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ทักทาย....สมาชิก บร. สาร
บร.สาร ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2556
เปนฉบับที่ 8 ที่ไดปรับรูปแบบจากเอกสารรูปเลมเปน
เอกสารแบบอีเล็กโทรนิกส บร. สาร โดยยังคงเนื้อหา
ที่ มี ส าระทางวิ ช าการที่ เ ป น ประโยชน ต อ การ
ปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการ ซึ่งในฉบับนี้มีเนื้อหา
ของบทความเรื่ อ ง “ทฤษฎี ห มวก 6 สี ” ซึ่ ง เรื่ อ ง
เกี่ยวกับเปนเทคนิคการคิดอยางเปนระบบ และอีก
บทความที่นาสนใจ 2 บทความคือ ความปลอดภัย
ในการทํ า งานกั บ สารเคมี และ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ ในโอกาสนี้ ข อเชิ ญ ชวนท า นสมาชิ ก ที่
ตองการมีสวนรวมใน บร. สาร สามารถสงบทความที่
นาสนใจมายังกองบรรณาธิการทางเรายินดีพิจารณา
เพื่ อ เป น ประโยชน ต อ สมาชิ ก ทุ ก ท า นและเป น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับผูที่อยูในแวดวงเดียวกันจะ
ไดนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความรวมมือจากทุกทาน หากทานตองการใหมีการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในสวนใดโปรดแจงมายัง
บรรณาธิการ บร. สาร จักขอบคุณยิ่ง
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ทฤษฎีหมวก 6 สี (Six Thinking Hats)
เรียบเรียงโดย กิจติศักดิ์ ยศอินทร
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือเทคนิคการคิด
อยางมีระบบ โดยมีการจําแนกความคิดออกเปนสวนๆ อยางมีคุณภาพ การ
จัดระเบียบการคิดทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก "การ
คิด" เปนทักษะชวยดึงเอาความรูและประสบการณของผูคิดมาใชใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด อย า งเหมาะสมกั บ สถานการณ ทั ก ษะความคิ ด จึ ง มี
ความสําคัญที่สุด แนวคิดนี้ถูกคิดขึ้นโดย ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน ปรมาจารยทางดานการคิดชาวอังกฤษ เขา

