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สวัสดีสมาชิก พศ.สาร ทุกท่าน 

ช่วงนี้ก าลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของการท างาน ชีวิตของคนท างานหลายคนก าลังวุ่นวาย 

อลหมา่นกับการปิดบัญชีงบประมาณของบริษัทและด้วยความเร่งรีบอาจท าให้ทุกคนเหนื่อยลา้และมีควา

มผิดพลาดในการท างาน ดังน้ันในช่วงเวลาน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตอ้งมสีติในการท างานและมีความ 

ละเอียดรอบคอบมากขึน้ เพื่อเป็นส่งท้ายไตรมาสสุดท้ายอย่างมคีวามสุขส าหรับท่านที่พลาดโอกาสใน 

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับ พศ. ในปีงบประมาณ 2556 นั้น สามารถติดตามปฏทิินฝึกอบรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ไดท้ี่เว็บไซต ์http://blpd.dss.go.th ในเดอืนกันยายน 2556 น้ี   

สถำนที่อบรม  สถำนที่อบรม  อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
75/7 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร  
อีเมล : blpd@dss.go.th โทรศัพท์ : 0 2201 7460  โทรสาร : 0 2201 7461 

หลักสูตรฝึกอบรม เดือนกันยายน 2556 

C006 การสอบเทียบเครื่องมอืวดัอณุหภูม ิ      3-4 ก.ย. 2556 

I006 การวิเคราะหโ์ลหะหนักในน ้าบริโภคด้วยเทคนิค FAAS 5-6 ก.ย. 2556 

ติดตำมแผนฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณ 2557 ได้ที่  
http://blpd.dss.go.th/ เดือนกันยำยน 2556 เป็นต้นไป 

http://blpd.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
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โดยทั่วไปการใช้งานค าสั่งบนระบบปฏิบัติการ 
Windows นั้น ใช้การกดปุ่มเมาส์ ซึ่งกว่าที่จะค้นหาเมนูค าสั่ง 
และเลื่อนเมาส์ไปยังต าแหน่งที่ถูกต้อง ท าให้เสียเวลา และ
ขาดความคล่องตัว และอาจจะท าให้ผู้ใช้งานหงุดหงิด ไม่
ทันใจ ดังนั้นไมโครซอฟต์ จึงมีวิธีการที่ช่วยให้ผู้ ใช้งาน
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ค า สั่ ง พ้ื น ฐ า น ที่ ใ ช้ กั น บ่ อ ย ๆ  บ น
ระบบปฏิบัติการ Windows แทนการใช้เมาส์ขึ้นมา ท าให้
การใช้งานค าสั่งดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้น วิธีการที่ว่านั้นคือการ
ใช้ Short Key (Keyboard shortcuts)  หรือแป้นพิมพ์ลัด 
ซึ่งก็คือการใช้แป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดแทน เช่น การใช้งาน
โปรแกรม MS Word เมื่อต้องการใช้งานค าสั่งค้นหาข้อมูล 
โดยปกติแล้วการใช้งานค าสั่งดังกล่าว จะใช้เมาส์ เลือกเมนู 
Home เลือกที่ Find (2010) หรือ เลือกเมนู Edit เลือกที่ 
Find (2003) จึงจะปรากฏหน้าต่างส าหรับการค้นหาข้อมูล 
แต่ในการใช้ Short key จะสามารถท าได้ง่าย ๆ เพียงแค่กด
ปุ่ม Ctrl และ F พร้อมกัน ซึ่ งจะให้ผลที่ เหมือนกันทุก
ประการ โดยที่ใช้เวลาน้อยและสะดวกกว่าการใช้เมาส์  

Short Key มำตรฐำนของระบบปฏิบัติกำร Windows 

        ส่วนใหญ่โปรแกรมที่พัฒนาจากไมโครซอฟต์ หรือ
โปรแกรมที่พัฒนามาเพ่ือใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Win-
dows นั้น จะมี Short Key แบบเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการ

จดจ าและสะดวกในการใช้งาน ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของ 
Short Key ที่ใช้งานกันบ่อยๆ (สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟต์) 

อ่านต่อหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

ลัดดาวัลย์  เยียดยัด laddawan@dss.go.th 

กำรใช้งำนแป้นพิมพ์ส ำหรับใช้งำนค ำสั่งบนระบบปฏิบัติกำร Windows 

Alt + Tab ใช้ส าหรับสลับหน้าต่างของโปรแกรม ที่
ก าลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น 

