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เรียนสมาชิก พศ.สาร 

สวัสดีคะ สมาชิกที่เคารพทุกทาน เวลาผานไปชั่วพริบตานะ
คะ เดือนกุมภาพันธเปนเดือนแหงความสุขคะ 

สําหรับเด็กๆเชื้อสายจีน เดือนนี้ก็จะไดรับอ่ังเปากันถวนหนา  สวนหนุมสาวก็จะได
ของกํานัลเปน กุหลาบแดงชองาม ช็อคโกแลต หอมอรอย  ปลายเดือนก็ขอเชิญ
ชวนผูใหญใฝธรรมไปรวมแสดงปฏิบัติธรรมที่วัดใกลบาน ในวันมาฆบูชานะคะ  

เดือนนี้ การฝกอบรมสาขาจุลชีววิทยาของสํานักเราเริ่มแลวนะคะ เริ่ม
ตั้งแตเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา แลวตอดวยการตรวจวิเคราะหจุลินทรียใน
อาหารแชแข็ง และแนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร 
สําหรับ หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยา จะเริ่มตนเดือน
พฤษภาคม ขอเชิญสมัครดวนนะคะ  

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th   

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 2 ฉบับท่ี 21  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

  พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
 

เดือน เมษายน 2553 
♦ B002 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 8-9 เม.ย. 2553  
♦ I003  การใช GC ในการวิเคราะหทดสอบ วนัที่ 20-23 เม.ย. 2553  
♦ T002 การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารแชแข็ง วันที่ 20-23 เม.ย.2553 
♦ Q005 การตรวจสอบความใชไดของวิธี (ทางเคมี) วันที่ 28-29 เม.ย. 2553 
 

เดือน พฤษภาคม 2553 
♦ Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
    วันที่ 3-4 พ.ค. 2553  
♦ F003  เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสิทธิบัตรเพ่ือการตอยอดเทคโนโลยี  
    วันที่ 6-7 พ.ค. 2553  
♦ Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ วันที่ 6-7 พ.ค. 2553  
♦ Q003 การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันท่ี 10-11พ.ค.2553  
♦ Q006 ความใชไดของการวัด (สําหรับหองปฏบัิติการเคมี)  
    วันที่ 17-21 พ.ค. 2553  
♦ C004 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร วันที่ 24-25 พ.ค. 2553  
♦ C009 การตรวจสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด วันที่ 26-27 พ.ค. 2553  
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training   
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
  บร. จัดอบรมหลักสูตร   
♦  ครบเครื่องเรื่องบุคลิกภาพ วนัที่ 29-30 เม.ย. 2553  
ติดตอ: คุณวนดิา ชุลิกาวิทย (wanda@dss.go.th) 02 201 7335   

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ขาวฝกอบรม 

 พศ. สาร                                                            BLPD Newsletter 

Google ประกาศมอบเงินรางวัล 
ใหกบัแฮกเกอรมอืฉมัง  

  Goog l e  ประกาศมอบเงินรางวัลใหกับ 
แฮกเกอรมือฉมัง ผูสามารถทะลวงระบบ และ
พบชองโหวรายแรงของเบราวเซอร Chrome 
ของ Google ได เพ่ือพัฒนาระบบความ
ปลอดภยัของเบราวเซอร 
 เว็บไซตเดอะรจีิสเตอรของอังกฤษ รายงาน

เม่ือวันที่ 30 ม.ค. วา Google 
ประกาศมอบเงนิรางวัลใหกับ
แฮกเกอรมือฉมัง ผูสามารถ
ทะลวงระบบ และพบชองโหว
รายแรงของเบราวเซอร 
Chrome ของ Google ได 

ทั้งนี้เพ่ือเปนการพัฒนาระบบความปลอดภัยใน
เบราวเซอรของ Google เอง โดย Google 
ยินดีมอบรางวัลใหแฮกเกอรสูงสุดราว 1,337 
เหรียญ (ประมาณ 44,321บาท) หากคนพบจุด
บอด หรือขอผิดพลาดข้ันรายแรง แตถาหาก
แฮกเกอรพบขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย เงิน
รางวัลอาจลดนอยลงตามความยากงายของ 
งาน  ที่มา : ไทยรัฐออนไลน 

