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ค�ำน�ำ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทยในปี 2561 กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ มี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความสำ�เร็จ
และผลงานที่ผ่านมาของระบบสาธารณสุขไทยให้สาธารณชนได้ร่วมยินดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำ�หนังสือ “ร้อยเรื่องเล่า ร้อยความ
ดี ร้อยปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวม และเผยแพร่ผลงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งด้านงาน
วิชาการ และงานสนับสนุนผ่านการเล่าเรือ่ งของเจ้าของผลงาน เพือ่ บันทึกไว้เป็นความ
ภาคภูมใิ จ และเป็นองค์ความรูส้ �ำ หรับผูส้ นใจศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางการทำ�งานต่อ
ไป
การจัดทำ�หนังสือ “ร้อยเรือ่ งเล่า ร้อยความดี ร้อยปีการสาธารณสุขไทย กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์” ยังเป็นนโยบายของท่านนายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ในสมัยที่ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
ต้องการให้มีการบันทึกคุณงามความดีของผู้ที่ปฏิบัติงาน ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดี
งามในภาระหน้าทีก่ ารงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน ประชาชน ประเทศชาติ และ
มอบหมายให้นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อ�ำ นวย
การผลิต โดย 100 เรื่องเล่านี้ จะมาจาก ข่าวประชาสัมพันธ์  R2R Forum และเรื่อง
เล่าเร้าพลังที่ส่งเข้าประกวด
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผล
งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการสาธารณสุขของไทย ผลงาน
ความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ นีม้ คี ณ
ุ ค่าอเนกอนันต์ตอ่ คุณภาพชีวติ ของคนไทย หนังสือเล่มนีจ้ งึ
เป็นบันทึกประวัตศิ าสตร์ความภาคภูมใิ จในวาระครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
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สารบัญ
การพัฒนาชุดตรวจหาเชือ้ วัณโรค รูผ้ ลใน 2 ชัว่ โมง
10
 การพัฒนาวิธต
ี รวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันวัณโรค รูผ้ ลภายใน 2 วัน
      แห่งแรกในเอเชีย
14
 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจไวรัสซิกา รูผ้ ลภายใน 15 นาที
16
 การตรวจวิเคราะห์วน
ิ จิ ฉัย โรคไข้เลือดออกได้ใน 8 ชัว่ โมง
18
 ตรวจวิเคราะห์โรคมือเท้าปากได้ใน 2 วัน
20
 การพัฒนาศักยภาพการตรวจยืนยันเชือ
้ แอนแทรกซ์และโรคระบาดร้ายแรง
22
 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบต
ั กิ ารเครือข่ายเชือ้ ดือ้ ยา รพ.ทัว่ ประเทศ
24
 หนังสือคูม
่ อื ยามาตรฐาน GREEN BOOK แก้ปญ
ั หาวัณโรคและการดือ้ ยาต้านจุลชีพ  28
 ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561
34
 สารมาตรฐานคุมคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร
38
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิใ์ หม่ปนปลอม
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน�ำ้ หนัก
40
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในอาสาสมัครของผลิตภัณฑ์เครือ
่ งส�ำอางมะหาด
44
 มะขามป้อม จากธรรมชาติสน
ู่ วัตกรรมเครือ่ งส�ำอาง
46
 สารสกัดใบหม่อนมีสรรพคุณช่วยเพิม
่ ความจ�ำ กล้ามเนือ้ แข็งแรง
50
 การพัฒนาวิธต
ี รวจสอบเอกลักษณ์สารส�ำคัญในเครือ่ งส�ำอาง
52
 หนังสือเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครือ
่ งยาสมุนไพรไทย
54
 การตรวจหาสารปรอทในผลิตภัณฑ์เครือ
่ งส�ำอางทาหน้าในท้องตลาด
56
 ผลตรวจผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�ำ้ พบมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน 100%
58
 ให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครือ
่ งมือแพทย์จากยางพารา
      ส่งผลให้มลู ค่าการส่งออกมากกว่า 4 หมืน่ ล้านบาท เป็นอันดับ 1-2 ของโลก
60
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมวัคซีนทีผ่ ลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ ง   62
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การพัฒนาเทคนิคถอดรหัสพันธุกรรมเชือ้ วัณโรคด้วยเทคนิคใหม่แห่งแรกของไทย
      แก้ปญ
ั หาวัณโรคดือ้ ยา
 ผลงานวิจยั ทีน
่ �ำไปใช้ประกอบการวินจิ ฉัยและรักษาวัณโรค
      ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เพือ่ ร่วมมือกันยุตวิ ณ
ั โรคในกลุม่ ประเทศอาเซียน
 การพัฒนาชุดทดสอบยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ขึน
้ บัญชีนวัตกรรมไทย
 ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดนำ�้ หนัก
 เฝ้าระวังการน�ำยาเคไปใช้ในทางทีผ่ ด
ิ
 นวัตกรรมชุดตรวจหาเชือ
้ อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
 หนุนเกษตกรตัง้ ห้องแล็บตรวจสารพิษ สร้างความมัน
่ ใจผูบ้ ริโภค
 สานพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพอาหารไทยสูม
่ าตรฐานสากล
 พบแหนม ปลาส้มและไส้กรอกอีสานปนเปือ
้ นร้อยละ 20
 การพัฒนาการตรวจดีเอ็นเอเพือ
่ จ�ำแนกชนิดเห็ดพิษ
 การตรวจพบวัตถุทอ
ี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทชนิดใหม่ Desoxy-D2PM
 การพัฒนาศักยภาพการตรวจแยกสายพันธุเ์ ชือ
้ ไข้กาฬหลังแอ่นแห่งแรกในภาคใต้
 การแยกสารบริสท
ุ ธิอ์ ที โิ ซแลม เพือ่ ใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจเอกลักษณ์
      ของกลางยาเม็ดอิรมิ นิ
 จากข้าวหอมมะลิ 105 สูเ่ ครือ
่ งส�ำอาง ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์สชู่ มุ ชน
 ห้องปฏิบต
ั กิ ารอ้างอิงช่วยลดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกในเทศกาลปีใหม่
 กุง้ จ่อมประโคนชัย ได้มาตรฐาน เด็ดทุกตัว นัวทุกเม็ด
 จากเต่าสูก
่ ระต่าย ด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
 บันทึกการเดินทางของ...คุณปู่
 จัดการสิง่ มีชวี ต
ิ เล็กๆ...สูค่ วามส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่
 การจัดการเพือ
่ รองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาด
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สืบจากขวด
สไตล์งาน 3 สาว โฮเรนโซ
รักษ์โลก รักษ์สงิ่ แวดล้อม
ต่อมเอ๊ะ! กับค�ำตอบสุดท้าย
(เก้า)
ห่างไกล แต่เหมือนใกล้กนั
เสียงสะท้อน จากความส�ำเร็จเล็กๆ
ความภูมใิ จเล็กๆ ของนักเทคนิคประชาสัมพันธ์
จากร้อยสูล่ า้ น การจัดการหนีก้ ารค้า
การพัฒนางานด้วยแรงบันดาลใจ
เส้นทางสูผ่ ลงานวิชาการยอดเยีย่ มกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
แรงบันดาลใจในการจัดท�ำ ทีเอชพี
พลังหิง่ ห้อยสูแ่ สงเอกซเรย์
ถ้าไม่ลอง ‘ก้าว’ จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเรา ‘วิง่ ’ ได้
ตัวน้อยเปลีย่ นความคิดสูน่ กั วิทย์ทภี่ มู ใิ จ
กว่าจะมาเป็นชุดทดสอบสารปรอทในวันนี้
อยูท่ เี่ รียนรู้
สมาร์ท ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ภเู ก็ต 4.0
เพือ่ รอยยิม้ ทีป่ ลายด้ามขวาน
อยูร่ อด ปลอดภัย
การศึกษาเรือ่ งสารก่อภูมแิ พ้ในเรณูหญ้า
สมาร์ท องค์ความรูอ้ อนไลน์ จากศูนย์วทิ ย์เชียงราย สูเ่ ครือข่าย
จอฟ้าพาเพลิน
คลิก๊ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ตอ้ งมาด้วยตัวเอง

117
120
123
126
128
130
132
134
140
142
137
144
147
150
151
152
154
156
158
160
162
164
166
168

เปิดใจใฝ่รู้ สูม่ าตรฐานอย่างมัน่ ใจ
170
 เมือ
่ ฉันต้องมาเป็นครู (จ�ำเป็น)
172
 พลังแห่ง “ศรัทธา” เพือ
่ ประชาเป็นสุข
175
 น�ำ้ จ๋าพีจ่ ะพาไปหา 100
178
 อินเดียจ๋า กอบบุญมาแล้ว
180
 เล่นกับเซลล์
182
 ส่วนเล็กๆ ทีย่ งิ่ ใหญ่
186
 จากโคลนสูด
่ าว
188    
 สามมดงานตัวนิดทีย่ งิ่ ใหญ่
192
 จากบ่อแช่ สูค
่ วามเป็นออนเซ็นเมืองไทย
195
 การแพทย์แม่นย�ำด้วยการตรวจ HLA-B อัลลีล เพือ
่ ป้องกัน
       ผืน่ แพ้ยารุนแรงเขตภาคใต้
198
 ห้องปฏิบต
ั กิ ารตรวจหาสารพันธุกรรมเชือ้ ก่อโรคไอกรนแห่งแรกในภาคใต้
200
 พบเชือ
้ ไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุท์ ยี่ งั ไม่มวี คั ซีนป้องกันในไทย เป็นแห่งแรกในภาคใต้  202
 เปลีย่ นภารกิจลับ EQA007 ให้เป็นงานวิจยั
204
 จากห้องปฏิบต
ั กิ ารสูก่ ารเป็น พีทโี พรไวเดอร์
206
 TB- LAMP กับการตรวจพิสจู น์เชือ
้ วัณโรคในงานประจ�ำ
208
 การศึกษาคุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทน
211
 ประหยัดงบ…ลดแรง…เพิม
่ สุข…ด้วย…ฝาเกลียว
214
 ใช้กาเฟอีนวิเคราะห์ยาเม็ดอัลปราโซแลม
217
 เหลียวหลังมองงานวิจยั เพือ
่ ก้าวไปข้างหน้า
220
 เรียวไทม์พซี อ
ี าร์ แนวทางใหม่เพือ่ การวินจิ ฉัยเอชไอวีทรี่ วดเร็ว
224
 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบต
ั กิ ารอาหารด้านชีวโมเลกุล
226
 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบต
ั กิ าร การตรวจเอชไอวีซโี รโลยี
228
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การตรวจหาเชือ้ ลีเจียนแนร์ในแหล่งน�ำ้ ทีใ่ ช้ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 232
การบริหารความเสีย่ งกับการจัดการลูกหนีก้ ารค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
234
คุณภาพนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 9
236
การพัฒนาระบบการช�ำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ของผูร้ บั บริการเอกชน
240
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด คุณภาพนมทีแ่ น่นอน
238
การจัดการน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เสือ่ มสภาพในเขตสุขภาพที่ 2
242
การเฝ้าระวังระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กในเขตอ�ำเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางสมุนไพรในเขตพืน้ ทีส่ ขุ ภาพที่ 2 พิษณุโลก
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางผสมสมุนไพรทีผ่ ลิตและจ�ำหน่าย ในเขตสุขภาพที่ 10
การประยุกต์ใช้เซปตัมใช้แล้วกับการตรวจด้วยเทคนิค Headspace GC-MS
คิดเป็นระบบ พบความส�ำเร็จ
ตลาดนัดคุณธรรม น้อมน�ำวิถพี อเพียง

245
248
250
252
254
258

ร้กรมวิอทยเรื
อ
่
งเล่
า
ยาศาสตร์การแพทย์
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ชุ

“

...ความส�ำเร็จของงานวิจัยพัฒนา
ชุดตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์มาจาก
การท�ำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์
ในฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกหลายหน่วยงาน ...

“
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ดตรวจหาเชือ้ วัณโรค รูผ้ ลใน 2 ชัว่ โมงนี  ้
เป็นชุดตรวจด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (แลมป์
LAMP)  ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยที่มีการ
ศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มี
ที่ ม าจากปั ญ หาในการวิ นิ จ ฉั ย วั ณ โรค ซึ่ ง
ต้องการวิธีการตรวจที่ให้ผลตรวจรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และประหยัด ชุดตรวจหาเชื้อ
วัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์ เป็นการตรวจลึกถึง
ระดับดีเอ็นเอของเชื้อ เทคนิคแลมป์อาจจะ
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เพราะเมื่อพูด
ถึงการตรวจดีเอ็นเอ ส่วนใหญ่แล้วมักนึกถึง
การตรวจด้วยเทคนิค PCR นักวิจยั ชาวญีป่ นุ่
ได้รายงานเทคนิคแลมป์ครั้งแรกในปี ค.ศ.
2000 โดยมีการจดสิทธิบตั รก่อนนัน้ จากนัน้
ได้มนี กั วิจยั พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยโรคต่างๆ
โดยอาศัยเทคนิคแลมป์จำ�นวนมาก รวมทั้ง
การพัฒนา TB-LAMP ซึง่ องค์การอนามัยโลก
แนะนำ�ให้ใช้เป็นวิธีการตรวจสารพันธุกรรม
สำ�หรับการตรวจวัณโรคได้ผลเร็ว

ความสำ�เร็จของงานวิจัยพัฒนาชุดตรวจ
วัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์มาจากการทำ�งานร่วม
กันของนักวิทยาศาสตร์ในฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เริม่ ต้นจาก
การศึกษาวิจยั ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำ�ชุดตรวจต้นแบบ
ที่ยังไม่เคยใช้ตรวจหาเชื้อในเสมหะผู้ป่วยมา
ศึกษาประเมิน เมื่อนำ�มาใช้ปรากฎว่าสามารถ
ตรวจหาเชื้อวัณโรคในเสมหะได้ มีความไวและ
ความจำ�เพาะสูง มีข้อเด่นที่แตกต่างจากเทคนิค
PCR  ทีส่ �ำ คัญคือการสังเคราะห์เพิม่ สารพันธุกรรม
ดีเอ็นเอในหลอดทดสอบเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วทีอ่ ณ
ุ หภูมคิ งที  ่ ได้ดเี อ็นเอเพิม่
ขึ้นจำ�นวนมาก ภายในระยะเวลา
สั้นๆ 1 ชั่วโมง การใช้ไพร์เมอร์
3 คู่ ทำ�ให้มีความจำ�เพาะสูง
การทำ � งานของเอนไซม์
ที่อุณหภู มิค งที่ ทำ � ให้
ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้
เครื่อง PCR และ
สามารถใช้อา่ งนํา้
ร้อนที่มีอยู่ในห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ ก ารทดสอบได้
การอ่ า นผลแลมป์ ทำ � ได้
หลายวิธี ได้มีการพัฒนา
ทำ � ให้ ส ามารถอ่ า นผล
ได้ ด้ ว ยตาเปล่ า โดย

อาศัยการเติมสีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอในหลอดทดสอบ และสีนี้
ทดลองแล้วสามารถเตรียมขึน้ มาได้เอง จากเดิมที่
ต้องใช้สสี �ำ เร็จรูปทีม่ รี าคาแพง จุดแข็งของเทคนิค
แลมป์จึงเป็นเรื่องความง่าย ตรวจได้ผลเร็ว ราคา
ถูก นับเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอทีต่ รวจได้งา่ ยในระดับ
ที่โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการผู้ป่วย สามารถ
ทำ�การตรวจได้  
        อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจต้นแบบที่ศึกษาวิจัย
ในระยะแรกไม่สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ
ได้ เนื่ อ งจากวั ส ดุ นํ้ า ยาบางส่ ว นที่ ใช้ ไม่ มี ใ น
ประเทศไทย ต่อมาจึงได้หาทางปรับเปลี่ยนโดย
วิจัยพัฒนาให้ได้ชุดตรวจที่ผลิตได้เองจาก
วัสดุสารเคมีที่มีราคาถูกและมีในประเทศ
เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการใช้
และการนำ�ไปใช้งาน เป็นที่มาของชุดตรวจ
วัณโรคที่ผลิตได้เอง มีประสิทธิภาพสูง
ตรวจได้ง่าย ไม่แพง และทราบ
ผลเร็วภายใน 2 ชั่วโมง จาก
นัน้ มีการประเมิน โดยร่วม
วิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
เช่น สำ�นักงานป้องกันและ
ควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
และโรงพยาบาล ซึ่งวิธีการยัง
คงมีความไวและความจำ�เพาะ
ตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก
กำ � หนด นำ � ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ
จากผู้ ใช้ ง านมาปรั บ ปรุ ง เช่ น
ปรั บ การสกั ด ดี เ อ็ น เอให้ ง่ า ย

เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
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กว่าเดิม และเตรียมนํ้ายาแบบสำ�เร็จรูปพร้อมใช้
ทำ�ให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น ชุดตรวจวัณโรค
ที่ราคาถูก ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพนี้ น่า
จะตอบสนองกับความต้องการใช้งานของหน่วย
บริการซึ่งมีจำ�นวนมาก และมีส่วนช่วยสนับสนุน
งานควบคุมโรค       
       การยอมรับเทคนิคแลมป์มีแนวโน้มที่ดีใน
ประเทศไทย  การใช้เทคนิคใหม่จ�ำ เป็นต้องมีขอ้ มูล
ประสิทธิภาพ ความน่าเชือ่ ถือประกอบการพิจารณา
ชุดตรวจ TB-LAMP ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้ผา่ นการประเมิน  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการย้อมเชื้อและตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ผลตรวจเทียบได้กบั
การเพาะเชือ้ ซึง่ ใช้เวลานานกว่า
จะทราบผล และมี ค วามไว
ใกล้เคียงกับ GeneXpert
ซึ่งตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วย
เครือ่ งอัตโนมัติ ต้องมีเครือ่ ง
ตรวจและตลับตรวจตัวอย่าง
ปั จ จุ บัน ประเทศไทยมี ก าร
วิ นิจ ฉั ย วั ณ โรคด้ ว ยวิ ธี GeneXpert มากขึ้ น แต่ เ ครื่ อ งยั ง มี
ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยบริ ก าร เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยวัณโรค ในราคาที่
ไม่แพง และสามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการ
ทัว่ ไป อาจตรวจด้วย TB-LAMP นอกจากการใช้
ประโยชน์เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยตรวจจาก
เสมหะในรายวัณโรคปอดหรือสิง่ ส่งตรวจชนิดอืน่ ใน
รายวัณโรคนอกปอด สามารถใช้ TB-LAMP ตรวจ
แยกเชือ้ วัณโรคจากเชือ้ ทีเ่ พาะขึน้ ในอาหารแข็งหรือ
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อาหารเหลว เพือ่ การพิสจู น์ยนื ยันเป็นเชือ้ วัณโรคที่
ให้ผลถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัด จึงเป็นวิธที ใ่ี ช้ได้
สำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารเพาะเชือ้ วัณโรคด้วย
อย่างไรก็ตาม TB-LAMP ไม่สามารถใช้ตรวจหาการ
ดื้อยาได้ งานต่อไปยังคงต้องมีการประเมินการใช้
งานจริงในโรงพยาบาลหรือในห้องปฏิบตั กิ ารตรวจ
วัณโรค ทีผ่ า่ นมาได้มหี น่วยงาน เขตบริการสุขภาพ
และโรงพยาบาลนำ�ไปใช้ สามารถทำ�การตรวจ
ได้ และมีความพึงพอใจ จึงเป็นวิธตี รวจทางเลือก
โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีข้อจำ�กัดในการตรวจด้วย
GeneXpert การตรวจด้วย TB-LAMP น่า
จะมีการใช้แพร่หลายและมีบทบาท
สำ�คัญในการช่วยตรวจวินจิ ฉัย
วัณโรคต่อไป

ผลสำ�เร็จของงานวิจัยนอกจากขึ้นกับ
ผลผลิตวิจัยแล้วยังขึ้นกับการนำ�ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ การนำ�ชุดตรวจไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างจริงจัง ยังคงต้องมีการดำ�เนินการต่างๆ อีก
มากมาย และต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การวิจยั ประเมินผลในภาคสนาม การขอ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจ การขึน้
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเตรียมการรับรอง
คุณภาพกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ�ร่างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
โดยมีชดุ ตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์รวมอยูด่ ว้ ย  
และการเสนอเพิ่มให้เป็นวิธีการตรวจวัณโรคที่อยู่

ในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และวิจยั พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จากการทำ�งานเรือ่ ง
TB-LAMP ซึ่งเป็นต้นแบบของการวิจัยพัฒนา
เทคนิคแลมป์ ได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะ
ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาชุดตรวจด้วยเทคนิคแลมป์
สำ�หรับโรคอื่นๆ ในรูปของการวิจัยแบบบูรณา
การกับหน่วยงานอืน่ ต่อไป
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ, จณิศรา ฤดีอเนกสิน,
โสภา ศรีสังข์งาม, วิพัฒน์ กล้ายุทธ,
สุปราณี บุญชู และสมชาย แสงกิจพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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การพัฒนา วิธี

ตรวจสอบประสิทธิภาพ

วัคซีนป้องกันวัณโรค

รู้ผลภายใน 2 วัน แห่งแรกในเอเชีย
วั

คซีนป้องกันวัณโรค หรือวัคซีนบีซจี ี เป็น
วั ค ซี น พื้ น ฐานที่ ใ ห้ กั บ เด็ ก ไทยทุ ก คน
ตั้งแต่แรกเกิด โดยถูกบรรจุเข้าในแผนสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
วัคซีนบีซจี ผี ลิตจากแบคทีเรีย Mycobacterium bovis จากฝีเต้านมวัว ซึ่งได้รับการคัด
แยกและถูกท�ำให้อ่อนฤทธิ์ โดย Calmette
และ Guerin โดยในแต่ละประเทศอาจมีวิธี
การผลิตหรือมีเชื้อสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเช่น
ประเทศไทยใช้สายพันธุ์ Tokyo-1 อย่างไร
ก็ตามวัคซีนที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพแรง
พอที่กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันวัณโรคได้ดี
และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดเท่านั้น จึงจะน�ำ
มาใช้ได้

“

...วิธีนี้มีขั้นตอนการด�ำเนินการที่
รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะห์ลงเหลือ 2 วัน และสามารถเตรียม
น�้ำยาสกัดได้เองจึงท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบคุณภาพ...

“
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สถาบันชีววัตถุ เป็นหน่วยควบคุมก�ำกับ
คุณภาพภาครัฐ มีบทบาทส�ำคัญในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลในการรับรองรุน่
การผลิตโดยพิจารณาเอกสารสรุปกระบวนการผลิต
ควบคูไ่ ปกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
ปัจจุบันการวิเคราะห์คุณภาพด้านความแรงของ   
วัคซีนบีซจี ที กี่ �ำหนดไว้โดย WHO ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่
หลายแต่มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน คือวิธีน�ำ
เชื้อแบคที เรี ย ที่ อ ยู ่ ใ นวัคซีนมาเพาะเลี้ยงลงใน
อาหารที่จ�ำเพาะซึ่งต้องใช้ปริมาณมากและมีการ
เตรียมที่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง
ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสมนาน 1 เดือน จากนัน้ นับ
จ�ำนวนโคโลนี บ นอาหารเลี้ ย งเชื้ อ เพื่ อ น�ำมา
ค�ำนวณหาปริมาณเชื้อในวัคซีน และวิเคราะห์ผล
ที่ได้  ทั้งนี้การอ่านผลโดยการนับโคโลนีของเชื้อที่
ขึ้นในอาหารต้องอาศัยความช�ำนาญส่งผลให้การ
ทดสอบมีความแปรปรวนสูง
เพือ่ การรองรับอุตสาหกรรมการผลิตและ
ความต้ อ งการในการใช้ วั ค ซี น ที่ มี คุ ณ ภาพและ
รวดเร็ ว สถาบั น ชี ว วั ต ถุ จึ ง พั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจ
วิเคราะห์วคั ซีนบีซจี ที ลี่ ดระยะเวลาในการตรวจให้
สัน้ ลง โดยการศึกษาหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์
มาใช้ในการตรวจหาเชื้อที่มีชีวิตในวัคซีน ผลการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธพี บว่าวิธี ATP ให้ผลที่
ได้สอดคล้องกับวิธีดั้งเดิมคือการเพาะเลี้ยงเชื้อ
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานควบคุมก�ำกับ
ประเทศใดใช้วธิ นี ใี้ นการตรวจหาค่าความแรงของ
วัคซีนบีซีจีเพื่อรับรองรุ่นการผลิต ดังนั้นถือได้ว่า
สถาบั น ชี ว วั ต ถุ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง แรกใน

เอเชี ย ที่ พั ฒ นาวิ ธีนี้เ พื่ อ น�ำมาใช้ ในการควบคุ ม
คุณภาพวัคซีนที่ผลิตในประเทศ
วิธีน้ีมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่รวดเร็ว
สามารถลดระยะเวลาการตรวจวิ เ คราะห์ ล ง
เหลือ 2 วัน และสามารถเตรียมนำ�้ ยาสกัดได้เอง
จึงท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ
ได้มาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานสากลในการตัดสินผลของวิธี
ทางเลือกนี้ เนือ่ งจากยังไม่มปี ระเทศใดใช้วธิ นี ใี้ น
การควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนมีเพียงการศึกษา
วิจยั เท่านัน้ แต่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้เก็บข้อมูลการทดสอบที่มากพอที่
จะก�ำหนดเกณฑ์ ก ารยอมรั บ ของผลการ
วิเคราะห์ได้ เพื่อน�ำมาใช้รับรองรุ่นการผลิต
วัคซีนบีซีจีต่อไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถปล่อย
ผ่านวัคซีนไปสู่ผู้บริโภคได้เร็วขึ้น
สถาบันชีววัตถุ
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การพัฒนา

ชุดทดสอบตรวจไวรัสซิกา
รู้ผล เรื่
ภายใน
15 นาที

“

...ความส�ำเร็จนี้
ท�ำให้เราได้เรียนรู้ว่า ปัญหา
ทุกอย่างมีค�ำตอบ ถ้าเรามี
ความพยายามมากพอ
เราจะพบค�ำตอบนั้น ...