Ctrl + Esc ใช้ส าหรับเรียก Start Menu ขึ้นมาใช้งาน 

Alt + F4 ใช้ส าหรับปิดหรือออกจากหน้าตา่งหรือ
โปรแกรม (Close) ที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น 

Alt + Enter ใช้ส าหรับเปิดคุณสมบัติ (Properties) ของ
ไฟล์หรือวัตถุท่ีเลือกใช้ 

Shift + ใส่ 
CD-ROM 

ใช้ส าหรับไม่ให้ CD-ROM เปิดแบบอัตโนมัติ 
(Auto run) 

Shift + Del ส าหรับลบวัตถุที่เลือกโดยไม่เก็บใน Recycle Bin 

Print Screen ใช้ส าหรับบันทึกภาพหน้าจอขณะนั้นเก็บไว้ 
โดยจะสามารถไว้วางในโปรแกรมที่
สนับสนุนการท างานที่เกี่ยวกับรูปภาพได้ 

Alt ใช้ส าหรับเรียกเมนูในโปรแกรมทีใ่ช้งานอยู่ โดย
จะต้องใช้งานควบคู่กับปุ่มลูกศรด้วย 

Esc ใช้ส าหรับยกเลิกการท างาน หรอืออกจากการตั้ง
ค่าต่างๆ หรือใช้แทนค าว่า Cancel เป็นส่วนมาก 

Enter ใช้ส าหรับการยอมรับ หรือแทนการกด OK 
เป็นส่วนมาก 

Space Bar ใช้ส าหรับควบคุมปุ่มหรือ checkbox ที่
ยังคงท างานค้างอยู่ ในกล่องโต้ตอบ 
(Dialog Box) 

Home 

 
Ctrl + Home 

ใช้ส าหรับย้าย cursor ไปยังต าแหน่งแรก
ของจุดที่ท างานอยู่ 
ใช้ส าหรับ cursor ไปยังต าแหน่งแรกของ
หน้าต่างนั้น 

End 

 
Ctrl + End 

ใช้ส าหรับย้าย cursor ไปยังต าแหน่ง
สุดท้ายของจุดที่ท างานอยู่ 
ใช้ส าหรับ cursor ไปยังต าแหน่งสุดท้าย
ของหน้าต่างนั้น 

mailto:laddawan@dss.go.th?subject=การใช้งานแป้นพิมพ์สำหรับใช้งานคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ%20Windows
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 Shift +  
ปุ่มลูกศร 

ใช้แทนการเลือกช่วงของตัวอักษรหรือ
ข้อความนั้น ส าหรับการแก้ไขหรือการ
คัดลอก 

F1 ใช้ส าหรับการเรียก Help File ของโปรแกรม
ที่ก าลังท างานอยู่ขึ้นมา 

F2 ใช้ส าหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือกอยู่ 

F3 หรือ 
Ctrl + F3 

ใช้ส าหรับการค้นหาไฟล์ต่าง ๆ 

F5 ใช้ส าหรับ Refresh หน้าต่างที่ก าลังท างานอยู่ 

Ctrl + F ใช้ส าหรับการค้นหา (Find) ต่างๆ 

Ctrl + A ใช้ส าหรับการเลือกทั้งหมดหรือแทนค าว่า 
Select All 

Ctrl + C ใช้ส าหรับการคัดลอก (Copy) ต่างๆ 

Ctrl + X ใช้ส าหรับการตัด (Cut) ต่างๆ 

Ctrl + V ใช้ส าหรับวางไฟล์หรือข้อความจากการ
คัดลอก หรือตัด 

Ctrl + Z ใช้ส าหรับยกเลิกค าสั่งที่ท าก่อนหน้า 

Ctrl + B ใช้ส าหรับท าตัวอักษรหนา 

Ctrl + U ใช้ส าหรับขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

Ctrl + I ใช้ส าหรับท าตัวอักษรเอียง 

การใช้งาน Short Key ในระยะเริ่มต้นนั้น อาจมีความล าบาก และสับสน เนื่องจากยังจ าข้อมูลไม่ได้ หากมีการงานใช้
บ่อยๆ แล้ว จะคุ้นเคยและท าให้การใช้งานค าสั่งต่างๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น  
ข้อมูลอ้างอิง 
 http://www.gotoknow.org/posts/257927 
 http://support.microsoft.com/kb/126449/th 