ดลยา  สุขปต ิ
dollaya@dss.go.th 

ขาววิทยาศาสตร 

   เดือนนี ้เปนเดือนแหงความรัก มีวันที่ 14 ก.พ. ตรงกับวันวาเลนไทน วันแหงความรกั วันที่ทัว่โลกมอบความรักให
ซึ่งกันและกัน จริงๆ แลวเปนวันที่ดมีากๆ วันนึง เพราะเปนวันที่มีการแบงปนความรักทีท่ําใหทั้งผูใหและ

ผูรับมคีวามสุข ความหมายของวันวาเลนไทนสวนมากจะมีไวสําหรับคนที่มีคูรัก (เปนของตัวเอง) ใหสวีตวดีวิ้วรักกันแนนแฟน 
มากขึ้นดวยการทําสิ่งดีๆ ใหแกกัน แตวันนี้ ... สําหรับคนโสดดูเหมือนจะตองเศราใจกันไปตามๆ กัน เพราะนอกจากจะไมมีคูใหไป
เดินคลอเคลยีแลว ยังถูกสังคม (ไทย) แกลงหยอกลอกันเลนวา “ไมมีแฟนจิ” ... “ไมมีอะไรทํา ไปนั่งสมาธิดีไหม” ... “ไปออก
กําลังกายสิ จะไดเหนื่อย หลบัเลย V-day พอดี”  ... และอ่ืนๆ อีกมากมาย (คนเขียนโสดโดนมาเยอะอะ T_T)  

(มีตอในหนา 2)              

@ BLPD : ความรักกะสารเคมี                                                                                 by Paweena 

For U & For Me..@BLPD 
(Kick Off KM พศ.) 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
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รักคืออะไร? รกักันปานจะกลนืกิน แบบตายตามกันไปไดอยางโรมิโอกับจเูลียต มันมจีริงในโลกหรือเปลา หรือมันมีแคใน
นิยาย ขาดรักแลวเราจะตายหรอืเปลา ทําไมคนจึงบอกวาเมื่อเห็นหนาคนรักแลว หัวใจจะเตนเร็ว เลือดจะสูบฉดี ตื่นเตน ออกแนว 
excited ข้ึนทันที นักวิทยาศาสตรพยายามหาคําอธิบายความรักโดยการทดลองทางวทิยาศาสตร พบวามีสารเคมใีนสมองหลาย
ชนิดที่เก่ียวของกับความรูสึกรกั เชน                                                                                                   

Dopamine - นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาใชเครื่อง MRI ในการศึกษาการตอบสนองในสมองของกลุมคนที่บอกวา กําลงั

อยูในชวง “madly in love” หรือแปลเปนไทยวา “รักกันปานจะกลืนกิน” ซึ่งจะเกิดข้ึนในระยะแรกของความสัมพันธ คนกลุมน้ีจะ
เขาไปในเครื่อง MRI และใหดภูาพสองภาพ ภาพแรกเปนภาพเปลา (control) อีกภาพเปนภาพของบุคคลที่ตนรักปานจะกลืนกิน 
(experiment) นักวิจัยพบวา เม่ือเห็นภาพคนรัก สมองในสวนที่หลั่งสารสื่อประสาทโดพามีนจะถูกกระตุนข้ึนจนเห็นไดชัด สวน
สารโดพามีนจะเปน love portion หรือไมน้ัน นักวิจัยยังใหคาํตอบไมได แตแนนอนวาสารโดพามีนในปริมาณที่พอเหมาะจะทาํให
คนเรามีพลังงานสูง ไมเหนื่อยออน มีสมาธิและแรงกระตุนสงู ถาเจอคนที่แอบรักหรือรัก สารนี้อาจ kick in และทําใหสาวๆ หนุมๆ 
หัวใจเตนเร็ว กระปรี้กระเปราข้ึนถึงขนาดพอทีจ่ะ stay up (together) all night ได 

Pheromone - สารฟโรโมนในสตัว เชน แมลงหรือผึ้ง จะถูกหลั่งออกมาเพื่อดึงดูดเพศตรงขามใหเกิดการผสมพันธุใน

