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 เนื่องจาก  สิ้นเดือนกันยายน 2553 น้ี จะมีทานผูใหญหลายคนเกษียณอายุราชการ    
 รวมทั้ง ทานผูใหญที่กระผมใหความเคารพนบัถือดวย 

 

เกษียณอายุราชการ   ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
[กะเสียน-] ก. ครบกําหนดอายุรับราชการ, สิน้กําหนดเวลารบัราชการหรือการทาํงาน, พูดสั้น ๆ วา เกษียณ 
ก็มี โดยสวนใหญแลวประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มักถือกําหนดใหบุคคลที่มีอายุ 60 
ปบริบูรณ ตองเกษียณอายุพนจากสภาพการทํางาน เพ่ือใหรางกายไดพักผอนจากการตรากตรํา ทํามาหา
เลี้ยงชีพตลอดชวงชีวติที่ผานมา 

การเตรยีมตัวเองใหมีความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน เพ่ือใหแนใจวา ในอีก
หลาย ๆ ปขางหนา หลังจากที่เกษียณไปแลว จะยังคงสามารถดํารงชีวติอยูไดอยางมคีวามสุข จวบจนวาระ
สุดทายของชีวติ ดังนั้นเพ่ือใหการดํารงชวีิตภายหลังเกษียณเปนไปอยางราบรื่นและมคีวามสุข จึงควรใสใจ
กับประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1. สุขภาพดตีองมากอน เพราะคาํวา "ไมเปนไร" ใชไมไดกับเรื่องสุขภาพ ตองดูแลสุขภาพตนเองใหดี ทานอาหารทีมี่ประโยชน   
     และออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอ 
2. ฐานะการเงินราบรื่น เพราะใชวาเกษียณแลวจะไมตองใชเงินซะเมื่อไหร จึงตองรูจกัประหยดั อดออม ถาหาเพิ่มไดก็ดี และที่ 
     สําคัญตองใชจายเงินใหเปน 
3. แนวทางสรางความสุข การอยูกับตนเอง พ่ึงพาตนเอง ทําใจใหเปนสขุ  หันหนาพ่ึงพระธรรม เปนเรื่องสําคัญของคนเกษียณ   
     แลวครับ                                                                                                   

ปญญา  คําพยา : Kpanya@dss.go.th 

  สวัสดีคะ  เวลาผานมา แลวก็ผานไปเรว็มากนะคะ ในชวงเวลา    8-9 เดือนที่ผานมา ทานไดเขามาเยี่ยมเยยีน สํานักฯ 
และไดสมคัรเขารับการฝกอบรมไปแลวก่ีหลักสูตรคะ พวกเราตั้งหนาตั้งตา คอย
ตอนรับทานทุกเวลา  

ในปงบประมาณใหมน้ี สํานักฯ ยังคงมีหลักสูตรใหมๆ นําเสนอใหทานได
เพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับเทคนิคปฏิบัติตางๆ ที่เห็นวาสาํคัญ จาํเปนตอทาน ในงาน
การวิเคราะหทดสอบ  การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ  

สิ่งสาํคัญอีกประการหนึ่งที่พวกเราอยากจะกราบเรียนใหทานรับทราบคือ  
คําชีแ้นะ ขอเสนอแนะตางๆ ของทาน เปนสิ่งมีคาสําหรับสํานักฯ อยางยิ่ง เพ่ือ
สํานักฯ จะไดนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตอไป 

หวังเปนอยางยิง่ที่จะไดพบกับทาน ในการฝกอบรมหลักสตูรตางๆ ของ
สํานักของเรา  สวสัดีคะ 

 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 

พศ. เซยไฮ!! ปท่ี 3 ฉบับท่ี 28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

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 วนัที่ 20-21 ธ.ค. 2553  
♦ C001 ความไมแนนอนของการวัด(ทางสอบเทียบ) วันที่ 22-23 ธ.ค. 2553  
♦ B004 การควบคุมและจัดการสารเคมีอันตราย วันที่ 27-28 ธ.ค. 2553  
รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  

