
0 2201 7250-5       e-mail : info@dss.go.th       http://siweb.dss.go.th 

บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ เมษายน 2564 
New list : April 2021 

สนใจบอกรับเป็นสมาชิกและเสนอแนะ  
ติดต่อ อุดมลักษณ์ (0 2201 7288), เกศินี (0 2201 7294) 

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001 : 2015 

https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS 

CONTACT 

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



Bureau of Science and Technology Information 
Department of Science Service 

Accessions List April 2021 
Contents 

 

 

Electronic Resources   

 e-Book 1 

 e-Article 2 

 e-Clipping 3  

 ราชกิจจานุเบกษา 5 
  

Standards & Regulations   

 American Society for Testing and Materials 8 
  

Information Files 11  

     

บทความวารสารที่น่าสนใจ 14 
  
   

 



- 1 - 
 

ELECTRONIC RESOURCES 
 
e-Books*  

 

333.794 
CAL  Callo-Concha, Daniel.  
  Advances in food and non-food biomass production,  
 processing and use in Sub-Saharan Africa : towards a basis  
 for a regional bioeconomy [electronic resource] /  
 edited by Daniel, Callo-Concha, Hannah, Jaenicke,  
 Christine B. Schmitt and Manfred Denich.  
 Basel : MDPI-Multidiseiplinary Digital Institute, c.2020.  
 448 p. see more 
 

 

 

664.07 
GENt  Gentili, Alessandra. 
  Advances in food analysis [electronic resource] /  
 Alessandra Gentili and Chiara Fanali, Topical collection  
 editors. Basel : MDPI, c.2019. 490 p. see more 
 
 
 
 
 
 
664 
KOP  Kopsahelis, Nikolaos. 
  Advances in food and by-products processing  
 towards a sustainable bioeconomy [electronic resource] /  
 Nikolaos Kopsahelis and Vasiliki Kachrimanidou (Editors).  
 Basel : MDPI-Multidisciplinary Digital Institute, c.2019.  
 146 p. See more 
 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=51660
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51661
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51659
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583.45  
ค 695  คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา ส าหรับเกษตรกร  
2563  [electronic resource] / กองควบคุมวัตถุเสพติด  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.  
 นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2563.  
 28 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
633.79 
ว 326  วราวุธ เสริมสินสิร.ิ 
2564   สู่อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชา กัญชง  
 [electronic resource] / วราวุธ เสริมสินสิริ. นนทบุรี :  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2564.  
 18 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
  
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5,  
 

e-Article 

Foodtech อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทย. NFI FOOD INNOVATION ISSUE. 2564, มิถุนายน, 1-4.  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

Vuna อาหารทะเลจากพืชทดแทนทูน่า. NFI FOOD INNOVATION ISSUE. 2564, มกราคม, 1. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

กลไกการยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลเมลลาร์ดของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทชนิดผงในผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ระดับสเตอริไลส์. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. 2563, 15(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 132-144 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2563, 35(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 28-29.  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

การพัฒนาต ารับอาหารโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาล . วารสารโภชนาการ . 2563, 55(2) 
กรกฎาคม-ธันวาคม, 1-14. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต. NFI FOOD INNOVATION ISSUE. 2563, สิงหาคม, 
1-4. อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51696
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51697
mailto:info@dss.go.th
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152619
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152588
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152595
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158129
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152549
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152589
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บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพ่ือสุขภาพ: หลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารโภชนาการ. 2563, 55(1) 
มกราคม-มิถุนายน, 53-65. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

เบาหวาน โรคที่ต้องใส่ใจในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2563, 35(3) 
กรกฎาคม-กันยายน, 26-29 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

โบรมิเลน เอนไซม์ย่อยโปรตีนจากสับปะรด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2563, 35(2) เมษายน-มิถุนายน, 
28-29. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

