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สวัสดีคะ

สมาชิก พศ. สาร ชวงปลายปงบประมาณ ของ
ทางราชการ เราจะมีโปรแกรมพิเศษนอกเหนือ
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับทํางานในปงบประมาณ
จากการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ตอไป เรื่องแรกคือการสํารวจความตองการฝกอบรม เพือ
่ นํามาจัดทําแผนฝก
อบรมปถัดไป
และเรื่องที่สองคือการสัมมนาประจําปเพื่อการประชาสัมพันธ
หนวยงานและขอบคุณลูกคาที่ใชบริการเสมอมา
มีการอภิปราย
เสวนาทาง
วิชาการที่นําความรู การเปลี่ยนแปลงใหมๆมาเลาสูกันฟง เพื่อทานจะไดตด
ิ ตาม
ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร หรืออบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ ตอไป.....
นอกจากนี้ยังไดรับทราบขอมูลดานความตองการฝกอบรมรวมถึงปญหา
่ าประทับใจคือ เราไดรับการตอบรับจากลูกคา เขา
อุปสรรคในการมาใชบริการ ทีน
รวมสัมมนามากถึง 350 คน (ไมรวมเจาหนาที่และบุคคลภายใน วศ.) มีคําถามที่
นาสนใจมากมาย หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมืออยางนี้ตลอดไป และ
เรายินดีนาํ เสนอสิ่งดีๆที่เปนประโยชน ตรงตามความตองการของลูกคาตอไปคะ

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ จัดสัมมนาเรื่อง
อุมาพร สุขมวง
“การสรางเสริมสมรรถนะบุคลากรและหองปฏิบัติการ
umaporn@dss.go.th
มุงสูมาตรฐานสากล” วันที่ 27 สิงหาคม 2553

ขาววิทยาศาสตร

ขาวฝกอบรม
แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554
เดือน พฤศจิกายน 2553

“โคเด็กซ” เรงควบคุม“จุลินทรียกอโรค” ใน
สินคาเกษตรและอาหารสงออก

×พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ Q004 ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 8-9 พ.ย. 2553
♦ Q001 สถิติสา
ํ หรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 17-18 พ.ย. 2553
♦ Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะหทดสอบ วันที่ 24-25 พ.ย. 2553
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
สมัครออนไลนไดที่ http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460

“โคเด็กซ” เรงปรับปรุงมาตรฐานการควบคุม“จุลินทรีย
กอโรค” ในสินคาเกษตรและอาหารสง ออกใหเกษตรกร
รายยอยปฏิบัติได
คาดเปนประโยชนตอผูผลิตผัก
ผูบริโภคผักสด และ ผูสง ออกอาหารทะเลไทย
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.)
เปดเผยวา
กระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะผูแทนไทยเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ โคเด็กซ สาขาสุขลักษณะอาหาร
(Codex Committee on Food Hygiene) ครั้งที่ 41 ซึ่ง
จัดขึ้นที่เมืองโคโรนาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
อานรายละเอียดตอ อารีย คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th
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หากพูดถึงอัมพวา

