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พศ. เซยไฮ!!

สวัสดีคะ

ทานสมาชิก พศ. สาร ขอตอนรับสูการฝกอบรมใน
ปงบประมาณ 2554 คะ เราไดประกาศแผนและเปด
การฝกอบรมแลวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
พรอมทั้งมีขาวดีมาแจงคะ
เราได
ปรับปรุงหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ ที่เดิมมีปญหาเรื่องระยะเวลาการฝกอบรม
นานเกินไป ทําใหเปนอุปสรรคสําหรับผูเรียน เราไดปรับหลักสูตรนักวิเคราะหมือ
อาชีพสาขาเคมี โดยแยกเปน 5 ชุดวิชา ทานสามารถเลือกเรียนไดอยางอิสระครั้ง
ละแตละชุดวิชาเทาทีจ
่ ําเปน สวนหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา
ไดปรับเวลาการอบรมลดลง ประมาณ 1/3 ของเวลาเดิม โดยทานสามารถอบรม
เพิ่มเติมสวนทีห
่ ายไปไดจากหลักสูตรอบรมระยะสั้น
หรืออบรมผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://blpd.dss.go.th
อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th

พศ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ
่ ง
“สาระนารูจากการศึกษาดูงานตางประเทศ”
วันที่ 8 ตุลาคม 2553

ขาววิทยาศาสตร

ขาวฝกอบรม
แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554
เดือน มกราคม 2554
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ B002 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 11-12 มกราคม 2554
♦ Q003 การคํานวณคาทางสถิตส
ิ ําหรับงานวิเคราะหทดสอบ
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
♦ C003 ความไมแนนอนของการวัด(ทางเคมี) วันที่ 20-21 มกราคม 2554
♦ C009 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด วันที่ 26 มกราคม 2554
♦ C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง วันที่ 27-28 มกราคม 2554
♦ F002 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป chemical
Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา วันที่ 27-28 มกราคม 2554
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
สมัครออนไลนไดที่ http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com , blpd@dss.go.th)
โทรศัพท 0 2201 7460 โทรสาร 0 2201 7461

@ BLPD : ชีวิตสมดุลเริ่มตนที่ตัวเอง

“วาฬเปน มะเร็งผิวหนังจริงหรือ?”
ไดอานขาว Whales Get Sunburns,
Too จาก Science ฉบับ November 2010
รายงานถึงภาวะการคุกคามจากแสงอุตราไว
โอเลตที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยางนาเปนหวง
การหาหนทางหลบเลี่ยงหรือบรรเทาการถูก
ทํารายจากภาวะคุกคามของแสงอุตราไวโอ
เลตนี้
สายพันธุมนุษยทาํ ไดจากการหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกมาใช เชน เสื้อผา ครีมกัน
แดด หรือรม เปนตน แตสําหรับสัตวน้ํา เชน
วาฬที่ตวั ใหญมาก อยูในทะเลโลงแจงเปนเปา
ใหญใหแสงแผดเผา คงหลบแสงอันตรายนี้
อานรายละเอียดตอ
ลําบากแนนอน
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

by Benchaporn

คนที่อยูในวัยทํางาน

ทุ ก คนมี เ ป า หมายของชี วิ ต ไม เ หมื อ นกั น
ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น ชี วิ ต จึ ง
แตกตางกันไปตามความตองการของแตละคน จะเห็นวาคนบางคนแกกอนวัยอยาง
ที่ ไ ม ค วรจะเป น ร า งกาย สมองและความคิ ด ถู ก ใช ง านหนั ก หน ว ง มี พ ฤติ ก รรม
เปลี่ยนไปหลายรูปแบบ ทําใหความสุขของชีวิตถูกบั่นทอนเร็วขึ้น ยิ่งแกตัวยิ่งถูก
โรคภัยคุกคามมากมาย ชีวิตที่เคยสมบุกสมบันก็จะเริ่มหอเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด
เมื่อรูลวงหนาแบบนี้แลว ยังมีคนดันทุรังฝนสังขารตัวเองไปทุกวันๆ คงไมมีใครชวย
ใหความกระตือรือรนเหมือนวัยหนุมสาวกลับคืนมาได หากตัวเรายังไมรูจักรักและ
ดูแลตัวเอง แลว เคยคิดไหม?? วาในอีก 10 ป 20 ป 30 ปขางหนา คุณคือภาระ
ของลูกหลาน...นากลัวไหมละ
ถาคุณคิดไดและไมอยากใหลูกหลานลําบากจนหมดการใชชวี ิตในวัยราเริง
ิ ที่พอดี เพื่อที่อนาคตจะไดเปนผูสูงวัย
ของเขาที่ควรจะเปน คุณจะตองเลือกปรับตัวเองใหมทั้งหมด มองหาความสมดุลของชีวต
ที่รางกายแข็งแรง มีความสุข ใชชีวต
ิ ในบั่นปลายไดตามความตองการ อานถึงตรงนีแ
้ ลวคุณรูสึกดีที่อยากทําใหชีวต
ิ สมดุลขึ้นบาง
ไหม... แนนอนเราเชื่อวาคุณตองการชีวิตสมดุลขึ้น ผูเขียนไดพบบทความเรื่อง “ปรับชีวต
ิ ใหสมดุล ทุก 10 ป” ซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถปรับปรุงชีวิตใหอยูอยางมีความสุข โดยการหาวิธรี ับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทเี่ กิดขึ้น และเตรียมพรอม
สําหรับสุขภาพในอนาคตได สามารถอานไดลงิ คนี้คะ http://somdej17.moph.go.th/th/detail.php?content_id=90
&toppic_title=ปรับชีวิตใหสมดุล ทุก 10 ป&g_content=46
เบญจพร บริสท
ุ ธิ์ : benchaporn@dss.go.th
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สาระนารู : อันตรายจากการกําจัดปลวกดวยสมุนไพร

