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พศ. เซยไฮ!!

สวัสดีคะ

สมาชิก พศ. สาร ทุกทาน ขอตอนรับสูเดือน
กุมภาพันธ เดือนแหงความรัก สําหรับ พศ. ของ
เรายังมีความรักมั่นคงถาวรและจริงใจสําหรับทุกทานคะ
เรามีการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมที่ทันสมัย
เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชบริการอยู
เสมอ สําหรับเดือนมีนาคม 2552 เรามีหลักสูตรใหมคือ หลักสูตร “ขอกําหนด
และแนวทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร”
เปน
หลักสูตรใหมลาสุดสําหรับนักจุลชีววิทยาคะ
สําหรับกิจกรรมที่นาสนใจในเดือนมกราคม กรมวิทยาศาสตรบริการ
ไดจัดงานฉลองครบรอบวันสถาปนากรมวิทยาศาสตรบริการ
ซึ่งใชชื่องานวา
“118 ป ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตรบริการ (DSS)” ระหวางวันที่ 29-31
มกราคม 2552 ไดรับเกียรติจาก พณฯ ทาน นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ มาเปนประธานในพิธีเปดงาน สําหรับ พศ. มีการจัดเสวนาที่นาสนใจ
2 เรื่อง คือ “ติดปกนักวิเคราะห...สูโลกอุตสาหกรรม” และ “ตอบโจทยแนวทาง
พัฒนานักวิเคราะหในโลกอุตสาหกรรม” ซึ่งไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิจาก
หลายหนวยงานมาใหขอคิดเห็นและขอมูลที่นาสนใจมากมาย ทําใหไดขอคิด
วา การฝกอบรมเปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาความสามารถของนักวิเคราะหให
สามารถบินสูโลกอุตสาหกรรมได ซึ่ง พศ. ของเราขอเปนทางเลือกหนึ่งของ
ทานในการติดปกใหกับทานคะ
วงศทิพา โรจนประภพ
wongthipa@dss.go.th

ขาวสารฝกอบรม
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ การสอบเทียบพีเอชมิเตอร 3-4 ก.พ. 2552
♦ เทคนิคการเตรียมสารละลาย 11-12 ก.พ. 2552
♦ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 17-19 ก.พ. 2552
♦ การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารทะเลแชเยือกแข็ง 17-20ก.พ.2552
♦ การใช AAS ในการวิเคราะหทดสอบ 24-27 ก.พ. 2552
♦ นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี รุนที่ 7 5 ก.พ.-20 ส.ค. 2552
นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมีที่มีความชํานาญเทคนิคเฉพาะดาน
♦ การวิเคราะหทางเคมีที่เปนพื้นฐาน 5 ก.พ.-11 มิ.ย. 2552
♦ การวิเคราะหดวยเทคนิคสเปกโทรเมตรี 5 ก.พ.-24 ก.ค. 2552
♦ การวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ 5 ก.พ.-28 ส.ค. 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training , 02 201 7460
ปฏิทินการถายทอดเทคโนโลยีประจําป 2552 โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน
http://www.dss.go.th/dssweb/bct/techtransfer_2552.html
รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2201-7104-5

!!!!! ขาวดวน !!!!!

พศ. เปดรับสมัครหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยาอาหาร
ตั้งแตบัดนี้-วันที่ 23 มีนาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจารวี สุขประเสริฐ
02 201 7436-7 หรือรายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/micro

เสวนา : ติดปกนักวิเคราะหสูโลกอุตสาหกรรม
31 มกราคม 2552

ขาวสารวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
เจลสี ที่วัยรุนเรียกวา ทินท (tint) ซึ่ง
ปจจุบันวัยรุนไทย
นิยมนํามาทาปาก
และแกม เพื่อใหมีสีอมชมพูระเรื่อดูแลว
จะใหความรูสึกวา เปนคนมีสุขภาพดี
สวยเปนธรรมชาติอาจเปนอันตรายจาก
หลายสาเหตุ เชน สีหามใช การใชวัตถุ
ดิบคุณภาพต่ํา มีโลหะหนักปนเปอน มี
จุลินทรียปนเปอนเกินที่กฎหมายกําหนด
ภัยรายที่เกิดขึ้นจะอยูตรงบริเวณ
ริมฝปากดานใน เพราะริมฝปากของคน
เรามีลักษณะเปนเยื่อบุ สารเคมีจึงอาจ
ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย บางคนอาจกลืน
กินทินทเขาไป ทีท
่ ําใหเกิดอาการแพ
เนื่องจากทินทมีสวนผสมของน้ําหอม
สารกันเสียรวมอยูดวย รายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ http://www.chemtrack.org
นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th