ขาวฝกอบรม พบวิธีสง "นํ้าตาลนาโน" ตรงเขาสูเซลล 
อาวุธใหมพิฆาตมะเรง็ราย 

 

การรักษาดวยเคมีบําบัด หรือท่ีนิยมเรียกวา 
"คีโม" นั้นเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการกําจัด
เซลลมะเร็งรายของการแพทยแผนปจจุบัน เทียบ
ไดกับการกระหน่ําปนลูกซองยิงกระสุนลูกปรายเขา
ใสผูกอการรายซึ่งอยูทามกลางผูบริสุทธิ์ ทําให
ตองพบชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน ยังผลใหผูปวย
ตองทนทุกขทรมาน 

คณะนักวิจัยนําโดย ดร.แดน เพียร และ  
ศ.ริโมนา มารกาลิต มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ มหา 
วิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดของอิสราเอล ประสบความ 
สําเร็จในการคิดคนโมเลกุลน้ําตาลนาโน  
อานรายละเอยีดตอ         อําไพพรรณ ศักด์ิศิร ิ 
                             ampaiphun@dss.go.th               

ขาววิทยาศาสตร 

@ BLPD : การเตรียมความพรอมหลังเกษียณ                                                       by  Panya 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

กรมวทิยาศาสตรบริการ เปด 
“ศูนยเช่ียวชาญดานแกวแหงแรกของไทย” 

วันที่ 8 กันยายน 2553 
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 ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา 

“อวน”  หมายถึง  “มีเน้ือและมันมาก, โตอวบ” ภาษาอังกฤษใชคาํวา fat 
(อวน), obese (อวนพลี), chubby (อวนจ้ําม้ํา), plump (อวนทวน), freshy 
(อวนฉุ) แตจะอวนแบบใดกต็าม คําวา “อวน” ดูเหมือนจะตามหลอกหลอนหญิง
สาวใหเกิดอาการวิตกกังวลกันอยูเสมอ บอยครั้งเราจะไดยินในหมูสาวๆ วา ... 
“เม่ือวานฉันกินเยอะ รูสึกอวนมากกกกกก” … “พักนีฉ้ันอวน แขนใหญมากเลย” 
… และอ่ืนๆ อีกมากมาย  คําวา “หมู” ก็เปนอีกคําทีส่ื่อความหมายเชนเดยีวกับ
คําวา “อวน” เชน … “เม่ือไรคุณจะเลิกกินซะที อวนจนจะกลายเปนหมูอยูแลว” 
… “ยัยหมูอวนนนนนนนนนนนน” … “ขาเธอเรียวสวยจัง ดูขาฉันสิ อวนอยางกับ
ขาหมู” 

 
ความอวนเกิดไดจากปญหาหลายดาน เชน กินเยอะ กินๆ นอนๆ ไมออก

กําลังกาย อวนตามพันธุกรรม ฮอรโมนก็เปนสวนหนึ่งทีท่ําใหคนเราอวนไดดวย
เชนกัน ตัวอยางของฮอรโมนที่เก่ียวของกับความอวน เชน ฮอรโมนเพศหลาย
ชนิด เชน ฮอรโมน Estrogen เปนฮอรโมนเพศหญิงทีผ่ลติในรังไข ซึ่งหากมี
ปริมาณต่ํากวาปกติ ก็จะทําใหมีนํ้าหนักข้ึนไดงาย สาเหตุเกิดจากการที่รางกาย
ตองควบคมุระดบัฮอรโมน Estrogen ไว ฮอรโมนนี้สามารถไดจากเซลลไขมัน หากวาในผูหญิงที่มีความผิดปกตใินระดบัฮอรโมน
หรือฮอรโมน estrogen ต่ํากวาปกติ ก็จะเกิดการสะสมของไขมันเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และการเผาผลาญของเซลลไขมันที่ต่าํจะทําใหอวน
งาย นอกจากนี้ฮอรโมน Progesterone ซึ่งผลิตข้ึนในรังไขเชนกัน ถึงแมวาจะไมสงผลกระทบตอการเพิม่ของน้ําหนักตวัโดยตรง 
แตก็สงผลกระทบทางออม เพราะถาฮอรโมนชนิดน้ีมีระดับลดลง จะทาํใหรางกายเก็บสะสมน้ําไวมากขึ้น ทําใหเกิดอาการบวมน้ํา 
หรือดูอวนขึ้นนัน้เอง 