การดํารงอยูของสปชีส่ สวนมนุษยเราจะมีฟโรโมนหรือไมน้ัน มีงานวิจยัไมก่ีฉบับที่เขียนเก่ียวกับเรื่องนี้ มีผลการทดลองที่
สนับสนุนวาเหงื่อของผูหญิงมฟีโรโมนในชวงกอนไขตกและขณะที่ไขตก จากการทดลองสารสกดัจากรักแรผูชายทําใหเกิด
สมมุตฐิานที่กลาววาเหง่ือผูชายก็มีกลิ่นฟโรโมนเชนกัน ยังไมมีนักวิทยาศาสตรออกมายืนยันวา สารฟโรโมนเปนสารทีท่ําให
มนุษยเราเกิดอาการ “attractive” หรือ “ดึงดดู” ใหสนใจเพศตรงขาม ดังนัน้สารฟโรโมนคงไมเก่ียวของกับ love at first sight 
อยางแนนอน นอกจากจะมีสาวๆ คนไหนกลาพิสูจนดวยการวิ่งเขาไปดมเหงื่อที่ใตรักแรชายหนุม และใหคําตอบวารูสกึถูกดึงดูด
จริงหรือไม (ไมรูจะทันไดกลิ่นฟโรโมนกอนหรือเปนลมกอนกันแน!) ตลาด e-market ปจจุบันมีการขายสารฟโรโมนดวยคํา
โฆษณาชวนเชือ่วา มีสารฟโรโมนเชนเดียวกับของมนุษย หากซื้อไปใชจะดึงดูดเพศตรงขามใหหลงรักตน หนุมๆ สาวๆ โปรดอยา
เชื่อคําโฆษณาชวนเชื่อเหลานี้เพราะยังไมมีงานวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับเรื่องนี้ เดี๋ยวจะเสียเงินฟรีเปลาๆ นะจะ 

Oxytocin - เปนฮอรโมนของสัตวเลี้ยงลกูดวยนม และเปนสารสื่อประสาทในสมอง รวมทั้งเปนสารทีมี่บทบาทในระบบ

สืบพันธของผูหญิง สารออกซีโทซินตอบคําถามของคําวารักไดหรือไมน้ัน มีงานวิจัยทีร่ายงานการพบปริมาณสารชนิดนีส้งูในสตัว
เลี้ยงลูกดวยนม Prairie Vole ระหวางกิจกรรมการสืบพันธุ หรือ “bonding” กับคู สารออกซีโทซินนี้จะหลั่งออกมาปรมิาณมาก
เม่ือหญิงและชายมีเซ็กสและถงึจุด orgasm สารนี้อาจเปนสารที่กอใหเกิดการผูกพันลึกซึ้ง นอกจากนี้ สารออกซีโทซินนาํมาทํา
เปนยาใหแกเดก็ที่เปนโรค autism เน่ืองจากเด็กเหลานี้จะเขาสังคมไดยาก มีเพ่ือนไดยากกวาคนปกติ เม่ือทานยาจะทาํใหสราง
ปฏิสัมพันธทีด่ไีดงาย นอกจากนี้ ยังมีการวจิยัปริมาณสารออกซิโทซินในเลือดตออารมณของผูหญิง ในผูหญิงที่มีความสัมพันธที่
ดีหรือมคีูรักจะมีปริมาณสารนีใ้นเลือดสูงกวาผูหญิงที่มีความสัมพันธที่แยหรอืสาวโสด         