“
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องราวของไข้ไวรัสซิกา โรคอันตรายทีท่ �ำให้ทารกทีค่ ลอดจาก
หญิงตัง้ ครรภ์ตดิ เชือ้ มีขนาดศีรษะเล็กผิดปกติ  ได้สร้างความ
ตืน่ ตระหนกให้กบั คนทัว่ โลกในช่วงระยะ 2-3 ปีทผี่ า่ นมา จนถึงขัน้
ทีอ่ งค์การอนามัยโลกต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน และกระทรวง
สาธารณสุขต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือ  
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ก า ร แ พ ท ย ์ เ อ ง ก็ มี
นโยบายเร่งด่วนในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว
โดยการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย ที่
ครอบคลุม ทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในนโยบาย
นั้นก็คือการพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดี IgG และ
IgM ด้วยหลักการ Immuno chromatography
หรือเรียกสั้นๆ ว่า Rapid test ที่ท�ำได้ง่าย
รวดเร็ว และสามารถใช้ในห้องปฏิบัติการที่มี
ข้อจ�ำกัดด้านเครื่องมือ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมาย
ว่าชุดทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะต้องใช้เวลาตรวจ
ไม่เกิน 15 นาที  เพื่อผลการตรวจที่รวดเร็ว  
น�ำไปใช้ในการวางแผนการรักษาและป้องกัน

ควบคุมโรคได้
เมือ่ ได้รบั มอบหมาย  เรารูส้ กึ ท้าทายและ
ภาคภูมใิ จทีจ่ ะได้พฒ
ั นาชุดทดสอบทีเ่ ป็นประโยชน์
มีความต้องการน�ำไปใช้เร่งด่วน และยังช่วยแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำคัญ  แต่โจทย์แรกทีเ่ ราต้อง
ค�ำนึงถึงคือ ท�ำอย่างไรไม่ให้เกิด Cross reaction  
หรือท�ำให้เกิดน้อยทีส่ ดุ   ซึง่ เป็นปัญหาทีพ่ บในชุด
ทดสอบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ เราต้องการ
แอนติเจนใหม่ทมี่ คี วามจ�ำเพาะ เพือ่ น�ำมาใช้แทน
โปรตีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงศึกษาจากวารสาร
วิชาการ ท�ำให้พบบทความทีเ่ พิง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
Science และเห็นความเป็นไปได้ของการใช้ NS1
และ EDIII มาเป็นแอนติเจน  เมือ่ ทดสอบแล้วก็พบ
ว่า NS1 เป็นแอนติเจนทีด่ ที สี่ ดุ เราจึงเดินหน้าวิจยั
และพัฒนาต่อจนได้ชดุ ตรวจหาแอนติบอดี IgG และ
IgM ทีส่ ามารถตรวจและรูผ้ ลภายใน 15 นาที   มี
ความไวและความจ�ำเพาะสูงกว่าชุดทดสอบน�ำเข้า
จากต่างประเทศ และมีราคาทีถ่ กู ลงมาก
ปี 2017 งานวิจยั นีไ้ ด้รบั คัดเลือกจากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ข้อ
ก�ำหนด 8.3 เรื่ อ ง การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และผ่านการตรวจประเมินโดยไม่ได้รบั
ข้อบกพร่องทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด เราได้รบั ค�ำ
แนะน�ำให้เร่งด�ำเนินการจดสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร  
จึ ง ได้ ด�ำเนิ น การยื่ น ขอรั บ ความคุ ้ ม ครองสิ่ ง
ประดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งเรายังได้ขอการ
รับรองในการวิจัยพัฒนาและการผลิตตามระบบ
คุณภาพ EN ISO 13485:2016 เพื่อให้ประชาชน

ผูร้ บั บริการมัน่ ใจในคุณภาพ ชุดทดสอบนีจ้ งึ เป็นชุด
ทดสอบแรกที่ได้รับการรับรองตั้งแต่กระบวนการ
วิจยั จนถึงการผลิต ซึง่ จะเป็นต้นแบบในการด�ำเนิน
การวิจยั และพัฒนาชุดทดสอบอืน่ ต่อไป
ความส�ำเร็ จ นี้ ท�ำให้ เราได้ เรี ย นรู ้ ว ่ า
ปัญหาทุกอย่างมีค�ำตอบ ถ้าเรามีความพยายาม
มากพอ  เราจะพบค�ำตอบนัน้ การมีทมี ทีเ่ ห็นเป้า
หมายเดียวกันก็เป็นเรื่องส�ำคัญ ทีมวิจัยและทีม
ระบบคุณภาพ เราท�ำงานร่วมกัน จึงจบได้ด้วย
ความส�ำเร็จ ที่ส�ำคัญกว่านั้น การได้รับโอกาส
และการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่  และ
การสื่อสารเผยแพร่ทุกช่องทาง  ก็ท�ำให้เราเห็น
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ระบาดของโรคขึ้นอีกครั้ง  เราจะ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ด้วยเครื่องมือที่
เกิดจากการวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปนัดดา เทพอัคศร
นักเทคนิคการแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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การตรวจวิเคราะห์

ได้ใน
8 ชั่วโมง

วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
โร
คไข้ เ ลื อ ดออก เป็ น โรคที่ อ ยู ่ คู ่ กั บ
ประเทศไทยมานาน ซึง่ ในแต่ละปีเรามัก
จะได้ยินว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งปัญหาที่ส�ำคัญของการ
เสียชีวิต คือ แพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์
ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ป่วยที่มา
หาหมอ เป็นโรคอะไร  ไม่วา่ จะเป็นทีค่ ลินกิ สถานี
อนามัย หรือโรงพยาบาล
ทัง้ นี้ โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชือ้
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ไวรัสเดงกี่ เชื้อไวรัสเดงกี่แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ
ไวรัสเดงกี่ชนิดที่ 1 ไวรัสเดงกี่ชนิดที่ 2 ไวรัสเดงกี่
ชนิดที่ 3 และไวรัสเดงกีช่ นิดที่ 4  ซึง่ การติดเชือ้ ไว
รัสเดงกี่ ในคนส่วนใหญ่ มักมาจากยุงลาย ซึ่งเป็น
พาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญ
ส่วนสาเหตุที่การวินิจฉัยท�ำได้ยากคือ
อะไร เป็นเพราะผูป้ ว่ ยมักจะมีไข้สงู บ้าง ไม่สงู บ้าง
เป็นมาแล้วหลายวันไข้ยังไม่หาย อาการคล้ายไข้
หวัด  หรือตอนมาหาหมอ อาการทัว่ ไปสบายดี แต่
หลังจากกลับไป อาการกลับทรุดหนัก บางรายที่

คือ หากมีการติดเชือ้ ซำ 
�้ เป็นชนิด ที่ 2 จะมีโอกาส
เกิดความรุนแรงมากขึ้น

“

...สิง่ ทีเ่ ราภูมใิ จคือ เรามีระบบทีส่ ง่ ต่อ
หรือ ส่งมาให้เราตรวจ ซึง่ สามารถตรวจและ
รูผ้ ลรวดเร็วภายใน 8 ชม. (หลังจากทีไ่ ด้รบั
ตัวอย่าง) จะสามารถบอกผลได้ทนั ที ซึง่ เรา
หวังว่า หากมีระบบนีแ้ ล้ว จะชว่ ยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
การตรวจวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องและแม่นย�ำมากขึน้
ก็จะชว่ ยลดการสูญเสียได้...

“

มีอาการรุนแรงอาจท�ำให้เกิดอาการช็อก และเสีย
ชีวิตได้ ซึ่งหากไม่ได้มีการสังเกตที่ดี จะไม่รู้เลยว่า
นี่คือ อาการของโรคไข้เลือดออก ดังนั้น จึงเป็น
หน้าทีข่ องคนทีใ่ กล้ชดิ กับผูป้ ่วย ทีต่ อ้ งสังเกตและ
ให้รายละเอียดกับหมอที่มาตรวจ เช่น มีไข้ มี
อาการเบื่ออาหาร อาเจียน บางรายอาจมีอาการ
ปวดท้องร่วมด้วย อาการเลือดออกทีอ่ าจพบได้ใน
ระยะนี้ คือ จุดเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู่ตาม
แขน ขา ล�ำตัว รักแร้ อาจมีเลือดก�ำเดาออก หรือ
เลือดออกตามไรฟันได้ เป็นจุดสังเกต แต่อย่างไร
ก็ตาม ก็ยงั เป็นการยากทีจ่ ะวินจิ ฉัยได้อย่างถูกต้อง
เราเองในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหน้าที่
ตรวจเลือด เพื่อที่จะบอกให้ได้ว่า ผู้ป่วยที่มา เป็น
โรคไข้เลือดออกหรือไม่ ซึ่งเราก็สามารถใช้การ
ตรวจอย่างง่าย ที่เรียกว่า rapid  test  ช่วยได้
และปัจจุบันก็สามารถตรวจได้ดีระดับหนึ่ง แต่
ความไวในการตรวจจับยังไม่ค่อยจะแม่นย�ำ หรือ
เปอร์เซ็นการตรวจพบ ยังน้อย
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
เทคนิคการตรวจที่ เราเรียกว่า วิธเี รียลทาม อาร์ที
พีซอี าร์ (Real-time RT-PCR) ซึง่ เป็นการตรวจหา
สารพันธุกรรม หรือตัวเชื้อของโรคไข้เลือดออก
หมายถึงว่า ในขณะที่ผู้ป่วยก�ำลังมีไข้นั้นแสดงว่า
จะต้องมีตัวเชื้ออยู่ในกระแสเลือด และหากเป็น
โรคไข้เลือดออกจริง เมื่อการตรวจด้วยวิธีนี้แล้ว
ควรจะต้องพบเชื้ออย่างแน่นอน ซึ่งสามารถแปล
ความว่า ผู้ป่วยก�ำลังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  ยิ่ง
ไปกว่านั้น เรายังสามารถบอกรายละเอียดของตัว
เชื้อได้ว่า เป็นชนิดไหนใน 4 ชนิด ซึ่งความส�ำคัญ

โรคนี้ ยั ง ไม่ มี ย ารั ก ษาและการพั ฒ นา
วัคซีนยังต้องด�ำเนินการต่อไป หากแต่การป้องกัน
การติดเชื้อโดยหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด ใช้สารเคมี
ฉีดพ่นไล่ยุง ทายากันยุง นอนในมุ้ง ใช้ฝาปิด
ภาชนะเก็บน�้ำใช้ และก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน
บ้านและรอบบ้านพักอาศัย ก็จะเป็นแนวทางทีล่ ด
การเป็นโรคไข้เลือดออกได้เช่นกัน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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รู้ผลใน
2 วัน
ตรวจ

“

วิเคราะห์โรคมือเท้าปาก
โร

... การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
นี้ สามารถรายงานผลได้ภายใน
2 วัน ตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือ
อุจจาระ สวอบคอ สวอบแผล
สวอบโพรงจมูก น�้ำไขสันหลัง
และซีรั่ม...

“
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คมือเท้าปากเกิดขึน้ ในฤดูฝนและฤดูหนาวทีม่ อี ากาศ
เย็นจึงท�ำให้เชื้อมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น โดยเกิดจาก
เชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร ติดเชื้อได้โดยการสัมผัสอวัยวะ
สิ่งของที่เปื้อนน�้ำมูก น�้ำลาย น�้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระ
ของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการ ไอจามรดกัน มักพบผู้ป่วยใน
กลุม่ เด็กเล็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเป็นไข้ เป็นแผล
ในปาก มีตุ่มน�้ำใส ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และล�ำตัว ในรายที่มี
อาการไม่รนุ แรงมักจะหายได้เองภายใน 7-10 วัน แต่ในรายที่
มีอาการรุนแรง อาจมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทและ
ระบบหายใจ เช่น ปอดบวมน�้ำ  สมองอักเสบ หัวใจวาย อาจ
ท�ำให้เสียชีวติ ได้ โดยเฉพาะในรายทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส เอนเตอโร 71
(EV71) ซึ่งโรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ
ถ้ามีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สงู ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบน�ำ
ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในทันที                     

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตั กิ าร
ตัง้ แต่ 1 มกราคม  ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั ตัวอย่างส่งตรวจจาก
ผูป้ ว่ ยและผูส้ มั ผัสโรคมือเท้าปาก จ�ำนวน 455 ราย
พบเป็นผูต้ ดิ เชือ้ กว่าร้อยละ 26 โดยเชือ้ ทีพ่ บจากผู้
ป่วยและผูส้ มั ผัสโรคเป็นไวรัสเอนเตอโร 71 และเมือ่
ศึกษาคุณสมบัตทิ างพันธุกรรมพบว่าเป็นสายพันธุ์
B5 และ C4 ซึง่ เป็นสายพันธุเ์ ดิมทีเ่ คยตรวจพบใน
ปีที่ผา่ นมา โดยในปีนี้มกี ารระบาดของโรคมือเท้า
ปากทั่วทุกภาค สอดคล้องกับข้อมูลส�ำนักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค ทีม่ กี ารบ่งชีถ้ งึ การพบผูป้ ว่ ย
โรคมือเท้าปากอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการเตรียมความ
พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส
เอนเตอโร ด้วยเทคนิคการตรวจ 3 ชนิดซึง่ ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน   ISO 15189 : 2012
ประกอบด้วยการตรวจหาระดับภูมคิ มุ้ กันจากเชือ้
ไวรัสก่อโรคมือเท้าปากด้วยวิธี Micro Neutralization ในซีรั่มของผู้ป่วย การตรวจแยกเชื้อใน
เซลล์เพาะเลี้ยง และการตรวจหาสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสก่อโรคมือเท้าปาก ด้วยวิธี Reverse
Transcriptase Polymerase chain reaction
(RT-PCR)  ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นย�ำและรวดเร็ว
ซึง่ การตรวจด้วยวิธี RT-PCR นีส้ ามารถรายงาน

ผลได้ภายใน 2 วัน ตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการคือ อุจจาระ สวอบคอ
สวอบแผล สวอบโพรงจมูก น�้ำไขสันหลัง และ
ซีรั่ม นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวิเคราะห์สาย
พันธุ์ของไวรัสกลุ่มเอนเตอโร โดยเทคนิค DNA
sequencing ในกรณีทมี่ กี ารร้องขอหรือเพือ่ หา
สายพันธุ์และแหล่งที่มาของเชื้อและเพื่อเป็น
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส
ก่อโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย

ส�ำหรับการป้องกันการติดเชือ้ สามารถ
ท�ำได้โดยการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดี กินร้อน
ช้อนกลาง ล้างมือ และเน้นการล้างมือด้วยสบู่
ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นรั บ ปร ะท าน
อาหารและหลังขับถ่ายหรือ
เปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก ไม่ใช้
จาน ชาม แก้วน�้ำร่วมกัน
ท�ำความสะอาด ของเล่น
และสิ่งแวดล้อม ด้วยสบู่หรือ
น�้ำยาท�ำความสะอาดอยู่เสมอ หากพบว่ามีเด็ก
ป่วยใหแ้ ยกเด็กทีป่ ว่ ย ออกจากเด็กปกติ และให้
เด็กที่ป่วยหยุดเรียน ในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อาจต้องปิดโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรค และท�ำความสะอาด
พื้นผิวที่สงสัยเปื้อนเชื้อ โดยใช้ฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยา
คล อร็ อ กซ ์ ห รื อ น�้ ำ ยา ฟอ กข าว 0.5 %- 1%
เนื่องจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไม่สามารถฆ่า
เชื้อได้ด้วยแอลกอฮอล์
รติกร กัณฑะพงศ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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การตรวจยืนยัน
เชื
อ
้
แอนแทรกซ์
และโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ

ยืนยันผล

ภายใน
3 วัน
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ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม
ตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ์
ทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว กรณีเกิด
โรคระบาดเหตุฉุกเฉินสามารถตรวจ
ยืนยันผลได้ภายใน 3 วันท�ำการ
สนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เ

มื่ อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 มีรายงาน
ข่าวพบผู้ป่วยสงสัยโรคแอนแทรกซ์ จากการ
ช�ำแหละแพะที่ลอบน�ำเข้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน ที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ�ำนวน 1 ราย
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั ตัวอย่างผูป้ ว่ ยส่งต่อ
จากโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก มาตรวจ
ยืนยันทีฝ่ า่ ยตรวจวินจิ ฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์
และฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป ซึ่งฝ่ายฯได้ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลและ
เตรี ย มความพร้ อ มส�ำหรั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
ตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัยโรคแอนแทรกซ์ โดยเรา
ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางห้องปฏิบัติ
การ วิธตี รวจวิเคราะห์ ซึง่ เราท�ำการตรวจวิเคราะห์
ด้วยวิธีการเพาะเชื้อและการทดสอบทางชีวเคมี
การตรวจยืนยันระดับยีนด้วยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมและการหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ ตลอดจน
การวิเคราะห์สเปคตรัมโปรตีนของเชือ้ ด้วยเทคนิค
MALDI-TOF Mass Spectrometry เพื่อการ
จ�ำแนกและยืนยันสายพันธุ์เชื้อ

ผลการตรวจวินจิ ฉัยและยืนยันพบว่ามี
ผลเป็นบวกโรคแอนแทรกซ์ ซึง่ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย�ำนี้
ช่วยแพทย์ในการวินจิ ฉัยและให้การรักษา ผูป้ ว่ ย
รายนีไ้ ด้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว ประชาชน
ในหมูบ่ า้ นทีร่ บั ประทานเนือ้ แพะ และผูส้ มั ผัสโรค
ในหมูบ่ า้ น บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าทีด่ า่ น
กักกันสัตว์ ได้รบั การดูแลและติดตามเฝ้าระวังโรค
ซึง่ ถึงปัจจุบนั นีท้ กุ คนเป็นปกติดี แสดงให้เห็นถึง
การควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้างต้น จะเห็นได้วา่ การค้นหาผูป้ ว่ ย
ได้รวดเร็วมีส่วนส�ำคัญต่อการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค ซึง่ ต้องอาศัยเครือข่ายห้องปฏิบตั ิ
การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความ
พร้อมตอบโต้สถานการณ์ระบาด/ฉุกเฉินด้านห้อง
ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับโรคทีเ่ กิดจากอาวุธชีวภาพรวมถึง
เชื้ออันตรายร้ายแรงอื่นๆ ประสานกับห้องปฏิบัติ
การเครือข่าย ผลการตรวจวินจิ ฉัยและยืนยันเชือ้ ก่อ
โรคมี ค วามถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว สนั บ สนุ น ให้ ก าร
สอบสวนโรค การวางแผนเพือ่ ควบคุมการระบาด
และการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เชื้อดื้อยา รพ.ทั่วประเทศ
ตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะลดได้ถึงร้อยละ 50

ค

“

...สิ่งที่นับเป็นความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญ คือ มีโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายถึง 6 แห่ง ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสให้กรมวิทยาศาสาตร์การแพทย์
มีเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยด้านการตรวจจับเชื้อ
ดื้อยามากขึ้น ...

“
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นส่วนใหญ่เมือ่ เจ็บป่วยไม่สบายจะเริม่ ต้น
ด้วยการหายารับประทานเอง เพราะบ้าน
เราหายาปฏิชวี นะ ซึง่ ในความเข้าใจของชาวบ้าน
คือยาแก้อักเสบ หรือยาฆ่าเชื้อ จากร้านขายยา
ได้ง่าย ถ้าโชคดีได้ยาถูกกับโรคก็หายป่วยแต่ถ้า
ไม่ อาการก็ยิ่งทรุด ซ�้ำร้ายบางที่ก็ลืมกินยาบ้าง
กินยาไม่ครบบ้าง จนกระทัง่ เชือ้ ดือ้ ยาทีซ่ อื้ มากิน
เอง สุดท้ายถึงขัน้ หนักหนา จึงจะไปหาหมอทีโ่ รง
พยาบาล หมอก็ตอ้ งเจาะเลือด ส่งตรวจห้องแลบ
ว่าคนไข้ตดิ เชือ้ อะไรบ้าง เพือ่ จะได้วางแผนเลือก
ยาได้ตรงกับโรค งานส�ำคัญนีจ้ งึ ตกมาอยูท่ หี่ อ้ ง
ปฏิบัติการหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า แล็บ ดัง
นั้นศักยภาพของแลบจึงมีความส�ำคัญมาก

ที่ผ่านมาห้องแล็บต้องอาศัยความรู้
จากต�ำราเรียนที่อาจมีมานานแล้วแต่ไม่ทัน
สมัย ส่วนที่ทันสมัยก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษ
แปลถูกบ้างไม่ถกู บ้าง ทีเ่ หลือก็ถามๆ กันในหมู่
เพื่อนฝูง เนื่องจากยังไม่มีการเขียนมาตรฐาน
การตรวจทางจุลชีววิทยาที่ใช้อ้างอิงของประ
เทศจริงๆ ใครนับถืออาจารย์ท่านไหน ก็เอา
ต�ำราของอาจารย์ท่านนั้นมาใช้อ้างอิงท�ำให้
การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคในแต่ละ
ห้องแล็บมีศักยภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ ครัง้ ก็ดอื้ ยาทุกชนิดอีกด้วย นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีท่ ี่
ปฏิบัติงานก็ไม่ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ๆเลย
ได้จากผู้บริหารอีกด้วย
ห้องแล็บนัน้ คับแคบเต็มไปด้วยอาหารเลีย้ งเชือ้ ที่
มีเชือ้ ก่อโรควางเรียงเป็นแถวสูง ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ
โดยตรงในการสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ห้องแล็บจุลชีววิทยาและเป็นหนึง่ ในทีมจัดตัง้ ห้อง
แล็บเครือข่ายเฝ้าระวังเชือ้ ดือ้ ยาปีพ.ศ. 2540 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงน�ำปัญหาเหล่านีม้ า
ปรึกษาหารือในคณะกรรมการและคณะท�ำงานที่
มีอ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ชปู ระเด็นปัญหา
ครั้งหนึ่งในฐานะผู้แทนจากกองพยาธิ ศักยภาพของห้องแล็บของประเทศ ซึง่ จ�ำเป็นต้อง
วิทยาคลินกิ (ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันวิจยั มีมาตรฐานการตรวจจับและรายงานเชือ้ ดือ้ ยาให้
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ สนับสนุนระบบเฝ้า
แพทย์) เคยเดินทางร่วมกับคณะนิเทศงานทีน่ �ำ ระวังเชือ้ ดือ้ ยาของประเทศให้เข้มแข็งสอดคล้อง
ทีมโดยอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ไปที่ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติการจัดการการดือ้ ยา
ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง
ห้องแล็บโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดแห่งหนึง่ ได้
พบเห็นว่าในห้องแล็บนัน้ ไม่มแี ม้แต่อา่ งล้างมือ ดีจากผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์
ทัง้ ทีต่ อ้ งท�ำงานกับเชือ้ ก่อโรคร้ายแรง แถมบาง การแพทย์จากรุ่นสู่รุ่น ท�ำให้สามารถด�ำเนิน
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การจั ด อบรมความรู ้ เรื่ อ งการตรวจจั บ เชื้ อ
ดื้อยาให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องแล็บและสนับสนุน
เชื้อควบคุมคุณภาพเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งยังจัด
ท�ำแนวทางและมาตรฐานเพื่อให้ห้องแล็บทั่ว
ประเทศมีหลักพิงอีกหลายเล่ม อาทิ แนวทาง
การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อลดเชื้อปนเปื้อน คู่มือ
การปฏิ บั ติ ง านแบคที เรี ย และราส�ำหรั บ โรง
พยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลทั่ ว ไป คู ่ มื อ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขที่เน้นการตรวจเชื้อดื้อยา
และโครงสร้างภายในทัง้ จ�ำนวนคนและเครือ่ งมือ
ที่จ�ำเป็น รวมทั้งคู่มือมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แจกให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซึ่งพบว่าเป็นที่ต้องการของห้องแล็บทั่วประเทศ
และต้องพิมพ์เพิ่มจ�ำนวนมากกว่า 2 ครั้ง
และด้วยการพัฒนาศักยภาพห้องแล็บที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด�ำเนินการอย่างต่อ
เนือ่ ง ส่งผลให้หอ้ งแลบของโรงพยาบาลส่วนใหญ่
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มีพื้นที่เพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลง และ
เกิดความร่วมมือในการส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาแก่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ม ากขึ้ น มี โรง
พยาบาลสนใจขอสมัครเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจน
มี จ�ำนวนถึ ง 96 แห่ ง ครอบคลุ ม เขตบริ ก าร
สุขภาพทุกเขตทั่วประเทศ เทียบกับ 23 แห่งใน
ปีแรกของการก่อตั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
นอกจากนี้สิ่งที่นับเป็นความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญคือมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีคณะ
แพทย์ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายถึง 6 แห่ง ซึ่งจะ
เพิ่มโอกาสให้กรมวิทยาศาสาตร์การแพทย์มี
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในงานวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยด้านการตรวจจับเชื้อดื้อยามาก
ขึ้ น การจั ด อบรมโรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยทั่ ว
ประเทศและการทดสอบความช�ำนาญของห้อง
แล็บแต่ละปียังท�ำให้ทราบปัญหาใหม่ๆ ตามมา
เช่น การจัดท�ำ antibiogram หรือแบบแผน
ความไวต่อยา ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ
ห้องแล็บโรงพยาบาลไม่เคยจัดท�ำ antibiogram

