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พศ. เซยไฮ!!

สวัสดีคะ

เวลาผานมา แลวก็ผา นไปเร็วมากนะคะ ในชวงเวลา
8-9 เดือนที่ผา นมา ทานไดเขามาเยี่ยมเยียน สํานักฯ
และไดสมัครเขารับการฝกอบรมไปแลวกี่หลักสูตรคะ พวกเราตั้งหนาตั้งตา คอย
ตอนรับทานทุกเวลา
ในปงบประมาณใหมนี้ สํานักฯ ยังคงมีหลักสูตรใหมๆ นําเสนอใหทานได
เพื่อเพิ่มความรูเ กี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติตา งๆ ที่เห็นวาสําคัญ จําเปนตอทาน ในงาน
การวิเคราะหทดสอบ การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่พวกเราอยากจะกราบเรียนใหทานรับทราบคือ
คําชีแ
้ นะ ขอเสนอแนะตางๆ ของทาน เปนสิ่งมีคาสําหรับสํานักฯ อยางยิ่ง เพื่อ
สํานักฯ จะไดนาํ ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตอไป
หวังเปนอยางยิง่ ที่จะไดพบกับทาน ในการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของ
สํานักของเรา สวัสดีคะ
อรทัย ลีลาพจนาพร
oratai@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตรบริการ เปด
“ศูนยเชี่ยวชาญดานแกวแหงแรกของไทย”
วันที่ 8 กันยายน 2553

ขาววิทยาศาสตร
พบวิธีสง "น้ําตาลนาโน" ตรงเขาสูเซลล
อาวุธใหมพิฆาตมะเร็งราย

ขาวฝกอบรม
แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554
เดือน ธันวาคม 2553
×พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ C004 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร วันที่ 8-9 ธ.ค. 2553
♦ Q005 การตรวจสอบความใชไดของวิธี(ทางเคมี) วันที่ 15-16 ธ.ค. 2553
♦ C007 การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วันที่ 20-21 ธ.ค. 2553
♦ C001 ความไมแนนอนของการวัด(ทางสอบเทียบ) วันที่ 22-23 ธ.ค. 2553
♦ B004 การควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย วันที่ 27-28 ธ.ค. 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

การรักษาดวยเคมีบําบัด หรือที่นิยมเรียกวา
"คีโม" นั้นเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกําจัด
เซลลมะเร็งรายของการแพทยแผนปจจุบัน เทียบ
ไดกับการกระหน่ําปนลูกซองยิงกระสุนลูกปรายเขา
ใสผูกอการรายซึ่งอยูทามกลางผูบริสุทธิ์
ทําให
ตองพบชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน ยังผลใหผูปวย
ตองทนทุกขทรมาน
คณะนักวิจัยนําโดย ดร.แดน เพียร และ
ศ.ริโมนา มารกาลิต มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ มหา
วิทยาลัยที่ใหญที่สุดของอิสราเอล
ประสบความ
สําเร็จในการคิดคนโมเลกุลน้ําตาลนาโน

อานรายละเอียดตอ

@ BLPD : การเตรียมความพรอมหลังเกษียณ

อําไพพรรณ ศักดิ์ศริ ิ
ampaiphun@dss.go.th

by Panya

้นเดือนกันยายน 2553 นี้ จะมีทานผูใหญหลายคนเกษียณอายุราชการ
เนื่องจาก สิรวมทั
้ง ทานผูใ หญที่กระผมใหความเคารพนับถือดวย