ความอยากอาหารหลั่งออกมามากขึ้น ผลก็คือคุณจะกินสิ่งแรกทีคุ่ณเห็นและกินมากขึ้นนัน้เอง นอกจากนี้ เม่ือเกิดอาการเครยีด 
รางกายจะเกิดการหลั่งฮอรโมน Cortisol ซึ่งไมวาคุณจะเครียดหนักจากอุบัติเหตุ หรือเครียดนอยจากแฟนกวนประสาท ฮอรโมน 
Cortisol ที่ชวยสะสมไขมันก็จะถูกหลั่งออกมา ซึ่งจะนําไขมันไปเก็บไวบริเวณรอบเอว ทําใหเอวคุณเริ่มหนาเปนชั้นๆ น่ันเอง 

 
สําหรับสาวๆ ที่อวนอยูแลวหรือกลัวอวน ก็ควรออกกําลังกาย 3-4 ครั้งตอสัปดาห เพราะการออกกําลังกายจะชวยสราง

กลามเนื้อเพ่ือใชในการเผาผลาญพลังงาน ควรนอนหลับใหเพียงพอ ไมเครียด อยากินของหวานมากเกินไป และหามอดขาว
เด็ดขาด ควรกินนอยๆ หลายๆ ม้ือ เพ่ือรักษาสมดลุของฮอรโมนชนิดตางๆ ในรางกาย สําหรับสาวๆ ทีใ่กลเขาสูวัยทองกค็วรเขารับ
การแนะนําจากแพทยหรือคลินิกวัยทอง เพ่ือเตรียมการปองกันความอวนตอไป ... 
 

 ปวีณา  เครือนลิ 
paweena@dss.go.th 

สาระนารู : อวน อวน อวน 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ตอตานฮอรโมน ฮอรโมน Insulin 
ซึ่งทําใหรางกายเปลี่ยนพลังงานที่
ไดรับเปนไขมัน และทําใหนํ้าหนักตัว
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้สาววยัทองยังตอง
พบกับภาวะฮอรโมน E s t r o g e n 
ลดลงอีกดวย 

การกินของหวานมากๆ จะทาํ
ใหฮอรโมน Insulin ที่ควบคุมการ
เผาผลาญของรางกาย มีปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนและลดลงอยางรวดเร็ว ทําให
เกิดความรูสึกหวิเร็วข้ึน กอใหเกิด
การกินที่มากขึน้และความอวนที่
ตามมา การลดความอวนดวยการอด
ขาวเปนเวลานานๆ หรือการอดขาว
หนึ่งมื้อตอวัน จะทําใหฮอรโมน 
Ghrelin  หรือฮอรโมนทีท่ําใหเกิด 

ฮอรโมน Testosterone และ 
Androgen ที่ผลิตทั้งในผูหญิงและ
ผูชายก็เก่ียวของกับความอวนดวย
เชนกัน ฮอรโมน Testosterone น้ัน
ชวยสรางกลามเนื้อซึ่งเซลลกลามเนื้อ
เผาผลาญพลังงานไดดีและชวยรักษา
สภาพรางกายใหมีอัตราการเผาผลาญ
ที่สูง ถามีฮอรโมนชนิดนี้นอย รางกาย
ก็จะสูญเสียเซลลกลามเนื้อ ทําใหการ
เผาผลาญต่ําและน้ําหนักของรางกาย
เพ่ิมข้ึน สวนการเพิ่มข้ึนของฮอรโมน 
Androgen ซึ่งพบมากในอาการสาว
วัยทอง จะทาํใหเกิดการสะสมไขมัน
บริเวณหนาทองและเอว ทั้งนี้ ความ
อวนในสาววัยทองอาจจะหลีกเลี่ยง
ลําบาก เพราะสาววัยทองจะเกิดการ 
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พบวิธีสง"น้ําตาลนาโน"ตรงเขาสูเซลล อาวุธใหมพิฆาตมะเร็งราย 