มาก่อน ซึง่ นับเป็นปัญหาใหญ่ตอ่ การบริหารการ
ใช้ยาและก็เป็นโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลการวินิจฉัยเชื้อก่อโรคและความ
ไวของเชื้ อ ต่ อ ยาที่ ถู ก ต้ อ งของห้ อ งแล็ บ นั้ น
นอกจากจะสนับสนุนให้แพทย์รกั ษาคนไข้เป็นผล
ส�ำเร็จและลดอัตราการครองเตียง หรือลดโอกาส
รับเชื้อชนิดอื่นในโรงพยาบาลแล้ว ยังใช้จัดท�ำ 
antibiogram อีกด้วย
ข้อมูล antibiogram เป็นเกณฑ์ให้แพทย์
พิจารณาเลือกใช้ยารักษาเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะ
สมในกรณีทแี่ พทย์ไม่สามารถรอผลการตรวจทาง
แล็บ (empirical therapy) เนื่องจากผู้ป่วยมี
อาการรุนแรง หรือกรณีที่ไม่มีประสบการณ์กับ
การติดเชื้อบางชนิด ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ 
antibiogram ให้ถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
ข้อมูลจาก antibiogram ยังใช้เป็นแนวทาง
สนับสนุนการวางแผนบริหารการใช้ยาของแพทย์
(antimicrobial stewardship) ในโรงพยาบาล
นัน้ ๆ อย่างเป็นระบบ เพือ่ ลดการใช้ยาออกฤทธิ์
กว้างซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอัตราเร่งให้
เชือ้ ปรับตัวดือ้ ยาอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง ซึง่ ไม่
เพียงแต่เชือ้ ทีก่ อ่ โรคแต่ยงั รวมถึงเชือ้ ทีก่ ระจายอยู่
ในสิง่ แวดล้อมรอบตัวผูป้ ว่ ยด้วย

ดั ง นั้ น ในฐานะเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเป็นความภาคภูมใิ จ
ที่ ไ ด้ ร ่ ว มก้ า วเดิ น อย่ า งมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของห้องแล็บเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อ
ดือ้ ยา ซึง่ เป็นก้าวแรกทีส่ �ำคัญทีจ่ ะผลักดันการ
ด�ำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การการ
ดือ้ ยาเพือ่ ให้ประเทศไทยยังคงมียารักษาโรคติด
เชื้อแบคทีเรียและเพื่อบรรลุเป้าหมายการลด
อัตราป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาลงร้อยละ 50
ภายใน 5 ปี
วันทนา ปวีณกิตติพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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หนังสือคู่มือยามาตรฐาน

GREEN
BOOK
แก้ปัญหาวัณโรคและการดื้อยาต้านจุลชีพ
ปั

“

....แบคทีเรียมันมีความ
สามารถในการกลายพันธุ์อย่าง
เริ่ด ไม่ว่าเราจะคิดค้นยาปฏิชีวนะ
ชนิดใหม่ได้อีกสักกี่ครั้ง แบคทีเรียก็
สามารถปรับตัวและกลายพันธุ์
เอาชนะยาปฏิชีวนะได้ทุกครั้งไป...

“

28

จจุบัน เราได้ยินข่าวเรื่องคนเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อดื้อยากันบ่อยมากขึ้น ความ
หมายก็คือ เมื่อคนเราไม่สบายจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย หมอก็จะให้กนิ ยาปฏิชวี นะ หรือฉีดยา
ปฏิชีวนะ แล้วยาก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ท�ำให้
เราหายจากอาการไม่สบายนั้นได้ ถ้าเป็นเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธุ์ปกติ ยาปฏิชีวนะหรือที่เรา
เรียกว่ายาฆ่าเชื้อก็จะสามารถออกฤทธิ์ท�ำลาย
เชือ้ แบคทีเรียนัน้ ได้ แต่เนือ่ งจากแบคทีเรียก็เป็น
สิ่ ง มี ชี วิ ต อย่ า งหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นโลกนี้ ม าตั้ ง แต่
ดึกด�ำบรรพ์แล้ว ก่อนที่จะมีไดโนเสาร์อีก และ
มันมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่
รอด ดังนั้นเวลาเราไม่สบายจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย หมอหรือเภสัชกรจะบอกเราว่าแม้
จะรู้สึกว่าหายแล้วก็ยังต้องกินยาปฏิชีวนะต่อ
ให้ครบ 7 วัน แต่บางคนกินแค่ 1 วัน 2 วันแล้ว
ก็ ห ยุ ด ยาเลย เพราะรู ้ สึ ก ว่ า อาการดี ขึ้ น
ประกอบกั บ ขี้ เ กี ย จหรื อ ลื ม กิ น ยา ที นี้ ล ่ ะ
แบคทีเรียทีร่ อดตายยังหลงเหลืออยูใ่ นร่างกาย
เรา เหมือนกับทหารที่รอดตายจากสงคราม ก็
จะกลายเป็นฮีโร่ เพราะถือว่าอดทนและเก่ง

แบคทีเรียฮีโร่พวกนีม้ คี วามสามารถในการปรับ
ตัว หรือกลายพันธุ์ หรือสร้างสารเคมี ส�ำหรับ
ป้องกันไม่ให้ยาปฏิชีวนะมาท�ำลายมันได้ จาก
นั้น มันก็ออกลูกออกหลาน เลยเกิดแบคทีเรีย
สายพันธุแ์ กร่ง หรือทีเ่ รียกกว่าแบคทีเรียดือ้ ยา
นั่นเองเต็มไปหมด แบคทีเรียสายพันธุ์ปกติที่
อ่อนแอก็สูญพันธุ์ไป เหลือแต่แบคทีเรียดื้อยา
ถ้าดื้อยาบางชนิดก็พอไหว ยังมีหนทางรักษา
ได้ แต่ ที นี้ มี แ บคที เรี ย บางสายพั น ธุ ์ ที่ ดื้ อ ยา
ปฏิชวี นะทุกชนิดเลย ยาปฏิชวี นะทุกขนานทีม่ ี
ในโลกนีไ้ ม่สามารถฆ่าแบคทีเรียดือ้ ยาสายพันธุ์
พิเศษนีไ้ ด้เลย มันจึงถูกตัง้ ชือ่ ว่า SUPERBUGS
ใครที่ติดเชื้อ SUPERBUGS ถือว่าโชคร้ายมาก
เรียกได้ว่าหมดหนทางรักษากันเลยทีเดียว
มีการประมาณการว่าทั่วโลกมีคนตาย
จากเชือ้ ดือ้ ยาปีละ 700,000 คน และว่ากันว่าจะ
มีคนตายจากเชื้อดื้อยาถึง 10 ล้านคนในอีก 34
ปีข้างหน้า มากกว่าโรคมะเร็งที่เป็นโรคยอดฮิต
เสียอีก บางคนสงสัยว่าท�ำไมเราไม่คิดค้นหรือ
พัฒนายาปฏิชีวนะใหม่ๆ หรือวิธีใหม่ๆ เพื่อใช้
รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาให้ได้ล่ะ  แต่ใน
ความเป็นจริง แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์
ทัว่ โลก เขาก็คดิ เขาก็ท�ำวิจยั กันให้วนุ่ วาย เพราะ
ถ้าใครสามารถคิดค้นยาหรือวิธีการที่สามารถ
จัดการกับแบคทีเรียดื้อยา หรือ SUPERBUGS
ได้ ก็คงดังระดับโลกและได้รับการจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ เหมือนที่อเล็กซานเดอร์เฟลมมิ่ง
คิดค้นยาเพนนิซิลินได้นั่นแหละ เพราะมันจะ
สามารถช่วยชีวติ มวลมนุษยชาติได้มหาศาล แล้ว
ก็ ค งผลิ ต ขายจนรวย แต่ อ ย่ า งที่ บ อกไว้ แ ล้ ว

แบคทีเรียมันมีความสามารถในการกลายพันธุ์
อย่างเริ่ด ไม่ว่าเราจะคิดค้นยาปฏิชีวนะชนิด
ใหม่ได้อกี สักกีค่ รัง้ แบคทีเรียก็สามารถปรับตัว
และกลายพันธุ์ เอาชนะยาปฏิชีวนะได้ทุกครั้ง
ไป เรียกได้ว่าเป็นสงครามที่ดุเดือด และเป็น
สงครามที่ ไ ม่ มี วั น จบ ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
แบคทีเรีย

แล้วเราจะท�ำยังไงกันดี ตอนนี้ทั่วโลกก็
ตื่นตัวกันมากว่าจะจัดการกับปัญหาแบคทีเรีย
ดื้ อ ยากั น อย่ า งไร องค์ ก ารอนามั ย โลก และ
ประเทศต่างๆ ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างครบวงจร รวมถึง
ประเทศไทยก็ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.
2560-2564 โดยมีความมุ่งหวังว่าอยากจะลด
การเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ 50 ภายใน
ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเองมีปญ
ั หาเชือ้ ดือ้ ยา
ในระดับแถวหน้าของโลกเลยนะ ข้ อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกบอกว่าไทยเราเป็น 1 ใน 14
ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก เชื้อ

29

วัณโรคในประเทศไทยนี่ก็สายพันธุ์คัดพิเศษ คือ
เป็ น สายพั น ธุ ์ ที่ ดื้ อ ยาหลายขนาน คุ ณ หมอผู ้
ท�ำการรักษาโรคติดเชื้อต่างก็กุมขมับ เพราะ
อยากจะรักษาคนป่วยให้หายเจ็บหายไข้ แต่การ
รักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยานี้ มันยากนะ ทั้งที่เห็น
ทัง้ ทีร่ ชู้ ดั เจนว่าเชือ้ โรคในตัวคนป่วยเป็นเชือ้ อะไร
แต่กลับไม่มยี าทีส่ ามารถจัดการมันได้ เพราะเชือ้
ดื้อยาไปหมดแล้ว
การแก้ปญ
ั หาเชือ้ ดือ้ ยามีหลายแนวทาง
ที่ เ ห็ น ด�ำเนิ น การชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมใน
ประเทศไทยมานาน มีโครงการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล หรือ Antibiotics Smart
Use (ASU) ที่ท�ำมาสิบกว่าปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 น�ำทีมโดย อย. (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) และอีกหลายๆ หน่วยงาน เช่น
สปสช. (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
สรพ. (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
โรงเรียนแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
ทีมนี้เขาเข้มแข็งมาก มีกลยุทธ์การด�ำเนินงานที่
หลากหลาย เช่น รณรงค์เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่ถูกต้องไปยังร้านขายยาและโรงพยาบาล การ
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สอนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ / เภสั ช ให้ ต ระหนั ก เรื่ อ ง
ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยา การก�ำหนดตัวชีว้ ดั โรงพยาบาล
เรือ่ งการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โดยเรือ่ ง
นี้ก็ได้รับการบรรจุในยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่าง
เหมาะสมในนโยบายแห่งชาติด้านยาอีกด้วย
กรมวิทย์ฯ เป็นห้องแล็บ เกีย่ วข้องกับ
เรื่องเชื้อดื้อยาอย่างไรบ้างล่ะ ปัญหาเชื้อดื้อยา
เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงาน ทุกคนต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันแก้ปัญหา ในส่วนของประชาชนก็ไม่
ควรซื้อยาปฏิชีวนะกินเองตามอ�ำเภอใจ ควรจะ
มีแพทย์หรือเภสัชกรแนะน�ำว่าอาการอย่างนีม้ นั
เป็นการติ ดเชื้ อ ไวรั ส นะ ไม่ ต้ อ งกิ นยาฆ่ า เชื้ อ
แบคทีเรีย เชื้อคนละชนิดกัน หรือหากเป็นการ
ติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย จริ ง และจ�ำเป็ น ต้ อ งใช้ ย า
ปฏิชวี นะ ก็ตอ้ งกินให้ครบจ�ำนวนวัน เป็นต้น ยา
ปฏิชวี นะทีก่ นิ ก็ตอ้ งเป็นยาทีไ่ ด้มาตรฐานด้วยนะ
ตรงนี้ ไ ม่ ง งนะ ลองคิ ด ดู ยาปฏิ ชี ว นะที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน อาจจะมีปริมาณยาน้อยกว่าที่ฉลาก
บอกไว้ เช่น ฉลากบอกว่า 500 มิลลิกรัม ให้กิน
ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 เวลา ติดต่อกัน 7 วัน ก็
หมายความว่าเขาทดลองมาแล้วว่าถ้ากินยาถูก
ต้องแบบทีว่ า่ จะสามารถฆ่าเชือ้ แบคทีเรียได้หมด
แบคทีเรียจะถูกก�ำจัดหมด ไม่เหลือให้กลายพันธุ์
เป็นเชื้อดื้อยา แต่ถึงแม้ว่าเราจะกินยาครบเป๊ะ
ตามหมอบอกแล้วนะ ถ้าหากว่ายาที่กินไม่ได้
มาตรฐาน อาจมี ย าแค่ 400 มิ ล ลิ ก รั ม 300
มิลลิกรัม หรือมี 500 มิลลิกรัมจริง แต่โรงงาน
ยาตอกเม็ดยาแข็งมาก กินเข้าไปยังไง ถ่ายออก
มายังงั้น มองเห็นเป็นเม็ดเดิมโลโก้เดิม แบบนี้

เรียกว่ายาไม่ได้มาตรฐาน พอกินเข้าไปแล้ว
ร่ า งกายจะได้ รั บ ยาน้ อ ยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น
ร่ า งกายจึ ง ได้ รั บ ยาไม่ ค รบ 500 มิ ล ลิ ก รั ม
แบคทีเรียก็ไม่ถูกก�ำจัด หรือถูกก�ำจัดไม่หมด
แบคทีเรียทีร่ อดชีวติ ก็กลายพันธุเ์ ป็นเชือ้ ดือ้ ยา
ในที่ สุ ด ตรงนี้ แ หละ เป็ น หน้ า ที่ ข องกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพยาที่มีใช้ในท้องตลาดว่าได้มาตรฐาน
หรือไม่ ยายี่ห้อใด ของบริษัทใด ที่ตรวจแล้ว
ผ่านมาตรฐาน 3 รุ่นผลิต โดยไม่เจอว่ามีรุ่นใด
ผิดมาตรฐานเลย กรมวิทย์ฯ ก็จะสื่อสารให้
สาธารณชนได้ รั บ ทราบผ่ า นทางหนั ง สื อ
GREEN BOOK ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการเฝ้าระวัง
คุณภาพของยานี้กรมวิทย์ฯ ท�ำมาสิบกว่าปี
แล้วนะ เรียกได้ว่าท�ำงานเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง
แล้วถ้ากรมวิทย์ฯ ตรวจยาแล้วเจอว่า
ผิดมาตรฐาน จะท�ำไงต่อ? กรมวิทย์ฯ ก็จะส่ง
เรื่องให้ อย.ไปจัดการต่อ หาที่มาทีไ่ ปว่าท�ำไมยา
ผิดมาตรฐาน ท�ำให้โรงงานมีการปรับปรุงการ
ผลิตยาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
การใช้งานหนังสือ GREEN BOOK นัน้
ก็ไม่ยากเลย วิธีใช้คือเราต้องรู้ชื่อยาสามัญก่อน  
ชื่อยาสามัญก็คือชื่อตัวยา ว่ายานี้เป็นยาอะไร
เช่น Paracetamol, Amoxycillin เป็นต้น เรา
ก็เปิดไปที่หน้ายาสามัญนั้น แล้วจะพบว่ายา
สามัญนี้ มียี่ห้ออะไรบ้าง ของบริษัทไหน ที่กรม
วิทย์ฯ ได้ตรวจผ่านมาตรฐานแล้ว ซึง่ ถ้าเราใช้ยา
ตามที่มีใน GREEN BOOK ก็จะมั่นใจได้ว่าเป็น
ยาที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพราะเคยได้ รั บ การตรวจ

วิเคราะห์โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาตรฐาน
สากล ตอนนีก้ ย็ คุ 4.0 แล้ว การหาข้อมูลด้วยการ
เปิดหนังสืออาจจะล�ำบาก หาข้อมูลยาก โดย
เฉพาะประชาชนทั่วไป บางทีจ�ำได้แค่ชื่อการค้า
เพราะที่แผงยาจะเขียนชื่อการค้าตัวใหญ่มาก
แล้วเขียนชือ่ สามัญตัวเล็กๆ มองไม่คอ่ ยเห็น กรม
วิทย์ฯ จึงน�ำข้อมูลในหนังสือ GREEN BOOK มา
ท�ำเป็น mobile application ที่ชื่อว่า GREEN
BOOK DMSc ที่สืบค้นง่ายๆ เหมือน Google
เลย มีช่องเดียว กรอกอะไรลงไปก็ได้ เช่น ชื่อ
สามัญ ชื่อการค้า ทะเบียนยา ถ้าเป็นชื่อที่มีใน
GREEN BOOK จะแสดงข้อมูลว่าเคยตรวจผ่าน
คุณภาพในปีไหนบ้าง ตรงนีม้ ปี ระโยชน์มากๆ ต่อ
ทัง้ แพทย์ผสู้ งั่ ยา เภสัชกรผูค้ ดั เลือกยามาใช้ในโรง
พยาบาล เภสัชกรร้านขายยา รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ก็ซื้อยายี่ห้อที่มีรายชื่อใน GREEN BOOK
นี่แหละ ก็จะมั่นใจว่าเป็นยาที่ได้มาตรฐาน
ส�ำหรับบทบาทของกรมวิทย์ฯ ในการ
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา ใน
ฐานะที่เป็นห้องแล็บ โดยเก็บยาในท้องตลาด
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มาตรวจวิเคราะห์ ท�ำให้รู้ว่ายาปฏิชีวนะยี่ห้อ
ไหนผ่ า นมาตรฐาน และควรส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนได้ ใช้ ย าที่ มี ม าตรฐาน เพราะถ้ า
ประชาชนกินยาปฏิชีวนะที่ไม่ได้มาตรฐาน ถึง
แม้จะกินอย่างถูกต้องตามหมอ/เภสัชกรแนะน�ำ
ก็ยังไม่รอดพ้นจากปัญหาเชื้อดื้อยาอยู่ดี
ในปี พ.ศ.2561 กรมวิทย์ฯ จึงรวบรวม
รายชื่อยาต้านจุลชีพทั้งหมด ซึ่งรวมยาปฏิชีวนะ
ด้วย โดยเป็นรายการที่เคยตรวจผ่านมาตรฐาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2560 มาจัดท�ำเป็นหนังสือ
GREEN BOOK ฉบับพิเศษ 2 ฉบับ คือ ฉบับยา
ต้านจุลชีพ และฉบับยารักษาวัณโรค ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และ
สนับสนุนการควบคุมเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
รวมถึง สนั บ สนุ น แผนงานด้านการดูแลรัก ษา
วัณโรคให้มีประสิทธิภาพ โดย GREEN BOOK
ฉบับพิเศษทั้งสองเล่มนี้ จะช่วยสนับสนุนให้
สถานพยาบาลใช้ยาปฏิชีวนะที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาในประเทศไทยลงได้ นับ
ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของกรมวิทย์ฯ ใน
การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018)

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดท�ำต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai
Herbal Pharmacopoeia 2018) ขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา โดยต�ำราดังกล่าว
จะส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ลดการน�ำเข้ายาแผน
ปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออก
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ใน

ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาเราจะได้ยนิ ค�ำว่า
คุณภาพและมาตรฐานกันบ่อยมาก
อาทิ โรงงานนี้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015 หรือมีระบบ GMP (Good
Manufacturing Practice) ดังนั้นคุณภาพและ
มาตรฐานมันจึงมีความส�ำคัญซึ่งอย่างน้อยมันก็
เป็นการบอกเราว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาใน  
ปริมาณมากๆ และหลายรุ่นการผลิตที่จ�ำหน่าย
ในท้องตลาดนั้นจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่   
เหมือนๆ กันเพราะขัน้ ตอนต่างๆได้รบั การรับรอง
รวมถึงระบบการตรวจจับข้อบกพร่องและแก้ไข
หากมีความผิดพลาดขึ้นมา ท�ำให้เกิดความน่า
เชื่ อ ถื อ มากกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี นอกจาก
กระบวนการผลิตแล้วตัวผลิตภัณฑ์เองก็ยงั ต้องมี
คุณภาพ ซึ่งก็ต้องมีมาตรฐานมาวัดเช่นกัน อาทิ
ผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐาน มอก.ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ้ า วแล้ ว ยาสมุ น ไพรหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรล่ะใช้มาตรฐานอะไร แล้วมีความเป็นมา
เป็นอย่างไรล่ะ เนือ่ งจากยาสมุนไพรส่วนใหญ่น�ำ
วัตถุดบิ จากธรรมชาติมาผลิตจึงมีโอกาสทีจ่ ะมีสงิ่
ปนเปือ้ น เช่นดินหรือนำ�้ ในแหล่งทีป่ ลูก และเก็บ
พืชสมุนไพรอาจมีโลหะหนักที่ปนเปื้อนสารพิษ
ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว และแคดเมี่ยม สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื รวมถึงการควบคุมความชืน้ ไม่ดี ยา
อาจขึน้ เชือ้ ราและสารอะฟลาท็อกซิน ซึง่ เป็นสาร
ก่อมะเร็งได้ อีกทั้งการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ของพืชสมุนไพรมีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน
อาจเกิดการใช้สมุนไพรผิดต้นได้เพราะมีสมุนไพร
หลายชนิดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันมาก หรือการซือ้
วัตถุดิบจากร้านยาสมุนไพรที่ต้องมีวิธีมาตรฐาน

ทีจ่ ะแยกของมีคณ
ุ ภาพดีออกจากของไม่ดี ดังนัน้
จึ ง ต้ อ งมี ม าตรฐานยาสมุ น ไพรของเราเอง
เนื่ อ งจากต�ำรายาต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ ยั ง
ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรไม่ครอบคลุมสมุนไพร
ที่ปลูกหรือมีเฉพาะในประเทศไทย
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กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ริเริ่มพัฒนา และ
จั ด ท�ำต�ำรามาตรฐานยาสมุ น ไพรไทย (Thai
Herbal Pharmacopoeia, THP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2532 ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลและการตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานสมุนไพรดัง
กล่าวด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้บริหารในขณะนั้น
ท่านผูห้ ญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้ด�ำริให้
จัดท�ำต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยขึ้นซึ่งเป็น
ต�ำราเล่มแรก ด้วยความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย องค์การเภสัชกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้จัดพิมพ์เล่มแรกส�ำเร็จเมื่อปี
พ.ศ. 2538 และด�ำเนินการต่อเนือ่ งนับแต่นนั้ มา
อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลา ก็ยังมี
ปัญหา อุปสรรคในเรื่องการขาดข้อมูลวิจัย หรือ
ข้อมูลวิจยั ไม่สมบูรณ์ท�ำให้การด�ำเนินการอาจได้
จ�ำนวนมาตรฐานยาสมุนไพรที่จะจัดพิมพ์น้อย
และล่าช้าบ้าง แต่ดว้ ยความสามารถของผูบ้ ริหาร
ต่อมาท�ำให้ได้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัด
ท�ำข้อมูลวิจัยสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำ
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ต�ำรามาตรฐานยาสมุ น ไพรไทย และด้ ว ย
สถานการณ์ปัจจุบันของสมุนไพรบ้านเรา พบว่า
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมากขึน้ มี
จ�ำหน่ า ยแม้ แ ต่ อ อนไลน์ ขายตรงและโรง
พยาบาลของรัฐหลายแห่งมีการผลิตและจ่ายยา
สมุ น ไพรแก่ ผู ้ ป ่ ว ย รวมถึ ง การส่ ง ออก แล้ ว         
ผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์จะเชื่อมั่น
ด้ า นมาตรฐานและความปลอดภั ย สมุ น ไพร      
ดังกล่าวได้อย่างไร ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความ
ส�ำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้
มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้โมเดลประเทศไทย
4.0 โดยการเดินหน้าขับเคลื่อน แผนแม่บทแห่ง
ชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 25602564  ทีไ่ ด้วางเป้าสร้างมูลค่าสินค้าสมุนไพรจาก
เดิมมีมูลค่า 1.8 แสนล้านบาทขยับเป็น 2 เท่า
หรือเพิม่ เป็นมูลค่า  3.6 แสนล้านบาทให้เป็นผล
ส�ำเร็จภายใน 4 ปี พร้อมยกระดับพืชสมุนไพร  4
สมุนไพร ได้แก่   บัวบก ไพล กระชายด�ำ และ
ขมิน้ ชัน อีกทัง้ แผนดังกล่าวยังส่งเสริมการพัฒนา
สมุ น ไพรไทยทั้ ง ระบบอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ เ ป็ น ที่
ยอมรับของนานาชาติ เพือ่ สนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนัน้ ได้ด�ำริให้จดั
ท�ำต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (THP) ฉบับ
รวมเล่มขึ้นโดยรวม THP Volume I-IV และ
Supplement อีกทั้งให้เพิ่มเติมจ�ำนวนชนิด
สมุนไพรให้มากขึ้น ได้แก่ THP 2016 และ THP
2017 ตามล�ำดับ

ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั ท�ำต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai
Herbal Pharmacopoeia 2018) ขึน้ โดยมี
มาตรฐานยาสมุนไพรทัง้ หมด 80 มอโนกราฟ
ประกอบด้วยวัตถุดบิ สารสกัด และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ซึง่ เป็นยาสมุนไพรทีม่ ใี นบัญชียาหลัก
แห่งชาติและมีใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิน้
ชัน สารสกัดแห้งขมิน้ ชัน ยาแคปซูลขมิน้ ชัน ฟ้า
ทะลายโจร ยาแคปซูลฟ้าทะลาย เถาวัลย์เปรียง
สารสกัดแห้งเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูลเถาวัลย์
เปรียง บัวบก สารสกัดแห้งบัวบก ยาครีมบัวบก
ชาชงชุมเห็ดเทศ กระชายด�ำ ไพล เป็นต้น

ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai
Herbal Pharmacopoeia,THP) ประกอบ
ด้วยข้อก�ำหนดมาตรฐาน ทัง้ ทางด้านเภสัชเวท
และพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี-ฟิสกิ ส์ อีก
ทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยา
เบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่
พบในประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการใช้ใน
การขึน้ ทะเบียนต�ำรับยา การควบคุมคุณภาพยา
สมุนไพร และสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสมุนไพร
ทัง้ ในรูปวัตถุดบิ สารสกัด ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปทัง้
ในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่อง
ส�ำอางให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้าน
มาตรฐาน และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับหน่วย
งานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
สมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกัน
การปนปลอมยาสมุนไพรทีพ่ บมากในปัจจุบนั ส่ง
ผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทย เป็นการ
ลดการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ
และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการ
ส่ ง ออกสมุ น ไพร ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบัน
จะเห็ น ได้ ว ่ า กว่ า จะมาเป็ น ต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยในปัจจุบันนี้นั้นต้อง
ผ่านร้อนผ่านหนาวเกือบ 30 ปีจากความร่วม
มือร่วมใจ ทุม่ เทแรงกายและสติปญ
ั ญาจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสู่มาตรฐานยาสากล
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
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สารมาตรฐาน
คุมคุณภาพยา“ฟ้าทะลายโจร”

“

....สารมาตรฐาน
Andrographolide DMScRS
มีคุณภาพเทียบเท่าสาร
มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ราคาต�่ำกว่าถึง
5 เท่า เพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
จากฟ้าทะลายโจรในท้องตลาด ...