ชวงนี้บริการ

กําจัดปลวกที่มค
ี ําวา “สมุนไพร” อยูในคําโฆษณา ไดโนมนาวใจใหเชือ
่ มั่นเรื่อง
ความปลอดภัยจนไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แตกอนจะตัดสินใจใชบริการ มี
ขอแนะนําจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อย.ไดเตือนผูบริโภค ไมควรหลงเชื่อขอความโฆษณา อวดอางสรรพคุณ และประสิทธิภาพ การใชงานของสมุนไพร
กําจัดปลวก ทีอ
่ วดอางตามสือ
่ ตางๆ วาใชหายขาด ไรสารพิษตกคาง ที่เผยแพร
ประชาสัมพันธ ตามสื่อตางๆทีพ
่ บเห็นไดทั่วไป
เนื่องจากผลิตภัณฑ ใดๆ ทีใ่ ชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมถึง
สมุนไพรที่แสดงสรรพคุณระงับ ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอื่นๆ
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งอาจมีอันตรายจากการใชได กอนใชบริการกําจัด
ปลวกทุกชนิด จึงควรตรวจสอบเอกสารไดรับอนุญาตจาก อย. ใหถี่ถว น เพื่อใหได
สินคาและบริการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โดยฉลากผลิตภัณฑ จะตองมีขอความ
แสดงรายละเอียดที่ชด
ั เจน ไดแก ชื่อทางเคมีและ
อัตราสวนที่สําคัญ
เลขทะเบียนวัตถุอันตราย
มาใชในทางสาธารณสุข (วอส.)
ในกรอบ
เครื่องหมาย อย. ชื่อที่ตง
ั้ ผูผลิต ผูจา
ํ หนาย
ขอความแสดงประดยชน วิธีใช อัตราสวนการ
ใชหรือวิธีผสม คําเตือน ขอความแสดงการเกิด
พิษ วิธีแกพิษ เพื่อความปลอดภัย กอนใชบริการ
ควรตรวจสอบกันสักนิดนะคะ
อารีย คชฤทธิ์
aree@dss.go.th

ที่มา : นิตยสารชีวจิตปที่ 12 16 กันยายน 2553

ขาววิทยาศาสตร : วาฬเปน มะเร็งผิวหนังจริงหรือ?
เรียบเรียงจาก http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/11/whales-get-sunburns-too.html?ref=hp

ไดอานขาว

Whales Get Sunburns, Too จาก Science ฉบับ November 2010 รายงานถึงภาวะการ
คุกคามจากแสงอุตราไวโอเลตทีร่ ุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยางนาเปนหวง การหาหนทางหลบเลีย
่ ง
หรือบรรเทาการถูกทํารายจากภาวะคุกคามของแสงอุตราไวโอเลตนี้ สายพันธุมนุษยทาํ ไดจากการหาสิ่งอํานวยความสะดวกมาใช
เชน เสื้อผา ครีมกันแดด หรือรม เปนตน แตสาํ หรับสัตวนา้ํ เชน วาฬทีต
่ ัวใหญมาก อยูในทะเลโลงแจงเปนเปาใหญใหแสงแผดเผา
คงหลบแสงอันตรายนี้ลําบากแนนอน