โปรตีน สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย. วารสารโภชนาการ. 2563, 55(1) มกราคม-มิถุนายน, 82-94. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ผลของการแช่กล้วยน้ าว้าในสารละลายชนิดต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มาเดอลีนเค้ก. วารสารเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. 2563, 15(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 110-121. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

พืชไม้ในบ้านสามารถท าความสะอาดอากาศในบ้านของคุณ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว . 2563, 35(3) 
กรกฎาคม-กันยายน, 22-23. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงชงดื่มจากผลหม่อนโดยกระบวนการอบแห้งแบบโฟม-แมท. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสยาม. 2563, 15(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 145-154 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

สมุนไพรต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว . 2563, 35(2) 
เมษายน-มิถุนายน, 30-31 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

สาหร่ายน้ ามันตัวจิ๋ว พลังงานทางเลือกใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2563, 35(3) กรกฎาคม-กันยายน, 
24-25 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

e-Clipping 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
23/2564 สาขาสอบเทียบรายการ Calibration of Gauge Block (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
24/2564 สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Electronic Balance (Round 1) 

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564)            
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมส่งมอบนวัตกรรม PAPR ฝีมือคนไทย       
25/2564 แก่กระทรวงสาธารณสุขก่อนกระจายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ข่าวผลงาน   
 และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152626
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158128
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158124
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152548
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152570
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158126
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152590
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158125
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158127
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c23-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152522
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c25-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดแลปทดสอบการระบายอากาศของพัดลม 
26/2564 ต้อนรับการดูงานของผู้แทน บ.ฮาตาริ (ข่าวผลงานและกิจกรรม          

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
27/2564 องค์การมหาชน (สทน.) ขยายขอบข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ 
 พัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาคุณภาพแลปทดสอบคุณค่าทางโภชนะของ 
28/2564 อาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล รวม 55 ห้องปฏิบัติการ (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
29/2564 ห่วงใยคนกรุงฯ เก็บน้ าประปาตรวจพิสูจน์พบเกินมาตรฐานแนะวิธีก าจัดความเค็ม

เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
31/2564 เป็นหน่วยตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์  ชุดคลุม 
 และผ้าส าหรับชุดปฏิบัติทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้ 3 ปี (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
32/2564 สาขาสอบเทียบ รวม 117 ห้องปฏิบัติการ (ข่าวผลงานและกิจกรรม           

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทดสอบสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์  
33/2564 แอลกอฮอล์กว่า 800 ตัวอย่าง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้นปี 2563 – 

มกราคม 2564 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 
2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ แนะคนไทยบริโภค “ถั่งเช่า” อย่างไรให้ปลอดภัย 
34/2564 พร้อมให้บริการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนัก (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดแลปต้อนรับไทยพีบีเอส พิสูจน์คุณสมบัติ 
36/2564       ข้าวพร้อมทานหุงด้วยน้ ามันจริงหรือไม่..? (ข่าวผลงานและกิจกรรม           

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c26-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c27-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c28-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c29-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c31-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c32-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c33-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c34-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c36-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
37/2564 ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จดัอบรมหลักสูตร “สถิติส าหรับงานวเิคราะห์ทดสอบ” 
38/2564 ตั้งเป้าน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025   

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
40/2564 นวัตกรรม ยกทีมนักวิทย์เยีย่มชมแลปกัญชา-กัญชง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(วพ.) หวังสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารส าคัญเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจใหม่ (ข่าวผลงานและ
กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