“
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สํ 

า นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด

ได้ ผ ลิ ต สาร
มาตรฐานกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์    
(Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) ด้านยาและวัตถุเสพ
ติด เพือ่ ใช้ในงานควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และเภสัช
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ ซึ่งมีจ�ำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้เป็นตัว
เปรียบเทียบ เพือ่ ให้ทราบคุณภาพและปริมาณสาร
ส�ำคั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามข้ อ ก�ำหนดมาตรฐาน
โครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
สารมาตรฐานไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันได้มีการผลิต
DMScRS จ�ำนวนทั้งสิ้น 213 ชนิด ส�ำหรับใช้ใน
งานควบคุ ม คุ ณ ภาพยา งานวิ จั ย พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธวี เิ คราะห์มาตรฐาน รวม
ทัง้ งานอรรถคดีดา้ นยาและวัตถุเสพติดของหน่วย
งานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัจจุบนั มีการจ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประเทศไทย
ได้ใช้สารมาตรฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีราคาถูก ซึง่
เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐานจากต่าง
ประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของ
ประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และยังเป็นการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ซึ่งมี
มูลค่าการจ�ำหน่ายและส่งออกต่อปีเป็นจ�ำนวน
หลายพันล้านบาท
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด ได้พัฒนาวิธี
การผลิตและคุณภาพของ DMScRS อย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับ
สากล เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ห ้ อ ง
ปฏิบัติการที่น�ำไปใช้และมีเป้าหมายในการเพิ่ม

การผลิ ต สารมาตรฐานให้ ค รอบคลุ ม ชนิ ด           
ของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น
นอกจากนีย้ งั เพิม่ การผลิตสารมาตรฐาน
สมุนไพร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในปี พ.ศ.2560 ได้
ผลิต “สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ Andrographolide (Andrographolide DMScRS)” ซึ่งเป็นสารมาตรฐาน
สมุนไพรชนิดแรกและได้จากการสกัดสารแอน
โดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) จากใบ
และต้นฟ้าทะลายโจร Andrographolis paniculata (Burm.F.) แล้วน�ำมา
ท�ำให้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ นสามารถ
ผลิตเป็นสารมาตรฐาน Andrographolide DMScRS
มี คุ ณ ภาพเที ย บเท่ า สาร
มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ราคาต�่ำ
กว่าถึง 5 เท่า เพือ่ ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์จากฟ้า
ทะลายโจรในท้องตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี
การน�ำฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยารูปแบบต่างๆ
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากรั ฐ บาลส่ ง เสริ ม การใช้ ย า
สมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข และส่ง
เสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่ง
ออกไปยังต่างประเทศ
เมทินี หลิมศิริวงษ์
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวัง

วัตถุออกฤทธิ์ใหม่

ปนปลอมใน
ยาลดความอ้วน
“

...Desoxy-D2PM ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วน
กลาง ท�ำให้เคลิ้มสุข ลดความอยากอาหาร โดยยับยั้งการดูด
กลับของสารสื่อประสาทในสมอง เป็นสารสังเคราะห์ เป็น
อนุพันธ์ของกลุ่ม Pipradrols ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ
สารในกลุ่มแอมเฟตามีนส์ เช่น เมทิลเฟนิเดต ซึ่งใช้ในการรักษา
โรคสมาธิสั้น มีฤทธิ์ท�ำให้เสพติดเช่นเดียวกับเมทแอมเฟตามีน
จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทย...

“
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ลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับ
ประทานอาหารตามปกติ ในรูปแบบแคปซูล
เม็ด ผง หรือของเหลว จะต้องมีองค์ประกอบ
และปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภคระยะ
เวลานาน  ในกรณีใช้เพื่อควบคุมน�้ำหนักส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ โดยมี
คุณสมบัติเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายหรือ
ท�ำให้อมิ่ นาน โดยจะต้องแจ้งส่วนประกอบไว้
ในฉลาก  การปลอมปนยาหรือวัตถุออกฤทธิ์
อื่ น ใดในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารนั้ น เพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ล ดความอยากอาหาร หรื อ
ระบาย  จัดเป็นอาหารไม่บริสทุ ธิต์ ามพระราช
บัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522  ก่อให้เกิดอันตราย

หรือท�ำให้เสียชีวิตได้เมื่อใช้เป็นระยะเวลา
นาน  
เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ ได้แก่ desoxyD2PM ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตราโช 12 (Cho 12) เลขสารระบบ 74-107455-1-0495 รุน่ การผลิต 10061601 แล้ว
นั้น  นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยส�ำนักยาและวัตถุเสพติดได้เฝ้าระวังและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง พบ desoxyD2PM ในผลิตเสริมอาหารเพื่อควบคุมน�้ำ
หนั ก เพิ่ ม อี ก จ�ำนวน 4 ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่

ภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบ desoxy-D2PM
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1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโช 12 บูทต้า (Cho
12 Bootta) เลขสารระบบ 74-1-07455-10730 รุน่ การผลิต 15011801 2.ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารโร สลิม (Roslim) ตราเอฟ-บียู พลัส (FBU Plus) เลขสารระบบ 74-1-07455-1-0091
รุน่ การผลิต 11091701 3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตราเจจูวิต้า บี-จิม (Jejuvita B JIM) เลขสาร
ระบบ 74-1-19858-1-0047 รุ ่ น การผลิ ต
29081701 4.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราฟินส์ ดู
เอ็ท เลขสารบบ 74-1-21958-1-0089 รุ่นการ
ผลิต 12101701
Desoxy-D2PM ออกฤทธิ์ ก ระตุ ้ น
ระบบประสาทส่วนกลาง ท�ำให้เคลิ้มสุข ลด
ความอยากอาหาร โดยยับยั้งการดูดกลับของ
สารสื่อประสาทในสมอง เป็นสารสังเคราะห์
เป็นอนุพันธ์ของกลุ่ม Pipradrols ที่มีสูตร
โครงสร้างคล้ายกับสารในกลุ่มแอมเฟตามีนส์
เช่น เมทิลเฟนิเดต ซึง่ ใช้ในการรักษาโรคสมาธิ
สัน้ มีฤทธิท์ �ำให้เสพติดเช่นเดียวกับเมทแอมเฟ
ตามีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ที่
ไม่ เ คยพบมาก่ อ นใน
ประเทศไทย  ในต่าง
ป ร ะ เ ท ศ มั ก
ลักลอบขายทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
กฎหมาย ไม่
พบการใช้
ประโยชน์ทางการ
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แพทย์ พบอาการอันไม่พึงประสงค์ได้แก่   วิตก
กังวล หวาดระแวง นอนไม่หลับ และการน�ำมา
ใช้ในทางที่ผิดเป็นเวลานาน  หรือใช้ในปริมาณ
เกินขนาด อาจส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจ
และหลอดเลือดจนท�ำให้เสียชีวิตได้    
Desoxy-D2PM พบข้อมูลการน�ำไปใช้
ในทางที่ผิดในหลายประเทศ ในรูปแบบเม็ด
แคปซูล ผง หรือปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน�้ำหนัก  เช่น สหรัฐอเมริกา
พบสารนี้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารชื่ อ Slim
Xtreme ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 สหราชอาณาจักร
นิยมขายสารนีท้ างอินเตอร์เน็ต มีชอื่ เรียกอืน่ เช่น
A3A New Generation, A3A Methano และ
Green Powder ตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ.2011 และ
ประกาศควบคุมในปีค.ศ.2012 เป็นยาเสพติดใน
Schedule I Class B คือไม่ได้ใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์และมีอนั ตรายปานกลาง นอกจาก
นี้ ใ นฮ่ อ งกง มี ก ารตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหารที่น�ำเข้าจากประเทศไทยในชื่อการค้า
B-finn และพบการปนปลอมวั ต ถุ อ อกฤทธิ์
Desoxy-D2PM และยา orlistat ที่ใช้
รักษาภาวะอ้วน สินค้าทัง้ หมดถูก
เรียกคืนจากท้องตลาดในวันที่
25 กรกฎาคม ค.ศ.2016
ส่วนในสวีเดนได้ประกาศ
ควบคุม Desoxy-D2PM
เป็นยาเสพติดเมื่อวันที่ 5
ตุลาคม ค.ศ.2017 ทั้งนี้ยัง
ไม่ มี ก ารควบคุ ม Desoxy-

D2PM ทางกฎหมายว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด โดย
สหประชาชาติและประเทศไทยแต่อย่างใด
การปนปลอมของสาร desoxyD2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหาร
ไม่บ ริ สุ ทธิ์ อาจก่ อ ให้เกิด อันตรายและอาจ
ท�ำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกับสารไซบูทรามีน
พบมีการใช้ในทางที่ผิดมากและควบคุมเป็นยา
เสพติ ด แล้ ว ในบางประเทศ   ทั้ ง นี้ ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีบทบาทในการเฝ้า
ระวังการแพรระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ น�ำ
เสนอข้อมูลดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพือ่ พิจารณาก�ำหนดมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมการแพรระบาด เป็นวัตถุออก
ฤทธิใ์ นประเภท 1 เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ และมีแนวโน้มการน�ำมาใช้ในทาง
ที่ผิดสูง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ควบคุมทางกฎหมาย
ณปภา สิริศุภกฤตกุล
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
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ผลการศึกษา

ประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง

ผสมสารสกัด

มะหาด

โดยมี oxyresveratrol เป็นสารออกฤทธิ์
ในอาสาสมัคร

“

... นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางจากสารสกัดมะหาดที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพในการบ�ำรุงผิวพรรณ
ช่วยลดริ้วรอย ท�ำให้ผิวกระจ่างใส
เพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับผิวได้ โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อม
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เอกชนที่สนใจ
เพื่อน�ำไปผลิตเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
จากสมุนไพรไทยในประเทศไทยให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัย ...

“
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจยั
สมุ น ไพร พั ฒ นาสมุ น ไพรไทยเป็ น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ศึกษาวิธีการเตรียมสาร
สกัดจากแก่นมะหาด โดยมี oxyresveratrol
เป็นสารออกฤทธิ์ ควบคุมคุณภาพและทดสอบ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
น�ำมาพั ฒ นาสู ต รต�ำรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัคร  
โดยเปรียบเทียบก่อน และหลังการใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ผลจากการพัฒนาสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์
ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีสารสกัดมะหาด
โดยมี oxyresveratrol เป็นสารออกฤทธิ์ รวม
11 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Cleansing gel, Body
lotion, Serum all in 1, (4 สูตรต�ำรับ), Day
cream, Night cream, Toner, Mineral spray
และ Sunscreen ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่าน
การประเมินความปลอดภัยในอาสาสมัคร โดย

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธีแพ็ทช์เทสต์ (Patch tests) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พั ฒ นาทั้ ง 11 รู ป แบบ มี
ประสิทธิภาพในอาสาสมัครอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพท�ำให้ผิว
หน้าขาวขึ้น (Whitening effect) ดีที่สุดเมื่อ
วิเคราะห์สีผิวด้วยวิธี Chromametry คือ เจล
ล้างหน้า (11%) รองมาคือ เซรั่ม (6%)
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพท�ำให้ผิว
เรียบเนียน (smoothing effect) และลดริว้ รอย
ที่หางตา (Wrinkles evaluation) ดีที่สุดเมื่อ
วิเคราะห์รวิ้ รอยหางตาด้วยเทคนิค Fringe projection topometry คือ เซรั่ม (16%) รองมา
คือ ครีมกลางคืน (14%)
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพท�ำให้ผิว
กระชับ (Firming Effect) ได้ดที สี่ ดุ เมือ่ วิเคราะห์
ความกระชับของผิวหน้าด้วยวิธี Cutometery
คือ  เซรัม่ (22%)  รองมาคือ ครีมกลางวัน (18%)
รองมาคือ สเปรย์น�้ำแร่ (17 %)
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพท�ำให้ผิว
เด้ง เพิ่มความยืดหยุ่น (Evaluation of skin
elasticity) ดีทสี่ ดุ เมือ่ วิเคราะห์ความยืดหยุน่ ของ
ผิวหน้าด้วยวิธี Cutometery คือ โทนเนอร์
(38%) ตามด้วย เซรั่ม (36%) และสเปรย์น�้ำแร่
(33%)
สรุปได้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางจากสารสกั ด มะหาดที่ พั ฒ นาขึ้ น มี

ประสิทธิภาพในการบ�ำรุงผิวพรรณ ช่วยลดริว้
รอย ท�ำให้ผวิ กระจ่างใส เพิม่ ความยืดหยุน่ และ
กระชับผิวได้ ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูล
ส�ำคัญซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพ และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
ให้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ โดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมจะถ่ายทอดองค์
ความรู ้ สู ่ เ อกชนที่ ส นใจ เพื่ อ น�ำไปผลิ ต เชิ ง
พาณิชย์ได้ อันเป็นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคเอกชน รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางจาก
สมุ น ไพรไทยในประเทศไทยให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย
อัศวชัย ช่วยพรหม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยสมุนไพร
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มะขามป้อม
จากธรรมชาติ สู่

นวัตกรรมเครื่องส�ำอาง
ใน
“
...นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางจากสารสกัดมะขาม
ป้อมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพใน
การบ�ำรุงผิวพรรณ ช่วยลดริ้ว
รอย ท�ำให้ผิวกระจ่างใส เพิ่ม
ความยืดหยุ่นและกระชับผิวได้...

“
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ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางผสม
สมุนไพร มีแนวโน้มการใช้ที่มากขึ้น
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกสูง การ
พั ฒ นาสมุ น ไพรไทยให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
ส�ำอางที่ มี คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย จะ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความมั่นคงให้
กับประเทศ รวมทัง้ น�ำพาเศรษฐกิจไทยไปสูค่ วาม
ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนประกอบ
จากสารสกัดสมุนไพรนั้น ได้รับการยอมรับและ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากมูลค่า
การตลาดของผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางในปี 2559
นั้น  มีมูลค่ารวม 1.54 แสนล้านบาท อัตราการ
เติบโตร้อยละ 6.5 โดยตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมี
มูลค่ารวม 7 หมืน่ ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อย

ละ 6.1 แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ร้อยละ
83 และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว กาย ร้ อ ยละ 17                  
เหตุผลที่ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ที่ มี ส ่ ว นประกอบจากสมุ น ไพรมากขึ้ น นั้ น
เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ว่าผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการ
ใช้งานได้จริง และปัจจัยส�ำคัญทีท่ �ำให้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย คือ
การคัดเลือกวัตถุดบิ และการเตรียมสารสกัดจาก
สมุนไพรต้องมีคุณภาพ เมื่อน�ำมาพัฒนาเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ความคงตั ว
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์                     
โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมและมีการ
ทดสอบ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มี

มาตรฐาน มี ค วามสม�่ ำ เสมอของคุ ณ ภาพ มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มะขามป้ อ ม เป็ น สมุ น ไพรไทยที่ มี
ศักยภาพสูง มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Phyllanthus
emblica L. จัดเป็นพืชในวงศ์ Euphorbiaceae
ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณแก้ไอ ขับเสมหะ แก้
ท้ อ งเสี ย นอกจากนี้ มี ร ายงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติการบ�ำรุงดูแลผิวพรรณ ได้แก่ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติท�ำให้ผิวขาว
ขึ้น
ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
สถาบันวิจยั สมุนไพร จึงพัฒนาสมุนไพรไทยชนิด
นี้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง โดยศึกษาวิธีการ
เตรียมสารสกัดจากมะขามป้อม ซึ่งปลูกในสวน
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สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
จันทบุรี ทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
น�ำมาวิจยั และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
ซึ่ ง มี ก ารทดสอบด้ า นความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพในอาสาสมัคร
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า สารสกัด
มะขามป้อม สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางได้หลายรูปแบบ ได้แก่ Emblica
serum, Emblica sleeping mask, Emblica body lotion และ Emblica facial gel
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาทัง้ 4 รูปแบบ ผ่านการ
ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอาสา
สมัคร โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
ส�ำหรับการประเมินด้านประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์ Emblica serum มีคุณสมบัติท�ำให้ผิวขาวกระจ่างใส
สูงสุด รองลงมาคือ Emblica sleeping mask,
Emblica body lotion และ Emblica facial
gel ตามล�ำดับ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลด้านการลด
เลือนริ้วรอยและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดี
ที่สุด คือ Emblica sleeping mask
ส่วนผลการทดสอบเพิ่มความยืดหยุ่น
และกระชับผิวได้ดีที่สุด คือ Emblica facial
gel
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ดังนั้น สรุปได้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางจากสารสกัดมะขามป้อมทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมีประสิทธิภาพในการบ�ำรุงผิวพรรณ ช่วย
ลดริ้ ว รอย ท� ำ ให้ ผิ ว กระจ่ า งใส เพิ่ ม ความ
ยื ด หยุ ่ น และกระชั บ ผิ ว ได้ ซึ่ ง ช่ ว ยยกระดั บ
ศักยภาพของสมุนไพรไทยจากแหล่งธรรมชาติให้
มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรูส้ เู่ อกชน
ทีส่ นใจ เพือ่ น�ำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้ อันเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจาก
สมุ น ไพรไทยในประเทศไทยให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย อีกทั้งผู้บริโภค
สามารถเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส�ำอางจาก
สมุนไพรไทยได้อย่างมั่นใจในคุณภาพและความ

ปลอดภัย โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องส�ำอางจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นงานวิจัยต้นแบบ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพร
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างครบ
วงจร เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสผู่ ปู้ ระกอบการ จึง
เป็ น การตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สถาบันวิจัยสมุนไพร
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สารสกัดใบหม่อน
มีสรรพคุณ
ช่วยเพิ่มความจ�ำ กล้ามเนื้อแข็งแรง

“

...จากการวิจัยพบว่า เพิ่ม
สมรรถภาพทางกาย ท�ำให้กล้ามเนื้อ
แขนและกล้ามเนื้อต้นขามีความแข็ง
แรงมากขึ้น ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น
เพิ่มสมรรถภาพทางจิต ท�ำให้มี
ความสงบมากขึ้น ลดกลุ่มอาการซึม
เศร้าและวิตกกังวล และเพิ่มการเรียน
รู้และความจ�ำ ท�ำให้เพิ่มความจ�ำได้ ...

“
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการด�ำเนินงานพัฒนา
สมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาและยก
ระดับสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ
ประชาชน ตัง้ แต่ในระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรของผู้ประกอบการระดับย่อย ไป
จนถึงระดับประเทศ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยา ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางทีท่ �ำมาจากสมุนไพร โดย
ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการก�ำหนด

มาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร การจัดท�ำ
ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ยกระดับศักยภาพผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย
การพัฒนาผูป้ ระกอบการในชุมชน และการสร้าง
นวัตกรรม โดยการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบ
วงจร
ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ สนใจในสรรพคุ ณ ของใบหม่ อ นที่ มี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ จึงได้ด�ำเนินการศึกษาวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหม่อน ด้วย
เทคนิคสมัยใหม่ตามหลักวิชาการมาตรฐานสากล
ตั้งแต่ การปลู กจนถึงการวิจัยทางคลินิก โดย
พัฒนาแหล่งเพาะปลูกหม่อนทีส่ วนสมุนไพรกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง และ
ท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อน
แคปซูล และได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา จากการวิ จั ย พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมสุขภาพนี้มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของอาสาสมัครวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดย
เพิ่มสมรรถภาพทางกาย ท�ำให้กล้ามเนื้อแขน
และกล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงมากขึ้น
ช่วยให้การทรงตัวดีขนึ้ เพิม่ สมรรถภาพทางจิต
ท�ำให้มีความสงบมากขึ้น ลดกลุ่มอาการซึม
เศร้าและวิตกกังวล และเพิ่มการเรียนรู้และ
ความจ�ำ ท�ำให้เพิ่มความจ�ำได้ดี

“จากการวิจัยจึงได้น�ำมาสู่ธุรกิจและ
เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานและเข้ า ถึ ง ง่ า ย กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบหม่อนให้
กับบริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จ�ำกัด เพื่อน�ำไปผลิต
เชิ ง พาณิ ช ย์ อั น เป็ น การน�ำองค์ ค วามรู ้ ข อง
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยสูส่ ากลและตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล”
ประไพ วงศ์สินคงมั่น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัยสมุนไพร
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การพัฒนา

วิธีตรวจสอบเอกลักษณ์
สารส�ำคัญในเครื่องส�ำอาง

“

...ปัจจุบัน สามารถพัฒนาวิธีการตรวจ
เอกลักษณ์สารส�ำคัญชี้บ่งสมุนไพรได้แล้ว
จ�ำนวน 26 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน
ไพล บัวบก ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง ชาเขียว
หม่อน มะกรูด ว่านหางจระเข้ เมล็ดองุ่น
กระชายด�ำ เทียนกิ่ง ...