by Dollaya
ก็ขาดไมไดทต
ี่ องไปชมหิ่งหอย เพราะที่นี่ดงั มานานมาก

ดูหิ่งหอยนับรอยนับพันตัวที่อม
ั พวากัน นั่งเรือชมหิ่งหอย คลอยตามลําน้าํ
ดูธรรมชาติที่สรางมาแบบสมบูรณ คลอง
อัมพวาใชวา มากินๆๆๆๆแลวก็กินอยางเดียว
ที่นี่ยังมีหิ่งหอยใหดูใหชมกันอีกดวย
ชวงเดือนหาเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมุ ในรอบป จะมีหิ่งหอยจํานวนมากมาเกาะกิ่งตนโกงกางและตนลําพูอยูน
 ับรอยนับ
ตุลาคมของทุกป จะเปนเดือนที่มีหิ่งหอยมากที่สด
พันตัว เปลงแสงระยิบระยับแขงกัน แตเราก็สามารถชมหิ่งหอยไดตลอดทั้งปนะ
ชวงทีช
่ มหิ่งหอยทีด
่ ีทส
ี่ ด
ุ คือชวงหัวค่ํา เวลาประมาณ หนึ่งทุม-สองทุม
 เพราะหากชาไปกวานี้แสงของหิ้งหอยจะเริ่มออน
่ วก็ตองไปเร็วๆหนอย และจะใหดีหากดูหิ่งหอยแลวก็นอน
แสงลง เพราะยิ่งนานยิ่งดึกหิ่งหอยก็ออนแรงลง อยากดูอยากเทีย
โฮมสเตยแถวๆนั้นไปเลย ดีกวาขับรถกลับกรุงเทพ เพราะอาจจะทําใหงวงได เพราะเราไดทานอาหารทีต
่ ลาดน้าํ ยามเย็นแบบอิ่ม
หนําสําราญมาแลว ก็นั่งเรือเที่ยวชมหิ่งหอย ราคาที่พักก็ไมแพง ปลอดภัยไวกอนดีกวาคะ ตอนเชาจะไดตักบาตรรวมขันกันได
ี่ าไดไมไกลจากเมืองหลวง
ดวย เพราะตอนเชาจะมีพระออกมาบิณฑบาต บางก็เดินมา บางก็พายเรือมา เปนเสนหทห
หิ่งหอยตัวนอยนิดพวกนี้มีอายุอยูแค 14 วัน หรือประมาณสองอาทิตย อายุสั้นเหมือนแมลงทั่วๆไป ใชเวลาฟกตัวประมาณ
90 วัน อาศัยอยูบริเวณที่เปนน้ํากรอย หากน้ําไมสะอาดการเกิดของหิ่งหอยจะนอย แตถาหากน้ําสะอาดการเกิดของหิ่งหอยจะเยอะ
ขึ้น งั้นเราตองทําใหน้ําสะอาดๆไว เราจะไดมีหิ่งหอยไวดูไปอีกนานแสนนาน
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หิ่งหอยจะอยูรม
ิ น้ํา เกาะกิ่งไมโกงกางตามธรรมชาติ แตบานของหิ่งหอยคือตนลําพู หิ่งหอยที่อัมพวาจะเยอะมากทีส
่ ด
ุ คือ
คลองผีหลอก แตจะมีใหชมตามแมน้ําแมกลองดวย แตก็ไมเยอะเหมือนคลองผีหลอกคะ ชื่ออาจฟงดูนา กลัว แตความเปนมาของ
คลองผีหลอกไมธรรมดา เพราะวาชื่อคลองผีหลอกก็มาจากการหาปลาสมัยโบราณนั่นเอง