เกษียณอายุราชการ ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
[กะเสียน-] ก. ครบกําหนดอายุรับราชการ, สิน
้ กําหนดเวลารับราชการหรือการทํางาน, พูดสั้น ๆ วา เกษียณ
ก็มี โดยสวนใหญแลวประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักถือกําหนดใหบค
ุ คลที่มีอายุ 60
ปบริบูรณ ตองเกษียณอายุพนจากสภาพการทํางาน เพื่อใหรางกายไดพก
ั ผอนจากการตรากตรํา ทํามาหา
ิ ที่ผานมา
เลี้ยงชีพตลอดชวงชีวต
การเตรียมตัวเองใหมีความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทีจ
่ ะเกิดขึ้น เพื่อใหแนใจวา ในอีก
หลาย ๆ ปขางหนา หลังจากที่เกษียณไปแลว จะยังคงสามารถดํารงชีวต
ิ อยูไดอยางมีความสุข จวบจนวาระ
สุดทายของชีวต
ิ ดังนั้นเพื่อใหการดํารงชีวิตภายหลังเกษียณเปนไปอยางราบรื่นและมีความสุข จึงควรใสใจ
กับประเด็นตาง ๆ ดังนี้
่ ีประโยชน
1. สุขภาพดีตองมากอน เพราะคําวา "ไมเปนไร" ใชไมไดกับเรื่องสุขภาพ ตองดูแลสุขภาพตนเองใหดี ทานอาหารทีม
และออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
2. ฐานะการเงินราบรื่น เพราะใชวาเกษียณแลวจะไมตองใชเงินซะเมื่อไหร จึงตองรูจ
 ก
ั ประหยัด อดออม ถาหาเพิ่มไดก็ดี และที่
สําคัญตองใชจายเงินใหเปน
3. แนวทางสรางความสุข การอยูกับตนเอง พึ่งพาตนเอง ทําใจใหเปนสุข หันหนาพึ่งพระธรรม เปนเรื่องสําคัญของคนเกษียณ
แลวครับ
ปญญา คําพยา : Kpanya@dss.go.th
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สาระนารู : อวน อวน อวน

ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

คําวา

“อวน” หมายถึง “มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ” ภาษาอังกฤษใชคาํ วา fat
(อวน), obese (อวนพลี), chubby (อวนจ้ําม้ํา), plump (อวนทวน), freshy
(อวนฉุ) แตจะอวนแบบใดก็ตาม คําวา “อวน” ดูเหมือนจะตามหลอกหลอนหญิง
สาวใหเกิดอาการวิตกกังวลกันอยูเสมอ บอยครั้งเราจะไดยินในหมูส
 าวๆ วา ...
“เมื่อวานฉันกินเยอะ รูส
 ึกอวนมากกกกกก” … “พักนีฉ
้ ันอวน แขนใหญมากเลย”
… และอื่นๆ อีกมากมาย คําวา “หมู” ก็เปนอีกคําทีส
่ ื่อความหมายเชนเดียวกับ
คําวา “อวน” เชน … “เมื่อไรคุณจะเลิกกินซะที อวนจนจะกลายเปนหมูอยูแ
 ลว”
… “ยัยหมูอวนนนนนนนนนนนน” … “ขาเธอเรียวสวยจัง ดูขาฉันสิ อวนอยางกับ
ขาหมู”
ความอวนเกิดไดจากปญหาหลายดาน เชน กินเยอะ กินๆ นอนๆ ไมออก
่ ําใหคนเราอวนไดดวย
กําลังกาย อวนตามพันธุกรรม ฮอรโมนก็เปนสวนหนึ่งทีท
เชนกัน ตัวอยางของฮอรโมนที่เกี่ยวของกับความอวน เชน ฮอรโมนเพศหลาย
่ ลิตในรังไข ซึ่งหากมี
ชนิด เชน ฮอรโมน Estrogen เปนฮอรโมนเพศหญิงทีผ
ปริมาณต่ํากวาปกติ ก็จะทําใหมีน้ําหนักขึ้นไดงาย สาเหตุเกิดจากการที่รางกาย
ตองควบคุมระดับฮอรโมน Estrogen ไว ฮอรโมนนี้สามารถไดจากเซลลไขมัน หากวาในผูหญิงที่มค
ี วามผิดปกติในระดับฮอรโมน
หรือฮอรโมน estrogen ต่ํากวาปกติ ก็จะเกิดการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการเผาผลาญของเซลลไขมันที่ตา่ํ จะทําใหอวน
่ ของน้ําหนักตัวโดยตรง
งาย นอกจากนี้ฮอรโมน Progesterone ซึ่งผลิตขึ้นในรังไขเชนกัน ถึงแมวาจะไมสงผลกระทบตอการเพิม
แตก็สงผลกระทบทางออม เพราะถาฮอรโมนชนิดนี้มรี ะดับลดลง จะทําใหรางกายเก็บสะสมน้ําไวมากขึ้น ทําใหเกิดอาการบวมน้ํา
หรือดูอวนขึ้นนัน
้ เอง
ตอตานฮอรโมน ฮอรโมน Insulin
ซึ่งทําใหรา งกายเปลี่ยนพลังงานที่
ไดรับเปนไขมัน และทําใหน้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สาววัยทองยังตอง
พบกับภาวะฮอรโมน E s t r o g e n
ลดลงอีกดวย
การกินของหวานมากๆ จะทํา
ใหฮอรโมน Insulin ที่ควบคุมการ
เผาผลาญของรางกาย มีปริมาณที่
เพิ่มขึ้นและลดลงอยางรวดเร็ว ทําให
เกิดความรูส
 ึกหิวเร็วขึ้น
กอใหเกิด
การกินที่มากขึน
้ และความอวนที่
ตามมา การลดความอวนดวยการอด
ขาวเปนเวลานานๆ หรือการอดขาว
หนึ่งมื้อตอวัน
จะทําใหฮอรโมน
Ghrelin หรือฮอรโมนทีท
่ ําใหเกิด