“
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ระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินงานด้าน Medical Hub ด้วยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (พ.ศ.2557 – 2560) และร่วมกับ 8
กระทรวง และภาคเอกชน ได้ยกร่างแผนแม่บท
แห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1
พ.ศ.2560 - 2564 มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ก�ำหนด
นโยบาย และมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการ
วิจยั พัฒนาให้เป็นทีย่ อมรับ รวมทัง้ ผลักดันให้พชื
สมุนไพรของไทยเป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ที่ขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ 4.0 และนโยบาย
ประชารั ฐ ของรั ฐ บาลสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และโอกาสขยายช่อง
ทางธุ ร กิ จ สมุ น ไพรไปยั ง ประเทศสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มกี าร
พัฒนาวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์สารส�ำคัญชี้บ่ง
สมุนไพรในเครื่องส�ำอางผสมสมุนไพร มาตั้งแต่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาวิธีการ
ตรวจเอกลักษณ์สารส�ำคัญชีบ้ ง่ สมุนไพรได้แล้ว
จ�ำนวน 26 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว ขมิ้น
ชัน ไพล บัวบก ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง ชา
เขียว หม่อน มะกรูด ว่านหางจระเข้ เมล็ดองุน่
กระชายด�ำ เที ย นกิ่ ง ชะเอมเทศ มะละกอ
แครอท ทานตะวัน กระเทียม แตงกวา อัญชัน
มะค�ำดีควาย ฟักข้าว มะหาด มังคุด มะขาม
และกาแฟ

นอกจากการตรวจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เฝ้ า
ระวังการปนเปื้อนของสารห้ามใช้ โลหะหนัก
และเชื้ อ จุ ลิ นทรี ย ์ ในเครื่ อ งส�ำอางแล้ ว กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ท�ำการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพเครือ่ งส�ำอางผสมสมุนไพร เพือ่ หาสาระ
ส�ำคัญชี้บ่งสมุนไพรที่ระบุว่า เป็นส่วนผสมของ
เครื่ อ งส�ำอางสมุ น ไพรไปแล้ ว จ�ำนวน 435
ตัวอย่าง พบว่ายังมีเครื่องส�ำอางผสมสมุนไพรที่
ตรวจไม่พบสารส�ำคัญชีบ้ ง่ สมุนไพรตามทีร่ ะบุไว้                               
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้น�ำองค์
ความรู้ ไปช่วยผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย พัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการดูแล
รั ก ษาวั ตถุ ดิ บ เพื่ อ ช่ วยกั นผลั ก ดั นผลิ ตภั ณ ฑ์
สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพต่อไป
กมลลักษณ์ อินทรัศมี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
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หนังสือ
เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท
ของเครื่องยาสมุนไพรไทย

“

...การศึกษาเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทมีความส�ำคัญมากโดยใช้ใน
การจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานทาง
เภสัชเวทในต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพื่อใช้เป็นต�ำรายา
อ้างอิงทางกฎหมาย...

“
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ครือ่ งยาสมุนไพรเป็นส่วนของพืชทีใ่ ช้เป็นยา
และมักถูกตัดเป็นชิ้นแล้วท�ำให้แห้งซึ่งยาก
ต่อการระบุชนิดของพืชที่ใช้เป็นเครือ่ งยา จึงมัก
เกิดปัญหาในการใช้ เช่น การปลอมปน การใช้ผดิ
ชนิด การน�ำมาใช้ทดแทนจนเข้าใจผิดว่าเป็นชนิด
เดียวกัน  เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบนั การใช้สมุนไพรได้รบั
ความนิยมมากขึ้นและมักพบการปลอมปนของ
สมุนไพรทีจ่ �ำหน่ายในท้องตลาด  

สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงให้ความส�ำคัญกับชนิดของเครือ่ ง
ยาสมุนไพรเป็นอันดับแรก โดยท�ำการศึกษา
เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครือ่ งยาสมุนไพร
แต่ละชนิดอย่างละเอียดด้วยการตรวจดูลกั ษณะ
ภายนอก การศึกษาเนือ้ เยือ่ ทีต่ ดั ให้บางและใน
สภาพเป็นผงยาด้วยกล้องจุลทรรศน์และน�ำไป
ใช้ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของ
เครือ่ งยาสมุนไพร เช่น ตรวจยืนยันชนิดเครือ่ งยา
ตรวจการปลอมปนของเครือ่ งยาสมุนไพร เป็นต้น
โดยรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
“เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครือ่ งยาสมุนไพร
ไทย” มาตัง้ แต่ปี 2552 ซึง่ ทีผ่ า่ นมาจัดพิมพ์ไป
แล้ว 2 เล่ม ๆ แรกมีขอ้ มูลด้านเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทของสมุนไพร 14 ชนิดและเล่ม 2
จ�ำนวน 20 ชนิด ปัจจุบนั ได้จดั ท�ำเป็นเล่มที่ 3
ประกอบด้วยข้อมูลด้านเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท
ของสมุนไพร 12 ชนิด
การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของ
เครื่องยาสมุนไพรแต่ละชนิด กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ไ ด้ ศึ ก ษาจากตั ว อย่ า งเครื่ อ งยา
สมุนไพรอ้างอิงที่ได้จากพืชที่ตรวจระบุชนิดถูก
ต้องแล้วตามหลักอนุกรมวิธานพืช ทัง้ นีย้ งั ศึกษา
ตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งการศึกษาเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทมีความส�ำคัญมากโดยใช้ในการจัดท�ำ
ข้ อ ก�ำหนดมาตรฐานทางเภสั ช เวทในต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia) เพือ่ ใช้เป็นต�ำรายาอ้างอิง

ทางกฎหมายทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย
ให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ใน
ประเทศและเพิม่ มูลค่าการส่งออก และลดปัญหา
การปลอมปนหรือการใช้สมุนไพรผิดชนิดซึ่งส่ง
ผลต่อการรักษาได้
ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงได้ถูก
รวบรวมและแสดงไว้ที่ศูนย์เครื่องยาสมุนไพร
เพื่ อ ให้ เ ผยแพร่ กั บ ผู ้ ที่ ส นใจชนิ ด เครื่ อ งยา
สมุนไพร
ส�ำหรับหนังสือเอกลักษณ์ทางเภสัทเวท
ของเครือ่ งยาสมุนไพรไทย กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ได้เผยแพร่ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
วิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยด้านสมุนไพร
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและประชาชนผู้
สนใจสมุนไพรสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99386
ไพรินทร์ ทองคุ้ม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยสมุนไพร
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การตรวจหา

สารปรอทในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางทาหน้า
สา
“
...ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุ
อันตราย ได้มีการเฝ้าระวังและ
พัฒนาการตรวจวิเคราะห์
เครื่องส�ำอางมาอย่างต่อเนื่อง และ
ปัจจุบันได้มีหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ (http://alert.dmsc.
moph.go.th/) ที่ท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถสืบค้นข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางก่อนเลือก
ซื้อว่าปลอดภัยหรือไม่ได้ด้วย
ตนเอง...

“
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รปรอทและประกอบปรอทเป็นสาร
ห้ามใช้ในเครือ่ งส�ำอาง ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอาง พ.ศ.2559
ล�ำดับที่ 221 เพราะสารปรอทนัน้ มีฤทธิท์ �ำลาย
ไต ระบบประสาท เยื่อบุและทางเดินหายใจ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของสารปรอท เช่น
สารปรอทแอมโมเนีย ติดต่อกันเป็นเวลานานจะ
ท�ำให้เกิดพิษสะสมของสารปรอททีผ่ วิ หนังและ
ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ท�ำให้ตับและไต
อักเสบ เกิดโรคโลหิตจาง ทางเดินปัสสาวะ
อักเสบ ท�ำลายสีของผิวหนังและเล็บมือ ท�ำให้
ผิวหนังบางขึน้ เรือ่ ยๆ เกิดการแพ้ เป็นแผลเป็น

หรืออาจมีความเป็นพิษเฉียบพลันได้ แต่ใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องส�ำอางที่ลักลอบผสมสาร
ปรอทแอมโมเนี ย ขายทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น
จ�ำนวนมาก
ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
ได้มกี ารเฝ้าระวังและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์
เครื่องส�ำอางมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้
มีหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (http://alert.
dmsc.moph.go.th/) ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภค
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
ส�ำอางก่อนเลือกซื้อว่าปลอดภัยหรือไม่ได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย
ประกอบด้ ว ยชุ ด ทดสอบไฮโดรควิ โ นน ชุ ด
ทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า และ
ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) ใน
เครื่ อ งส�ำอาง หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขสามารถน�ำชุด
ทดสอบดังกล่าว ใช้ตรวจสอบเบือ้ งต้นในการคัด
กรองเครื่ อ งส�ำอางที่ จ�ำหน่ า ยในพื้ น ที่ ไ ด้ ด ้ ว ย
ตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถติดต่อสอบถาม
เพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์ชดุ ทดสอบและผลิตภัณฑ์ (กอง
สนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ)
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 98463
หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาคทั้ง
15 แห่งทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามประชาชนควรเลือกซื้อ
เครื่องส�ำอางจากผู้ผลิตจ�ำหน่ายที่เชื่อถือได้ มี
การระบุชอื่ และทีอ่ ยูผ่ ผู้ ลิตชัดเจน อย่าหลงเชือ่
โฆษณา เพราะอาจได้รับเครื่องส�ำอางที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ผา่ นการจดแจ้งตามกฎหมาย
กมลลักษณ์ อินทรัศมี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
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ผลตรวจผลิตภัณฑ์
ทรายก�ำจัดลูกน�้ำ

พบมีคุณภาพมาตรฐาน 100%

“

...เพื่อประเมินความเสี่ยงและ
เตือนภัยทางสุขภาพ ได้ส�ำรวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�้ำที่ผลิตใน
ประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดย
การทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายใน
ท้องตลาดตามข้อก�ำหนดขององค์การ
อนามัยโลก ครบทั้ง 2 ด้าน คือ ทาง
เคมีโดยการหาปริมาณสารส�ำคัญ และ
ทางกายภาพท�ำการทดสอบขนาดของ
ทราย ...

“
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ทุ

กปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โรคที่เกิดชุกและเป็น
อั น ตรายอย่ า งมากคื อ โรคไข้ เ ลื อ ดออก
(dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดต่อ
ที่เป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ
มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus)
สามารถติดต่อกันโดยมียงุ ลาย (Aedes aegypti)
เป็นพาหะน�ำโรค  แหล่งเพาะพันธุย์ งุ ทีส่ �ำคัญคือ
แหล่งนำ�้ ขังต่างๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านเรือนและแหล่ง
น�้ำสาธารณะ คือ กระถางต้นไม้ แจกัน โอ่งเก็บ
น�้ำที่ไม่ได้ปิดฝา
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคนัน้ ต้องด�ำเนินการทัง้ ในด้านการรักษาและ
การป้องกัน ซึ่งในการป้องกันนั้นสามารถท�ำได้
หลายวิธเี ช่น การก�ำจัดแหล่งนำ�้ ทีเ่ ป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย การฉีดพ่นตามบ้านด้วยสารก�ำจัด
แมลง การนอนกางมุง้ โดยเฉพาะในเวลากลางวัน
เป็นต้น วิธกี ารทีน่ ยิ มใช้และมีประสิทธิภาพคือการ
ก�ำจัดแหล่งนำ�้ ทีเ่ ป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ น
บ้านและนอกบ้านโดยการเปลีย่ นน�ำ้ หรือเทน�ำ้ ที่
ขังในภาชนะต่างๆ เพือ่ ไม่ให้ยงุ มีทวี่ างไข่ และการ
ใส่ทรายทีเ่ คลือบด้วยสารทีมฟี อส (temephos)
ลงในแหล่งนำ�้ เพือ่ ก�ำจัดลูกนำ�้ ยุง

ห้องปฏิบตั กิ ารส�ำนักเครือ่ งส�ำอางและ
วั ต ถุ อั น ตราย กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ศึกษา
วิจยั และพัฒนาทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุน
การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการ สาธารณสุ ข และ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ ตรวจวิเคราะห์เพือ่
ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางสุขภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ส�ำรวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�้ำที่ผลิตในประเทศ
และน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยการทดสอบทาง
เคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำหน่ายใน
ท้องตลาดตามข้อก�ำหนดขององค์การอนามัยโลก
ครบทัง้ 2 ด้าน คือ ทางเคมีโดยการหาปริมาณสาร
ส�ำคัญ และทางกายภาพท�ำการทดสอบขนาดของ
ทรายก็เป็นข้อก�ำหนดหนึง่ ขององค์การอนามัยโลก
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�ำ  
้ หากทรายมี
ขนาดที่สม�่ำเสมอย่อมช่วยให้สารส�ำคัญสามารถ
กระจายและเกาะที่ผิวของทรายได้ทั่วถึงและ
สมำ�่ เสมอ นอกจากการใช้ทรายแล้วปัจจุบนั มีการ
ใช้วสั ดุทมี่ ลี กั ษณะเป็นเกล็ดมีความพรุน  ซึง่ อาจ
มีผลต่อความสม�่ำเสมอของการเคลือบสารทีมี
ฟอส หากวัสดุนนั้ มีขนาดแตกต่างกันมาก และจะ
มีผลต่อการใช้งาน  ท�ำการทดสอบความสามารถ
ผ่านตะแกรงกรอง (Sieving test) และความหนา
แน่นปรากฏ (Apparent density) ซึ่งการเก็บ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกนำ�้ ส�ำนักเครือ่ ง
ส�ำอางและวัตถุอันตรายด�ำเนินการวางแผนการ
เก็บตัวอย่างร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อเฝ้าระวัง ทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันควบคุมโรคตามแผนการประมูล
ผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค และส�ำนักเครือ่ ง
ส�ำอางและวั ต ถุ อั น ตรายจั ด ท�ำโครงการเก็ บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกนำ 
�้
ผลการทดสอบพบว่ า ตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�้ำ มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่าง
ทัง้ หมด แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคณ
ุ ภาพ
ทั้งทางเคมีและทางกายภาพ รวมทั้งรายงาน
ข้อมูลคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพใน
ผลิตภัณฑ์ทรายก�ำจัดลูกน�้ำ เสนอส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณา
ก�ำหนดข้อก�ำหนดเฉพาะ ตามลักษณะของสูตร
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตราย เพือ่ การผลักดัน
กฎหมายการขึ้ น ทะเบี ย นและการควบคุ ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการจ�ำหน่ายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สุขภาพและอนามัยของประชาขน
เมนะกา วิวน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำ� นาญการ
ส�ำนักเครือ่ งส�ำอางและวัตถุอนั ตราย
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ให้บริการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากยางพารา
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท
เป็นอันดับ 1-2 ของโลก

“

...ในปี พ.ศ.2532
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ส�ำรวจคุณภาพถุงยาง
อนามัยเป็นครั้งแรก สุ่มเก็บ
ตัวอย่างจากร้านขายยา
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ
พบว่าไม่เข้ามาตรฐาน
เกินกว่าร้อยละ 50 ...
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ป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต
ยางพาราเป็นอันดับชั้นน�ำของโลก และน�ำ
ยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการ
ผลิตเครื่องมือแพทย์ อาทิ ถุงยางอนามัย ถุงมือ
ส�ำหรับการตรวจโรค ถุงมือส�ำหรับการศัลยกรรม
เป็นต้น และด้วยจุดเด่นทีค่ ณ
ุ ภาพส่งผลให้ “ไทย
ครองแชมป์ส่งออกถุงยางอนามัยเป็นอันดับ 1
ของโลก และส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์
เป็นอันดับ 2 ของโลก” ท�ำรายได้ให้ประเทศปี
ละไม่น้อยเลยทีเดียว
แล้ ว กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี
บทบาทส�ำคัญต่อเรื่องนี้อย่างไร คงต้องเล่าย้อน
อดีตไปเมือ่ 30 ปีกอ่ น หากใครทีเ่ กิดทันน่าจะยัง

จ�ำได้ว่า สมัยนั้นสถานการณ์โรคเอดส์ระบาด
รุนแรงในประเทศไทย จึงเกิดการตื่นตัวและให้
ความส�ำคัญในการใช้ถงุ ยางอนามัยและถุงมือยาง
ทางการแพทย์เพือ่ ป้องกันสุขภาพ แต่ตอนนัน้ ถุง
ยางอนามัยและถุงมือทางการแพทย์ยงั มีคณ
ุ ภาพ
ไม่ดนี กั ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เริม่ พัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้บริการทดสอบคุณภาพถุงยาง
อนามัยตัง้ แต่ปี พ.ศ.2529 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.625-2529 แต่
เนือ่ งจากยังไม่มกี ฎหมายควบคุมก�ำกับดูแล เพือ่
ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยมีมาตรฐานทีด่ ี ทาง
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ อ อกตราพระราช
บัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.2531 ขึน้ มา

ในปี พ.ศ.2532 กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ได้ส�ำรวจคุณภาพถุงยางอนามัยเป็นครัง้
แรก สุม่ เก็บตัวอย่างจากร้านขายยาต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าไม่เข้ามาตรฐานเกินกว่าร้อย
ละ 50 จึงเป็นแนวทางให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532) เรือ่ งถุงยางอนามัย โดยถุง
ยางอนามัยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดแรกที่ผู้
ประกอบการผลิตหรือน�ำเข้าต้องได้รบั การอนุญาต
ผลิตหรือน�ำเข้าก่อนออกสูต่ ลาด และต้องส่งทดสอบ
รับรองคุณภาพทุกรุน่ การผลิต ณ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทัง้ นีก้ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ เริม่
ขยายห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบไปตามศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 แห่ง เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการทดสอบให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
จากต้นแบบของการพัฒนางานทดสอบถุงยาง
อนามัยน�ำไปสูก่ ารต่อยอดพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบถุงมือยางทางการแพทย์ในปี พ.ศ.2537  
เป็นล�ำดับถัดมา ทัง้ นีจ้ ากการทีก่ รมวิทยาศาสตร์
การแพทย์มนี โยบายให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบทุก
หน่วยควรได้รบั การรับรองความสามารถของห้อง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025 เพือ่ จัดระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพและด้านวิชาการให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล สร้างความเชือ่ มัน่
ในผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระกอบการ
ผลิตส่งเข้ามาทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการผลิตสามารถ
ขอรับการรับรองความสามารถ ของห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 กับ
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ จึงท�ำให้ระบบการผลิต และการควบคุม
คุณภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ระกอบการผลิต
ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ จนท�ำให้ปจั จุบนั คุณภาพถุงยางอนามัย
ทีข่ ายในประเทศไทยเข้ามาตรฐานเกือบ 100%
มาตรฐานการส่งออกเป็นทีย่ อมรับของประเทศคูค่ า้
และคุณภาพของถุงมือยางทางการแพทย์ก็ดีขึ้น
เรือ่ ยๆ

ภาพความส�ำเร็จเหล่านี้ค่อยๆ ชัดเจน
ขึ้นมาตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมาจวบ
จนปัจจุบัน ล้วนเกิดจากการที่กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ก�ำหนดเป้าหมายที่จะตอบสนองใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่าง
ทันท่วงที บุคลากรรุ่นพี่ที่เริ่มต้นพัฒนางานมา
ด้วยความมุง่ มัน่ และมีความรับผิดชอบ ถ่ายทอด
องค์ความรู้และสื่อสารให้รุ่นน้องเห็นคุณค่าของ
งานเพื่อสานต่องานให้มีมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป้าหมายใน
การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการผลิตให้มศี กั ยภาพและขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลก
วันเพ็ญ ดวงสว่าง
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดินหน้า

ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีน
ที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

“

... การตรวจสอบ
คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง
โดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพภาค
รัฐของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ควบคุมดูแลคุณภาพของเซลล์ที่จะ
น�ำมาใช้ในการผลิตวัคซีน เพื่อ
สร้างความมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ผลิต
โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
สิ่งส�ำคัญคือจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งเซลล์ไปตรวจในต่างประเทศ
เป็นการพึ่งพาตนเองในประเทศ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีน รวมถึงอุตสาหกรรมการ
ผลิตวัคซีนในประเทศ ...

“
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยสามารถผลิ ต วั ค ซี น โดยใช้
เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เป็นอุปสรรค คือ การ
ตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลีย้ งทีใ่ ช้ใน
การผลิต ดังนั้นจึงได้มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ควบคุมกับภาครัฐด้านวัคซีน ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพือ่ ส่งบุคลากร
เข้าอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของเซลล์เพาะเลีย้ ง โดยเฉพาะเซลล์ (Vero cell)
ซึ่งเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิตวัคซีนได้
หลายชนิดโดยเฉพาะวัคซีนโรคที่เกิดจากเชื้อ
ไวรั ส รวมถึ ง วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ที่

ประเทศไทยก�ำลังจะพัฒนาเป็นวัคซีนในอนาคต
ปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงมีหลาย
ชนิด เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้
สมองอักเสบจี โรคไข้เลือดออกเดงกี โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา  และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น แต่บ้าน
เรายังไม่มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารทีต่ รวจคุณลักษณะของ
เซลล์ได้ตามมาตรฐานสากล ท�ำให้ผผู้ ลิตและนัก
วิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศต้องส่งเซลล์เพาะ
เลีย้ งไปทดสอบคุณลักษณะในต่างประเทศ เพือ่ น
ยืนยันว่าเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะ
สม มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ใช้ผลิตวัคซีน จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายสิบล้าน
บาท
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบัน
ชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
วัคซีนของประเทศ ได้ด�ำเนินการพัฒนาการ
ตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลีย้ งซึง่ เป็น
เซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้มาจากไตของลิงในประเทศ
แอฟริกาและเป็นเซลล์ที่ประเทศทั่วโลกรวมถึง
องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ เพื่อน�ำมาใช้
ในการผลิตวัคซีน แต่ผผู้ ลิตต้องมีขอ้ มูลการตรวจ
สอบคุณลักษณะของเซลล์ก่อนน�ำมาใช้ในการ
ผลิตซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก�ำลังพัฒนา
วิธกี ารตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของเซลล์เพาะ
เลี้ยง ภายหลังจากได้รับการอบรมจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดว่าสามารถให้
บริการได้ในปี 2562 ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถผลิตวัคซีนโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัย

การตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์
เพาะเลี้ยง โดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพภาค
รัฐของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้ จะเป็น
ส่วนหนึง่ ในการควบคุมดูแลคุณภาพของเซลล์
ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการผลิตวัคซีน เพือ่ สร้างความ
มั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
ในประเทศไทย มีระบบควบคุมคุณภาพตั้งแต่
การผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล สิ่งส�ำคัญคือจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการส่งเซลล์ไปตรวจในต่างประเทศ
เป็นการพึ่งพาตนเองในประเทศ และส่งเสริม
สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น รวมถึ ง
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0
สถาบันชีววัตถุ
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การพัฒนาเทคนิค

ถอดรหัสพันธุกรรม
เชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิคใหม่

แห่งแรกของไทย

แก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา

“

...ความท้าทายในงาน
ถอดรหัสจีโนมของเชื้อวัณโรค
คือ การวางระบบให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในแผน
งานควบคุมวัณโรค สร้างระบบ
เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อ
วัณโรค ภายใต้ภาคีร่วมภายใน
องค์กรสาธารณสุข...

“
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ระเทศที่มีภาระโรควัณโรคสูง (High Burden Country) รวมทัง้ วัณโรคทีส่ มั พันธ์กบั
การติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) และวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน (MDR-TB) โดยพบว่าการติดเชื้อ
วัณโรคดือ้ ยาหลายขนานในผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่
อยู่ที่ ร้อยละ 2.2 และในผู้ป่วยวัณโรคที่เคยได้
รับการรักษาพบสูงถึง ร้อยละ 24
องค์การอนามัยโลก แนะน�ำให้การวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก เพื่อ
ยุติวัณโรคตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น�ำเทคโนโลยีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคมาช่วยยุติปัญหา
วัณโรคในประเทศไทย

ก่อนหน้านีก้ ารถอดรหัสจีโนมของเชือ้
วัณโรคจ�ำกัดอยู่เฉพาะงานศึกษาวิจัย และนัก
วิจยั ต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ในต่างประเทศ
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมมือ
กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว
พั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค จน
สามารถเปิดบริการตรวจหาล�ำดับเบสทัง้ จีโนม
ของเชือ้ วัณโรคด้วยเทคนิควิเคราะห์ล�ำดับเบส
รุ่นใหม่ (Next Generation Sequencing)
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

การหาล�ำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานทางห้องปฏิบัติการ
ด้านวัณโรค
• ลดขั้นตอนการตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาเมื่อเทียบกับวิธีทางจุลชีววิทยา จาก 2 – 3
เดือน เหลือเพียง 1 สัปดาห์
• ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการเพาะเชื้อวัณโรคจ�ำนวนมาก
• ทราบภาวะดื้อต่อยาต้านวัณโรคที่ครอบคลุมทั้งยาต้านวัณโรคแนวที่ 1 (1st-line)
และแนวที่ 2 (2nd-line)
• จ�ำแนกสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคที่มีความละเอียดถึงระดับเบส
ความท้าทายในงานถอดรหัสจีโนมของเชือ้ วัณโรค คือ การวางระบบให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งในแผนงานควบคุมวัณโรค สร้างระบบเฝ้าระวังการระบาดของเชือ้ วัณโรค ภาย
ใต้ภาคีรว่ มภายในองค์กรสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลสนับสนุนส�ำหรับการสอบสวนการระบาดของวัณโรค และประเมินภาวะ
ดื้อยาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย เพื่อเลือกสูตรยารักษาวัณโรคที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย
วัณโรค ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย
อารียา ดิษรัฐกิจ เภสัชกรปฏิบัติการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประกอบ

การวินิจฉัยและรักษา
วัณโรค

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
เพื่อร่วมมือกันยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน

“

...ปีงบประมาณ 2561
ทางศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดให้บริการการถอดรหัส
พันธุกรรมของเชื้อวัณโรคทั้งจี
โนมด้วยเทคนิคการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อ
ประเมินภาวะดื้อยาและติดตาม
การระบาดของวัณโรค เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการควบคุมการ
ระบาดของวัณโรค ...