หิ่งหอยมีใหชมกันตามทีต
่ างๆดวย และมีหลายสายพันธุ แถวๆคลองบางคนทีก็มใี หชมกัน แตจะเปนหิ่งหอยชางตัว
หิ่งหอยจะใหญกวาที่อยูต
 ามคลองผีหลอกแตจะชอบอาศัยอยูตามตน มะพราว หิ่งหอยชางแสงสวางจะเยอะกวาหิ่งหอยตัวนอย แต
จะนิยมอยูกันเปนกลุมไมใหญ กลุมนึงจะมีประมาณสามถึงสีต
่ วั
การชมหิ่งหอยควรชมในยามคืนเดือนมืดหรือขางแรม เพราะถาหากเราไปชมหิ่งหอยยามขางขึ้น เราจะเห็นความงามของ
ธรรมชาติของเจาหิ่งหอยตัวนอยนอยลง เพราะความสวางจากดวงจันทรจะทําใหเรามองเห็นเจาหิ่งหอยที่พรอมเพียงกันสองแสง
ระยิบระยับ เหมือนนัดหมายกันมาวาตองมีจังหวะที่เขากันเปนกลุม เพราะฉะนั้นกอนการเดินทางก็ควรเช็คความพรอมใหดน
ี ะคะ
การลองเรือชมหิ่งหอยจะเปนวงรอบ หากเราชมเปนวงรอบก็จะใชเวลาอยูประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 20 นาที หากอยางไร
ควรสอบถามทางเรือกอนดีกวาวาเราควรจะไปแบบไหน อัตราคาบริการก็อยูที่คนละ 60-90 บาทโดยประมาณหากไปแบบซื้อตั๋ว
แตเรือก็บรรทุกไดไมเกิน 15 ทาน หรือหากอยากไปแบบสวนตัวก็ไดไมวากัน ราคาก็อยูประมาณ 600 บาท นั่งไดประมาณ
10 ทาน
ลักษณะทัว
่ ไปของหิ่งหอย
หิ่งหอย (Firefly ,Lightening bug) แมลงแสง แมลงคาเรือง หรือ แมลงทิ้งถวง
ทั่วโลกมีหิ่งหอยประมาณ 2,000 ชนิด หิ่งหอยตัวเต็มวัยเพศผูมีปก สวนเพศเมียมีทั้งปกและ
ไมมีปก บางชนิดมีปกสั้นมาก (Brachypterous) ชนิดที่ไมมีปก มีรูปรางลักษณะคลายตัว
หนอน หนอนของหิ่งหอยเปนตัวห้ํากินหอยฝาเดียว ไสเดือน กิ้งกือ และแมลงตัวเล็กๆเปน
อาหาร หิ่งหอยมีลักษณะเดน คือสามารถทําแสงไดทั้งระยะหนอน ดักแด ตัวเต็มวัย สวน
ระยะไขทําแสงไดเฉพาะบางชนิดเทานั้น
การทําแสงของหิ่งหอย
ี วัยวะทําแสง 2 ปลอง
หิ่งหอยมีอวัยวะทําแสงอยูบริเวณสวนทองดานลาง เพศผูมอ
เพศเมียมี 1 ปลอง แตบางชนิดตัวเต็มวัยเพศเมียมีรูปรางลักษณะคลายหนอนมีอวัยวะทํา
แสงดานขางของลําตัวเกือบทุกปลอง แสงของหิ่งหอย เกิดจากปฏิกิรย
ิ าของสาร Leciferin
เปนตัวเรงปฏิกริ ิยาและมีสาร Adenosine Triphosphate (ATP) เปนตัวใหพลังงาน ทําให
เกิดแสง หิ่งหอยทําแสงเพื่อการผสมพันธุและสื่อสารซึ่งกันและกัน ความถี่ของการกะพริบ
แสงของหิ่งหอยแตกตางกันตามชนิดของหิ่งหอย
แหลงอาศัยของหิ่งหอย
หิ่งหอยมีแหลงอาศัยแตกตางกัน บางชนิดอาศัยอยูบริเวณแหลงน้ําจืด แตบางชนิดอาศัยอยูบริเวณน้ํากรอย หรือปาชาย
เลน และมีอีกหลายชนิดอาศัยอยูบริเวณสวนปาที่มส
ี ภาพแวดลอมอุดมสมบูรณซึ่งไมเคยถูกทําลายมากอน
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วงจรชีวิตของหิ่งหอย
หิ่งหอยมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) คือมีระยะไข, ระยะหนอน, ระยะดักแด, ตัวเต็มวัย
โดยเพศเมียจะวางไขเปนกลุมใตใบพืชน้ํา เชน ใบจอกหรือวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ตามพื้นดินทีช
่ ุมชื้น แลวแตชนิดของหิ่งหอยไข
เมื่อฟกออกเปนตัวหนอนมีการลอกคราบ 4-5 ครั้ง จึงเขาดักแด แลวออกเปนตัวเต็มวัย
ประโยชนของหิ่งหอย
ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นเกิดความสวยงามตามธรรมชาติในยามค่าํ คืน
1. การกะพริบแสงระยิบระยับของหิ่งหอยจํานวนมาก
สามารถจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษได เชน การลงเรือชมหิ่งหอยที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ตราด
2. หิ่งหอยเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม
3. ระยะหนอนของหิ่งหอย เปนตัวทําลายหอย ซึ่งเปนสัตวอาศัยตัวกลางของพยาธิที่เปนสาเหตุของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
และพยาธิใบไมในสําไสคน
4. นักวิทยาศาสตร กําลังสนใจศึกษาคนควา สารลูซิเฟอริน ในหิ่งหอยซึ่งเชือ
่ วาสามารถนํามาใชประโยชนในดานการแพทย
และดานพันธุวศ
ิ วกรรม
ขอแนะนําสําหรับการชมหิง
่ หอย
♦ ชวงเวลาหรือฤดูกาลที่เหมาะสม โดยปกติแลวหิ่งหอยจะมีตลอดทั้งป แตจะมากในฤดูรอน และฤดูฝน โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนตั้งแตเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
♦ เลือกชวงเวลาที่เปนขางแรม เนื่องจากแสงของหิ่งหอยมีเพียงเล็กนอยเทานั้น ถาเปนเวลาขางขึ้น ทองฟาจะสวาง ทําให
เห็นแสงของหิง่ หอยไมชด
ั เจน จึงควรเลือกวันที่ทองฟามืดมิด
♦ เลือกชวงเวลาที่น้ํามาก จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดทีอ
่ ยูใกลทะเล น้ําจะขึ้น-ลง อยูตลอดเวลา ควรจะเลือกวันที่น้ํา
มาก เพราะเรือสามารถเขาไปใกลกับตนลําพูซึ่งหิ่งหอยเกาะอยู ทําใหสามารถเห็นแสงของหิ่งหอยไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
♦ เลือกผูใหบริการ การลองเรือชมหิ่งหอยในยามค่ําคืน เรือจะวิ่งไปตามแมนา
้ํ และลําคลองที่มืด หิ่งหอยจะมีอยูเปนจุดๆ ใน
บริเวณที่แตกตางกัน ถาหากผูใหบริการไมมค
ี วามชํานาญในเสนทางและรูแ
 หลงที่อยู หรือใหบริการในเสนทางทีส
่ ั้นเกินไป
ยอมทําใหนักทองเที่ยวเห็นหิ่งหอยไดนอย ซึง่ ควรตรวจสอบระยะทางการลองเรือชมหิ่งหอยกับผูใหบริการเสียกอน
ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.kapook.com , http://www.maeklongtoday.com
ดลยา สุขปติ
dollaya@dss.go.th