เห็นวาคนสวนใหญนั้น มักจะเอาขอเท็จจริง อารมณ หรือเหตุผลสวนตัว มาปะปนกันในการถกเถียงเพื่อหวังเปนผูชนะ
ซึ่งวิธีการคิดการหาเหตุผลดังกลาวเปนวิธีที่ผิดและเสียเวลา ดังนั้นเขาจึงเสนอการคิดแบบหมวก 6 ใบขึ้น โดยแยก
กรอบความคิ ดออกเปน ด านๆ อยา งชั ดเจน จากนั้น จึงวิเคราะหห าเหตุผ ลภายในกรอบความคิดนั้น ๆ อันจะชว ย
พิจารณาสิ่งตางๆ ไดครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น แทนที่จะคิดทุกดานในเวลาเดียวกัน ซึ่งมักกอใหเกิดความสับสน
ทั้งกับตัวเราเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ โดยความหมายของหมวกแตละสีมีดังนี้
1. หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึง ขอมูลเบื้องตนของสิ่งนั้น เปนความคิด
แบบไมใชอารมณ และมีเปาประสงคที่ชัดเจน แนน อน ตรงไปตรงมา ไมตองการความ
คิดเห็น สีขาวเปนสีที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนกลาง จึงเกี่ยวของกับขอเท็จจริง จํานวนตัวเลข
เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความวาที่ประชุมตองการขอเท็จจริงเทานั้น โดยปกติแลวจะใช
หมวกสีขาวตอนเริ่มตนของกระบวนการคิดเพื่อเปนพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะเกิดขึ้น
แตสามารถใชหมวกสีขาวในตอนทายของกระบวนการเพื่อทําการประเมินไดเชนกัน เชน
การพิจารณาขอเสนอโครงการตางๆวาเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยูหรือไม
2. หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึง ความรูสึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ
เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรูสึกของตนเองวาชอบ ไมชอบ ดี ไมดี มีการใช
อารมณ ความคิดเชิงอารมณซึ่งสวนใหญการแสดงอารมณจะไมมีเหตุผลประกอบ หรือการ
ตระหนักรูโดยฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเขาใจในแบบหนึ่ง อยูๆก็เกิดเขาใจในอีก
แงมุมหนึ่ง ซึ่งการตระหนักรูแบบนี้จะทําใหเกิดงานสรางสรรค การคนพบทางวิทยาศาสตร
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หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตรแบบกาวกระโดด ความคิดความเขาใจในสถานการณโดยทันที ซึ่งเปนผลจากการใครครวญ
อันซับซอนที่มีพื้นฐานจากประสบการณ เปนการตัดสินที่ไมอาจใหรายละเอียดหรืออธิบายไดดวยคําพูด เชนเวลาที่คุณ
จําเพื่อนคนหนึ่งได คุณก็จําไดในทันที
3. หมวกสีดํา (Black Hat) หมายถึง ขอควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําใหเราเห็นวา เรา
ไมควรทํา เปน การคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดํา เปนหมวกคิดที่เปนธรรมชาติและ
สอดคลองกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําชวยชี้ใหเราเห็นวาสิ่งใดผิด สิ่งใดไม
สอดคลองและสิ่งใดใชไมได มันชวยปกปองเราจากการเสียเงินและพลังงาน ชวยปองกัน
ไมใหเราทําอะไรอยางโงเขลาเบาปญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีดําเปนหมวกคิดที่มีเหตุ
มีผลเสมอ เพราะในการวิพากษวิจารณหรือวิเคราะหสิ่งใดจะตองมีการคิดแบบเปนเหตุ
เปนผลรองรับ ไมมีอารมณมาเกี่ยวของ ในการประเมินสถานการณในอนาคตของเรานั้น ตองขึ้นอยูกับประสบการณ
ของเราเองและของผูอื่นดวย
4. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง การคาดการณในทางบวก ความคิด
เชิงบวก เปนการมองโลกในแงดี การมองที่เปนประโยชน เปนการคิดที่กอใหเกิดผล หรือ
ทําใหสิ่งตางๆ เกิดขึ้นได การคิดเชิงบวกเปนการเปดโอกาสใหพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ความคิดเชิงลบอาจปองกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และอัน ตรายที่อาจเกิดขึ้น
ดังนั้นการคิดเชิงบวกตองผสมผสานความสงสัยใครรู ความสุข ความตองการ และความ
กระตือรือรนที่จะทําสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้น
5. หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธ
กับความคิดริเริ่มสรางสรรค และเกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง
ซึ่งปกติมักถูกกําหนดจากระบบความคิดของประสบการณดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบ
นั้นจะอาศัยขอมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหมๆ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
6. หมวกสีน้ําเงิน (Blue Hat) หมายถึง การควบคุมและการบริหารกระบวน
การคิด เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอสรุป การยุติขอขัดแยง
การมองเห็นภาพและการดําเนินการที่มีขั้นตอนเปนระบบ เมื่อมีการใชหมวกสีน้ําเงิน
หมายถึง ตองการใหมีการควบคุมสิ่งตางๆ ใหอยูในระบบระเบียบที่ดี และถูกตองหมวกสี
น้ําเงินมักเปนบทบาทของหัวหนา ทําหนาที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการ
ดําเนินการประชุม การอภิปราย การทํางาน ควบคุมการใชกระบวนการคิด การสรุปผล
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ อยางไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถสวมหมวกสีน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหนาได
เชนกัน ตัวอยางคําถามที่ผูสวมหมวกน้ําเงินสามารถนําไปใชได ไดแก เรื่องนี้ตองการคิดแบบไหน ขั้นตอนของเรื่องนี้
คืออะไร เรื่องนี้จะสรุปอยางไร ขอบเขตของปญหาคืออะไร ขอใหคิดวาเราตองการอะไร และใหเกิดผลอยางไร เรา
กําลังอยูในประเด็นที่กําหนดหรือไม เปนตน ผูสวมหมวกสีน้ําเงินเปรียบเสมือนผูควบคุมวงดนตรีที่จะทําใหผูเลนดนตรี
แตละชิ้นบรรเลงไดอยางสอดคลองกัน
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รูป แสดงลักษณะการคิดและความเชื่อมโยงของหมวกสีตางๆ
ตารางสรุปลักษณะการคิดแบบหมวก 6 สีและตัวอยางคําถาม
ลักษณะการคิด
หมวกสีขาว (White hat)
หมวกสีแดง (Red Hat)