ภาพ วาฬสเปรม - (Physeter macrocephalus)
จาก http://www.walvisstrandingen.nl/get?site=ws&view=ws&id=i000286&showSearch=advanced
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ขาววิทยาศาสตร
มีรายงานการวิจย
ั จาก Acevedo - Whitehouse รวมกับนักศึกษาปริญญาโท Laura Martinez - Levasseur ของควีนแมรี่
มหาวิทยาลัยลอนดอนและทีมงานถายภาพและเก็บตัวอยางผิวหนังของวาฬ กวา 150 ตัว จากวาฬทัง้ 3 ชนิด ไดแก วาฬสเปรม
 (Physeter macrocephalus) วาฬสีน้ําเงิน (Balaenoptera musculus) และวาฬครีบ (physalus B. ) ในอาวแคลิฟอรเนียในชวง 3 ป
วาฬทัง้ สามมีเม็ดสีเมลานินทีผ
่ วิ แตกตางกัน คือ จํานวนเม็ดสีในผิวของวาฬสีน้ําเงินมีปริมาณใกลเคียง กับวาฬสเปรม
 แตมป
ี ริมาณทีน
่ อ
 ย
่ งภาวะคุกคามจากแสงอุตราไวโอเลต จากงานวิจย
ั ชวง 3 ป ทีมวิจย
ั
กวาวาฬครีบ นัน
่ หมายถึงวาวาฬครีบจะไดเปรียบกวาอีกสองชนิดในเรือ
พบวา จํานวนของวาฬสีเงินทีม
่ แ
ี ผลพุพอง ไหมเกรียม เพิม
่ ขึน
้ 56% บงชีว้ า ผิวของวาฬสีเงินถูกทํารายจากแสงอุตราไวโอเลตทีเ่ ล็ดลอด
่ วิ ไดมากขึน
้ ความเสียหายทีพ
่ บ ทะลุถงึ ชัน
้ ในสุดของผิวปลาดวย
มาจากชัน
้ โอโซนอยางตอเนือ
่ งซึง่ ทําใหเกิดความเสียหายทีผ

ภาพ วาฬสีนา
้ํ เงิน (Balaenoptera musculus)
จาก http://universomarino.com/2009/04/07/ballena-azul-sorprendente-cetaceo-marino/
ภาวะคุกคามจากแสงอุตราไวโอเลตตอเม็ดสีเมลานินทีผ
่ วิ หนังของวาฬทีถ
่ ก
ู แสงเผาไหมอยางรุนแรงและตอเนือ
่ งนี้ จากขอมูลทีร่ วบรวมได
ทีมวิจย
ั แปลกใจทีพ
่ บวา ทําไมวาฬเหลานีถ
้ งึ ไมเปนโรคมะเร็งผิวหนัง

ภาพ วาฬครีบ (physalus B. ))
จาก http://lestari-alam-indonesia.blogspot.com/2010/06/6-balaenoptera-physalus-paus-bersirip.html
Francoise Van Bressem สัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรผูเชีย
่ วชาญดานโรคสัตวจําพวกวาฬชาวเปรู ศูนยการวิจัยใน
สัตวจําพวกวาฬไดวิจัยศึกษากลไกของการรักษาบาดแผลของผิววาฬที่เกิดจากการถูกเผาไหมของแสง ซึ่งเปนรายงานที่นาสนใจ
มากโดยมุงหวังวา งานวิจัยนี้สามารถนํามาใชประยุกตใชกับมนุษยไดในลําดับตอไป
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th
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แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร

UV-VIS

Spectrophotometer
เปนเครื่องมือวิเคราะหทดสอบที่ใชกันมากในหองปฏิบัติการ
เคมี ความถูกตองแมนยําของผลวิเคราะหสว นหนึ่งมาจากความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในงานวิเคราะหทดสอบ การทํา
Performance Validation เครือ
่ ง UV-VIS Spectrophotometer เพื่อตรวจประสิทธิภาพของเครื่องมือวาเหมาะสมกับวัตถุประสงค
การใชงานหรือไม เปนการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล
หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
• หลักการวัดโดยใชสเปกโทรมิทรี
• องคประกอบของเครื่องยูว-ี วิสเิ บิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร
• การตรวจสอบประสิทธิภาพของยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร
• การบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณประกอบ
• ปฏิบัติการการตรวจสอบสมรรถนะยูวีวส
ิ ิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร
ตามมาตรฐาน ASTM E 275

1.5
1.5
1.5
1.5

ช.ม.
ช.ม.
ช.ม.
ช.ม.

6.0

ช.ม.

ระยะเวลาอบรม 2 วัน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554
ทานจะไดความรูและทักษะดานการตรวจสอบสมรรถนะของ
เครื่องมือ สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชเครือ
่ งมือ ผูสนใจเขาดูรายละเอียดไดผานระบบรับสมัคร
ออนไลนในเว็บไซตสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรบริการหองปฏิบต
ั ก
ิ าร http://blpd.dss.go.th
ชนก ทวมจร
chanok@dss.go.th
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ปญญา คําพยา
kpanya@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : เครือ
่ งแกว
ถาม
ตอบ

เครื่องแกวแบงออกตามวิธส
ี อบเทียบ มีกช
ี่ นิด อะไรบาง
หากแบงตามวิธีสอบเทียบ แบงได 2 ชนิด คือ
1. เครื่องแกวที่สอบเทียบแบบถายของเหลว(to deliver) ใชตัวยอ TD หรือ Ex เชน ปเปต บิวเรต
กระบอกควง
2. เครื่องแกวที่สอบเทียบแบบถายบรรจุ(to contain) ใชตัวยอ TC หรือ In เชน ขวดวัดปริมาตร
ขวดวัดความถวงจําเพาะ

ที่ปรึกษา
นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ
นายอนุสท
ิ ธิ์ สุขมวง

กองบรรณาธิการ
นางสาวปทมา นพรัตน
นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร

บรรณาธิการ
นางอุมาพร สุขมวง

จัดทําโดย
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ

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