ขาววิทยาศาสตร (ตอ)
เพื่อรวมพิจารณามาตรฐานสุขลักษณะอาหารตางๆนั้น สามารถบรรลุขอตกลงผานรางมาตรฐานใหคณะกรรมาธิการโคเด็กซรับรอง
3 เรื่อง คือ มาตรฐานหลักเกณฑการปฏิบัตท
ิ างสุขลักษณะสําหรับผักใบบริโภคสด (Fresh Leafy Vegetables) ซึ่งไดปรับปรุง
เนื้อหาใหเกิดความยืดหยุนเพือ
่ ใหเกษตรกรรายยอยสามารถนําไปปฏิบัติได อาทิ การปองกันการปนเปอนจากสัตวปาและปศุสัตว
น้ําใชในการเกษตร การใชปย
ุ คอกและปุย
 หมัก รวมทั้งการจัดทําเอกสารคูม
 อ
ื การทํางาน (Standard Operating Procedure) และ
การปฏิบัตใิ นการเก็บรักษาและขนสงผักสด เปนตน
นอกจากนี้ยังเห็นชอบในแนวทางการใชหลักการทัว่ ไปทางสุขลักษณะอาหารสําหรับควบคุมเชื้อ Vibrio species ใน
อาหารทะเล และมาตรการควบคุมเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในหอยสองฝา ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอของประเทศไทย ทั้งชื่อเอกสาร นิยาม และขอกําหนดการตรวจเฝาระวังเชื้อจุลินทรียในแหลงเพาะเลี้ยง อนาคตคาดวา
จะเอื้อประโยชนตอการสงออกสินคาอาหารทะเลของไทยคอนขางสูง
“สวนแนวทางการควบคุมเชื้อ Campylobacter และ Salmonella species ในเนื้อไก ยังไมไดขอสรุปที่ชด
ั เจน เนื่องจาก
เกิดความขัดแยงในประเด็นเรื่องการใชสารคลอรีนและสารเคมีอื่นเพื่อลดปริมาณเชื้อทั้ง 2 ชนิดดังกลาว ซึ่งตองรอรายงานผล
่ งที่อาจเกิดขึ้นจากการใชคลอรีนในการผลิตอาหารซึง่
FAO/WHO จะ
การศึกษาอยางเปนทางการดานประโยชนและความเสีย
จัดทําแลวเสร็จในป 2553” นายนิวัติ กลาว
ผอ.มกอช.กลาวอีกวา รางมาตรฐานอีกฉบับที่ควรติดตาม คือ รางหลักเกณฑการปฏิบัตท
ิ างสุขลักษณะสําหรับควบคุม
เชื้อไวรัสในอาหาร
ซึง่ ผูแทนไทยเสนอใหปรับปรุงขอบขายของรางหลักเกณฑเนนการควบคุมไวรัสในอาหารพรอมบริโภค
(Ready-to-eat food) ทั้งยังมีประเด็นใหมทค
ี่ าดวาจะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป คือ การทบทวนหลักการในการจัดทําและ
นําเกณฑทางจุลชีววิทยาไปใชในอาหาร
ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญมากเนื่องจากจะสงผลกระทบกับขอกําหนดเกณฑทางจุล
ชีววิทยาที่ใชอยูในปจจุบัน
“ขณะนี้ปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใ นสินคาพืชผักและผลไมสงออก
เปนปญหาสําคัญของไทยที่ตองเรงแกไข
เรงดวน เนื่องจากประเทศผูนาํ เขาปลายทางไดแจงเตือนการตรวจพบจุลินทรียปนเปอนอยางตอเนื่องและบอยครั้ง โดยเฉพาะเชื้อ
Salmonella spp. และเชื้อ E.coli ปนเปอนในผักสวนครัวทีส
่ งออกไปสหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดนําเขารายใหญ หากไมเรงแกไข
ปญหาดังกลาว ในระยะยาวอาจกระทบตอการสงออกสินคาพืชไทยโดยรวม เนื่องจากผูนําเขาไดมีมาตรการตรวจสอบและควบคุม
การนําเขาเขมงวดมากขึ้น การสงออกอาจชะลอตัวและหยุดชะงัก” ผอ.มกอช.กลาว
ที่มา : มกอช. : http://www.acfs.go.th
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ISO 9001