หมวกสีดํา (Black Hat)

หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)
หมวกสีเขียว (Green Hat)

ตัวอยางคําถาม
-มีขอมูลหรือขอเท็จจริงอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องนี้
-มีขอมูลอื่นอีกหรือไม
-ไดขอมูลมาดวยวิธีใดเกี่ยวกับประเด็นนี้
- รูสึกอยางไรกับเรื่องนี้
- รูสึกอยางไรกับการกระทําเชนนี้
- มีความรูสึกลึกๆ อยางไรเกี่ยวกับเหตุการณครั้งนี้
- มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับขอมูลนี้
- ชอบหรือไมชอบสิ่งนี้
- มีความสุขหรือไมที่ไดยิน ไดฟง ไดเห็นสิ่งนี้
- เรื่องนี้มีจุดออนอะไร
- ขอมูลที่ไดไมถูกตองเพราะอะไร
- สิ่งนี้ไมคุมคาอยางไร
- ความคิดนี้ขัดตอระบบแบบแผนอยางไร
- จะเกิดผลเสียอะไรบางถาขาดความรวมมือจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ
- สิ่งนี้มีประโยชนอะไร
- สิ่งสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร
- มันจะกอใหเกิดผลดีอยางไร
- มีแนวโนมวาจะเกิดผลในดานอื่นไดอยางไร
- ตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพื่อใหสิ่งนี้ดีขึ้น
- จากแนวคิดนี้นาจะนําไปสูอะไร
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ลักษณะการคิด
หมวกสีน้ําเงิน (Blue Hat)

ตัวอยางคําถาม
- มีทางออกสําหรับเรื่องนี้อยางไร
- มีวิธีการใดที่จะทําใหมันดีขึ้น
- เรื่องนี้ตองการสรุปความคิดแบบไหน
- ขั้นตอนของเรื่องนี้คืออะไร
- เรื่องนี้จะสรุปวาอยางไร
- ขอบเขตของปญหาคืออะไร
- ขอยุติเรื่องนี้ควรเปนอยางไร
- เรากําลังอยูในประเด็นที่กําหนดหรือไม

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ มีบทบาทหนาที่ใหการรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17043 และผูผลิตวัสดุอางอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34 รวมกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 บุคลากรของ
สํานักฯ จําเปนตองติดตอและประสานงานกับบุคลากรของหองปฏิบัติการ รวมทั้งการติดตอสื่อสารกันในคณะผูประเมิน
อันประกอบดวย หัวหนาผูประเมิน ผูประเมินดานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ผูประสานงานและผูสังเกตการณ
การสื่อสารกันระหวางบุคคลเหลานี้ตองอาศัยความเขาใจที่เปนไปในแนวทางเดียวกันในความหมายของประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรวจประเมิน ที่อาจเปนผลใหเกิดความคิดเห็นที่สอดคลองหรือขัดแยงกัน ซึ่งมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ทั้งสองฝายจะตองทําความเขาใจกับความหมายและความเปนจริงของหลักฐานที่ยอมรับได หากไดนํา
แนวการคิดแบบหมวก 6 สี ไปใชจะทําใหการติดตอประสานงานและทํางานเปนไปดวยความเขาใจและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ นรวมทั้ งการนํ าไปใช ในการดํา เนิ น ชีวิ ตประจําวัน เพื่อประโยชนตอตนเองและผูที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ
เอกสารอางอิง
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ.2003. จุฬาวิทยานุกรม. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ.นางบุษยมาศ แสงเงิน.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/386999
การพัฒนากระบวนการคิด.2006. หนา 20-22. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://khom-paya.com/think.pdf
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
เรียบเรียงโดย นันทนา พิเคราะห
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

การทํ า งานที่ ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ สารเคมี นั้ น
นั บ เป น สภาวะที่ มี ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง อั น ตราย
จากสารเคมี นั้ น มี ห ลายรู ป แบบ ที่ สํ า คั ญ
ไดแก อัน ตรายจากความเปนพิษ อัน ตราย
จากความไวไฟ และอั น ตรายจากการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี รุ น แรงหรื อ การระเบิ ด
นอกจากนี้แลวยังมีอันตรายจากสารเคมีซึ่ง
อาจเกิดได เนื่องมาจากลักษณะการทํางาน
กับสารเคมี