CoPs พศ.
การนําภาพแผนภูมิที่สรางขึ้น
ใน Microsoft Excel แทรกลงใน
Microsoft Word มีหลายวิธีดวยกัน
แตละวิธีไดผลในลักษณะเดียวกัน แต
ปญหาคือ
วิธีใดที่มีประสิทธิผลมาก
ที่สุด อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://gotoknow.org/blog/
anusit/239050
อนุสิทธิ์ สุขมวง
anusit@dss.go.th

สาระนารู : การเก็บขอมูลดิจท
ิ ล
ั ในยุคปจจุบน
ั

อยา

เก็บขอมูลใน CD-R นานเกินไป ในยุคขอมูล ดิจิทัล เขามามีบทบาทสําคัญทั้งใน
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่คนจํานวนมากไดมีการเก็บขอมูล
ภาพ
เพลง
ประทับใจ รวมถึงขอมูลสําคัญ ๆ ไวในแผน CD-R โดยคิดหรือเขาใจวาจะสามารถเก็บ
ขอมูลไวเปนสิบ ๆ ปนั้น นาจะเปนเรื่องที่ไมถูกตองนัก ดวยนิตยสาร PC World ไดรายงาน
ผลการวิจัยวาการเก็บขอมูลไวในแผน CD-R กลายเปนเรื่องอันตราย เพราะแผน CD-R
สวนใหญมีอายุการใชงานไดแค 2-5 ป ตามแตคุณภาพของแผน เพราะแผน CD-R เก็บ
ขอมูลไดโดยระบบความรอนของหัวเลเซอรเครื่องเขียนแผน ซึ่งเมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง
วัสดุและสารเคมี ณ จุดที่มีการเขียน อานขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนสภาพไปได กรณีที่
เขียนขอมูลแลวเก็บแผน CD-R ไวในหองปรับอากาศไมชื้นจัด แผนเหลานี้ อาจเก็บได
นานถึง 10 ป แตถาเก็บไวที่หองรอนๆ หรือในรถยนตที่จอดกลางแดด ขอมูลก็จะหายไป
ไดอยางงายดายชวงเวลาสั้น ๆ
ดังนั้นจะเก็บขอมูลในเทปแบ็คอัพหรือฮารดดิสคดีหรือไม คําตอบก็คือเทปเปนตัวเก็บขอมูลที่ใหอายุการใช
งานสูงสุดประมาณ 30 ป แตเทปไวตอความรอนสนาม แมเหล็กไฟฟา ที่สําคัญเวลาเก็บไวนาน ๆ ตองมีการวิ่งเทปใหยืด
เสนยืดสายบาง เพื่อปรับความตึงของเสนเทปใหเหมาะสม ดังนั้นเทปที่เก็บไวที่หองธรรมดาไมใชหองปรับอากาศ ก็อาจ
เก็บขอมูลไดเพียง 5-10 ป เชนกัน และยิ่งเก็บไวที่รอนจัดหรือบริเวณที่มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาตลอดเวลา เชน ทีวี ขอมูล
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อาจสูญหายไปไดงายๆ เหมือนกัน ดังนั้นบรรดาเทปที่ถายรูปงานรับปริญญา งานแตงหรืองานสังสรรคตางๆ ก็ตองเก็บไว
ในที่เย็น ไมชื้นและไมมีสัญญาณแมเหล็กไฟฟารบกวน
สวนการเก็บขอมูลไวที่ External hard disk จากผลการวิจัยพบวาก็มีขอเสียเชนกัน เพราะวิธีการเก็บขอมูลของ
ฮารดดิสคที่ใชการเหนี่ยวนําไฟฟาบนจานฮารดดิสค เมื่อผานระยะเวลานานไป ความเปนแมเหล็กไฟฟาจะเสื่อมหายได
เชนกัน การเก็บขอมูลในฮารดดิสค อาจเก็บไดนาน 8-10 ป นอยกวาเทปและที่สําคัญตองระมัดระวัง เพราะถาทําตกหลน
หัวอานอาจเสียได
เก็บขอมูลดิจิทัลไวที่ไหนดี ???
คําตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ Flash Memory ครับ เพราะดวยความสามารถในการอานเขียนที่สามารถทําได
มากถึง 100 ลานครั้ง ถามีการอานเขียนวันละ 100 ครั้ง ก็ยังจะมีอายุการใชงานมากถึง “หลาย พันป” และดวยคุณสมบัติที่
หนวยความจําแบบนี้ ไมมีชิ้นสวนเครื่องที่เหมือน ฮารดดิสค และเทป ทําใหโอกาสที่จะ เกิดความผิดพลาดเนื่องจากกลไก
ตางๆ มีขึ้นไดนอยกวา และความสามารถในการเก็บประจุไฟฟาไวกับตัว ก็ดีกวาเทป ฮารดดิสค และ CD-R
อยางไรก็ตามไมวาจะเก็บขอมูลไวในหนวยความจําแบบไหน ที่สําคัญคือ ตองเก็บรักษาไวในที่ ที่อุณหภูมิ ไม
สูง ไมมีคลื่นไฟฟารบกวน และ ที่สําคัญคือ ตองหมั่นนํากลับมาใชเพื่อเปนการชารจประจุ ขยับหัวอาน และใหกลไกตางๆ
ไดทํางาน เปรียบเสมือนรางกายคนเราที่ตองออกกําลังกาย เพื่อสรางความอบอุนอยูเสมอ ยอมทําใหมีอายุยืนยาวกวาคน
ที่ไมชอบออกกําลังกาย
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ

ขาว

การปนเปอนของตะกั่วในสีเคลือบลายของผลิตภัณฑเซรามิก
หรือแมแตจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่พบวาปจจุบันนี้
แมน้ําเกือบทุกสาย
มีปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักสูงเกินมาตรฐานที่องคการ
อนามัยโลกกําหนด
ทําใหเกิดกระแสตื่นตัวถึงการปนเปอนของโลหะหนักในชีวิต
ประจําวันอยางแพรหลาย เชน โลหะหนักคืออะไร มีกี่ชนิด ผลเสียเมื่อไดรับโลหะหนัก
ในปริมาณที่เกินมาตรฐานกําหนด เราจะทราบไดอยางไรวาผลิตภัณฑใดมีโลหะหนัก
ปนเปอนบาง และวิธีในการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักเปนอยางไร
สํ า นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ท ยาศาสตร ห อ งปฏิ บั ติ ก าร กรมวิ ท ยาศาสตร
บริการ ไดมีสวนรวมในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวเกี่ยวกับโลหะหนัก โดยการ
จัด ฝกอบรมหลั กสู ต ร “การใช Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ใน
งานวิเคราะหทดสอบ” ซึ่ง AAS เปนเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหปริมาณโลหะหนักใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ ในน้ํ า หรื อ สิ่ ง แวดล อ มได ดี เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รประกอบด ว ย
หลักการ องคประกอบ เทคนิคตางๆในการวิเคราะห การใชและดูแลรักษาเครื่องมือ
การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห โดยเปนการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/i001.pdf
ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การใชเครือ
่ ง AAS

ปทมา นพรัตน
nopparat@dss.go.th

ถาม
ตอบ

หากสัญญาณที่ไดจากเครื่อง Flame AAS ต่ําผิดปกติ จะทําอยางไร
ทําการตรวจเช็ค nebulizer เช็คตําแหนงของ HCL เช็คตําแหนงของ bead เช็คตําแหนงของ burner เช็ค
Flame หรือเช็คสารละลายมาตรฐาน หากพบวามีความผิดปกติที่ใด ดําเนินการแกไขตามสาเหตุ

ถาม
ตอบ

หากทําการวิเคราะหดวยเครื่อง GFAAS แลวมี Background สูง จะแกไขอยางไร
แกไขโดยการลดปริมาณของสารตัวอยาง หรือเพิ่มอุณหภูมิของการ Ashing หรือใช Modifier หรือใช
Graphite tube ที่มี Platform
ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามที่ตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th
****** ลุนรับรางวัลทุกเดือน ******

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดที่นี่ ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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