  
ราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
(ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 15 ก (2 มี.ค. 2564) 15-20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1145/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนต ารับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน 
(Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin) (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 306 ง 
(16 ธ.ค. 2562) 44-45) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันแก๊สโซฮอล์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562            
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 314 ง (25 ธ.ค. 2562) 13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมธุรกิจพลั งงาน เรื่ อง  ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดี เซล (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562                   
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 314 ง (25 ธ.ค. 2562) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเบนซิน (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2562               
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 314 ง (25 ธ.ค. 2562) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเบนซินพ้ืนฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562      
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 314 ง (25 ธ.ค. 2562) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ. 2555 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์
เนยผสม (ราชกิจจนุเบกษา 130 ตอนพิเศษ 11 ง (25 ม.ค. 2556) 18-20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c37-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c38-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c40-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158110
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158114
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158122
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158123
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158120
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158121
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152574
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ราชกิจจานุเบกษา 130 
ตอนพิเศษ 87 ง (24 ก.ค. 2556) 88-92) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522         
เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (135 ตอนพิเศษ 
264 ง (22 ต.ค. 2561) 12-15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ         
การเก็บรักษาอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2564) 24-26) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522          
เรื่อง น้ ามันและไขมัน (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2564) 27-33) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 423) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522          
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 
2564) 39) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522          
เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 45 ง (25 ก.พ. 2564) 32) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522          
เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญ
ชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 49 ง (4 มี.ค. 2564) 1-7) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 
308 ง (18 ธ.ค. 2562) 56-59) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยา และข้อความ    
ของค าเตือน ฉบับที่ 70 (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 306 ง (16 ธ.ค. 2562) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค าเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความ
ของค าเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 310 ง (20 ธ.ค. 2562) 30-40) อ่าน
เอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 136 
ตอนพิเศษ 310 ง (20 ธ.ค. 2562) 41-42) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152577
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152552
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152553
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152551
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152572
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152557
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152550
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158116
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158113
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158117
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158117
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158118
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 136 
ตอนพิเศษ 310 ง (20 ธ.ค. 2562) 43) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562          
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 308 ง (18 ธ.ค. 2562) 55) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา (ราชกิจจานุเบกษา 126 ตอนพิเศษ 174 ง (30 พ.ย. 2552) 57 -58)         
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) (ราชกิจจานุ เบกษา 136 ตอนพิเศษ 
302 ง (11 ธ.ค. 2562) 17-28) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 302 ง (11 ธ.ค. 2562) 33-57)         
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158119
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158115
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152573
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158111
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158112
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 1, 5-6 2021 /  
 ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2021. 14 v. 
 see more  
 
 
 

The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 

   
  ASTM B16/B16M : 2019 Standard specification for free-cutting brass rod, bar 

and shapes for use in screw machines. 

  ASTM B100 : 2020  Standard specification for wrought copper-alloy 
bearing and expansion plates and sheets for bridge 
and other structural use. 

  ASTM B103/B103M : 2019 Standard specification for phosphor bronze plate, 
sheet, strip, and rolled bar. 

  ASTM B108/B108M : 2019 Standard specification for aluminum-alloy permanent 
mold castings. 

  ASTM B111/B111M : 2018  Standard specification for copper and copper-alloy 
seamless condenser tubes and ferrule stock. 

  ASTM B117 : 2019  Standard practice for operating salt spray (fog) 
apparatus. 

  ASTM B122/B122M : 2020 Standard specification for copper-nickel-tin alloy, 
copper-nickel-zinc alloy (nickel silver), and copper-
nickel alloy plate, sheet, strip, and rolled bar. 

  ASTM B124/B124M : 2020 Standard specification for copper and copper alloy 
forging rod, bar, and shapes. 

  ASTM B127 : 2019 Standard specification for nickel-copper alloy plate, 
sheet, and strip. 

  ASTM B130 : 2019 Standard specification for commercial bronze strip for 
bullet jackets. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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  ASTM B148 : 2018  Standard specification for aluminum-bronze sand 

castings. 

  ASTM B150/B150M : 2019 Standard specification for aluminum bronze rod, bar, 
and shapes. 

  ASTM B151/B151M : 2020  Standard specification for copper-nickel-zinc alloy 
(nickel silver) and copper-nickel rod and bar. 

  ASTM B152/B152M : 2019 Standard specification for copper sheet, strip, plate, 
and rolled bar. 