เพราะฉะนั้นผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
สารเคมีทั้งหลายจึงควรเรียนรูวิธีใชงาน การจัดเก็บหรือทําลายอยางถูกวิธี รวมถึงวิธีปฏิบัติกรณีไดรับอันตรายจาก
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีได

กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี








มีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองและปลอดภัย โดยหัวหนาหองปฏิบัติการมีหนาที่ดูแลการจัดทําวิธีปฏิบัติงานของ
หองปฏิบัติการที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี โดยอางอิงจาก SDS (Safety
Data Sheet) ของสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการนั้น




ทบทวนความจําเปนในการใชสารเคมีและวิธีการปองกันอันตรายจากสารเคมี วิธีการลดอันตรายจากสารเคมี
ที่ดีที่สุดคือการใชสารเคมีอันตรายใหนอยที่สุด ดังนั้นเมื่อตองปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีอันตรายสูงหรือกําจัด
ยาก ตองพิจารณาวามีทางเลือกอื่นหรือไม มีสารตัวอื่นที่อันตรายนอยกวาหรือกําจัดไดงายกวาหรือไม

บุคลากรทุกคนในหองปฏิบัติการตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหทราบวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมและ
ปลอดภัย กอนปฏิบัติงานจริง
ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูจักสารเคมีที่ใชโดยการศึกษาจาก SDS ที่จัดทําโดยผูผลิต
มีการใชเครื่องปองกันอันตรายและ/หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
มีการจัดการสารเคมีที่ถูกตอง ไดแก การเก็บรักษา การใชและการกําจัดสารเคมี ตองทําอยางถูกตองตาม
คําแนะนําใน SDS รวมทั้งตองติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีและของเสียใหถูกตอง
จัดทํารายการสารเคมีและปริมาณที่มีไวในครอบครองของสารเคมีทุกชนิดที่ใชในแตละหองปฏิบัติการหรือ
หนวยงานโดยเฉพาะสารเคมีที่เปนอันตราย มีการทบทวนรายการและปริมาณสารเคมีใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง
ขอมูลหนวยงานหรือผูผลิตที่ติดตอไดในภาวะฉุกเฉิน

มีระบบการเฝาระวังและตรวจติดตาม โดยหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินวาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับสารเคมีไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย เกินกวาเกณฑมาตรฐานกําหนดหรือไม
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มาตรการสวนบุคคล





ตองเขารับการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางปลอดภัยตามที่หนวยงานกําหนด
ตองรูจักสารเคมีที่ตนใช และศึกษา SDS ของสารเคมีนั้นๆ ทั้งนี้ SDS เปนขอมูลที่เปนประโยชนกับ
ผูปฏิบัติงานเอง ในการปองกันตนเองและระวังอันตรายไดอยางถูกตอง
ตองปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย

การจัดซื้อและตรวจรับสารเคมี






กอนการสั่งซื้อสารเคมีตองทราบขอมูลการกําจัดสารเคมีโดยใหสอบถามจากผูขาย




บันทึกการรับสารเคมี พรอมทั้งลงชื่อผูรับของและผูสงของไวเปนหลักฐาน

เมื่อสั่งซื้อสารเคมีตองขอ SDS ของสารเคมีนั้นจากผูผลิต/ผูแทนจําหนายทุกครั้ง
ไมควรซื้อสารเคมีขวดใหญเกินไป หากเหลือใชหรือเปลี่ยนวิธีวิเคราะหใหมจะมีสารเคมีตกคาง
เมื่อตรวจรับสารเคมีตองตรวจสภาพทั่วไปของภาชนะบรรจุวาไมมีรอยเปดหรือชํารุด ฉลากระบุชื่อสารเคมี
และรายละเอียดอื่นๆ บนภาชนะตองอยูในสภาพสมบูรณไมหลุดลอก บันทึกวันที่รับสารเคมีไวที่ขางขวดและ
วงรอบวันหมดอายุใหชัดเจน วงปายเตือน (เชน flammable หรือ corrosive) ดวยปากกาทําเครื่องหมายสี
แดง
ทําความเขาใจ SDS ซึ่งผูขายตองใหมาพรอมสารเคมี เก็บ SDS เปนหมวดหมูในที่เหมาะสม ใหสามารถใช
อางอิงไดทันทีที่ตองการ