นอกจากนี้ ยังมสีารเคมีอีกหลายตัวที่มีการตีพิมพวาอาจเกี่ยวของกับความรักของหนุมสาว สาํหรับความคิดเห็นสวนตัวของ
ผูเขียนซึ่งเปนนกัเคมี (ทีช่อบอานเรื่องสารเคมีในสมอง) คดิวาสารเคมใีนสมองมีมากมายหลายชนดิ ที่ทาํหนาที่ควบคุมอารมณ 
ความรูสึก พฤติกรรมของคนเรา สารเหลานีเ้ปนทั้งฮอรโมน สารสื่อประสาท ที่มีความสัมพันธกันทีค่อนขางซับซอน มีปจจัย
หลายๆ อยางที่มีผลตอการผลิต การทําลาย การสลายตัวของสารเคมใีนสมอง ในกรณี “love at first sight” หรือ “รกัเมื่อแรก
เห็น” นาจะเกิดข้ึนในกรณีที่มีสารเคมีหลั่งไหลอยางรุนแรงเมือ่พบประสบหนาคนทีค่ิดวาใชเปนครั้งแรก สวน “puppy love” หรือ 
“รักแรกเริ่ม” นาจะเปนการหลัง่สารทีท่ําใหรูสกึเปนสุข และสารที่กระตุนใหตื่นตัวเมื่อพบกันในชวงแรกๆ สําหรับ “forever love” 
หรือ “รักนิรันดร” นาจะเปนการหลั่งสารแหงความสุขอยางสม่ําเสมอของคนคูหนึ่ง ทีท่ําแตสิ่งดีๆ ใหกันอยางสม่าํเสมอ 

สําหรับหนุมโสดและสาวโสดที่ตามหาความรักกันอยู ก็ขอใหโชคดี อยามัวแตหาคําตอบวารักคืออะไร ทาํไมคนนั้นคนนีไ้ม
รักเรา รักก็คือปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีที่เกิดข้ึนในสมองเรานี่แหละ ขอใหโชคดหีาคนที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนในสมองพรอมๆ กัน
นะจะ Love. xoxo.  ♥♥♥                       

ปวีณา (ปอ) เครือนิล 
paweena@dss.go.th               

@ BLPD : ความรักกะสารเคมี                                                                                    (ตอจากหนา 1)  

ชวงนี้อากาศเริม่รอน หลายทานคงคดิถึงการไปพักผอนชายทะเล แตสิ่งทีจ่ะได 
รับคูกับความสนุกสนานจากการเลนน้ําก็คือแสงแดด 

ทราบกันดีแลววาแสงแดดมีประโยชนกับเรา แตก็ทาํใหเกิดผลเสยีกับเราหลายอยาง เชน  
   ⊗   ผิวไหมเเดด       
   ⊗   เกิดฝาเเละกระ 
   ⊗   ผิวเหี่ยวเเก       
   ⊗   เกิดมะเร็งผิวหนัง 
   ⊗   เกิดหรือกระตุนโรคผิวหนังอักเสบและ โรคทางระบบภูมิคุมกันบางชนิด                                        (มีตอในหนา 3)               
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

  ปองกันแสงแดดไดอยางไร 
1. หลีกเลี่ยงแสงแดดในชวงเวลาที่มีแดดจัดมากๆ สําหรับประเทศไทย อาจตองหลีกเลี่ยงตั้งแต 8.30-16.30 น.  
2. สวมใสเสื้อผา หมวก แวนกันแดด กางรม  
3. ใชสารกันแดด  
4. ไมอาบแดดหรอืรับบริการฉายแสงใหผวิเปนสแีทน 

 สารกันแดดทีด่ีควรเปนอยางไร? 
1. ควรมคีุณสมบตัปิกปองผิวไดดทีั้งรังสี UVA และ UVB 
2. เน่ืองจากประเทศไทยอยูในสวนของโลกที่ไดรับรังสี UV คอนขางสูง จึงควรใช
ครีมกันแดดจรงิๆ ทุกวัน อยางนอยที่ คา SPF15 ข้ึนไป 

3. เพ่ือปกปองเต็มประสทิธิภาพ ควรเลือกใชผลติภัณฑ ปองกันแสงแดดที่มี
คุณสมบตัิปองกัน ไดทั้งเหง่ือ และน้ํา 

4. สารกันแดดภายในผลิตภัณฑควรมสีวนผสมจากสารสกดัธรรมชาติ เพ่ือความ
ปลอดภยัตอผิว 

5. เน้ือผลิตภัณฑควรละเอียดเบาทาแลวแนบเนียนผิว ไมมีสวนผสมของสาร PABA 
ซึ่งหลายๆคนเกิดอาการระคายเคืองไดงาย 

  SPF และ PA คืออะไร 
SPF   คือ   คาบอกระดับการปองกันรังสี UVB เทานั้น แตตอนหลัง มีการวิจัยแลว 

