา 

1. นําสวนผสมที่ 1 มาคลุกเคลากับสวนผสมที่ 2 
2. วัดความชื้นพอเหมาะ ปนเปนกอนกลม หรือดัดแปลงไดตาม
ตองการ (กอนขนาดลูกเปตองสามารถบําบัดนํ้าได 10 ลูกบาศกเมตร) 

3. นําไปวางไวในที่รมจนแหงสนิท แลวจึงสามารถนําไปใชได โดย จะใชเวลาประมาณ 3 วัน เพ่ือรอใหจุลินทรยี
เจริญเติบโต 

เม่ือ ปน EM Ball ไดจํานวนตามตองการแลว ทีน้ีก็ถึงเวลานํา EM Ball ไปใช โดยใหโยน หรือเหว่ียงไปทัว่ ๆ บริเวณนํ้าเนา
เสีย ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห นํ้าจะมีคณุภาพดีข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาลูกบอลน้ีเหมาะสาํหรับใชในการปรับสภาพแหลงนํ้าที่เนาเสีย ทั้งหวย หนอง คลอง บึง หรือแมแตแมนํ้า หรือทะเล ก็ได
ทั้งน้ัน โยนใสลงไปเปนสิบ เปนรอย เปนพัน เปนหม่ืน ข้ึนอยูกับขนาดของแหลงนํ้า เคยมีโครงการเครือขายมหานที ทีท่ิ้ง EM Ball 
ตั้งสี่หม่ืนสี่พันลกูลงตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพ่ือปรับสภาพแมนํ้าในจังหวดัชุมพร  

 ที่จังหวดัระยอง ก็มีการใช EM เพ่ือปรับสภาพของลุมนํ้าประแสรเชนเดยีวกัน จนปจจุบันสภาพดีข้ึน กุงหอยปูปลาก็กลบัมา 
ชาวประมงก็ทาํมาหากินไดมากข้ึน 

 
ดลยา  สุขปต ิ

dollaya@dss.go.th 
 
 
 
 
 

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

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : จระเขหรือตัวเงินตัวทอง? 

น้าํทวมปนี้(2554)  ถือวายิ่งใหญสดุ ๆ กันไปเลย ชวงระยะเวลาของนํ้าทวมก็ยาวนานมาก ไมต่ํากวาสอง เดือน ใน
ภาวะนํ้าทวมในเวลาน้ีปรากฏขาวเรื่องมีจระเขหลุดออกมาจากฟารมเลีย้งเปนจํานวนมาก ซึ่งทํา

ใหชาวบานตางตื่นกลัวสตัวชนิดน้ีเปนอยางมาก 
ชาวบานผูประสบภัยตางหวาดผวาไมกลาออกจากบาน ที่นึกไดก็โทรไปยังกรมประมงทีเ่ปนผูสันทัดกรณีและตามจับจระเข 

บอยครั้งที่เจาหนาที่จากกรมประมงไดพบ กลบักลายเปนวาสตัวที่เจอน้ันเปนตัวเงินตัวทองตวัเข่ืองเสียสวนใหญ ทําใหเสยีเวลาของ
เจาหนาที่ไปโดยปริยาย 

เพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูประสบภัยนํ้าทวม ทางกรมประมงไดออกประกาศเร่ืองความแตกตางระหวาง จระเขกับ
ตัวเงินตัวทอง เพ่ือใหผูประสบภัยไดมีทางเลอืกและวิเคราะหดูวาสัตวที่เหน็น้ันเปนจระเขหรือตัวเงินตวัทองดังตอไปน้ี 

 

 อยางไรก็ตามคงไมมีใครอยากเจอทั้งจระเขและตัวเงินตวัทองในเวลาลยุนํ้าในบริเวณที่มีนํ้าทวมขัง เพ่ือลดความสุมเสี่ยง
การเจอจระเขควรหลีกเลี่ยง ในเวลากลางคืน และบริเวณท่ีน้ําทวมลึก หากพบเห็นจระเขและตองการใชบริการกรมประมง 
โทร 02-562-0546 ตลอด 24 ชั่วโมง           
 

อางอิง http://goodwavefm.com/11/index.php?option=com_k2&view=item&id=903:%E0%B8%99%E0%B9%89%
E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&Itemid=174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมบัติ คงวทิยา 
sombat@dss.go.th 