สุดท้ายอยากจะฝากให้ดูแลตัวเองกันมากขึ้น การเปิดประเทศเข้าสู่อาเซียน เป็นสิ่งที่ดีในหลายๆเรื่อง แต่อย่างน้อยก็มี
เรื่องที่ควรระวังและให้ความใส่ใจจากการข้ามสายพันธุ์ของโรคจากประเทศต่างๆ ดังนั้นจึงควรหันมาดูแลใส่ใจตัวเองและคนที่
คุณรักกันให้มากขึ้น โดยการไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นการป้องกันไว้ในเบื้องต้นน่าจะดีกว่าการแก้ไขเยียวยา
หลังจากเกิดเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์ข้ึนแล้ว 
ที่มา www.oknation.net 

“โรค” กับ “โลก” …. เมื่อเปดิประตูสูอ่ำเซียน (ต่อจำกหน้ำ 7) 

http://www.gotoknow.org/posts/257927
http://support.microsoft.com/kb/126449/th
http://www.oknation.net/blog/
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มำตรฐำน ASTM, Designation : E 2659-09 
Standard Practice for Certificate Programs เ ป็ น
ม า ต ร ฐ า น ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง /ใ บ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ที่มีกระบวนการพัฒนา
โ ป ร แ ก ร ม ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง /ใ บ
ประกาศนียบัตรนั้น (Certificate Program) โดยโปรแกรม
ดังกล่าว หมายถึง การให้การศึกษาที่ไม่เป็นทางการหรือที่
ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนการสอนที่ให้วุฒิการศึกษาและ
หมายรวมถึงการให้การฝึกอบรมที่มีระบบการพัฒนา
หลักสูตรที่มีขอบข่ายและมีการวัดประสิทธิผลของเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุด
หลักสูตรนั้นอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าว 
(Certificate Issuer) อาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ใดๆ ซึ่ งต้ องมีระบบด า เนินงานสอดคล้องตามระบบ
บริหารงานคุณภาพพ้ืนฐานโดยทั่วไป ได้แก่ ระบบการบริหาร
จัดการ (Management) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
(Internal Audit) ระบบเอกสาร  (Records and Docu-
ment Control System) การร้องเรียนและการอุทธรณ์ 
(Complaint and Appeal) สิ่ งส าคัญของโปรแกรมที่ ให้
ใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตรต้องมีการจัดท าแผนของ
โปรแกรมการรับรอง(Certificate Program Plan) และมี
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา
ที่ เ ห ม า ะ ส ม  (Development) ก า ร น า ไ ป ป ฏิ บั ติ 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) โดย
ต้องมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญ

ที่ต้องเป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาโปรแกรมนั้น โดยมีจ านวนจากแต่ละภาคส่วนที่
สมดุลกัน รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น และความจ าเป็นของแต่ละ
โปรแกรมเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 

สิ่ ง ส า คัญที่ ต้ อ ง รู้ คื อค ว ามแตกต่ า ง ร ะหว่ า ง 
ใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตร ของการรับรองบุคลากร Cer-
tification of Persons (Personnel Certification, Certifi-
cation of Individuals)  กั บ  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร รั บ ร อ ง
(Certificate Program) ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

 
ใบรับรอง/ใบประกำศนียบัตร ของกำรรับรอง

บุคลำกร Certification of Persons (Personnel Certi-
fication, Certification of Individuals)  คื อ 
กระบวนการหรือระบบในการให้การรับรองหลังจากการ
ประเมินว่าบุคคลนั้นๆ มีความสามารถ ซึ่งจะออกใบรับรอง/
ใบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยหน่วยงานที่
เรียกว่าหน่วยรับรอง (Certifying Body) ซึ่งอาจใช้ผลของ
การศึกษา/การฝึกอบรม จากหน่วยงานอ่ืนๆ มาประกอบการ
ประเมินได้ และใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตรประเภทนี้ต้อง
มีกระบวนการในการรักษาความสามารถที่ได้รับการรับรอง
และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการต่ออายุการ
รับรอง และสามารถเรียกคืนใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตรได้
หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถรักษาสภาพหรือคงไว้ซึ่ง
ความสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องได ้