“
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ Japan
International Cooperation Agency
(JICA) ประเทศญีป่ นุ่ และโครงการสร้างศักยภาพ
วิจยั วัณโรคและวัณโรคดือ้ ยาในอาเซียน ซึง่ ได้รบั
ทุนจาก Fogarty International Center, National Institute of Health เนื่องจากวัณโรค
เป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทย
และประเทศในเขตอาเซี ย น โดย 8 ใน 10
ประเทศสมาชิกถูกจัดเป็นประเทศที่มีภาระโรค
ของวัณโรคสูง กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
สนับสนุนให้น�ำผลงานวิจยั ต่อยอดพัฒนามาใช้ใน
การตรวจรั ก ษา เพื่ อ ยุ ติ ป ั ญ หาวั ณ โรคทั้ ง ใน
ประเทศไทยและอาเซียน ตามที่องค์การอนามัย
โลกได้ประกาศใช้กลยุทธ์ยุติวัณโรคในปี พ.ศ.
2559 เน้นการท�ำวิจัยและน�ำเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค สนับสนุนให้
แต่ละประเทศใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมอย่างพอ
เพียงและยั่งยืน เร่งสร้างสิ่งใหม่

ประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรค
เสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย และมีผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย ส่วนใหญ่ไม่
ได้รบั การวินจิ ฉัย ทัง้ ทีค่ นไทยสามารถเข้าถึงการ
วินิจฉัยและรักษาวัณโรคตามระบบหลักประกัน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�ำคัญกับ
การยุติวัณโรค
ทีผ่ า่ นมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจยั
ด้านวัณโรคและได้รบั การสนับสนุนการวิจยั จาก
ไจก้า (JICA) และองค์กรวิจยั และพัฒนาด้านการ
แพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agency  for
Medical Research and Development :
AMED)  ภายใต้โปรแกรม Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) โครงการ
Integrative Application of Host and Genomic Information for Tuberculosis Elimination ซึ่งวิจัยและพัฒนาจนได้นวัตกรรมใหม่
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ประกอบการวินจิ ฉัยและรักษา
วั ณ โรค ประกอบด้ ว ย การตรวจเลื อ ด เพื่ อ
ประเมิ น การแสดงออกของยี น ที่ ช ่ ว ยในการ
วินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค วิธีตรวจระดับยาต้าน
วั ณ โรค เพื่ อ ประเมิ น ขนาดยาต้ า นวั ณ โรคให้
เหมาะสม และการตรวจพันธุก รรมเพื่อปรับ
ขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะ
พั น ธุ ก รรม การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมของเชื้ อ
วั ณ โรคเพื่ อ การประเมิ น ภาวะดื้ อ ต่ อ ยาต้ า น
วัณโรค

โดยภายในปีงบประมาณ 2561 ทาง
ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารการถอดรหั ส
พันธุกรรมของเชื้อวัณโรคทั้งจีโนมด้วยเทคนิค
การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมสมรรถนะสู ง เพื่ อ
ประเมินภาวะดือ้ ยาและติดตามการระบาดของ
วั ณ โรค เพื่ อ ช่ วยสนั บ สนุ น การควบคุ มการ
ระบาดของวัณโรค
“นอกจากนี้ได้เชิญนักวิจัยด้านวัณโรค
จากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ อินโดนีเชีย พม่าและ
ประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรูท้ งั้ ด้านระบาด
วิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข แบคทีเรียวิทยา
พันธุกรรม เภสัชวิทยา และแบ่งปันประสบการณ์
ด้านการวิจัยวัณโรค โดย ดร.โทรุ โมริ (Dr. Toru
Mori) อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวัณโรคแห่ง
ประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติบรรยายเรื่องมาตรการ
ส�ำคั ญ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ใช้ เ พื่ อ ลดวั ณ โรคได้
มากกว่าร้อยละ 10% ต่อปี การสร้างความร่วม
มือการวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะท�ำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ในการควบคุมวัณโรคที่จ�ำเป็นและยั่งยืนส�ำหรับ
ผู้ป่วยวัณโรคในภูมิภาค โดยเฉพาะการดูแลผู้
ป่ ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยา เพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การ
ด�ำเนินกลยุทธ์ยตุ วิ ณ
ั โรค ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
ตามกลยุทธ์ทอี่ งค์การอนามัยโลกได้ประกาศไว้”
สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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การพัฒนา

ชุดทดสอบ
ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

“

...ผลงานนี้ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7825 เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2556 นับเป็น
นวัตกรรมชุดทดสอบชุดแรกของ
โลกที่มีการประยุกต์ใช้ Real Time
PCR ในการตรวจยีนอัลฟ่าธาลัส
ซีเมีย 1 ได้ทั้งชนิด SEA และชนิด
ไทย ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน
วิธีมาตรฐานของประเทศ ส�ำหรับ
ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของ
ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ได้รับ
รางวัลระดับชาติจากหน่วยงาน
ต่างๆ...

“

68

จ

า ก บ ท ค ว า ม ธ า ลั ส ซี เ มี ย ข อ ง
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ทีก่ ล่าวไว้วา่ ... “ใน
ประเทศไทยมี ผู ้ ที่ มี ก รรมพั น ธุ ์ ห รื อ ยี น ธาลั ส
ซีเมียกว่า 10 ล้านคน ผู้ที่มียีนธาลัสซีเมียมีทั้งผู้
ที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดต่างๆ รวมกันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1
ของประชากร ด้ ว ยจ� ำ นวนประชากรขณะนี้
จ�ำนวนประมาณ 60 ล้านคน ก็จะมีจำ� นวนผูป้ ว่ ย
ธาลัสซีเมียประมาณ 600,000 คน ผู้ป่วยธาลัส
ซีเมียที่มีอาการหนักจะมีความทุกข์ทรมานมาก
จากการมีโลหิตจางเรื้อรัง ความผิดปกติในส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ความพิการ ความป่วย ความ
เจ็บ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทาง
เศรษฐกิจ ทั้งของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
เป็ น ภาระหนั ก กั บ แพทย์ พยาบาลที่ จ ะต้ อ ง
ให้การดูแลรักษาโรคทีไ่ ม่มวี นั หาย ธาลัสซีเมียจึง
เป็นภาระหนักทางการแพทย์ สังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศ” ...
จากบทความของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ท�ำให้เข้าใจได้ว่า ประเทศไทยมีผู้เป็นโรคนี้มาก
จนเป็นภาระหนัก ประกอบกับภาพทีไ่ ด้เห็นบ่อย
ครั้ ง จากการที่ ท ่ า นอาจารย์ อ าวุ โ ส ทั้ ง
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา,    
ศ.เกี ย รติ คุ ณ พญ.วรวรรณ ตั น ไพจิ ต ร,
ศ.เกียรติคณ
ุ พญ. ภัทรภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
และอีกหลายท่าน ซึ่งทุกท่านมีอายุมากแล้ว แต่
ยังคงเสียสละท�ำงานเพื่อผลักดันให้การควบคุม
และป้ อ งกั น โรคธาลั ส ซี เ มี ย ของประเทศไทย
ประสบความส�ำเร็จ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจ

ในการสร้ า งพลั ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค วามตั้ ง ใจของ
อาจารย์อาวุโสทุกท่านประสบความส�ำเร็จ โดย
มุง่ มัน่ พัฒนานวัตกรรมทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และ
สนั บ สนุ น ให้ ท ารกในครรภ์ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
สมบูรณ์
ชุ ด ทดสอบยี น อั ล ฟ่ า ธาลั ส ซี เ มี ย 1
(DMSc α-thal1) พัฒนาขึ้นจากการตรวจโดย
วิธดี งั้ เดิมทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดหลายประการ ทัง้ ข้อจ�ำกัด
เชิงเทคนิคที่ใช้เวลาในการตรวจนาน ผลการ
ตรวจขาดความน่าเชือ่ ถือ ให้บริการตรวจวินจิ ฉัย
ความผิดปกติของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 เพียง
ชนิดเดียว คือ ชนิด SEA (Southeast Asia) การ
ให้บริการในขณะนั้นจึงยังไม่ครอบคลุมทุกชนิด
ที่มีรายงานในประชากรไทย และข้อจ�ำกัดด้าน
การให้บริการที่หน่วยบริการมีน้อย ให้บริการ
เฉพาะโรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง ไม่เพียงพอส�ำหรับ
หญิงตั้งครรภ์ทั้งประเทศ ท�ำให้การควบคุมและ
ป้องกันโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 ของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ตาม
เป้าหมายในค�ำประกาศนโยบายส่งเสริม ป้องกัน
และควบคุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิด
ปกติของประเทศไทยไม่สามารถด�ำเนินการได้
โรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis เกิดจากการ
ถ่ายทอดความผิดปกติของยีนแอลฟ่าธาลัสซีเมีย
1 จากทั้งพ่อและแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ ท�ำให้
ทารกมีอาการซีด บวม และเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์หรือไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด ส่วนหญิงที่ตั้ง
ครรภ์บุตรเป็นโรคนี้จะมีอาการครรภ์เป็นพิษ
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บวม ความดันเลือดสูง คลอดผิดปกติ ตกเลือด
หลังคลอด หากรุนแรงมากและไม่ได้รบั การดูแล
รักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ จึงมี
ความจ�ำเป็นทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้อง
ปรับปรุงวิธีบริการใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มนี้
ในปี 2545 ได้ริเริ่มการพัฒนาวิธีการ
ตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ให้ครบทั้งสองชนิด
ที่มีรายงานในประชากรไทย คือ ชนิด SEA และ
ชนิดไทย โดยวิธี PCR ร่วมกับการวิเคราะห์
Dissociation Curve โดยใช้เครื่อง Real Time
PCR ต่อมาในปี 2549 ผู้ผลิตน�้ำยา Master Mix
ส�ำหรับตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ได้ปรับสูตร
การผลิตน�้ำยาเพื่อเพิ่มความไว แต่มีผลกระทบ
ต่อความจ�ำเพาะของการทดสอบ ปัญหานี้ท�ำให้
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาวิธกี ารแนวใหม่ในปี 2550 โดย
ออกแบบ Primer และ Probe ที่จ�ำเพาะกับ
ความผิดปกติชนิด SEA, ชนิดไทย และยีนปกติ
พัฒนาวิ ธี วิ เคราะห์ ต ้ นแบบด้วยเครื่อง Real
Time PCR จากนัน้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจ
ให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 แห่ ง ไปใช้ ใ นการพั ฒ นางาน
บริการให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ต่อมา
ได้ทราบความต้องการจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลศูนย์ ที่ต้องการ
ใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึง
ได้พัฒนาสู่การผลิตชุดทดสอบ DMSc α-thal
1 ในปี 2551 เมื่อใช้งานไปประมาณ 3 ปี ก็

70

ประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานกับเครื่อง Real-Time PCR รุ่นใหม่ได้ เนื่องจากระบบตรวจ
วัดสัญญาณสีฟลูออเรสเซนต์ของเครื่องรุ่นใหม่
กับสีฟลูออเรสเซนต์ของ Probe ในชุดทดสอบ
DMSc α-thal 1 ต่ า งกั น จึ ง น�ำข้ อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไปเป็นโจทย์ที่ต่อยอดการวิจัยสู่
การพัฒนาชุดทดสอบ DMSc α-thal 1 Plus
ในปี 2553 โดยเปลีย่ นสีฟลูออเรสเซนต์ที่ Probe
ให้สามารถใช้งานร่วมกับเครือ่ ง Real Time PCR
รุ่นใหม่ๆ ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผลงานนีไ้ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั รเลขที่
7825 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นับเป็น
นวั ต กรรมชุ ด ทดสอบชุ ด แรกของโลกที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้ Real Time PCR ในการตรวจ
ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ได้ทงั้ ชนิด SEA และชนิด
ไทย ได้รบั การรับรองให้เป็นหนึง่ ในวิธมี าตรฐาน
ของประเทศ ส�ำหรับตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ
ของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ได้รบั รางวัลระดับชาติ
จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลพระราชทาน
“รางวั ล ชั ย นาทนเรนทร” จากกระทรวง
สาธารณสุข และมูลนิธสิ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในปี 2558 รางวัล
DMSc Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
ระดับชมเชยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ปี 2556 และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จาก
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ในปี 2555 สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สู่ภาคเอกชนในปี 2560 และสามารถขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยได้ส�ำเร็จในปี 2561

การพั ฒ นาผลงานวิ จั ย สู ่ ก ารผลิ ต ชุ ด
ทดสอบ DMSc α-thal 1/DMSc α-thal 1
Plus เพือ่ ใช้เองภายในประเทศได้ส�ำเร็จ นับเป็น
ความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ สามารถตอบรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความพยายามในการ
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขอ
ขอบคุณคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรค
โลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย แห่ ง ประเทศไทย และ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในการให้ ค�ำแนะน�ำทาง
วิชาการเป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณท่านผู้
บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านที่
กรุณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อ

เนื่ อ ง ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง
ทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทัง้ ทางด้านการวิจยั
การพัฒนาระบบคุณภาพ และการให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการ
นางสิริภากร แสงกิจพร
ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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ตรวจพบ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปนปลอมยาลดน�้ำหนัก

“

...พบยาในกลุ่มเสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ คือ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รู้จักกันดีในชื่อยา ไวอากร้า
(Viagra) อาจท�ำให้คลื่นไส้วิงเวียน
ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหัวใจ
อาจหัวใจวายเสียชีวิตได้...

“
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ใ

นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้ตรวจเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน�้ำหนักและบ�ำรุง
ก�ำลังที่จ�ำหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัด
นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร พิ จิ ต ร ชั ย นาท
อุทัยธานี) และเขตสุขภาพที่ 4 (จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
นครนายก ลพบุรี และ สระบุร)ี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 72
ตัวอย่าง พบการปนปลอมของยาถึง 36 ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพบยาในกลุ่มลดน�้ำหนัก
ได้แก่ ไซบูทรามีน (Sibutramine) จ�ำนวน 13
ตัวอย่าง ซึง่ ยานีไ้ ม่มขี นึ้ ทะเบียนในประเทศไทย
ออกฤทธิ์กับประสาทส่วนกลางท�ำให้รู้สึกไม่
อยากอาหารหากรับประทานมากๆ ติดต่อกัน
นานๆ อาจจะส่งผลให้ประสาทหลอน และพบ
ยาฟลูออกซีทีน (Fluoxetine) พบจ�ำนวน 4
ตัวอย่าง เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าและอาการใน
กลุ่มโรควิตกกังวลซึ่งมีผลข้างเคียงในการช่วย
ท�ำให้ไม่อยากอาหารนอกจากนี้อาจท�ำให้เกิด
อาการผื่นคัน มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามข้อและ
กล้ามเนื้อ เหงื่อออก สับสน มีอาการชักท้องเสีย
วิงเวียน หายใจล�ำบาก และพบยาระบายบิสซา
โคดิล (Bisacodyl) อีกจ�ำนวน 9 ตัวอย่างเป็นยา
ที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้ผนังล�ำไส้ใหญ่บีบตัว ท�ำให้
อุจจาระเคลือ่ นตัวจนเกิดการขับถ่าย ใช้บรรเทา
อาการท้องผูกเท่านัน้ ไม่มผี ลต่อการลดความอ้วน
         นอกจากนี้ ยั ง พบยาในกลุ ่ ม เสริ ม
สมรรถภาพทางเพศ คือ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) รู้จักกันดีในชื่อยา ไวอากร้า (Viagra)
อาจท�ำให้คลื่นไส้วิงเวียน ความดันโลหิตสูง ผู้
ป่วยโรคหัวใจอาจหัวใจวายเสียชีวติ ได้ จ�ำนวน
10 ตัวอย่าง โดยผลิตภัณฑ์ทตี่ รวจพบทัง้ หมดอยู่
ในรูปแบบแคปซูลและผง ทั้งหมดไม่พบการขึ้น
ทะเบี ย นต�ำรั บ จากส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะพบว่ า ผู ้
บริโภคที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุม
นำ�้ หนักมาใช้ในการลดน�ำ้ หนักมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
อันตรายจากยาที่มีการปนปลอมค่อนข้างสูง

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ที่ มี ก ารปน
ปลอมยาแผนปัจจุบนั จัดเป็นอาหารไม่บริสทุ ธิ์
และเป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมายอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อร่างกายและท�ำให้เสียชีวติ ได้ ดังนัน้
หากผู้บริโภคสนใจจะใช้อาหารเสริมดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีความรู้และใช้วิจารณญาณในการ
เลือกซือ้ เลือกผลิตภัณฑ์จากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้  มี
ค�ำรับรองจาก อย. และไม่หลงเชือ่ ค�ำโฆษณาอวด
อ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติ
ให้หยุดรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้รีบไปพบ
แพทย์ทันทีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป
วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
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เฝ้าระวังการน�ำ

“ยาเค”

ไปใช้ในทางที่ผิด

“

...ตัวอย่างสารละลายคีตา
มีนที่พบในปัจจุบัน มักจะบรรจุอยู่
ในขวดที่มีฉลากที่แปลกไปจากเดิม
เช่น ฉลากระบุว่าเป็นคอนแทคเลนส์
น�้ำยาละลายขี้หู เป็นต้น เพื่อให้ง่าย
แก่การลักลอบขนส่ง ขาย และน�ำ
ไปใช้ในทางที่ผิด...

“
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ถานการณ์ ย าเสพติ ด ในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน พบว่า มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้น โดย
เฉพาะในหมู่วัยรุ่นและนักท่องราตรีที่นิยมใช้
Club Drugs ซึ่งหมายถึงยาและสารเสพติดที่ใช้
ในสถานบันเทิงที่มีการเต้นร�ำ มีการแพร่ระบาด
ตามเมืองใหญ่ เมืองท่องเทีย่ ว และแถบชายทะเล
ของประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย Club Drugs
ที่ใช้ได้แก่ ยาอี (ecstacy) และคีตามีน (ketamine) เป็นส่วนใหญ่
คีตามีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิป์ ระเภทที่
2 ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 มีข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์
เพื่อเป็นยาสลบ นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการ
หอบหืดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตีบเรื้อรังใช้
บรรเทาอาการปวดหลังเข้ารับการผ่าตัดและช่วย
ลดการใช้ยามอร์ฟีนใช้บ�ำบัดอาการซึมเศร้าใน
โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นต้น ปัจจุบันมีการผลิต  
คีตามีนรูปแบบยาผงสีขาวมาจ�ำหน่าย โดยคีตา

มีน จะออกฤทธิห์ ลอนประสาทอย่างรุนแรง เมือ่
เสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม กระบวนการทาง
ความคิด การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาพ แสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงไป ร่างกาย
เคลื่ อ นไหวไม่ สั ม พั น ธ์ กั น หากใช้ คี ต ามี น ใน
ปริมาณมากจะท�ำให้เกิดการกดการหายใจและ
หากใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานจะท�ำให้เกิดอาการ           
ทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคน
วิกลจริตได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า
การใช้คตี ามีนปริมาณมาก จะท�ำให้เป็นโรคกลัน้
ปัสสาวะไม่อยู่ ปวดแสบปวดร้อนเมื่อรู้สึกปวด
ปัสสาวะ จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะ
ปัสสาวะเพื่อใส่กระเพาะปัสสาวะปลอม
ปั จ จุ บั น ถึ ง แม้ จ ะมี ม าตรการทาง
กฎหมายออกมาควบคุมคีตามีนอย่างเข้มงวด แต่
ยังพบว่ามีการน�ำคีตามีนไปใช้ในทางที่ผิดเพิ่ม
มากขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการใช้คตี ามีน
ในทางที่ผิด จึงท�ำการศึกษาโดยการรวบรวม
ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งคี ต ามี น ที่ ส ่ ง ตรวจวิ เ คราะห์              
จากสถานี ต�ำรวจในภาคตะวั น ออกของ
ปี ง บประมาณ 2557 – 2560 จ�ำนวน 87
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ผงละเอียดสีขาว
จ�ำนวน 64 ตัวอย่าง (73.6%) และของเหลวใส
บรรจุในขวดยาฉีดแก้วปริมาตร 8 - 10 ml

จ�ำนวน 23 ตัวอย่าง (26.4%) ด�ำเนินการตรวจ
พิสจู น์เอกลักษณ์ดว้ ยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร
บริสทุ ธิด์ ว้ ยวิธี Gas Chromatography (GC) ผล
การตรวจวิเคราะห์ ตรวจพบคีตามีน 85 ตัวอย่าง
(97.7%) และมีความบริสุทธิ์ของคีตามีนอยู่ใน
ช่วง 68.1 – 99.9%
    นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างสารละลายคีตา
มีนที่พบในปัจจุบัน มักจะบรรจุอยู่ในขวดที่มี
ฉลากที่แปลกไปจากเดิม เช่น ฉลากระบุว่าเป็น
คอนแทคเลนส์ น�้ำยาละลายขี้หู เป็นต้น เพื่อให้
ง่ายแก่การลักลอบขนส่ง ขาย และน�ำไปใช้ใน
ทางที่ผิด ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น�ำไปใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ธนพร เบญจพะ
เภสัชกรปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
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ครอบคลุมเชื้อก่อโรค 10 ชนิด

“

...ผลงานชิ้นนี้ จะไม่คุ้มค่า
กับการทุ่มเทแต่อย่างใด หาก
ปราศจากการน�ำไปปฏิบัติได้จริง
กับสถานการณ์จริง และคงไม่
สามารถด�ำเนินการได้เพียงล�ำพัง
ต้องประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มี
ภารกิจคล้ายกัน...

“
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ารได้รบั โอกาสทีด่ ๆี เป็นแรงผลักดันให้เกิด
พลังของการพัฒนางานตลอดการท�ำงาน
ในระบบราชการนับตั้งแต่การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาจากคุณครูผู้ให้
ความเมตตา ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเรียนจนจบ
มัธยมปลาย และแนะน�ำให้สอบทุนจุฬา-ชนบท
เนื่องด้วยไม่มีทุนเพียงพอที่จะได้ศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย และอีกครั้งก็ได้รับโอกาสให้
ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในสถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศ คื อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะเทคนิคการ
แพทย์ และมีโอกาสกลับมารับใช้แผ่นดินเกิดที่
จังหวัดอุดรธานี หลังจากเรียนจบตามที่ตั้งใจไว้
นั่ น ก็ เ ป็ น โอกาสจากท่ า นผู ้ อ�ำนวยการศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ในปี พ.ศ.
2541ซึ่งขณะนั้น คือ ท่าน ผอ. ศิริพงษ์ ณ น่าน
และในล�ำดับถัดมาปี พ.ศ. 2548 ก็ได้รับโอกาส

จากท่ า นผู ้ อ�ำนวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น คือ ท่าน ผอ. ลักษณา ลือ
ประเสริฐ ให้โอนย้ายเพื่อมาพัฒนางานด้านการ
ตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ
เคลือ่ นที่ (Mobile laboratory) และได้รบั ความ
เมตตาจากท่านและบุคลกรในหน่วยงานให้ศกึ ษา
ต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ท�ำให้ได้เรียนรู้ทางวิชาการเชิงลึกของ
เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคในระดั บ โมเลกุ ล จาก
อาจารย์ ผู ้ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ด้ า นวิ ช าการคื อ รศ.
ดร.รสริ น ว่ อ งวิ ไ ลรั ต น์ และมี ค วามเมตตา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ด้าน
โมเลกุลอย่างเข้มข้น รวมทั้งในช่วงเวลาที่ศึกษา
ต่อนัน้ ได้รบั เลือกให้รบั ทุนของมหาวิทยาลัยเป็น
นิสิตแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Ishikawa Prefectural University ประเทศ
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ญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมของฝึกปฏิบัติ
งานด้านตรวจวิเคราะห์ด้านโมเลกุลใหม่ๆ ที่ไม่
เคยท�ำมาก่อน ณ Research Institute for
Bioresources and Biotechnology, Ishikawa
Prefectural University ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยใน
ระดับปริญญาโท
จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
รับจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ท�ำให้เกิดแรง
บั น ดาลใจและมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นางานตรวจ
วิเคราะห์ด้านโมเลกุลของหน่วยงาน จึงได้ขอ
อนุญาตผูอ้ �ำนวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๗ ขอนแก่น ซึ่งในขณะนั้น คือ ท่าน ผอ.
ศิรพิ งษ์ ณ น่าน และได้รบั ข้อแนะน�ำหัวข้อทีค่ วร
ด�ำเนิ น การ คื อ การพั ฒ นาวิ ธี ต รวจหาเชื้ อ
แบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็น
พิ ษ ซึ่ ง ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาในพื้ น ที่ และท่ า น
อนุญาตให้ด�ำเนินงานได้ การพัฒนางานเบื้อง
ต้นเป็นการวิจยั น�ำร่อง เพือ่ ศึกษาความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาวิธี PCR-ELISA ซึ่งด�ำเนิน
การในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดย
ท�ำการประเมิ น และสรุ ป ผลการศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลการประเมินพบว่ามี
องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในการพัฒนาวิธีเพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ เชื้ อ ก่ อ โรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษได้ครอบคลุมใน
การทดสอบครัง้ เดียวกัน และสามารถลดระยะ
เวลาการทดสอบลงได้ ต่อจากนั้นจึงได้จัดท�ำ
โครงการวิจัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ ในปีงบประมาณ 2559-2560 ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่ายภายในหน่วยงาน
ได้ แ ก่ งานพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก กลุ ่ ม ชั น สู ต ร
สาธารณสุข และ งานอาหารด้านจุลชีวทิ ยา กลุม่
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานตลอดโครงการจากผูอ้ �ำนวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น คือ ท่าน
ผอ.เลขา ปราสาททอง คณะอาจารย์ที่ปรึกษา
จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การด�ำเนินการวิจัยได้ด�ำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการทีก่ �ำหนดไว้ จากการประสาน
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายที่
เกีย่ วข้องส่งผลให้เกิดความต่อเนือ่ ง และสามารถ
ผ่านอุปสรรคต่างๆ จนเกิดผลส�ำเร็จในเบื้องต้น
ด้วยความมุง่ มัน่ อดทน ไม่ยอมแพ้ เนือ่ งจากการ
เล็งเห็นผลแห่งปัจจัยของความส�ำเร็จ คือ ก่อให้
เกิดการพัฒนาวิธีการตรวจที่มีความรวดเร็ว ถูก
ต้อง และครอบคลุมเชื้อก่อโรคทั้ง 10 ชนิด คือ
Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus,
Clostridium perfringens, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli,
Salmonella spp., Shigellaspp., Streptococcus suis และ Listeria monocytogenes
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการตรวจการปน
เปื้อนเชื้อก่อโรคกลุ่มดังกล่าวในตัวอย่างน�้ำและ