การเก็บรักษาสารเคมี

สารเคมีโดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีที่มีอันตราย
จําเปนตองไดรับการจัดเก็บอยางถูกตอง เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง
ในการกอใหเกิดอันตราย ซึ่งหลักการทั่วไปมีดังนี้
1. เก็บรักษาตามคําแนะนําใน SDS
2. มีการควบคุมสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมกับการจัดเก็บ
เชน จัดวางใหอยูในที่อากาศถายเทไดดี จัดเก็บหางจาก
แหลงกําเนิดความรอน เปลวไฟ หรือประกายไฟ ไมควร
ถู ก แดดส อ งถึ ง โดยตรง ห า มสู บ บุ ห รี่ ใ นบริ เ วณที่ เ ก็ บ
สารเคมี ควรมีการดูแลความสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ
ไม ให มีสิ่ งกี ดขวางตามทางเดิน รอบๆ ถาเปนไปไดควรมีหองหรือสถานที่เก็บ สารเคมีโ ดยเฉพาะแยกจาก
หองปฏิบัติการ
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3. ชั้นวางสารเคมีควรมีแผนปายดานหลังและดานขาง และมีขอบกั้นดานหนา หรืออาจยกดานหนาของชั้นให
สูงขึ้นประมาณ 1/4 นิ้ว เพื่อปองกันไมใหขวดสารเคมีหลนจากชั้น
4. จัดวางสารเคมีอยางเปนระเบียบ ไมหนาแนนเกินไป
5. วางสารเคมีใหอยูในระดับที่ไมสูงกวาระดับสายตา ถาเปนขวดหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญหรือมีน้ําหนักมาก
ใหวางชั้นลางสุด เพื่อสะดวกและปลอดภัยเวลานํามาใช
6. ไมควรเก็บสารเคมีที่เขากันไมไดไวใกลกัน เชน สารเคมีที่เปนดางไมควรเก็บไวใกลสารเคมีที่เปนกรด และ
สารเคมีชนิดออกซิไดสควรเก็บแยกจากชนิดรีดิวซ
7. ภาชนะบรรจุสารเคมีตองมีฝาปดแนนสนิท อากาศเขาไมได
8. ทําตามขอควรระวังในการเก็บสารเคมีแตละประเภท ตัวอยางขอควรระวังที่สําคัญ เชน สารกัดกรอนควรวาง
ไว ในถาด หรื อซอนไว ในภาชนะอี กชั้ น หนึ่ง สารเคมีที่ติดไฟงายชนิดที่ตองเก็บ ไวในตูเย็น ชนิดกัน ระเบิด
สารพิ ษ และสารก อ มะเร็ ง ต อ งเก็ บ ในที่ มิ ด ชิ ด โดยใส ตู เ ก็ บ แยกกั น ต า งหากจากสารเคมี อื่ น มี ข อ ความ
“สารพิษ” และ “สารกอมะเร็ง” ติดใหเห็นชัดเจน
9. หามเทสารเคมีที่เหลือจากการนําออกไปใชงานแลวกลับลงในขวดหรือภาชนะเดิมอีก
10. ตรวจสอบสารเคมีเปนระยะวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ตรวจหาสิ่งที่แสดงวาสารเคมีเสื่อม เชน ฝามีรอย
แยก การตกตะกอนหรือแยกชั้น มีการตกผลึกที่กนขวด เปนตน สารเคมีที่เสื่อมควรนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
11. สารเคมีที่ ไ ม มี ป า ยชื่ อบอก หรื อ มี ส ารอื่น เจือ ปนอยู หรื อสารใดๆที่ ไ มต อ งการ ต องส งไปกํา จั ดทิ้ ง อย า ง
เหมาะสม

ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี

ตองติดฉลากภาชนะใสสารเคมีทุกชนิด โดยมีขอมูลตอไปนี้ใหชัดเจน
1. ชื่อสารเคมีและสวนประกอบที่มีความเปนพิษของสารเคมี
2. คําเตือนที่เฉพาะเจาะจงตอการเปนอันตรายของสารเคมีที่บรรจุอยู (hazard warming) และขอควรระวังใน
การเก็บและการใชสารเคมีนั้นๆ
3. ชื่อผูผลิตและ/หรือตัวแทนจําหนาย
4. ขอมูลการรักษาพยาบาลเบื้องตน
5. บันทึกวันที่รับสารเคมีและวันเปดใช