ชุติมา  วิไลพันธ์ cwilaipu@dss.go.th 

ควำมแตกต่ำง ใบรับรอง/ใบประกำศนียบัตร : ระหว่ำง 
กำรรับรองบุคลำกร กบั โปรแกรมกำรรับรอง 

Distinction of Certificate : Between 
Certification of Persons (Personnel Certification, Certification of Individuals) 

And Certificate Programs 

mailto:cwilaipu@dss.go.th?subject=ความแตกต่าง%20ใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตร%20:
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ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นประเทศที่มี
ปริมาณการบริโภคกาแฟสูงถึง 400 ล้านแก้วต่อ

วัน และการบริโภคกาแฟมากเกินไปนี้เอง อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 55 ปี ซึ่งสอดคล้อง
กับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Mayo Clinic Proceedings 
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของประชากรสหรัฐอเมริกา 40,000 คน 

พบว่าคนที่ดื่มกาแฟมากกว่า 28 
แก้วต่อสัปดาห์มีอัตราการตายเพ่ิม
สูงขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับการ
ตายสาเหตุจากอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
คนอายุต่ ากว่า 55 ปีทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงมี อัตราการตายเพ่ิมสูงถึง 

50% ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 55 ปีที่ดื่มกาแฟ
กลับไม่พบผลกระทบเหมือนกลับกลุ่มท่ีอายุต่ ากว่า 55 ปีและ
ในช่วงปี 2522 – 2541 the Aerobics Center Longitudinal 
Study (ACLS) ได้มีการวิจัยโดยให้ประชากรที่มีอายุระหว่าง 
20 – 87 ปีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิต 

(รวมถึงปริมาณกาแฟที่ดื่ม) และประวัติสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว รวมประชากร
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
43,727 คน (ผู้ชาย 33,900 
คน และผู้ หญิ ง  9 ,827 คน )  
ตลอดช่วงเวลา 17 ปี ได้มีรายงาน
การเสียชีวิตของกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง 2,512 ราย (ผู้ชาย 87.5% 
และผู้หญิง 12.5%) โดยสาเหตุการ
เสียชีวิต 32% เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับ
เส้นเลือดหัวใจ ซึ่งพบว่ามีอัตราการดื่ม
กาแฟสูงเกินไปเช่นเดียวกับกลุ่มคนที่สูบ บุหรี่จัดและไม่
ออกก าลังกายเพ่ือให้ระบบเส้นเลือดหัวใจแข็งแรง 
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?
ItemId=133628&CultureCode=en 

ดื่มกำแฟมำกเกินไป เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

ปวิน  งามเลิศ pawin@dss.go.th 

ใบรับรอง/ใบประกำศนียบัตร ของโปรแกรมกำรรับรอง (Certificate Program) คือการออกใบรับรอง/ใบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม จากหน่วยงานที่ให้การศึกษา/ฝึกอบรมนั้นๆ หลังจากการประเมินแล้วว่าผู้
ที่เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมนั้นๆ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตร ประเภทนี้ไม่มีกระบวนการในการ
ประเมินผลที่ต่อเนื่องหรือต่ออายุ ไม่สามารถเรียกคืนใบรับรอง/ใบประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้ได ้
 

เอกสารอ้างอิง 
 An American National Standard. Standard Practice for Certificate Programs. ASTM Designation :  
E 2659-09. February 2010. 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133628&CultureCode=en
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133628&CultureCode=en
mailto:pawin@dss.go.th?subject=ดื่มกาแฟมากเกินไป%20เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


 

 

ครอบคลุมไปถึงหลายโรค โดยที่เรารู้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็น 
เช่น โรคเบาหวาน วัณโรค หรือภาวะของอุปนิสัยในคนคน
นั้นที่มีลักษณะที่เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น ความไม่สะอาด 
การที่ดื่มเหล้าเป็นประจ า หรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ก็ถือ
ว่าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างหนึ่ง” 

และเมื่อถามต่อว่าการเปิดประตูอาเซียนจะท าให้
เกิดโรคสายพันธุ์ใหม่ขึ้นหรือไม่ แล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
นายแพทย์ ฐาณัวุฒิ สุนทโรวท ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า“ในแง่
ของการเปิดประเทศ ถ้าพูดถึงโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้น ก็มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดโรคใหม่ๆขึ้นได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากว่าการ
ข้ามของสายพันธุ์โรคต่างๆ จะสามารถเป็นไปได้โดยอิสระ 
แต่ถ้าหากจะพูดถึงการป้องกันโรค ก็คงจะมีเพียงการตรวจ
ค้นข้อมูลที่เข้มขึ้นก็คงท าได้แค่นั้น” 

หากจะสรุปเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจ
กล่าวได้ว่ายังมีอีกหลายประเภทหรือหลายรูปแบบหรือหลาย
ชนิดที่คนมองข้ามไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง ว่าดูแล
ตัวเองได้ดีเพียงพอที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองได้มาก
น้อย เ พียงใด เช่น  ในเรื่ องของการ พักผ่อน หรือการ
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มหากไม่เหมาะสม ก็
สามารถท าให้ตัวเองเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เช่นกัน 

ส่วนเรื่องการเกิดโรคชนิดใหม่ เมื่อเข้าสู่อาเซียน ก็มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากหลากหลายเชื้อชาติที่สามารถ
ข้ามพรมแดนเข้าหากันได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้อยู่ที่นโยบายของ
ภาครัฐและเอกชนในการตรวจค้นข้อมูลให้เข้มขึ้น เพ่ือที่จะ
ป้องกันโรคจากประเทศต่างๆเข้ามาข้ามสายพันธุ์ 

 อ่านต่อหน้า 4 
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มำรู้จักกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

โรคล่าสุดในเอเชียและที่ประเทศไทยเพ่ิงออกข่าวมา
เมื่อไม่นานนั้น เป็นโรคที่ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ มี
อาการคล้ายโรคเอดส์ แต่โรคนี้เป็นเฉพาะคนสูงอายุที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป ประเทศที่พบผู้ป่วยในโรคนี้มากที่สุดก็คือ 
ประเทศไทย และ ไต้หวัน ที่หนักถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเลยทีเดียว 
ในงานวิจัยของนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า โรคนี้มี
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญของโรค แต่ไม่ใช่
โรคติดต่อ  

 

ไขข้อข้องใจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 
มาฟังความเห็นของแพทย์ผู้เชียวชาญกับท้ังสองเรื่อง 

ทั้งเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ เรื่องที่สงสัยอยู่คือเรื่อง
โรคกับการเปิดประตูอาเซียน 

เมื่อถามถึงโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง นายแพทย์ 
ฐาณัวุฒิ สุนทโรวท ให้ข้อมูลว่า“หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามัน
คือโรคเอดส์เพียงอย่างเดียว จริงๆในทางการแพทย์ ภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เปรียบเสมือนกับภาวะที่ร่างกายไม่
สามารถตอบสนองกับการป้องกันโรคได้ดี จริงๆภาวะนี้

ดลยา  สุขปิติ dollaya@dss.go.th 

“โรค” กับ “โลก” …. เมื่อเปดิประตูสูอ่ำเซียน 

เคยสงสัยไหมว่ำ เม่ือเปิดประตูเข้ำสู่อำเซียนแล้ว จะมีอะไรเปลี่ยนไปและเป็นไปทำงด้ำนใดบ้ำง จะมีโรคใหม่ๆ
เกิดขึ นมำอีกไหม เนื่องจำกกำร เข้ำ-ออกประเทศ ง่ำยขึ น คนแต่ละเชื อชำติก็ เข้ำ-ออก หลำยๆประเทศมำกขึ น จะเกิดโรค
สำยพันธุ์ต่ำงๆเกิดเพิ่มขึ นมำหรือไม่  

mailto:dollaya@dss.go.th?subject=“โรค”%20กับ%20“โลก”%20….%20เมื่อเปิดประตูสู่อาเซียน


 

 

BLPD Newsletter   ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 59 เดือน กันยายน 2556 8 

กำรควบคุมคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบน  ำด้ำนจุลชีววิทยำเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์
มีความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ว่าห้องปฏิบัติการมีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง   มีการรักษาสภาพการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง    เป็นไปตามกฎระเบียบและความต้องการของลูกค้าโดยการจัดท าโปรแกรมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง การควบคุมคุณภาพภายใน    การควบคุมคุณภาพภายนอก    และการจัดการของคณะ
ผู้บริหารแบบเป็นทางการ  และเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้แน่ใจว่าข้อมูล
ของห้องปฏิบัติการเป็นไปตามที่ต้องการ   ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องสามารถใช้ได้จริงและต้องใช้
เวลาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการการทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พศ . จึงได้พัฒนา
หลักสูตรและจัดท าเป็นสื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การควบคุมคุณภาพส้าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน ้าด้านจุลชีววิทยา
ในหลักสูตรนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ค าแนะน าทั่วไป  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  และองค์ประกอบของโปรแกรมประกันคุณภาพ 
ตอนที่ 2 ข้อแนะน าส าหรับการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือและ

อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
ตอนที่ 3 การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับห้องปฏิบัติการที่ทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยา 
ตอนที่ 4 การควบคุมคุณภาพการทดสอบส าหรับห้องปฏิบัติการที่ทดสอบน้ าด้านจุลชีววิทยา 
 
ผู้สนใจเข้าเรียนสมัครเรียนออนไลน์ได้ท่ีwww.e-learning.dss.go.th ตั้งแตเ่ดือน ก.ย. 2556 เป็นต้นไป 

อารีย์  คชฤทธิ์ aree@dss.go.th 

กำรควบคุมคุณภำพส ำหรับห้องปฏิบัติกำรทดสอบน  ำด้ำนจุลชีววิทยำ  

mailto:aree@dss.go.th?subject=การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการไทเทรต%20
http://www.e-learning.dss.go.th


 

 

นพเก้า  เอกอุ่น noppakao@dss.go.th 

มำตรฐำนน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมมีพารามิเตอร์อะไรบ้าง
และก าหนดเกณฑ์อย่างไร 

 ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535  
ก าหนดค่ามาตรฐานน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าไม่เกิน 5.5 - 9.0 
2. ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าดังนี้ 

2.1 ค่า TDS ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ าทิ้ง
แหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2.2 น้ าทิ้งซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ าที่มีค่าความเค็ม (Salinity) มากกว่า 2,000 
มิลลิกรัมต่อลิตรค่า TDS จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่มีอยู่ในแหล่งน้ าได้ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากท่ี
ก าหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ าทิ้งแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 150 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. โลหะหนักมีค่าดังนี้ 
4.1 ปรอท (Mercury) ไม่มากกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไม่มากกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไม่มากกว่า 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.4 ตะกั่ว (Lead) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.5 อาร์เซนิค (Arsenic) ไม่มากกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.6 โครเมียม (Chromium) 

4.6.1 Hexavalent Chromium ไม่มากกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.6.2 Trivalent Chromium ไม่มากกว่า 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4.7 บาเรียม (Barium) ไม่มากกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.8 นิเกิล (Nickel) ไม่มากกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.9 ทองแดง (Copper) ไม่มากกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.10 สังกะสี (Zinc) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4.11 แมงกานีส (Manganese) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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5. ซัลไฟด์ (Sulphide) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
6. ไซยาไนด์ (Cyanide) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
7. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
8. สารประกอบฟีนอล (Phenols Compounds) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
9. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
10. เพสติไซด์ (Pesticide) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
11. อุณหภูมิไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
12. สีต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 
13. กลิ่นต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 
14. น้ ามันและไขมัน (Oils & Greases) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ขึ้นกับ

ปริมาณน้ าทิ้งแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
15. ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 oC เวลา 5 วันไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อ

ลิตรหรือาจแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ าทิ้งแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร 

16. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจ
แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ าทิ้งแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่
มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 

17. ค่าซีโอดี (COD หรือ Chemical Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจ
แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ าทิ้งแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ที่มา : เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th/hawk/default.php) 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 

ส้านักพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Phone: 0 2201 7425 
Fax: 0 2201 7429 

E-mail: blpd@dss.go.th 

ที่ปรึกษำ 
 ดร. จันทร์เพ็ญ  เมฆำอภิรักษ์ 

นำยอนุสิทธิ์  สุขม่วง 
บรรณำธิกำร  
 นำงอุมำพร  สุขม่วง  
กองบรรณำธิกำร 
 นำงสำวปัทมำ  นพรัตน์ 

นำงชุติมำ  วิไลพันธ์ 
นำงอำรีย์  คชฤทธิ์ 

โปรดส่งข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 
หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th  ข้อมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

http://www.diw.go.th/hawk/default.php
mailto:blpd@dss.go.th?subject=BLPD%20Newsletter
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/