พบวารังสี UVA ก็ทํารายผิวเราพอกัน แตก็ไมมีการตั้ง rate วัดระดับการปองกันข้ึนมาแนนอน ตอมาจึงกําหนด ใหใชคําวา PVA 
ข้ึนมา สรุปแลวก็คือ 
     SPF หรอื Sun Protection Factor  

คาแสดงประสทิธิภาพของการปกปองผิวจากแสงแดด และกรองก้ันอันตรายจาก
รังสี UVB ที่เปนสาเหตุของความไหมเกรียมทําใหผวิหนังทนตอการไหมแดดนานกวา
สภาพผิวปกติ เชน ถาสภาพผิวปกตสิามารถอยูทามกลางแสงแดดไดนาน 10 นาที ถึงจะ
เกิดอาการไหมแดด ดังนั้น การใชครีมปองกัน แสงแดดที่มีคา SPF 15 จะสามารถปกปอง
ผิวให อยูทามกลางแสงแดดไดนานเพิ่มข้ึนเปน 15 เทา คือ จาก 10 นาที เปน 150 นาที 
หรือ 2 ชม. 30นาที     
      PA หรือ Protection UVA  

คือ คามาตรฐานจากประเทศญี่ปุน เพ่ือแสดงประสทิธิภาพการปกปองผวิ จาก
อันตรายของรังสี UVA ที่เปนสาเหตุของความหมองคล้ําและเหี่ยวยนแกกอนวัย โดยการ
ระบุคา PA ถาม ีจํานวน + มาก แสดงถึงประสทิธิภาพสูงสุดในการปกปองผวิจากรังสี UVA 
เชน PA+++ คือประสิทธิภาพสูงสดุ ในการปกปองผิวจากรงัสี UVA ที่ใชในเครื่องสําอาง 

 

  สารกันแดดมีกี่ชนิด  
 สารกันแดดสามารถแบงไดเปน 2 กลุม  

Physical Sunscreen (สารกันแดดสะทอนแสง) เปนสารเพิ่มคุณสมบตัิ
สะทอนแสง สวนมากไมทําปฏกิิริยาการแพกับผิวหนัง เชน Titanium Dioxide(TiO2), 
Zinc Oxide (ZnO) เปนตน สารในกลุมน้ีสามารถปองกันไดทั้ง UVA, UVB, Visible 
Light และ Infrared Light 

Chemical Sunscreen(สารกันแดดดดูแสง) เปนสารทีส่ามารถดดูซับพลังงานของแสงแดดไวกอนที่แสงแดดจะ  
  ผานลงไปที่ผวิหนัง สารในกลุมน้ีมีหลายชนดิ ซึ่งสามารถดดูซับพลังงานในชวงทีต่างกันและอาจทําใหเกิดการแพยาได    

  วิธกีารเลือกใชสารกันแดด 
  ในปจจุบัน เทคโนโลยีตางๆ สามารถกันแดดที่ดีข้ึน เชน สารในกลุม Physical Sunscreen ที่สามารถกันแดดไดดี และหนา

ไมขาว หรือ การใชสารกันแดดทั้ง 2 กลุม (Physical and Chemical Sunscreen) ผสมกัน เพ่ือประโยชนสูงสุดในการปองกัน
แสงแดด  
  หลักในการเลือกและใชยาทากันแดด  
  1. พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมกบัตนเอง โดยคาํนึงถึง  

♦ อาชีพ ลักษณะงาน 
♦ กีฬา หรือ กิจกรรมตางๆ  
♦ กอใหเกิดการระคายเคืองหรือการแพหรือเปลา  

      2.โดยทั่วไปสารกันแดดควรมีคาปองกันแสงแดด (SPF) เทากับหรือมากกวา 15 
 

(มีตอในหนา 4)               

สาระนารู : ครีมกันแดด เลือกใชอยางไร                                                                      (ตอจากหนา 2)  
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) 
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