พฤติกรรม จระเข ตัวเงินตวัทอง 

การเคล่ือนไหวขณะวายนํ้า  ลําตัวจะน่ิง มีสวนหางเทาน้ัน 
ที่เคลื่อนไหว 

เคลื่อนไหวทั้งเปนรูปตัวเอส ระหวาง 
วายนํ้า จะชคูอข้ึนมองซายขวาตลอดเวลา 
แลบลิ้นเปนระยะ 

การปรากฏตัวตอนอยูในนํ้า  
ขณะหยุดน่ิง 

มองเห็นเฉพาะสวนจมูกและตา
เทาน้ันที่โผลข้ึนมาเหนือนํ้า 

มองเห็นสวนหวัทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

ชวงเวลาที่จะไดพบ สวนใหญพบงายในเวลากลางคืน  พบเห็นไดทั้งวนั โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที ่
เปนแหลงอาหารที่เนาเปอยหรือตนไม  
ซึ่งตัวเงินตัวทองไมสามารถปนตนไมได 

http://goodwavefm.com/11/index.php?option=com_k2&view=item&id=903:%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&Itemid=174
mailto:sombat@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/ba1054.jpg
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logoiso



6 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : หลักสูตรสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ  ปญญา  คําพยา 
kpanya@dss.go.th 

ถามถามถาม    1. หลักสูตรสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบกับหลักสูตรการคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ
แตกตางกันอยางไร 

 

ตอบตอบตอบ   หลักสูตรสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบจะเปนการใชหลักวิชาการในการคํานวณคาสถิติจากขอมูลตางๆ และ
การประเมินผลการวัด ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี การควบคุม
คุณภาพ และการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด สวนหลักสูตรการคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะห
ทดสอบจะเนนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณขอมูลจํานวนมากที่ไดจากการวิเคราะหทดสอบ และการ
ทดสอบทางสถิติ มีการใชสมการคํานวณที่ซับซอน รวมถึงการเขียนแผนภูมิแบบตางๆ ผูเขาอบรมหลักสูตรน้ี
จําเปนตองมีความรูหลักสถิติเบื้องตนและการใชคอมพิวเตอรมาพอสมควร 

 
ถามถามถาม 2. ตัวอยางที่ใชทดสอบเพือ่เก็บขอมูลในการสรางแผนภูมิควบคุม ควรเลือกอยางไร  
 

ตอบตอบตอบ    สมบัติของตัวอยางที่ใชในการสรางแผนภูมิควบคุม 
1. ตองเปนตัวอยางประเภทเดยีวกันกับตัวอยางที่จะทาํการวิเคราะหทดสอบ 
2. มีความเปนเน้ือเดียวกัน 
3. มีความเสถียร 
4. มีปริมาณมากเพียงพอ 

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
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/ 

 หองปฏิบัติการ วิ เ ค ร า ะ ห ท ด ส อ บ  ที่ มี
ความสามารถ ตองใหผลการ

ทดสอบที่มีความถูกตองและความเที่ยง จึงจะไดรับความ
เชื่อถือในผลการวัดและความสอบกลับไดของการวัด การจะ
ไดรับการยอบรับ มาจากหลายๆ สวน อาทิ คน เครื่องมือ วิธี
วิเคราะห และมีระบบคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เชน ระบบ 

ISO/IEC 1 7 0 2 5  ห รื อ ก า ร ใ ช ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง
หองปฏิบัติการ (Good laboratory practice: GLP) มาใชใน
การทํางาน 
 สํ า นั ก พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร
หองปฏิบัติการมีหลักสูตร การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ เน้ือหาของหลักสูตร

ประกอบไป ดวย การใชหลักปฏิบัติที่ดีของหองปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice (GLP) การ
ประเมินผลทดสอบดวยวิธีทางสถิติ การควบคุมคุณภาพภายใน การใชแผนภูมิควบคุม หวังอยางยิ่งวา หลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร
บริการน้ีจะมีสวนชวยใหการทํางานของทานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพนะครับ 

 
สมบัติ คงวทิยา 

sombat@dss.go.th 

แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร :::   การประกันคุณภาพผลการวิเคราะหทดสอบ  

mailto:sombat@dss.go.th
mailto:kpanya@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
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