ฮอรโมน Testosterone และ
Androgen ที่ผลิตทั้งในผูห
 ญิงและ
ผูชายก็เกี่ยวของกับความอวนดวย
เชนกัน ฮอรโมน Testosterone นั้น
ชวยสรางกลามเนื้อซึ่งเซลลกลามเนื้อ
เผาผลาญพลังงานไดดีและชวยรักษา
สภาพรางกายใหมีอัตราการเผาผลาญ
ที่สูง ถามีฮอรโมนชนิดนี้นอย รางกาย
ก็จะสูญเสียเซลลกลามเนื้อ ทําใหการ
เผาผลาญต่ําและน้ําหนักของรางกาย
เพิ่มขึ้น สวนการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน
Androgen ซึ่งพบมากในอาการสาว
วัยทอง จะทําใหเกิดการสะสมไขมัน
บริเวณหนาทองและเอว ทั้งนี้ ความ
อวนในสาววัยทองอาจจะหลีกเลี่ยง
ลําบาก เพราะสาววัยทองจะเกิดการ

ความอยากอาหารหลั่งออกมามากขึ้น ผลก็คือคุณจะกินสิ่งแรกทีค
่ ุณเห็นและกินมากขึ้นนัน
้ เอง นอกจากนี้ เมื่อเกิดอาการเครียด
รางกายจะเกิดการหลั่งฮอรโมน Cortisol ซึ่งไมวาคุณจะเครียดหนักจากอุบัติเหตุ หรือเครียดนอยจากแฟนกวนประสาท ฮอรโมน
Cortisol ที่ชวยสะสมไขมันก็จะถูกหลั่งออกมา ซึ่งจะนําไขมันไปเก็บไวบริเวณรอบเอว ทําใหเอวคุณเริ่มหนาเปนชั้นๆ นัน
่ เอง
สําหรับสาวๆ ที่อวนอยูแลวหรือกลัวอวน ก็ควรออกกําลังกาย 3-4 ครั้งตอสัปดาห เพราะการออกกําลังกายจะชวยสราง
กลามเนื้อเพื่อใชในการเผาผลาญพลังงาน ควรนอนหลับใหเพียงพอ ไมเครียด อยากินของหวานมากเกินไป และหามอดขาว
เด็ดขาด ควรกินนอยๆ หลายๆ มื้อ เพื่อรักษาสมดุลของฮอรโมนชนิดตางๆ ในรางกาย สําหรับสาวๆ ทีใ่ กลเขาสูวัยทองก็ควรเขารับ
การแนะนําจากแพทยหรือคลินก
ิ วัยทอง เพื่อเตรียมการปองกันความอวนตอไป ...
ปวีณา เครือนิล
paweena@dss.go.th
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ขาววิทยาศาสตร (ตอ)
พบวิธีสง"น้ําตาลนาโน"ตรงเขาสูเซลล อาวุธใหมพิฆาตมะเร็งราย