3. ควรปองกันทั้ง UVA และ UVB 
4. ไมควรใชสารกันแดดที่มีนํ้าหอม เพราะวาน้ําหอมสามารถทําใหเกิดอาการแพไดบอย 
5. ควรทาหนากวาทาครีมทั่วไปเลก็นอย 
6. เม่ือมีเหงื่อหรือโดนน้ําควรทาสารกันแดดซ้ํา หรือใชสารกันแดดที่สามารถกนัน้ําได  

 
ที่มาของขอมลู  
♦ http://www.thaiclinic.com/sunscreen.html 
♦ http://www.doctorcosmetics.com/read_content.php?id=1852&pagetype=product 
♦ http://www.pandadumnam.com/scoop_uv.htm 

อารีย  คชฤทธิ ์
aree@dss.go.th 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : คําถามจากผูเขาอบรม  อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 

ถามถามถาม การที่เราใชแอลกอฮอลเพือ่ฆาเชื้อโรค หมายถงึ ใหใชแอลกอฮอลบริสุทธิห์รอืเปลา 
ตอบตอบตอบ    กอนอ่ืนขอเรียนใหทราบวาคณุสมบัติ แอลกอฮอลคือ ทําใหโปรตีนซึ่งเปนสารประกอบภายในเซลลของสิ่งมีชีวติ

ทั้งหลายจับตัวเปนกอน หรือทีเ่รียกวาตกตะกอนโปรตีน นะ  ทีน้ีถาเราจะใชแอลกอฮอลเพ่ือฆาเชื้อโรค ทาํลายจลุินทรีย  
       สาํหรับแอลกอฮอลบริสทุธ์ิ  หรือ 95%(ประมาณ)แอลกอฮอล ไมเหมาะเพราะ ถาเราใชแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ   

         ทันทีทีแ่อลกอฮอลซึมผานผนังเซลลของเชื้อโรค แอลกอฮอลบริสุทธ์ิจะทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอนอยางรวดเร็ว กลาย  
         เปนเกราะปองกันตัวเชือ้โรคไดอยางด ี ทําใหแอลกอฮอลไมสามารถซึมผานไปทาํลายเซลลอ่ืนๆได เชื้อโรคนีก็้จะนิ่งๆ  
         อยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไมถูกทําลาย เชือ้โรค ทั้งหมดยงัไมตาย  

       เราควรใช 70%แอลกอฮอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอนไดอยางคอยเปนคอยไป ไมรวดเร็ว 
         ทันทีเทา แอลกอฮอลบริสทุธ์ิ ดังนั้น 70%แอลกอฮอลจะซึมเขาไปในกลุมเซลลตางๆทั้งหมดไดอยางทั่วถงึ ทําให 
         เชื้อโรคทั้งหมดก็จะถูกทําลาย ตายไปในทีสุ่ด 

สาระนารู : ครีมกันแดด เลือกใชอยางไร                                                                      (ตอจากหนา 3)  

สํานกัหอสมุด และศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวทิยาศาสตรบริการ ไดจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เทคนคิการสืบคนสทิธิบัตรเพ่ือการตอยอดเทคโนโลยี (Patent searching for 

innovation) ในวันที่ 6-7 พ.ค. 2553 โดยมีจดุประสงคใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิบัตร 
(Patent) ไมวาจะเปนลักษณะของสารนิเทศที่ได วิธีการสบืคน แหลงขอมูลตางๆ ตลอดจนการนําสารนิเทศที่ไดจากเอกสาร
สิทธิบัตรมาประยุกตใชงานในการวิจยัพัฒนาเพ่ือผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ ซึ่งถือวาเปนการตอยอดเทคโนโลยีเพ่ือสราง
นวัตกรรม ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่ http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/f003.pdf 
คาลงทะเบียน 1,000 บาท สมัครไดทีคุ่ณวรศิรา โทร.02-201-7262 หรือที่ 02-201-7460   

อุดมลักษณ  เวียนงาม 
udomlak@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสทิธิบัตรเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี  

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

http://www.thaiclinic.com/sunscreen.html
http://www.doctorcosmetics/read_content.php?id=1852&pagetype=product
http://www.pandadumnam.com/scoop_uv.htm
mailto:aree@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/outlinepdf/f003.pdf
mailto:udomlak@dss.go.th
mailto:oratai@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71
Administrator
logoiso




