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สวัสดีปใหมไทย

ชาว พศ.สาร ทุกทานคะ
ปนี้อากาศรอนมาก
ทั้งประเทศไดรบ
ั ผลกระทบจากภัยแลงกันถวนหนา โปรดชวยกันเลนน้ําสงกรานต
อยางประหยัดดวยนะคะ ทานใดจะกลับตางจังหวัดเพื่อเยี่ยมญาติก็ขอใหเดินทาง
ปลอดภัย มีความสุขในวันสงกรานตกันทุกทานคะ
พศ. เราจะเปดฝกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา
ในตนเดือนพฤษภาคมนีแ
้ ลวนะคะ
สมาชิกทานใดมีความสนใจสามารถติดตอ
สอบถามหรือสมัครที่คุณอรทัย 0-2201-7437 คะ รับจํานวนจํากัด รีบหนอยนะคะ
นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th

ขาวฝกอบรม

วศ. อนุรักษวฒ
ั นธรรมไทย สานสายใย
ผูอาวุโส โดยจัดพิธี รดน้ํา ขอพรอดีต
ผูบริหารและผูบริหารปจจุบัน
9 เมษายน 2553

ขาววิทยาศาสตร

เดือน กรกฎาคม 2553
×พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ C008 การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวส
ิ ิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร
วันที่ 1-2 ก.ค. 2553
♦ I002 การใช UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ
วันที่ 6-9 ก.ค. 2553
♦ Q007 การจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 วันที่
12-13 ก.ค. 2553
♦ C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง วันที่ 14-15 ก.ค. 2553
♦ B004 การควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย วันที่ 19-20 ก.ค. 2553
♦ C006 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ วันที่ 21-22 ก.ค. 2553
♦ F004 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจาก
อินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ วันที่ 29-30 ก.ค. 2553
♦ T001 การวิเคราะหโลหะหนักในน้ํา วันที่ 29-30 ก.ค. 2553
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460

@ BLPD : บทเรียนจากหานปาและปรัชญามดแดง

สเต็มเซลลลิงวอกไขปริศนา
โรคสมองเสื่อมในคน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุ นารีเพาะเลี้ยง
สเต็มเซลลลิงวอก
ใหเติบโตเปนเซลลระบบ
ประสาท เพื่อใชเปนโมเดลศึกษากลไกการเกิด
อัลไซเมอร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) ศึกษาเซลลตนกําเนิดลิงวอก เพื่อหา
สาเหตุและแนวทางรักษาโรคระบบประสาทใน
มนุษย
เนื่องจากลิงวอกกับมนุษยมีความ
ใกลชิดทางพันธุกรรม ลักษณะการเกิดโรคใน
ลิงวอก
ขนาดสมองและเซลลระบบประสาท
ใกลเคียงกับมนุษยมากกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
จึงเหมาะใชเปนโมเดลศึกษากลไกการเกิดโรค
และแนวทางการรักษามากที่สด
ุ
(มีตอในหนา 2)
ดลยา สุขปติ
dollaya@dss.go.th

by Benchaporn

หานปาแตละตัว

เมื่อขยับปกบินมันจะสงแรงดึงดูดไปยังหานปาตัวที่ตามมา เนื่องจากทุกตัวบินเปน
รูปตัว V และแลวหานปาทั้งฝูงก็จะบินไปดวยกัน ดวยศักยภาพทีส
่ ูงขึ้นถึง 71
เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการบินเดี่ยว เหตุใดจึงเปนเชนนี้.....บทเรียนจากหานปาและปรัชญามดแดง
“...กรุณาอยาอานบทความนี้อก
ี ตอไปใหเสียเวลา
ถาทานคิดวาทานไมตองการทีจ
่ ะคบหากับใครและ
ตองการอยูเพียงลําพังในโลกกับตัวเองเทานัน
้ ซึ่งปราศจากสังคม เพื่อนฝูง หัวหนาลูกนอง และครอบครัว
เปรียบเสมือนชีวิตที่ไรสส
ี ันและจิตวิญญาณ แตถาทานตองการทีจ
่ ะมีเพื่อน (Need for Affiliation) ตองการ
ความสําเร็จ (Need for Achievement) ตองการความสุข (Need for Happiness) รับรองวา ทานจะไม
ผิดหวังเลยในการอานบทความนี้จนจบ...”
นี่เปนบทความของคุณปญญา มาศวรรณา หนวยงาน : KM Cop งานนิเทศสูค
 ุณภาพการศึกษา สพท.มค.1
ที่พูดเริ่มตนในบทความหานปาไดนาสนใจวา “การที่คนเราประสบความสําเร็จไดนั้น อาจเปนเพราะเงื่อนไข
ที่ประกอบกันหลากหลายประการ แตสิ่งที่ไมควรมองขามเลยก็คือ เบื้องหลังความสําเร็จของคนเรานั้นตองมี
คนอื่นๆ ทีค
่ อยใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุน ถาเราทําธุรกิจเราก็ตอ
 งการทีมงานที่รวมหัวจมทายดวยกัน ทํางานแบบเปน
ทีมเพื่อชวยพาทีมงานไปสูจุดหมายปลายทางที่วางไวใหได ”