การรักษาดวยเคมีบําบัด หรือที่นิยมเรียกวา "คีโม" นั้นเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สด
ุ ในการกําจัดเซลลมะเร็งรายของ
การแพทยแผนปจจุบัน เทียบไดกับการกระหน่ําปนลูกซองยิงกระสุนลูกปรายเขาใสผูกอการรายซึ่งอยูท
 ามกลางผูบริสท
ุ ธิ์ ทําให
ตองพบชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน ยังผลใหผูปวยตองทนทุกขทรมาน
ี่ ุดของ
คณะนักวิจัยนําโดย ดร.แดน เพียร และศ.ริโมนา มารกาลิต มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ มหาวิทยาลัยทีใ่ หญทส
อิสราเอล ประสบความสําเร็จในการคิดคนโมเลกุลน้ําตาลนาโน ซึ่งสามารถจับไดกับรีเซ็ปเตอรจําเพาะของเซลลมะเร็งเทานั้น และ
ปลอยสารเคมีเขาไปในเซลลมะเร็งดังกลาวโดยตรง สงผลใหสามารถทําลายเซลลมะเร็งไดอยางจําเพาะ และไมสงผลกระทบตอ
เซลลปกติ ยังผลใหผูปวยเผชิญกับอาการแพสารเคมีที่นอยลงมาก เนื่องดวยปริมาณสารเคมีที่นอยลง
ดร.เพียร กลาววา โมเลกุลน้ําตาลดังกลาว เปรียบไดกับระเบิดดาวกระจาย หรือคลัสเตอร บอมบ ที่นําวิถีพุงตรงเขาหา
เซลลเปาหมายกอนจะปลอยตัวยาเขาใสแบบปูพรมภายในเซลลมะเร็ง
โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการรักษาโรคมะเร็งได
หลายชนิด เชน มะเร็งปอด เม็ดเลือด ลําไส เตานม มดลูก ตับออน และมะเร็งสมองบางประเภท ทัง้ ตัว โมเลกุลน้าํ ตาลซึ่งทํา
หนาที่เปนพาหนะถูกสังเคราะหขึ้นจากสารอินทรีย และสามารถยอยสลายตัวเองไดหลังจากทําหนาที่เสร็จจึงมีความปลอดภัยตอ
ผูปวยมากกวาการบําบัดดวยวิธีอื่นที่ใชอยูในการแพทยแผนปจจุบัน
โดยบริษัทเวชภัณฑ ORUUS ในรัฐแคลิฟอรเนีย ของสหรัฐ ไดนําเทคโนโลยีดังกลาวไปจดสิทธิบัตร และเตรียมนําเขาสู
กระบวนการทดสอบความปลอดภัยทางการแพทยภายในเวลาไมเกิน 2 ป
อางอิง
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNVE14TURnMU13PT0=&sectionid=
TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1DMHdPQzB6TVE9PQ==
อําไพพรรณ ศักดิ์ศิริ
ampaiphun@dss.go.th
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ISO 9001

QMS 002

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : ฝกอบรมทุกเวลา ทุกสถานที่

สวัสดีคะทุกคน

กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ
ขอแนะนําการอบรมทีท
่ ุกทานสามารถอบรมไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ ผานคอมพิวเตอรเครือขาย หลักสูตรฝกอบรมนี้เปนไปตาม
มาตรฐานขอกําหนด Scorm (Shareable Content Object Preference
Model ) ที่ถูกยอมรับกันมากที่สด
ุ ผูท
 ี่เรียนเนื้อหาหลักสูตรครบ 100%
ภายในเวลาที่กําหนด โดยใชเวลาเรียน แตละหลักสูตรไมนอ
 ยกวา 2 ชั่ว
ดมง ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนไมนอยกวา 80 % และสง
แบบฝกหัดครบตามเงื่อนไขของแตละหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตร
อิเล็กทรอนิกส (e-certificate) จากกรมวิทยาศาสตรบริการ โครงการดีดี
อยางนี้ ไมเสียคาใชจายดวยนะคะ ทานที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาไดที่
http://www.e-learning.dss.go.th
ปทมา นพรัตน
nopparat@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : สารละลายมาตรฐาน (standard solution)
ถาม
ตอบ

ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th

สารละลายมาตรฐานคืออะไร มีกี่ประเภท ?
สารละลายมาตรฐาน (standard solution) เป น สารละลายที่ท ราบความเขมขนแนนอน สารละลายที่ ใ ชสํา หรับการ
วิเคราะห โดยวิธีวัดปริมาตร แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ
และสารละลายมาตรฐานตติยภูมิ
1. สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard solution) ทราบความเขมขนที่แนนอนไดจาก น้ําหนักของสารที่
ชั่งมา และปริมาตรที่เตรียม หรือทราบไดจากปริมาตรของสารมาตรฐานเขมขนที่ปเปตมาและปริมาตรที่เตรียมเปน
สารละลาย เครื่องแกววัดปริมาตร และเครื่องชั่งที่ใชในขั้นตอนของการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิจะตองมี
ความถูกตอง แมนยําสูง ผานการสอบเทียบอยางถูกตองเหมาะสม และมีการรายงานผลการสอบเทียบอยางชัดเจน
เตรียมจากสารเคมีเกรดสารมาตรฐาน สารเคมีที่จัดเปนสารมาตรฐานปฐมภูมิไดจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1 .1 มี ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ สู ง 9 9 .9 % ขึ้ น ไ ป มี ก า ร ร า ย ง า น ช นิ ด แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร ม ล ทิ น
(impurities) อยางชัดเจน
1.2 มีความเสถียรในบรรยากาศปกติ ไมสลายตัวเมื่อโดนแสง ความรอน และไมดูดความชื้น
1.3 มีน้ําหนักโมเลกุลสูง
1.4 ละลายได ดี ใ นตั ว ทํ า ละลายที่ ห าได ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร เช น น้ํ า และต อ งเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
ตัวกลางที่ใชในการเทียบมาตรฐาน
1.5 ไมมีโมเลกุลของน้ําในโครงสราง
1.6 ไมเปนสารพิษอันตราย
ตั ว อย า งสารมาตรฐานปฐมภู มิ ได แ ก Potassium hydrogen phthalate (KHP), Sodium carbonate (Na2 CO3 )
และ Potassium dichromate (K2Cr2O7)
2. สารละลายมาตรฐานทุติย ภูมิ (secondary standard solution) เปนสารที่ทราบความเขมขนที่แนนอนไดจากการ
เทีย บมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิเทา นั้น สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิเตรียมจากสารที่ไมใชสาร
มาตรฐานปฐมภู มิ สารเคมี เครื่ อ งแก ว วั ด ปริ ม าตร และเครื่ องชั่ ง ที่ใ ช ใ นการเตรี ย มไมจํ า เปน ต อ งมีค วามถู ก ต อ ง
แมนยําสูงเทากับการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ เนื่องจากความเขมขนที่ไดจากการเตรียมจะเปนเพียงความ
เขมขนโดยประมาณ ซึ่งตองนํา มาเทียบมาตรฐานกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิจึงจะไดความเขมขนที่แ นนอน
ตัวอยางของสารมาตรฐานทุติยภูมิ ไดแก Sodium hydroxide (NaOH), Potassium hydroxide (KOH), Sulfuric
Acid (H2SO4) และ Hydrochloric acid (HCl)
3. สารละลายมาตรฐานตติยภูมิ (tertiary standard solution) สารละลายมาตรฐานประเภทนี้ เปนเหมือนสารละลาย
เฉพาะกิจ โดยทั่วไปแลวไมมีสารเคมีใดที่จัดเปนสารมาตรฐานตติยภูมิอยางแทจริง สารละลายมาตรฐานตติยภูมิมัก
เกิดจากกรณีที่หองปฏิบัติการไมสามารถหาสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิมาเทียบมาตรฐานหาความเขมขนที่แนนอน
ของสารละลายมาตรฐานที่เราตองการใชงานได จึงตองเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิอื่นๆ เพื่อหาความเขมขน
ที่ แ น น อนของสารละลายมาตรฐานทุ ติ ย ภู มิ แล ว ใช ส ารละลายมาตรฐานทุ ติ ย ภู มิ นั้ น มาหาความเข ม ข น กั บ สาร
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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