การทิ้งและการกําจัดสารเคมีจากหองปฏิบัติการ

หลักปฏิบัติในการทิ้งสารเคมีที่ใชแลวหรือของเสียสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการในหองปฏิบัติการ มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําใน SDS ของสารเคมีแตละชนิด
2. สารเคมีที่ทิ้งลงอางน้ําหรือทอน้ําทิ้งไดเลย ไดแก สารละลายที่เปนกลางและสารระคายเคือง สารละลาย
บัฟเฟอร สียอมเซลลและเนื้อเยื่อซึ่งลางออกจากแผนสไลด
3. สารเคมี ที่สามารถทิ้งลงอางน้ําหรือทอน้ําทิ้งได แตตองทําใหเจือจางกอน ไดแก สารกัดกรอน สารกลุม
volatile organic
4. หามทิ้งสารเคมีหรือสารละลายที่ประกอบดวยสารตอไปนี้ลงอางน้ําหรือทอน้ําทิ้งเด็ดขาด ไดแก สารไวไฟสูง
ตัวทําละลายที่ไมละลายน้ํา สารพิษ สารกอมะเร็ง และสารที่วองไวตอปฏิกิริยากับน้ํา
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การปฐมพยาบาลเบื้องตน

หองปฏิบัติการตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวพรอมผูดูแลปฐมพยาบาล
ที่ไดรับการอบรมแลว
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนที่จําเปน ประกอบดวย
1. ชุดน้ํายาลางตา
2. ฝกบัวสําหรับอาบน้ําเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. กระเปาเครื่องปฐมพยาบาล
อุปกรณปฐมพยาบาลนี้ตองไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและบํารุงรักษาดูแลใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
ตลอดเวลา พรอมทั้งทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาทุกครั้ง เก็บ SDS ของสารเคมีและวัตถุอันตรายทุกตัวไว
เพราะใน SDS จะมีคําแนะนําในเรื่องการปฐมพยาบาลผูปวยเบื้องตนที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น และสง
เอกสาร SDS ไปใหแพทยพรอมผูปวยดวยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การปฏิบัติตามวิธีเหลานี้ ชวยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยและเพิ่มความสะดวกใหแกผูใชสารเคมีไดในเบื้องตน
ดังนั้นกอนปฏิบัติงานกับสารเคมีทุกครั้งตองพึงระลึกไวเสมอวา “สารเคมี ภัยรายแรง แฝงอันตราย”
เอกสารอางอิง
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. คูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีสําหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทย. [ออนไลน]. (อางอิงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ) เขาถึงไดจาก
www.si.mahidol.ac.th/project/SiCSM/dowload_files/1_1.pdf.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ระบบการจัดการขอมูลสารเคมี Chem Track. [ออนไลน]. (อางอิงวันที่ 12 มิถุนายน
2556) เขาถึงไดจาก http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/index.php.
บริษัท Moody International Certification. การเก็บสารเคมีใหถูกตอง. [ออนไลน]. (อางอิงวันที่ 12 มิถุนายน
2556) เขาถึงไดจาก http://www.moodythai.com/new/article/iso14001,14001_
chemical%20store.htm.

วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2556
~9~

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เรียบเรียงโดย นวรัฐ เทศพิทักษ
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

ก

ารศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัววามีสหสัมพันธกันหรือไม และถามีสหสัมพันธกันจะมีระดับของ
สหสัมพันธกันมากนอยเพียงใด เริ่มจากการสรางแผนภาพการกระจายของ (x,y) ซึ่งจากแผนภาพจะทําให
ทราบคราวๆ ถึงระดับความสัมพันธวามีมากนอยเพียงใด และมีทิศทางความสัมพันธเปนอยางไร คาวัด
สหสัมพันธที่ใชกันทั่วไป ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปยสัน (Pearson coefficient of correlation) มักเรียก
สั้นๆ วา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (coefficient of correlation, r) เปนคาที่ใชวัดระดับและทิศทางของ
ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปร 2 ตัว วามี ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด
จะแทนคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของประชากรดวยสัญลักษณ ρ สวนคาสถิติหรือสหสัมพันธของตัวอยางใชสัญลักษณ r

ρ=

cov( x, y )
(var( x))(var( y ))