(มีตอในหนา 2)
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@ BLPD : บทเรียนจากหานปาและปรัชญามดแดง
บทเรียนจากหานปาและปรัชญามดแดง
♦ http://www.mkarea1.go.th/mkkm/?name=research&file=readresearch&id=2
♦ http://www.thailandwisdom.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=358666&Ntype=6
เบญจพร บริสท
ุ ธิ์
benchaporn@dss.go.th

ขาววิทยาศาสตร : สเต็มเซลลลิงวอกไขปริศนาโรคสมองเสื่อมในคน (ตอ)

(ตอจากหนา 1)

นายชุติ เหลาธรรมธร ศูนยวิจย
ั เทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร กลาววา งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสาํ หรับแพทย โดยจะมีองคความรูไวรับมือกับโรคระบบประสาทในมนุษย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคระบบประสาททีถ
่ ายทอดทางพันธุกรรมอยางอัลไซเมอรและฮันทิงตัน ซึ่งเปนเปาหมายของ
การศึกษาครั้งนี้ โรคฮันทิงตัน พบมากในโซนยุโรปและอเมริกา เปนโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
ยีนทีช
่ ื่อ ฮันทิงทิน ที่อยูปลายโครโมโซมคูท
 ี่ 4 โดยเซลลสมองสวนควบคุมการ
เคลื่อนไหว เสื่อมสลายและตายไป ผูปวยไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกาย มีการกระตุกเกร็งของกลามเนื้อ สูญเสียสติปญ
 ญาไปทีละนอย กลายเปน
คนวิกลจริต ไมสามารถดูแลตัวเองไดในทีส
่ ด
ุ และเสียชีวต
ิ หลังจากปวยประมาณ
15-20 ป จากโรคแทรกซอน ขณะนี้ เราผลิตเซลลตนกําเนิดจากสัตวตระกูลลิงใน
หลอดทดลอง
พรอมทั้งดัดแปลงพันธุกรรมใหมย
ี ีนผิดปกติของโรคฮันทิงตันได
สําเร็จแลว สวนการจําลองการเกิดโรคอัลไซเมอร ยังตองรอผลการวิจย
ั ตอไป
นักวิจัยกลาว เปาหมายหลังจากนี้ ทีมวิจย
ั จะศึกษาหากลไกการเกิดโรคของเซลล
ที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง เพื่อดูการแสดงออกของโรคระดับเซลลวาเกิดจาก
สาเหตุอะไร เซลลมีการเปลีย
่ นแปลงอยางไรบาง สําหรับศึกษาหาวิธรี ับมือกับโรค
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะทีผ
่ านมา การรักษาโรคอัลไซเมอรและฮันทิงตัน ยัง
เปนการรักษาแบบตามอาการ
โดยยังไมพบวิธีรักษาทีห
่ ายขาด
หากงานวิจัย
ประสบความสําเร็จจะเปนประโยชนตอวงการแพทยทั่วโลก ทัง้ ดานการปองกันและ
รักษา แมวาอุบต
ั ิการณของทั้งสองโรคจะพบมากในยุโรปและสหรัฐ แตปจจุบันการ
จึงถือเปนความเสี่ยงสําหรับ
แตงงานระหวางคนไทยกับคนตะวันตกเพิ่มขึน
้
ลูกหลานจากครอบครัวดังกลาว
ยิ่งหากมีประวัตค
ิ นในครอบครัวเคยปวยเปนโรค
ฮันทิงตัน หรืออัลไซเมอรมากอน เด็กที่เกิดจะมีความเสี่ยงถึงรอยละ 50 การวิจย
ั
ดังกลาว ไดรับการสนับสนุนหองปฏิบัติการวิจย
ั จาก Yekes National Primate
Research Center Emory University School of Madicine ในสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 8 เดือน และทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ดร.รังสรรค พาลพาย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
โคลนนิ่งและเซลลตนกําเนิด เปนอาจารยที่ปรึกษา
ดลยา สุขปติ
dollaya@dss.go.th

สาระนารู : กระเทียมชวยลดกลิน
่ โคลนสาบควายจริงหรือ?