อาหารทีส่ ง่ ตรวจจ�ำนวนมาก เมือ่ เกิดการระบาด
ของโรค และการรายงานผลทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง จะ
น�ำไปสูก่ ารควบคุมโรคให้อยูใ่ นวงจ�ำกัด ซึง่ ท�ำให้
สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือด
ร้อนได้ในระยะเวลาอันสั้น
นอกจากนีแ้ ล้ว ความส�ำเร็จของงานวิจยั
ครั้งนี้ยังได้การยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
เชีย่ วชาญด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ประเภทการน�ำเสนอผลงานด้วยวาจา
สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การ
พัฒนาวิธี PCR-ELISA เป็นชุดตรวจการปนเปือ้ น
เชื้ อ แบคที เรี ย ก่ อ โรคอาหารเป็ น พิ ษ ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ ที่ 26
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 รวมทัง้ ได้รบั คัดเลือก
ให้จดั ท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และในล�ำดับถัดมาก็ได้เป็นข่าวเด่น
ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข
ด้วย นับเป็นความภาคภูมใิ จอีกครัง้ หนึง่ ของชีวติ
และส่งผลให้เกิดแรงผลักดันอย่างแรงกล้าในการ
พัฒนางานด้านอื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตามผลงานชิ้นนี้ จะไม่คุ้มค่า
กับการทุม่ เทแต่อย่างใด หากปราศจากการน�ำไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง กั บ สถานการณ์ จ ริ ง และคงไม่
สามารถด�ำเนินการได้เพียงล�ำพัง ต้องประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ เครือข่ายห้องปฏิบัติก ารที่มี
ภารกิจคล้ายกัน ดังนั้นจึงได้จัดท�ำโครงการผลิต
ชุดตรวจข้างต้น เพื่อขยายการด�ำเนินงานให้
ครอบคลุ ม กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพอื่ น ๆ เช่ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องส�ำอาง   และ

พัฒนาวิธกี ารตรวจให้กบั เครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร
ในพืน้ ที่ โดยร่วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๘ อุดรธานี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๙  นครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่
พั ฒ นาการตรวจวิ เ คราะห์ ก ารปนเปื ้ อ นเชื้ อ
แบคที เรี ย ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพด้ ว ยวิ ธี ท าง
โมเลกุลซึง่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ที่ร่วมด�ำเนินการไปพร้อมๆกัน ด้วยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผล
ให้เกิดระบบการตรวจกรองการปนเปือ้ นเชือ้ ทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้วยเทคนิคในระดับ
โมเลกุล
นางอธิชา มหาโยธา
นักเทคนิคการแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น
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หนุนเกษตรกร

ตั้งห้องแล็บ
ตรวจสารพิษ

สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

“

...ปี 2559 ได้ปรับตัวจากผู้
รวบรวมผักมาปลูกผักเอง โดยใช้
พื้นที่กว่า 16 ไร่เน้นการปลูกให้ได้
มาตรฐาน เป็นการปลูกผักแบบยก
ระดับคุณภาพของผัก ปลูกแบบอ
อร์แกนิก เน้นขายที่ตลาดสุขภาพ
ท�ำให้ได้ราคาดี มีมูลค่าทางการตลาด
มากขึ้น โดยในปี 2561 ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนา SMEs จ�ำนวน 10 ล้าน
บาท เพื่อขยายโรงคัดตัดแต่งและเป็น
ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบครบวงจร...

“
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านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้
ด�ำเนินโครงการตลาดกลางค้าส่งผักและผล
ไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ตั้งแต่ ปี 2555ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดค้าส่ง
ตลาดทั่วไป ห้างค้าปลีกและโรงคัดตัดแต่ง เพื่อ
พัฒนาให้มีระบบตรวจคัดกรองความปลอดภัย
ของวัตถุดิบ ผัก/ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และอาหาร
แปรรูป โดยในปี 2558 ส�ำนักคุณภาพและ ความ
ปลอดภัยอาหาร ได้รับการติดต่อจากเกษตรกร
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำระบบคุณภาพและออกแบบ
ห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในผัก และฝึก
อบรมการใช้ ชุ ด ทดสอบสารเคมี ใ นผั ก จน
สามารถด�ำเนินการเองได้ ได้รับการตอบรับจาก
ผูบ้ ริโภค และคูค่ า้ ต่างๆ มากมายให้ความเชือ่ มัน่
ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่าง
จากฟาร์ม “สมเกียรติ ผักอร่อย” เป็นผักตาม
มาตรฐาน GMP และมีระบบการตรวจคัดกรอง
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ตกค้าง ซึง่ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้ให้ความรูเ้ รือ่ งอันตรายของสารพิษ
การลดการปนเปือ้ น การตรวจสอบสารพิษตกค้าง

ในผักสดและผลไม้สด และวิธกี ารใช้ชดุ ตรวจเบือ้ ง
ต้นที่สามารถตรวจสอบหาชนิดสารเคมีก�ำจัด
แมลง 4 กลุม่ ในผัก ผลไม้และธัญพืช ชนิด Organophosphate, Carbamate, Pyrethroid,
Organochlorine ตลอดจนการเตรียมผักสดเพือ่
ท� ำ การบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานจนถึ ง
กระบวนการจัดส่งตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง ท�ำให้
ผูป้ ระกอบการมีความรูค้ วามเข้าใจ และให้ความ
ส�ำคัญของการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบหา
ชนิดสารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สดเพื่อ
ตรวจสอบก่อนน�ำไปจ�ำหน่ายถึงมือผูบ้ ริโภค
หลังจากที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การใช้ชุดทดสอบสารเคมี ก�ำจัดศัตรู
พืช 4 กลุม่ ในผัก/ผลไม้สด ปี 2558 กับทางกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้มีการจัดตั้งห้อง
ปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ทำ� ให้ฟาร์ม “สมเกียรติ
ผักอร่อย” สามารถใช้ชุดทดสอบตรวจสารเคมี
ในผักทีเ่ กษตรกรในพืน้ ทีส่ ง่ เข้ามาจ�ำหน่ายให้กบั
ฟาร์มได้ เช่น แตงกวา แตงล้าน ถั่วฝักยาว
กะหล�่ ำ ปลี คะน้ า และผั ก บุ ้ ง จี น ก่ อ นน� ำ ไป
จ�ำหน่ายในแหล่งอื่นๆ เช่น แมคโคร ร้านอาหาร
ภั ต ตาหาร เป็ น ต้ น ผลปรากฏว่ า ผั ก ที่ น� ำ ไป
จ�ำหน่ายออกจากฟาร์ม “สมเกียรติผักอร่อย”
เป็นผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและมาตรฐาน
GMP จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพราะมี
ความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย สามารถสร้างราย

ได้ให้กับเกษตรเพิ่มมากขึ้น
นายสมเกี ย รติ ล� ำ พั น แดง ผู ้ บ ริ ห าร
โรงงานคัดแยกตัดแต่งแพ็กบรรจุผักสด “สม
เกียรติผกั อร่อย”จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในฐานะ
ทีต่ นเป็นผูร้ วบรวมผลผลิตทางการเกษตรมาหลาย
ปี ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น คุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของลูกค้า และยังไม่ทราบเรือ่ ง
การบริหารจัดการเรือ่ งสารตกค้าง จนเมือ่ ปี 2555
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีโครงการพัฒนา
ตลาดกลางค้าส่ง ผักสดผลไม้สด เพื่อผู้บริโภค
ปลอดภั ย จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการกั บ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเข้าฝึกอบรมการใช้ชดุ
ทดสอบสารเคมีในผักจนสามารถจัดตัง้ ห้องปฏิบตั ิ
การ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักได้ และ
ยังได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปต่อยอดกับเกษตรกรทีน่ ำ�
ผักมาจ�ำหน่ายด้วยทัง้ เรือ่ งของการใช้ปยุ๋ สารเคมี
การเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม เป็นต้น นอกจากนีใ้ นปี
2559 ได้ปรับตัวจากผูร้ วบรวมผักมาปลูกผักเอง
โดยใช้ พื้ น ที่ ก ว่ า 16 ไร่ เ น้ น การปลู ก ให้ ไ ด้
มาตรฐาน เป็ น การปลู ก ผั ก แบบยกระดั บ
คุณภาพของผัก ปลูกแบบออร์แกนิก เน้นขายที่
ตลาดสุขภาพ ท�ำให้ได้ราคาดี มีมลู ค่าทางการ
ตลาดมากขึน้ โดยในปี 2561 ได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนา SMEs จ�ำนวน 10
ล้านบาท เพือ่ ขยายโรงคัดตัดแต่งและเป็นศูนย์
เรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงเกษตรแบบครบวงจร ผู้
ที่สนใจสามารถแวะไปเที่ยวชม “สมเกียรติ ผัก
อร่อย” ได้ทตี่ ำ� บลโคกสว่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี โทร.06-1445-3544, 08-3893-5522
ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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สธ.สานพลังประชารัฐ
พัฒนา

คุณภาพ
อาหารไทย
สู่มาตรฐานสากล
“

...ตั้งแต่ปี 2558
เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีโรง
พยาบาลเข้าร่วมโครงการกว่า
800 แห่ง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชนและยัง
เป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชาติในระดับฐานราก...

“
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ระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
หลักในเรือ่ งความปลอดภัยของอาหารและ
สุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลได้ก�ำหนด
นโยบายในการทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็น “ครัว
ของโลก” ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบการ
ดู แ ล ควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพความ
ปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่
อาหาร (Food Chain) ตั้งแต่วัตถุดิบ(การเพาะ
ปลูก เพาะเลี้ยง) การแปรรูป การผลิต การจัด
จ�ำหน่าย จนถึงผูบ้ ริโภค โดยแนวทางการด�ำเนิน
งานในด้านอาหารปลอดภัยต้องบูรณาการหน่วย
งานทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยพัฒนา
มาตรฐานกฎหมายให้เป็นสากล เสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการก�ำกับดูแลอาหารปลอดภัยอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การควบคุมการน�ำเข้า การผลิต
การจ�ำหน่ายและการขนส่ง สร้างแรงจูงใจให้ผู้
ประกอบการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน (OTOP)
ให้เป็น Smart Product พัฒนาศักยภาพผู้
บริโภคให้มีความรู้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการ
เลื อ กซื้ อ และบริ โ ภคอาหารอย่ า งปลอดภั ย
พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารให้มขี ดี สมรรถนะ
ในการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหา เชื่อม
โยงระบบข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนด
นโยบายของประเทศได้ เป็นการ “สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่
เศรษฐกิจโลก”
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะ
ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงด้านอาหารของประเทศ ได้
สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการ แหล่ ง
กระจายสินค้า เช่น ตลาดกลางค้าส่ง ห้างค้าปลีก
โรงคัดตัดแต่ง ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ

สอบสารปนเปื ้ อ นและสารตกค้ า งในอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับการจัดจ�ำหน่ายเพิ่ม
มูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน (OTOP)
และอุ ต สาหกรรมอาหารขนาดเล็ ก (SMEs)
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ส่วนกลางและ
ภูมภิ าคให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�ำ มีข้อมูลด้านอาหารของประเทศ (Big
data) ที่น�ำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการก�ำหนด
นโยบายป้องกันและแก้ปัญหาความเสี่ยงและ
ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ช่วยส่งเสริม และ
แก้ปญ
ั หาด้านการส่งออกสินค้าให้กบั ผูป้ ระกอบ
การในฐานะห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงด้านโลหะหนัก
ของอาเซี ย น เนื่ อ งจากประเทศปลายทางได้
ก�ำหนดให้สินค้าจากประเทศไทยต้องตรวจสาร
หนู อ นิ น ทรี ย ์ จ ากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ของ
อาเซียนเท่านั้น โครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภั ย ที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการกว่า 800
แห่ง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติใน
ระดับฐานรากอีกด้วย
ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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พบแหนม

ปลาส้ม
และไส้กรอกอีสาน

ปนเปื้อนร้อยละ 20
ณ
“
...หลังจากการศึกษาดูงาน
แล้วประมาณ 2 เดือน เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯและทางส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาน
ที่ผลิตของแต่ละแห่งและเก็บตัวอย่าง
ปลาส้มมาตรวจวิเคราะห์ ผลการ
ตรวจพบว่าปลาส้มมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 มีคุณภาพดีขึ้น
กว่าเดิมร้อยละ 30 แสดงถึงผู้
ประกอบการให้ความร่วมมือและให้
ความส�ำคัญเรื่องการผลิตปลาส้ม
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน...

“
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จุ ดบริ ก า รรั บตั วอย ่ างของศู น ย ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
แต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการภาคเอกชนมาส่งตัว
อย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เพื่อตรวจคุณภาพ
มาตรฐาน และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ มาส่ ง ตรวจ
ตัวอย่างของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ตัวอย่างเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายเพื่อ
ตรวจวินจิ ฉัยยืนยันโรคติดเชือ้ และไม่ตดิ เชือ้ รวม
ทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
และความปลอดภัย   วันนี้ มีผใู้ ช้บริการมาติดต่อ
ด้วยวัตถุประสงค์ด้านอื่น
ผู้ใช้บริการ  :  สวัสดีครับ  ผมเป็น
นั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ชัน้ ปีที่ 4 ก�ำลังท�ำโครงการเรือ่ งอาหาร
ปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโอทอป  
ผมได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่คณะว่า ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น มีการ
ตรวจสอบอาหารกลุ่มนี้ จึงอยากจะมาขอข้อมูล
ประกอบการรายงานครั บ สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้ไหมครับ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ :  สวัสดีคะ  
ทางศูนย์ฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารมีทงั้ ส่วนทีเ่ อกชน
มาส่งตรวจและหน่วยงานภาครัฐเช่น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 มีจังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
มาส่งตรวจตามแผนเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัย ในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มอาหารโอทอป
ที่ ต รวจก็ มี ห ลายกลุ ่ ม เช่ น ขนมชนิ ด ต่ า งๆ ที่
แปรรูปจากแป้ง กล้วย ถัว่   น�้ำพริก เครือ่ งดืม่ ชา
สมุน ไพร อาหารหมัก พื้นเมือง พวก ปลาร้า  
ปลาส้ม แหนม ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น จากผล
การตรวจวิเคราะห์ในภาพรวม ในช่วง 5 ปี ตัง้ แต่
ปี 2556 -2560 พบว่า ตัวอย่างอาหารโอทอปที่
ตรวจจ�ำนวน 442 ตัวอย่าง มีคุณภาพไม่ผ่าน
เกณฑ์ 89 ตัวอย่าง คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 20  
อาหารทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์สว่ นจะเป็น แหนม ปลาส้ม
ไส้กรอกอีสาน เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อ

จุลินทรีย์ที่มากจากระบบทางเดินอาหาร อีโคไล
และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษซัลโมเนลลา และ
สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส คะ
ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร : ผมสนใจเรื่ อ งปลาส้ ม  
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ทางศูนย์ฯ
รายงานผลให้ทางจังหวัดมีกิจกกรรมไปแนะน�ำ
หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่ครับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : ทางศูนย์ฯ
ก็สนใจเรื่องปลาส้ม มีการจัดท�ำโครงการพัฒนา
คุ ณ ภาพมาตรฐานของปลาส้ ม ที่ ผ ลิ ต ในเขต
สุขภาพที่ 7  เนื่องจากเห็นว่าปลาส้มเป็นอาหาร
หมักพืน้ เมืองทีส่ บื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมีผู้
ผลิตอยูท่ กุ จังหวัดในเขตนี้ เป็นอาหารทีจ่ ดั อยูใ่ น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยจากเชื้อ
จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ โรค  เพราะกระบวนการท�ำปลาส้ม
เกิดจากการหมักเชือ้ ตามธรรมชาติ  คุณภาพและ
รสชาติจะแตกต่างตามปัจจัยการผลิตของแต่ละ
แห่ง ประกอบกับมีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
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อาหารเพื่อสอบสวนโรคกรณีเกิดอุบัติการณ์โรค
อาหารเป็นพิษพบว่าร้อยละ 80 เกิดจากการปน
เปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในปลาส้ม โดย
ชาวบ้านยังมีพฤติกรรมกินปลาส้มแบบดิบไม่
ผ่านการปรุงสุก ทางศูนย์ฯจึงได้บูรณาการการ
ท�ำงานกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ)
ทั้ง 4 แห่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
การผลิตปลาส้มที่ อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ให้ผปู้ ระกอบการทีผ่ ลิตปลาส้มทัง้ 4
จังหวัดทีเ่ ข้าร่วมโครงการประมาณ 10 รายมา
ดูงานสถานทีผ่ ลิตปลาส้ม และร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ศูนย์เรียนรู้การ
ผลิตปลาส้มแห่งนี้จะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
ได้แก่ห้องรับวัตถุดิบ  ห้องล้างปลาซึ่งต้องล้าง
ปลาให้สะอาด รวมถึงน�้ำที่ใช้ล้างเป็นน�้ำผ่าน
ระบบกรองแล้ว  ห้องเตรียมวัตถุดิบ ห้องผลิต
ปลาส้มโดยมีการท�ำปลาส้มตัว ปลาส้มชิ้นและ
ปลาส้มฟัก ห้องบรรจุเตรียมจ�ำหน่าย  แต่ละห้อง
จะเป็นห้องปิดมิดชิด พื้นที่การผลิตจะเป็นเส้น
ทางเดียวต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดปัญหาการปน
เปื้อนของผลิตภัณฑ์ได้ส่วนหนึ่ง  คนงานที่ท�ำ
ปลาส้มจะแต่งกายใส่ผ้ากันเปื้อน ใส่หมวก มีผ้า
ปิดปาก และสวมถุงมือขณะท�ำปลาส้ม จากผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการทุกคนบอกว่าได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น จะน�ำสิ่งดีๆ มาปรับใช้กับกิจการของ
ตนเอง  หลังจากการศึกษาดูงานแล้วประมาณ 2
เดื อ น เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ฯ และทางส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มสถานที่
ผลิตของแต่ละแห่งและเก็บตัวอย่างปลาส้มมา
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ตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจพบว่าปลาส้มมี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  มีคุณภาพดีขึ้น
กว่าเดิมร้อยละ 30  แสดงถึงผู้ประกอบการให้
ความร่วมมือและให้ความส�ำคัญเรื่องการผลิต
ปลาส้มให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งกลุ่มผู้ผลิต
ปลาส้มทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ทางจังหวัดจะส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายผูผ้ ลิตอาหารแปรรูป
อาหารจากปลาในพื้นที่ต่อไป และทางสสจ. ก็มี
แผนเก็บตัวอย่างเพือ่ เฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยทุกปี
ผู้ใช้บริการ :  ทางศูนย์ฯ มีอะไรจะ
แนะน�ำผู ้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภค
ปลาส้มอย่างปลอดภัยไหมครับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : อยากจะ
แนะน�ำผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
จากแหล่งจ�ำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตรา อย หรือตรามาตรฐานสากลอื่นๆ ซึ่งจะ
มัน่ ใจว่าได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
แล้ว สถานทีผ่ ลิตก็ได้มาตรฐาน GMP ทีส่ �ำคัญ ผู้
บริโภคควรปรุงปลาส้มให้สุกก่อนกิน เพื่อให้
มั่นใจว่าปลาส้มได้ปลอดเชื้อโรคและพยาธิใบไม้
ตับคะ
ผูใ้ ช้บริการ :  ผมได้รบั ข้อมูลต่างๆ มาก
เลยครับวันนี้   ต้องขอขอบพระคุณมากครับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : ด้วยความยินดีคะ
น้อย ทองสกุลพานิชย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

การพัฒนาการตรวจ

ดีเอ็นเอ
เพื่อจ�ำแนกชนิด
เห็ดพิษ
ใ
“
...เห็ดพิษมีหลายชนิด บาง
ชนิดมีพิษร้ายแรงถึงตาย เช่น เห็ดระ
โงกหิน ซึ่งปริมาณสารพิษที่สามารถ
ท�ำให้คนตายได้เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม
ต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เทียบ
เท่ากับการรับประทานเห็ดสดประมาณ
ครึ่งดอก จัดว่าเป็นสารพิษในเห็ด
ร้ายแรงที่สุด...

นแต่ละปีช่วงต้นฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว หรือ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ชาว
บ้านนิยมเก็บเห็ดป่ามาประกอบอาหาร รวมทั้ง
การน�ำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผูป้ ว่ ยและเสีย
ชี วิ ต จากการรั บ ประทานเห็ ด มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม
จ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งการเก็บเห็ดที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มากที่ จ ะได้ รั บ
อันตรายจากสารพิษ ดังนัน้ การจะพิสจู น์ทราบว่า
เป็นเห็ดชนิดใดหรือมีสารพิษชนิดใด ต้องอาศัย
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการ
ตรวจวิเคราะห์ชนิดของสารพิษในเห็ดประกอบ
ด้วยสารพิษ 3 ชนิดได้แก่ alpha amanitin,beta amanitin และ muscarine และมีการตรวจ
ยืนยันชนิดเห็ดโดยวิธีระบุลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการพิษวิทยายังได้
พัฒนาวิธีการตรวจจ�ำแนกชนิด (species) ของ
เห็ด โดยใช้ดเี อ็นเอ บาร์โค้ด ซึง่ มีลกั ษณะจ�ำเพาะ
ของการเรียงตัวของล�ำดับนิวคลีโอไทด์ ทั้งเห็ด
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“

“

...ยังมีเห็ดบางชนิดที่โดย
ปกติตัวเห็ดเองไม่มีพิษ แต่อาการ
พิษจะปรากฏเมื่อดื่มแอลกอฮอล์
ภายใน 24-72 ชั่วโมง ก่อนหรือ
หลังรับประทานเห็ดชนิดนั้น จะมี
อาการหน้าแดง ปวดหัวรุนแรง
คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็วและหายใจ
ล�ำบาก หัวใจเต้นแรง เห็ดที่พบสาร
พิษชนิดนี้ ได้แก่ เห็ดน�้ำหมึก...