  ASTM B163 : 2019 Standard specification for seamless nickel and nickel 
alloy condenser and heat-exchanger tubes. 

  ASTM B165 : 2019 Standard specification for nickel-copper alloy 
seamless pipe and tube. 

  ASTM B166 : 2019  Standard specification for nickel-chromium-aluminum 
alloy, nickel-chromium-iron alloys, nickel-
chromium-cobalt-molybdenum alloy, nickel-iron-
chromium-tungsten alloy, and nickel-chromium-
molybdenum-copper alloy rod, bar, and wire. 

  ASTM B167 : 2018 Standard specification for nickel-chromium-aluminum 
alloys (UNS N06699), nickel-chromium-iron alloys 
(UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, 
N06025, N06045, and N06696), nickel-chromium-
cobalt-molybdenum alloy (UNS N06617), nickel-
iron-chromium-tungsten alloy (UNS N06674), and 
nickel-chromium-molybdenum-copper alloy (UNS 
N06235) seamless pipe and tube. 

  ASTM B1009 : 2020 Standard specification for titanium alloy bars for near 
surface mounts in civil structures. 

  ASTM B1011/B1011M : 2019 Standard specification for cobalt alloy spring wire. 

  ASTM C10/C10M : 2019 Standard specification for natural cement. 

  ASTM C1000 : 2019 Standard test method for radiochemical 
determination of uranium isotopes in soil by alpha 
spectrometry. 

  ASTM C1001 : 2019 Standard test method for radiochemical 
determination of plutonium in soil by alpha 
spectroscopy. 
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  ASTM C1002 : 2020 Standard specification for steel self-piercing tapping 

screws for application of gypsum panel products or 
metal plaster bases to wood studs or steel studs. 

  ASTM C1005 : 2020  Standard specification for reference masses and 
devices for determining mass and volume for use in 
physical testing of hydraulic cements. 

  ASTM C1006/C1006M : 2020 Standard test method for splitting tensile strength of 
masonry units. 

  ASTM C1007 : 2020  Standard specification for installation of load bearing 
(transverse and axial) steel studs and related 
accessories. 

  ASTM C1009 : 2021 Standard guide for establishing and maintaining a 
quality assurance program for analytical 
laboratories within the nuclear industry. 

  ASTM C1012/C1012M : 2018  Standard test method for length change of hydraulic-
cement mortars exposed to a sulfate solution. 

  ASTM C1019 : 2020 Standard test method for sampling and testing grout 
for masonry. 

  ASTM C1027 : 2019 Standard test method for determining visible abrasion 
resistance of glazed ceramic tile. 

  ASTM C1029 : 2020  Standard specification for spray-applied rigid cellular 
polyurethane thermal insulation. 

  ASTM C1032 : 2018  Standard specification for woven wire plaster base. 

  ASTM C1038/C1038M : 2019  Standard test method for expansion of hydraulic 
cement mortar bars stored in water. 

  ASTM C1043 : 2019 Standard practice for guarded-hot-plate design using 
circular line-heat sources. 

  ASTM C1045 : 2019 Standard practice for calculating thermal transmission 
properties under steady-state conditions. 

  ASTM C1047 : 2019 Standard specification for accessories for gypsum 
wallboard and gypsum veneer base. 

  ASTM C1048 : 2018 Standard specification for heat-strengthened and fully 
tempered flat glass. 

  ASTM C1052 : 2020 Standard practice for bulk sampling of liquid uranium 
hexafluoride. 

  ASTM C1054 : 2018 Standard practice for pressing and drying refractory 
plastic and ramming mix specimens. 
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 INFORMATION FILES 
 

IF 10 (37) Analysis of caffeine in energy drinks by ultra-fast liquid chromatography. Journal 
of Physics: Conference Series. 2020, 1587, 7p. (Electronic Resource) 

 
IF 16 (19) Improved sugar yields found by application of bagasse and leaf residue biochar 

as soil amendment. Sugar Journal. 2020, 82(8), 12-17.  
 