QMS 002

สาระนารู : จีเอ็มโอ

ภาพจาก : http://www.odec.ca/projects/2006/bach6k2/background.htm

จีเอ็มโอ คืออะไร
จีเอ็มโอเปนตัวยอของชื่อเต็มที่เรียกวา
Genetically Modified Organism หมายถึงสิ่งมีชีวต
ิ ที่ไดจากการเปลีย
่ นถายหนวย
พันธุกรรม (gene) สิ่งมีชีวต
ิ ดังกลาว อาจจะเปนพืชหรือสัตวก็ได แตความนิยมการเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรมของพืชมากกวา
เพราะใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถเปลีย
่ นถายหนวย พันธุกรรมทําไดงายกวา รวมไปถึงสามารถศึกษาผลกระทบที่
้ อายุ (generation) ของพืชโดยใชเวลาในการศึกษาที่สั้นกวาในสัตวซึ่งแตละชั้นอายุสัตว (life cycle) จะตองใช
ไดจากหลายชัน
เวลานาน อาหารทีม
่ ีสวนประกอบของ จีเอ็มโอ โดยทัว่ ไปเรียกวา GM Foods GE Foods(genetic engineering foods)
อางอิง : สมบัติ คงวิทยา จีเอ็มโอ วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ ปที่ 53 ฉบับที่ 163 หนา 27-31

สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิง
สวัสดีคะ ทุกทาน สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ขอขอบคุณทุกทานทีส
่ นใจขาวการฝกอบรมของ
สํานักฯ สําหรับเดือนนี้ ขอแนะนําหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูท
 ี่อยูในงานปฏิบัติการสาขาจุลชีววิทยา
สํานักฯ จะจัดฝกอบรม หลักสูตร “การทดสอบจุลินทรียใ นน้าํ และเครื่องดื่ม” สําหรับผูปฏิบต
ั ิงานในหองปฏิบัติการสาขาจุล
ชีววิทยา ในวันที่ 8-10 กันยายน 2553 โดยวิทยากรที่มีคุณภาพของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ความรูท
 ท
ี่ านจะไดรบ
ั คือ
♦ ความรูเกี่ยวกับการทดสอบจุลน
ิ ทรีย ในน้ําดื่ม
♦ ขอกําหนด มาตรฐานเกณฑคณ
ุ ภาพทางจุลน
ิ ทรียในน้ําดื่ม
♦ เทคนิคตางๆในการทดสอบที่ใชในหองปฏิบัตก
ิ าร
♦ การควบคุมคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา
สํานักฯขอเรียนใหทา นที่ปฏิบัตงิ านในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
และทานทีท
่ ําหนาที่ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
ทดสอบ ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ น้ําดื่ม จะไดรับประโยชนจากการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้เปนอยางยิ่ง
อรทัย ลีลาพจนาพร
oratai@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : คําถามจากผูเขารวมสัมมนา วันที่ 27 ส.ค. 2553

อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

ถาม

การสอบเทียบ บิวเรต ขนาดความจุ 50 มล. พบวาปริมาตรในชวง 0-25 มล. มีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน
คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีก
่ ําหนดในขอกําหนดคุณลักษณะของเครือ
่ งแกว (tolerance) ปริมาตรในชวง
0-50 มล.มีคา
 ความคลาดเคลื่อนสูงกวาคา tolerance สามารถนําบิวเรตไปใชงานในบางชวงปริมาตรที่สอบ
เทียบผานไดหรือไม

ตอบ

ไมสามารถนําไปใชงานตามที่กา
ํ หนด เนื่องจากปริมาตรไมถูกตอง และไมควรนํามาใชงานเฉพาะในชวง
ปริมาตรที่นอ
 ยกวา 25 มล. เนื่องจากการใชงานที่เหมาะสม ควรใชปริมาตรอยางนอย ¾ ของปริมาตร
ทั้งหมด
โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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