 

การรักษาดวยเคมีบําบัด หรอืที่นิยมเรยีกวา "คีโม" น้ันเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สดุในการกําจัดเซลลมะเร็งรายของ
การแพทยแผนปจจุบัน เทียบไดกับการกระหน่ําปนลูกซองยิงกระสุนลูกปรายเขาใสผูกอการรายซึ่งอยูทามกลางผูบริสทุธ์ิ ทําให
ตองพบชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน ยังผลใหผูปวยตองทนทกุขทรมาน 

 
             คณะนักวิจัยนําโดย ดร.แดน เพียร และศ.ริโมนา มารกาลติ มหาวทิยาลัยเทลอาวีฟ มหาวิทยาลยัทีใ่หญทีสุ่ดของ
อิสราเอล ประสบความสาํเร็จในการคดิคนโมเลกุลนํ้าตาลนาโน ซึ่งสามารถจับไดกับรีเซ็ปเตอรจําเพาะของเซลลมะเร็งเทานั้น และ
ปลอยสารเคมีเขาไปในเซลลมะเร็งดังกลาวโดยตรง สงผลใหสามารถทําลายเซลลมะเร็งไดอยางจําเพาะ และไมสงผลกระทบตอ
เซลลปกติ ยังผลใหผูปวยเผชญิกับอาการแพสารเคมีที่นอยลงมาก เน่ืองดวยปริมาณสารเคมีที่นอยลง 

 
             ดร.เพียร กลาววา โมเลกุลนํ้าตาลดังกลาว เปรยีบไดกับระเบิดดาวกระจาย หรอืคลัสเตอร บอมบ ที่นําวถิีพุงตรงเขาหา
เซลลเปาหมายกอนจะปลอยตวัยาเขาใสแบบปูพรมภายในเซลลมะเร็ง โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการรักษาโรคมะเร็งได
หลายชนิด เชน มะเร็งปอด เม็ดเลือด ลําไส เตานม มดลูก ตับออน และมะเร็งสมองบางประเภท ทัง้ตัว โมเลกุลนํ้าตาลซึ่งทํา
หนาที่เปนพาหนะถูกสังเคราะหข้ึนจากสารอินทรยี และสามารถยอยสลายตัวเองไดหลังจากทําหนาที่เสร็จจึงมีความปลอดภยัตอ
ผูปวยมากกวาการบําบัดดวยวธีิอ่ืนที่ใชอยูในการแพทยแผนปจจุบัน 

 
            โดยบริษัทเวชภัณฑ ORUUS ในรัฐแคลฟิอรเนีย ของสหรฐั ไดนําเทคโนโลยีดังกลาวไปจดสิทธิบัตร และเตรยีมนําเขาสู
กระบวนการทดสอบความปลอดภัยทางการแพทยภายในเวลาไมเกิน  2 ป 

 
อางอิง 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNVE14TURnMU13PT0=&sectionid= 
TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1DMHdPQzB6TVE9PQ== 
 

อําไพพรรณ ศักด์ิศิริ  
                             ampaiphun@dss.go.th              

ขาววิทยาศาสตร (ตอ) 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 
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 สวัสดคีะทุกคน  กลุมฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตร

หองปฏิบัติการ ขอแนะนําการอบรมทีทุ่กทานสามารถอบรมไดทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ผานคอมพิวเตอรเครือขาย หลกัสูตรฝกอบรมนี้เปนไปตาม
มาตรฐานขอกําหนด Scorm  (Shareable Content Object Preference 
Model ) ที่ถูกยอมรับกันมากที่สดุ ผูที่เรยีนเนื้อหาหลักสตูรครบ 100%  
ภายในเวลาที่กําหนด โดยใชเวลาเรียน แตละหลักสตูรไมนอยกวา 2 ชั่ว
ดมง ทําแบบทดสอบหลังเรยีนไดคะแนนไมนอยกวา 80 %  และสง
แบบฝกหดัครบตามเง่ือนไขของแตละหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตร
อิเล็กทรอนิกส (e-certificate) จากกรมวทิยาศาสตรบริการ  โครงการดีดี
อยางนี้ ไมเสียคาใชจายดวยนะคะ ทานที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาไดที ่ 
http://www.e-learning.dss.go.th 

 
ปทมา  นพรตัน 

nopparat@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : ฝกอบรมทุกเวลา ทุกสถานที ่

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : สารละลายมาตรฐาน (standard solution)  ปวิน  งามเลิศ
pawin@dss.go.th 

ถามถามถาม สารละลายมาตรฐานคืออะไร มีกี่ประเภท ? 
ตอบตอบตอบ   สารละลายมาตรฐาน (standard solution) เปนสารละลายที่ทราบความเขมขนแนนอน สารละลายที่ใชสําหรับการ

วิเคราะห โดยวิธีวัดปริมาตร แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ  สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ 
และสารละลายมาตรฐานตติยภูมิ 
1. สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard solution) ทราบความเขมขนที่แนนอนไดจาก นํ้าหนักของสารที่
ชั่งมา และปริมาตรที่เตรียม  หรือทราบไดจากปริมาตรของสารมาตรฐานเขมขนที่ปเปตมาและปริมาตรที่เตรียมเปน
สารละลาย  เครื่องแกววัดปริมาตร และเครื่องชั่งที่ใชในขั้นตอนของการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิจะตองมี
ความถูกตอง แมนยําสูง ผานการสอบเทียบอยางถูกตองเหมาะสม และมีการรายงานผลการสอบเทียบอยางชัดเจน  
เตรียมจากสารเคมีเกรดสารมาตรฐาน สารเคมีที่จัดเปนสารมาตรฐานปฐมภูมิไดจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 1 .1  มี ค ว ามบริ สุ ท ธ์ิ สู ง  9 9 .9  % ข้ึ น ไป  มี ก า ร ร ายง านชนิ ด  และปริ ม าณของสา รมลทิ น   
       (impurities) อยางชัดเจน  

 1.2 มีความเสถียรในบรรยากาศปกติ ไมสลายตัวเมื่อโดนแสง ความรอน และไมดูดความชื้น 
 1.3 มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง  
 1.4 ละลายไดดีในตัวทําละลายที่หาไดในหองปฏิ บัติการ เชน นํ้า   และตองเกิดปฏิ กิริยากับ 

      ตัวกลางที่ใชในการเทียบมาตรฐาน 
 1.5 ไมมีโมเลกุลของน้ําในโครงสราง 
 1.6 ไมเปนสารพิษอันตราย 
ตัวอยางสารมาตรฐานปฐมภูมิ ไดแก Potassium hydrogen phthalate (KHP), Sodium carbonate (Na2CO3) 
และ Potassium dichromate (K2Cr2O7)  
 

2. สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ (secondary standard solution) เปนสารที่ทราบความเขมขนที่แนนอนไดจากการ
เทียบมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิเทานั้น  สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิเตรียมจากสารที่ไมใชสาร
มาตรฐานปฐมภูมิ  สารเคมี เครื่องแกววัดปริมาตร และเครื่องชั่งที่ใชในการเตรียมไมจําเปนตองมีความถูกตอง
แมนยําสูงเทากับการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ เน่ืองจากความเขมขนที่ไดจากการเตรียมจะเปนเพียงความ
เขมขนโดยประมาณ ซึ่งตองนํามาเทียบมาตรฐานกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิจึงจะไดความเขมขนที่แนนอน  
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 จึงตองเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิอ่ืนๆ เพ่ือหาความเขมขน
ที่แนนอนของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ แลวใชสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิน้ันมาหาความเขมขนกับสาร

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