ไดอานขาวการวิจัย

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fighting-cowflatulence-with-garlic ที่เห็นวานาจะเปนประโยชนกับคนไทยเราทีถ
่ ือวาเปน
ประเทศเกษตรกรรม หรือชื่อเทหๆ วาเราเปนครัวของโลกวา“ปจจุบันเปนที่เขาใจกันวา การปลดปลอยกาซมีเทนจากปศุสต
ั วนั้น ถือ
วาเปนแหลงกาซเรือนกระจกขนาดใหญ Mootral (“moo” & “neutral”), มีความพยายามที่จะ
ลดกาซมีเทนทีว่ านี้ดวยการใชกระเทียมมาแกปญหา โดย Neem Biotech ใน Cardiff, Wales
ทําการสกัดสารจากระเทียมที่ชอ
ื่ allicin เพื่อนํามาใชผสมกับอาหารสัตว ให วัวและแกะไดกิน
พบวา
สารสกัดจากกระเทียมนี้สามารถไปลดกาซมีเทนทีเ่ กิดจากการผลิตแบคทีเรียที่อยูใน
ระบบการยอยอาหารของสัตวดงั กลาวไดถึง 15 เปอรเซ็นต David Williams, ประธานบริหาร
และ C E O
ของบริษัทตั้งเปาหมายของงานวิจัยนี้ไววา ตองผลิตอาหารสัตวที่มส
ี ารสกัดจาก
กระเทียมเพื่อไปลดปริมาณกาซมีเทนใหไดถงึ
94
เปอรเซ็นต
a a a a
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

รูปจาก http://gotoknow.org/file/
pundalert/view/28969
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แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : อาหารเลี้ยงเชือ
้ และปฏิกิริยาทางชีวเคมีสา
ํ หรับตรวจสอบเชือ
้ จุลน
ิ ทรียที่
กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ

เปดใหบริการแลว

สําหรับหลักสูตรอาหารเลีย
้ งเชือ
้ และปฏิกริ ิยาทางชีวเคมีสําหรับ
ตรวจสอบเชื้อจุลินทรียท
 ี่กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ เปนการฝกอบรม
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต http://www.e-learning.dss.go.th
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับหลักการเกิดปฏิกริ ิยาทางชีวเคมีในอาหารเลีย
้ งเชื้อชนิดตาง ๆ ตลอดจนวิธีการทดสอบและ
การอานผล
♦
♦
♦
♦

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวย
บทนํา
อาหารเลี้ยงเชือ
้ จําเพาะชนิด
การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี
ผลการทดสอบดวยอาหารเลีย
้ งเชื้อจําเพาะชนิด
อาหารเปนพิษ

และการทดสอบปฏิกิรย
ิ าทางชีวเคมีในเชื้อจุลินทรียท
 ี่กอใหเกิดโรค

โดยในหลักสูตรจะมีภาพประกอบผลการทดสอบ ที่ผูเรียนสามารถใชประกอบกับการปฏิบัติจริงได

ผูสนใจสามารถสมัครเรียนไดฟรีที่ http://www.e-learning.dss.go.th
ปทมา นพรัตน
nopparat@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ชนก ทวมจร
chanok@dss.go.th

ถาม

ผลการทวนสอบ และผลการสอบเทียบควรเก็บไวนานเทาไร?

ตอบ

ผลการสอบเทียบ ทวนสอบ มีคาเทากับบันทึกคุณภาพ ดังนั้นตองใชหลักการเดียวกับการเก็บบันทึกคุณภาพ คือตอง
คํานึงถึงระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑดว ย เพื่อใหสามารถสอบกลับไดเมือ
่ เกิดปญหากับผลิตภัณฑ โดยมิจําเปนตอง
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารเทานัน
้
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