IF 25 (72) Optimization of succinic acid production by succinic acid bacteria isolated in 
Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2018, 40(6), 
1281-1290. 

 
IF 34 (344) Effects of thawing and frying methods on the formation of acrylamide and 

polycyclic aromatic hydrocarbons in chicken meat. Food. 2020, 573(9), 13p. 
(Electronic Resource) 

 
IF 34 (371) A review on acrylamide in food: Occurrence, toxicity, and mitigation strategies. 

International Journal of Toxicology. 2020, 39(7), 93-102. (Electronic Resource) 
 

IF 34 (372) Comprehensive study on the acrylamide content of high thermally processed 
foods. BioMed Research International. 2021, 2021(1), Article ID 6258508.  
(Electronic Resource) 

 
IF 34 (373) Review of research into the determination of acrylamide in foods. Foods. 2020, 

9(4), 10p. (Electronic Resource) 
 

IF 34 (374) As a thermal process contaminant acrylamide: Formation mechanisms and 
strategies of reducing acrylamide content in meat products. Turkish Journal of 
Agriculture - Food Science and Technology. 2020, 7(2), 173-185. (Electronic 
Resource) 

 
IF 34 (375) Factors affecting acrylamide mitigation in fried potatoes. Science and 

Technology Development Journal. 2020, 23(2), 548-554. (Electronic Resource) 
 

IF 35 (330) Frying process: From conventional to air frying technology. Food Reviews 
International. 2019, 35(2), 1-15. (Electronic Resource) 

 
IF 35 (331) Effects of temperature and time on the physical characteristics of moist cakes 

baked in air fryer. Journal of Food Science and Technology. 2019, 56(10), 
4616-4624. (Electronic Resource) 
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IF 39 (38) Polylactic acid/epoxidized natural rubber biofoams: modelling and water 

absorption. Science Asia. 2019, 45(2), 138-144. 
 

IF 45 (29) Current status of biobased and biodegradable food packaging materials: Impact 
on food quality and effect of innovative processing technologies. 
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2021, 20(2), 1333-
1380. (Electronic Resource) 

 
IF 65 (18) Determination of soil organic matter using visible-near infrared spectroscopy and 

machine learning. Spectroscopy Asia. 2019, 15(3), 11-14. 
 

IF 68 (135) Acute kidney injury and hepatitis associated with energy drink consumption: a 
case report. Journal of Medical Case Reports. 2020, 14(1), 4p. (Electronic 
Resource) 

 
IF 68 (136) Association of moderate beer consumption with the gut microbiota and SCFA of 

healthy adults. Molecules. 2020, 25(20), 16p. (Electronic Resource) 
 

IF 82 (10) Developing a framework of gastronomic systems research to unravel drivers of 
food choice. International Journal of Gastronomy and Food Science. 2017, 9, 
88-99. (Electronic Resource) 

 
IF 82 (11) A review of the impact of preparation and cooking on the nutritional quality of 

vegetables and legumes. International Journal of Gastronomy and Food 
Science. 2016, 3, 2-11. (Electronic Resource) 

 
IF 83 (190) A practical guide to sample preparation for liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry in clinical research and toxicology. Spectroscopy Asia. 2019, 
15(1), 12-16. 

 
IF 83 (191) Chemical health and safety data management : Supporting prudent practices in 

research laboratories. Chemistry International. 2017, 39(3), 31-34. (Electronic 
Resource) 

 
IF 91 (119) Xanthohumol, a prenylated chalcone derived from hops, inhibits growth and 

metastasis of melanoma cells. Cancers. 2021, 13(3), 12p. (Electronic 
Resource) 

 
IF 123 (35) Sugarcane Sustainability and Soil Carbon Sequestration. Sugar Journal. 2020, 

82(8), 25-26. 
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ค าควรรู้ (ให้ลึก) ของนักกิน สายสุขภาพ. วารสาร อพวช. 2563, 218(19) สิงหาคม, 58-61. 
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