โดยที่ cov(x,y) เปนคาความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร x และ y
var(x) เปนความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ x
var(y) เปนความแปรปรวนของตัวแปรตาม y
การประมาณคาของ ρ ไดจากขอมูลตัวอยางที่ใหคาของตัวแปร x และ y ขนาด n โดยการหาคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธของตัวอยางที่แทนดวย r ไดจากสูตร
r=

∑ {(x − x )( y − y )}
∑ (x − x ) ∑ ( y − y )
i

i

2

i

2

i

โดยที่คา r ไมมีหนวย มีคาตั้งแต -1 ถึง 1 และความหมายของคา r มีดังนี้

r = - 0.988

r = 0.988

1. เครื่องหมายของ r จะบอกทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร x และ y นั่นคือ คา r เปนบวก
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในลักษณะที่ตัวแปรหนึ่งมีคาเพิ่มขึ้นอีกตัวแปรหนึ่งมีคาเพิ่มดวย ถา r มีคาลบ
แสดงความสัมพันธในลักษณะตรงขาม
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r = 0.686

r=0

2. ขนาดของ r วัดดวยคาของ r โดยคา r เขาใกล 1 หรือ -1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
มาก ในขณะที่ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวามีความสัมพันธกันนอย หรือไมมี
หองปฏิบัติการสามารถนําคา r ไปใชในการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบในสวนของความสัมพันธ
เชิงเสน (linearity) ซึ่งจะพิจารณาจากคา r และการทดสอบความมีนัยสําคัญของความสัมพันธเชิงเสน ดวยสถิติ
ทดสอบที (t-test) โดยเกณฑยอมรับของคา r จาก Standard Methods for Examination of Water &
Wastewater แนะนํ า ว า ไม ค วรเกิ น 0.995 นอกจากนี้ ส ามารถใช ใ นการวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง เส น เพื่ อ ใช
เปรียบเทียบวิธีที่หองปฏิบัติการใชกับวิธีมาตรฐาน โดยพิจารณาจากคาความชันและจุดตัดแกนตองอยูในเกณฑยอมรับ
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด
เอกสารอางอิง
Miller JN and Miller JC. Statistical and Chemometrics for Analytical Chemistry. 6th edition.
England : Henry Ling Ltd, 2000, p.130-131
Andrew D. Eaton, Lenore S. Clescerl, Eugene W. Rice, Arnold E. Greenberg Standard Methods for
Examination of Water & Wastewater. 21st edition. United States of America : American Public
Health Association, American Water Works Association and the Water Environment
Association, 2005, p.(1-7)
Analytical Methods Committee Uses (Proper and Improper) of Correlation Coefficients. Analyst.
September 1988, vol.113, p.1469-1471
Analytical Methods Committee IS My Calibration Linear. Analyst. September 1988, vol.113,
p.1469-1471
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พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการและ
ผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตั ิการ

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ มอบใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
จํานวน 3 หองปฏิบัติการ ไดแก
1. Doma Laboratory, Kitano Construction Corporation, Solomon Islands
2. หองปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด
3. หองปฏิบัติการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง
และ ผูจ ัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก
1. Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory,
Department of Science and Technology, Philippines
2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
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การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด จ.ชลบุรี
ระหวางวันที่ 2-3 เมษายน 2556
นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปน
ประธานเป ด งานสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ภายใน
หองปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 มีผูเขาอบรมจากหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน มากกวา 100 ทาน โดยมี วัตถุประสงคเพื่อไดรับความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ทํ า ง า น ใ น
หองปฏิบัติการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณที่
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุกตใชใ นการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการไดรับเกียรติ
จาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นางสุดา
นั น ทวิ ท ยา นางดุ ษ ฎี มั่ น ความดี ดร.วั น ดี ลื อ สายวงศ และ ดร.ปวี ณ า
เครื อ นิ ล
นักวิทยาศาสตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมเปนวิทยากร ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด
จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 2-3 เมษายน 2556
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การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ
ระหวางวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556
นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ เปน
ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 มีผูเขาอบรมจากหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร
มากกว า 300 ท าน สํ า นั ก บริ ห ารและรั บรองห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ไดรับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี นางสุดา นันทวิทยา นางดุษฎี มั่นความดี ดร.สมบัติ คงวิทยา และ
ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ รวมเปนวิทยากร ณ หอง
ประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตรบริการ ระหวางวันที่ 14-15
พฤษภาคม 2556
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