“
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พิษและเห็ดกินได้ เนื่องจากให้ผลวิเคราะห์ที่มี
ความจ�ำเพาะ (specificity) และความไว (sensitivity) สูง อีกทัง้ ยังช่วยค้นพบสายพันธุเ์ ห็ดพิษ
ที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย ท�ำให้
มีฐานข้อมูลของดีเอ็นเอ บาร์โค้ด ส�ำหรับเห็ดพิษ
ที่มีความส�ำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสายพันธุ์เห็ดพิษใน
กรณีเกิดการระบาดจากเห็ดพิษ ปัจจุบนั ได้ขอ้ มูล
ดีเอ็นเอ บาร์โค้ด มากกว่า 200 ฐานข้อมูล และ
เมือ่ ฐานข้อมูลสมบูรณ์มากขึน้   จะสามารถจัดตัง้
ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ในระดั บ พั น ธุ ก รรมโมเลกุ ล
(DNA barcode reference) ของเห็ดพิษต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ประเมิน
สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ด
พิษในประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.25512560 อุบัติการณ์ดังกล่าวพบมากในพื้นที่ภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็ดพิษมี
หลายชนิด บางชนิดมีพิษร้ายแรงถึงตาย เช่น
เห็ดระโงกหิน ซึง่ ปริมาณสารพิษทีส่ ามารถท�ำให้
คนตายได้เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักตัว 1
กิโลกรัม เทียบเท่ากับการรับประทานเห็ดสด
ประมาณครึ่งดอก จัดว่าเป็นสารพิษในเห็ดร้าย

แรงที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นการต้ม ทอด ย่าง ไม่
สามารถท�ำลายพิษได้ เนื่องจากความร้อนไม่
สามารถท�ำลายสารพิษได้ เห็ดบางชนิดมีพิษ
ท�ำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียน เช่น
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เห็ดบางชนิดรับประทาน
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยท�ำให้ เ กิ ด จิ น ตนาการเป็ น ภาพ
หลอนคล้ายยาเสพติด เช่น เห็ดขี้วัว  นอกจากนี้
ยังมีเห็ดบางชนิดที่โดยปกติตัวเห็ดเองไม่มีพิษ
แต่ อ าการพิ ษ จะปรากฏเมื่ อ ดื่ ม แอลกอฮอล์
ภายใน 24-72 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังรับประทาน
เห็ดชนิดนัน้ จะมีอาการหน้าแดง ปวดหัวรุนแรง
คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็วและหายใจล�ำบาก
หัวใจเต้นแรง เห็ดทีพ่ บสารพิษชนิดนี้ ได้แก่ เห็ด
น�้ำหมึก เป็นต้น
ส�ำหรับความเชื่อโดยใช้ความรู้พื้นบ้าน
ที่บอกต่อกันในการทดสอบเห็ดพิษด้วยวิธีต่างๆ
เช่น การน�ำข้าวสารมาต้มกับเห็ดถ้าเป็นพิษ

ข้าวสารจะสุกๆ ดิบๆ หรือการสังเกตดอกเห็ดที่
มีรอยแมลงหรือสัตว์กดั กินจะเป็นเห็ดไม่มพี ษิ นัน้
วิธกี ารเหล่านีไ้ ม่สามารถให้ผลถูกต้องทัง้ หมด จึง
ไม่ควรน�ำมาปฏิบัติ เพราะอาจเป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้ ทั้งนี้หากรับประทานเห็ดมีพิษเข้าไปวิธี
การช่วยเหลือที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้ผู้ป่วยอาเจียน
ออกมาให้มากที่สุด โดยดื่มน�้ำอุ่นผสมผงถ่าน
(activated charcoal) หรือน�้ำเกลือ 2 แก้ว  
แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา เพื่อลดการดูดซึม
พิษเข้าสูร่ า่ งกาย แล้วรีบน�ำส่งโรงพยาบาลทีใ่ กล้
บ้านทันที พร้อมทั้งน�ำตัวอย่างเห็ดสด (ถ้ามี) ที่
เหลือจากการปรุงอาหารที่รับประทานไปด้วย
เพื่อส่งตรวจพิสูจน์สารพิษและสายพันธุ์เห็ดพิษ
ศูนย์พิษวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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การตรวจพบ

วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท
ชนิดใหม่
Desoxy-D2PM

ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน�้ำหนัก

“

...ผลการตรวจยืนยันได้ว่า
เป็นสาร Desoxy-D2PM ซึ่งจัดเป็น
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ไม่
เคยมีรายงานการตรวจพบใน
ประเทศไทยมาก่อน...

“
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ศู

น ย ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ก า ร แ พ ท ย ์ ที่ 1 0
อุบลราชธานี ตรวจพบการปลอมปนสารที่
จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิด
ใหม่ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน�้ำ
หนัก ซึง่ เป็นการตรวจพบครัง้ แรกในประเทศไทย
จากการตรวจวิ เ คราะห์ ใ นงานประจ�ำ  โดย
ตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับจากผู้
ใช้บริการภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร แจ้ง
วัตถุประสงค์เพือ่ ตรวจหาการปลอมปน Fenfluramine จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ

การ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (Thin
Layer Chromatograpgy, TLC) และเทคนิค
UV-Vis spectrophotometry สรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ไม่พบ Fenfluramine แต่จากการ
สังเกตพบสารอื่นที่ไม่ทราบชนิดในกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ โดยคาดว่าอาจจะเป็นวัตถุทอี่ อก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดอื่น หรือเป็นสารที่
มีลกั ษณะโครงสร้างหรือมีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีใกล้
เคียงกัน  เพื่อยืนยันสารที่พบว่าเป็นสารชนิดใด
จึงได้ด�ำเนินการทบทวนข้อมูลเบือ้ งต้นและตรวจ
วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเทคนิ ค Gas chromatograph-Mass spectrometry  แล้วเปรียบเทียบ
ผลกับฐานข้อมูลในระบบ (library) พบว่าใกล้
เคียงกับสาร 2-Diphenylmethylpyrrolidine
(Desoxy-D2PM)  จึงท�ำการค้นข้อมูลว่าสารนี้
คืออะไร ท�ำไมต้องใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน�้ ำ หนั ก และได้ ข ้ อ มู ล จากการค้ น ทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต พบว่ า สารนี้ เ ป็ น สารที่ มี สู ต ร
โครงสร้างทางเคมีคล้ายกับ Diphenylprolinol
(D2PM) และ  Desoxypipradol (2-DPMP) ซึง่
สารทั้งสองตัวนี้เป็นอนุพันธ์ของ Pipradol ซึ่ง

เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท
ที่ 2 สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของ
สารสื่อประสาทในสมอง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
กดความอยากอาหาร และท�ำให้เคลิบเคลิ้ม มัก
ถู ก น�ำมาใช้ ใ นรู ป แบบสารเสพติ ด สั ง เคราะห์
(designer drug) เพือ่ ทดแทนและหลีกเลีย่ งสาร
ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย มีชื่อเรียกอื่น เช่น
Ivory Wave, A3A New Generation, A3A
Methano และ Green Powder และในต่าง
ประเทศมีการตรวจพบสารนี้ในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดน�้ำหนัก เช่น สหรัฐอเมริกาพบการ
ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลด
น�้ ำ หนั ก ยี่ ห ้ อ Slim Xtream และประเทศ
แคนาดา โดย Health Canada ได้แจ้งข้อมูล
รายการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พ บสารที่ ไ ม่ ไ ด้ แจ้ ง ไว้ ใ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ข ายใน
ประเทศแคนาดา มีรายชือ่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ตรวจสอบโดย Hong Kong Department of
Health ยี่ห้อ B-finn ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทย พบสาร Desoxy-D2PM เช่นกัน
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นอกจากนีย้ งั พบข้อมูลการควบคุมทางกฎหมาย
โดยในประเทศสหราชอาณาจักรได้จัดให้สาร
Desoxy-D2PM เป็นยาควบคุมภายใต้ The
Misuse of Drug Act 1971 ในกลุ่ม B ซึ่งเป็นก
ลุ่มยาควบคุมเดียวกับแอมเฟตามีน (Amphetamine) แคนนาบินอลและอนุพันธ์ (Cannabinol and derivatives) แคนนาบิส (Cannabis)
โคดีอีน (Codeine) และคีตามีน (Ketamine)
เนื่องจากพบว่ามีการออกฤทธิ์ผลข้างเคียงและ
ความเสี่ยงเทียบเท่ากัน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึง
ท�ำการจัดหาสารมาตรฐานซึ่งต้องสั่งจากต่าง
ประเทศ เพื่อน�ำมาตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ทั้ง 3 เทคนิค ผลการตรวจยืนยันได้ว่าเป็นสาร
Desoxy-D2PM ซึ่งจัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาททีไ่ ม่เคยมีรายงานการตรวจพบ
ในประเทศไทยมาก่อน
การตรวจพบสารนี้เกิดจากความสงสัย
และไม่หยุดในการค้นหาเมื่อพบว่าไม่ใช่สารที่
ผูร้ บั บริการต้องการให้หา และนับเป็นข้อมูลทาง
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ห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ �ำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์และของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มและความเสี่ยงที่จะมีการน�ำสารกลุ่ม
วัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทชนิดใหม่ ทีย่ งั
ไม่ถกู ควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้
ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลด
น�ำ้ หนัก เพือ่ หลบเลีย่ งข้อบังคับตามกฎหมาย อัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
สังคมโดยรวม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลที่จะพิจารณาทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน
ทราบความเสี่ยงถึงอันตราย และน�ำไปใช้ในการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน�้ำหนักอย่าง
เป็นระบบของประเทศต่อไป
ภณิดา รัตนานุกูล* กนกวรรณ มุจรินทร์
จริยา สุขผล และภิทรากรณ์ ศรีมงคล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การพัฒนาศักยภาพ
การตรวจแยกสายพันธุ์
เชื้อไข้กาฬหลังแอ่น
แห่งแรกในภาคใต้
โ
“
...วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นที่มีใช้ใน
ประเทศไทยสามารถป้องกันโรคได้ 4
ซีโรกรุ๊ป คือ A, C, Y, W-135
แต่ในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุด
คือซีโรกรุ๊ป B ซึ่งปัจจุบันวัคซีน
ซีโรกรุ๊ป B ยังอยู่ในขั้นทดลอง
การตรวจยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น
ด้วยเทคนิค PCR ซึ่งสามารถแยก
ซีโรกรุ๊ปที่ก่อโรคได้ จึงเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในทางระบาดวิทยา ท�ำให้ทราบ
สายพันธุ์ที่ก่อโรคในประเทศ และช่วย
เฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง...

รคไข้กาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง
และยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำคัญ
ของประเทศไทยเนือ่ งจากพบผูป้ ว่ ยประปรายทุก
ปีและมีอัตราตายสูง สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Neisseria meningitidis ท�ำให้เกิด
อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเกิดการแพร่
กระจายติดเชื้อในกระแสโลหิต และท�ำให้เสีย
ชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที   
ที่ผ่านมาการตรวจวินิจฉัยโรคไข้กาฬ
หลังแอ่น ได้แก่ การเพาะเชื้อ และทดสอบทาง
ชีวเคมี ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานแต่ใช้เวลา 3-5 วัน
เป็นผลให้การรักษาล่าช้าและผู้ป่วยเสี่ยงต่อการ
เสี ย ชี วิ ต หรื อ มี อ าการข้ า งเคี ย งทางสมองสู ง
เนื่ อ งจากเยื่ อ หุ ้ ม สมองถู ก ท�ำลาย ดั ง นั้ นกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์   โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงด�ำเนินการตรวจ
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“

ยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น ด้วยวิธี PCR ซึ่งเป็น
เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่ตรวจความจ�ำเพาะ
ของดีเอ็นเอของเชื้อที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วย
สงสัยโรคไข้กาฬหลังแอ่น วิธีนี้มีความไวและ
ความจ�ำเพาะสู ง และสามารถรายงานผลได้
ภายใน 1 วัน จึงเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรค
และการรักษาผูป้ ว่ ยได้ทนั เวลา ส่งผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ย
และผู้สัมผัสโรค โดยได้รับยารักษาอย่างถูกต้อง
ป้องกันเชื้อดื้อยา ลดความรุนแรงของโรคและ
การแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
การด�ำเนินงานของศูนย์ คือ พัฒนาวิธี
การตรวจยืนยันเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่น ด้วยวิธี PCR
ตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกจากผู้ป่วยที่สงสัยเป็น
โรคไข้กาฬหลังแอ่น  เปรียบเทียบกับวิธกี ารเพาะ
เชือ้ และทดสอบทางชีวเคมี (ซึง่ เป็นวิธมี าตรฐาน)
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้น�ำวิธี
PCR มาท�ำการตรวจเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นจาก
ตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ของผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรค
ไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ถึงระดับซีโรกรุ๊ป A, B, C, Y และ
W135 สามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน มี
ความแม่นย�ำสูง ทั้งนี้ ผลการตรวจตัวอย่างเชื้อ
บริสุทธิ์ที่แยกจากผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้กาฬ
หลังแอ่น ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 พบเชื้อ
Neisseria meningitidis ซีโรกรุ๊ป  B ร้อยละ
100 ซึ่งเป็นซีโรกรุ๊ป ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันใน
ประเทศไทย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น วั ค ซี น ที่ ใช้ ใ น
ประเทศไทยสามารถป้องกันซีโรกรุ๊ป  A, C, Y
และ W135 ได้เท่านั้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาการตรวจ
ยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น ใช้วิธีทดสอบทาง
ชีวเคมี และการตรวจแยกซีโรกรุป๊ ด้วยวิธี Latex
agglutination ซึง่ มีขนั้ ตอนยุง่ ยาก ใช้เวลาตรวจ
3-5 วัน และมีข้อจ�ำกัดของน�้ำยาที่ใช้ไม่สามารถ
แยกซีโรกรุ๊ปของเชื้อได้ มีความไวต�่ำ  และราคา
แพง
โรคไข้กาฬหลังแอ่นเกิดขึน้ ได้กบั ทุกเพศ
ทุกวัย มักพบในวัยท�ำงานและผู้ใหญ่ ติดต่อได้
โดยการสัมผัสโดยตรงจากละอองฝอย น�้ำมูก
น�้ำลายและเสมหะผู้ป่วยและผู้ที่เป็นพาหะ ส่วน
ใหญ่พบการระบาดในที่แออัด หรือมีการระบาย
อากาศไม่ดี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
มาก อาเจียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเลือดออกใต้

ผิวหนังเป็นจุดแดงทั่วตัว ต่อมาเปลี่ยนเป็นจุดสี
คล�้ำจนกลายเป็นสะเก็ดสีด�ำ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้
จะมีการอักเสบของเยือ่ หุม้ สมองอย่างรุนแรง ซึง่
การอั ก เสบของเยื่ อ หุ ้ ม สมอง ท�ำให้ มี อ าการ
ส�ำคัญทีเ่ รียกว่า “คอแข็ง” และในรายทีม่ อี าการ
รุนแรง คือการอักเสบลุกลามลงมาตามไขสันหลัง
ก็จะมีอาการตัวเกร็งหลังแอ่น บางรายมีอาการ
รุนแรงช็อกถึงตายได้ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
หลังจากเริ่มมีอาการ
ส�ำหรับประเทศไทยจากข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560  มีรายงาน
ผูป้ ว่ ย 29 ราย  เสียชีวติ 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
0.04 ต่อแสนประชากร  ภาคทีม่ อี ตั ราป่วยสูงสุด
คื อ ภาคใต้    โดยจั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราป่ ว ยต่ อ
ประชากรแสนคนสูงสุด  คือ ยะลา พัทลุง และ
สงขลา ในปี พ.ศ 2561 ยังพบผูป้ ว่ ยโรคนีใ้ นพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนใต้
แม้โรคนี้จะป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นเป็นวัคซีนเฉพาะทีไ่ ม่ได้ฉดี
ให้คนไทยโดยทั่วไปแต่ส�ำคัญส�ำหรับบางกลุ่ม
เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบางประเทศในยุโรป
กลุ่มผู้แสวงบุญที่จะไปประเทศซาอุดิอาระเบีย  
หรือกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางไปยังประเทศ
ในแถบแอฟริกาบางประเทศ  วัคซีนไข้กาฬหลัง
แอ่นที่มีใช้ในประเทศไทยสามารถป้องกันโรคได้
4 ซีโรกรุ๊ป คือ   A, C, Y, W-135  แต่ใน

ประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดคือซีโรกรุ๊ป  
B  ซึ่งปัจจุบันวัคซีนซีโรกรุ๊ป B  ยังอยู่ในขั้น
ทดลอง การตรวจยืนยันเชือ้ ไข้กาฬหลังแอ่นด้วย
เทคนิค PCR ซึง่ สามารถแยกซีโรกรุป๊ ทีก่ อ่ โรคได้
จึงเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในทางระบาดวิทยา
ท�ำให้ทราบสายพันธุ์ที่ก่อโรคในประเทศ และ
ช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง ส่งผลให้ผู้ป่วย
และผู้สัมผัสโรคไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น ที่
ส�ำคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดหา
วัคซีนป้องกันครอบคลุมซีโรกรุ๊ป B ที่มีแนวโน้ม
พบผู้ป่วยในประเทศมากขึ้นและวิธีนี้มีความไว
และความจ�ำเพาะสูง และสามารถรายงานผลได้
ภายใน 1 วัน จึงเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรค
และการรักษาผูป้ ว่ ยได้ทนั เวลา ส่งผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ย
และผู้สัมผัสโรค โดยได้รับยารักษาอย่างถูกต้อง
ป้องกันเชื้อดื้อยา ลดความรุนแรงของโรคและ
การแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
เยาวมาลย์ สุติวิจิตร
นักเทคนิคการแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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การแยกสารบริสุทธิ์

อีทิโซแลม
เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน
ตรวจเอกลักษณ์
ของกลางยาเม็ดอิริมิน

“

...สารมาตรฐานอีทิโซแลม ไม่
สามารถสั่งซื้อได้จากต่างประเทศ
เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านกฎหมาย
ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12
สงขลา จึงพยายามแยกสารบริสุทธิ์อีทิ
โซแลมจากยาเม็ดอิริมิน พร้อมทั้งยืนยัน
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของสาร
บริสุทธิ์อีทิโซแลมที่แยกได้ เพื่อใช้เป็นสาร
มาตรฐานในการตรวจเอกลักษณ์และ
ปริมาณสารอีทิโซแลมที่ปนปลอมในยา
เม็ดอิริมิน เป็นการด�ำเนินการวิจัยครั้ง
แรกของประเทศไทย...

“
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ถานการณ์การได้รับของกลางยาเสพติด
เพื่อตรวจพิสูจน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12 สงขลา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและ
มีการตรวจพบตัวยา ยาเสพติด และวัตถุออก
ฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต ประสาท ชนิ ด ใหม่ ๆ มากขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลาได้รับของกลางยาเม็ดอิริมิน 5 ที่มี
การปนปลอมตัวยา อีทโิ ซแลม (Etizolam) แทน
ตัวยาทีข่ นึ้ ทะเบียนโดยผูผ้ ลิต คือ ไนเมตาซีแพม
(Nimetazepam) โดยอีทิโซแลม เป็นยานอน
หลับกลุม่ เบนโซไดอะเซปีนส์ชนิดใหม่ ทีย่ งั ไม่เคย
พบในประเทศไทยมาก่ อ น ในประเทศญี่ ปุ ่ น
อิตาลีและอินเดีย อนุญาตให้ใช้เป็นยาส�ำหรับ
รักษาโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้าและอาการ
นอนไม่หลับ อีทิโซแลมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะ

เซปีนส์ทอี่ งค์การสหประชาชาติจะมีการทบทวน
และพิจารณาการควบคุมทางกฎหมายระดับ
สากล ในหลายประเทศก�ำหนดให้เป็นสารทีต่ อ้ ง
ควบคุมทางกฏหมาย เช่น เดนมาร์ก เยอรมนี
สหรั ฐ อเมริ ก า ในรั ฐ ฟลอริ ด า อลาบามา
เวอร์จเิ นีย เท็กซัส เป็นต้น ส�ำหรับในประเทศไทย
เนื่องจากยาดังกล่าวไม่มีจ�ำหน่าย หรือไม่ได้มี
การขึ้นทะเบียนในประเทศ จึงยังไม่ถูกควบคุม
หรือประกาศให้เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ทัง้ นี้ ยาอีทโิ ซแลมเริม่ มีการแพร่ระบาด
แ ล ะ มี แ น ว โ น ้ ม น�ำ ไ ป ใช ้ ใ น ท า ง ที่ ผิ ด ใ น
ประเทศไทย (รูปที่ 1 และ 2)

เนื่องจากเป็นการได้รับของกลางเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย ดังนั้นศูนย์ฯ ไม่มีสาร
มาตรฐานเพือ่ ใช้ในการยืนยันเอกลักษณ์ จึงได้สง่
ตรวจยืนยันผลการตรวจพิสูจน์ ณ ส�ำนักยาและ
วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไร
ก็ตามปริมาณสารมาตรฐานทีส่ �ำรองไว้ ณ ส�ำนัก
ยาและวัตถุเสพติด มีปริมาณเพียงเล็กน้อย และ
สารมาตรฐานอีทิโซแลม ไม่สามารถสั่งซื้อได้
จากต่างประเทศเนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้าน
กฎหมาย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
12 สงขลา จึงพยายามแยกสารบริสุทธิ์อีทิโซ
แลมจากยาเม็ ด อิ ริ มิ น พร้ อ มทั้ ง ยื น ยั น
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของสารบริสุทธิ์
อีทิโซแลมที่แยกได้ เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน
ในการตรวจเอกลักษณ์และปริมาณสารอีทิโซ
แลมทีป่ นปลอมในยาเม็ดอิรมิ นิ โดยวิธกี ารแยก
สารบริสุทธิ์ สารบริสุทธิ์อีทิโซแลมและวิธีการ
ตรวจเอกลักษณ์อที โิ ซแลมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นการ
ด�ำเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง แรกของประเทศไทย
สามารถใช้เป็นแนวทางและสารมาตรฐานในการ
ตรวจวิเคราะห์ของกลางวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและ
ประสาท เป็นในการเพื่อเป็นการยกระดับความ
สามารถของประเทศไทยในการป้องกันยาเสพ
ติดชนิดใหม่ที่จะเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ
การแยกสารบริสุทธิ์เอทิโซแลมจากยา
เม็ดอิริมิน ด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟี โดยใช้
ซิลิกาเจล เป็นเฟสอยู่กับที่ โหลดลงในคอลัมน์
แก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ให้มี
ความสูงของซิลกิ า 7 เซนติเมตร ใช้สว่ นผสมของ
สารละลาย เอทิ ล อะซี เ ตต ต่ อ เมทานอล
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อัตราส่วน 9 ต่อ 1 เป็นเฟสเคลื่อนที่ โดยการ
ติดตามสารเอทิโซแลมที่เคลื่อนที่ด้วยแสงยูวีที่
ความยาวคลื่ น 366 นาโนเมตร เพื่ อ เก็ บ
สารละลายที่ถูกชะออกมา ครั้งละ 10 มิลลลิตร
และตรวจวัดสารเอทิโซแลมที่ถูกชะออกมาด้วย
วิธีโครมาโตกราฟี ชนิดแผ่นบาง (TLC) และ
ด�ำเนินการรวบสารที่ถูกชะออกมาโดยพิจารณา
จารูปแบบของ TLC ทีค่ ล้ายกัน ได้ทงั้ หมด 6 ชัน้
(Fractions) แล้วน�ำไประเหยแห้ง ชั่งน�้ำหนัก
และตรวจสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของ
สารด้วยวิธที างสเปคโตรเมตรี (Spectrometry)
และ วิ ธี โ ครมาโตกราฟชนิ ด ของเหลว
ประสิทธิภาพสูง (HPLC) (รูปที่ 3 และ 4)
การตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ ข องสาร
Etizolam โดยใช้สารละลาย Etizolam ที่แยก
ได้ ทีค่ วามเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ฉีดเข้า
ระบบ HPLC พิจารณาจากความบริสุทธิ์ทางโค
รมาโท กราฟี ค�ำนวณความบริสุทธิ์ได้เท่ากับ
99.12%
วิธกี ารวิเคราะห์เอกลักษณ์ยานอนหลับ
กลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์ ด้วยวิธี HPLC ที่พัฒนา
ขึน้ สามารถท�ำการวิเคราะห์ยานอนหลับกลุม่ เบน
โซไดอะเซปีนส์ทั้ง 9 ชนิด พร้อมกัน คือ Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Etizolam,
Lorazepam, Nitrazepam, Nimetazepam,
Midazolam และ Phenazepam (รูปที่ 5) โดย
วิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถตรวจวิเคราะห์ครอบคลุม
สารกลุ่ม Benzodiazepine ที่ก�ำหนดให้หา
ปริมาณตามกฎกระทรวง เรื่อง ก�ำหนดปริมาณ
วัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต น�ำเข้า ส่ง
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(รูปที่ 3)
(รูปที่ 4)
ออก น�ำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย
2561 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
สารมาตรฐานอีทิโซแลม ที่แยกได้จาก
ยาเม็ดอิริมิน สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์
เอกลักษณ์ของกลางยาเม็ดอิริมินที่ปนปลอมอีทิ
โซแลม เป็นการด�ำเนินการแยกสารบริสทุ ธิอ์ ที โิ ซ
แลมครั้งแรกของประเทศไทย แสดงถึงการยก
ระดับศักยภาพของหน่วยงานตรวจพิสูจน์ของ
กลางยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท
ของประเทศ เพือ่ สนับสนุนการป้องกันปัญหายา
เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิด
ใหม่ๆที่จะเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

(รูปที่ 5)

จากข้าวหอมมะลิ 105
สู่เครื่องส�ำอาง
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน

“

...ปัจจุบันกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรบ้านตมสามารถส่งสินค้าให้
กับสถานประกอบการต่างๆ อาทิเช่น
ไอส์แลนด์ สปาภูเก็ต ที่มียอดการสั่ง
ซื้อสครับข้าวหอมอย่างต่อเนื่อง โรง
แรมเบลลาเอ็กซ์เพรส พัทยากลาง
สั่งซื้อและให้โอกาสน�ำสินค้าวาง
จ�ำหน่าย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น สิบสองปันนา กัมพูชา จากเดิมที่
มีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มเพียงกว่า
หมื่นบาทต่อเดือน มีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณสี่หมื่นบาทต่อเดือน...

“ความฝันอันสูงสุด เป็นเรื่องที่ไม่ควร
รอจนกระทั่งวัยเกษียณ” ในช่วงชีวิตของการ
ท�ำงานทุกคนควรจะมี  Big Achievement บ้าง  
เพราะสิ่งนี้คือความดีงามที่จะจารึกไว้ในความ
ทรงจ�ำนานเท่านาน ตลอดการท�ำงานในต�ำแหน่ง
เภสัชกร ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มา
เป็นเวลากว่า 10 ปี ดิฉันมีความใฝ่ฝันมาตลอด
ว่าอยากท�ำงานอะไรสักชิ้นที่สามารถสร้างชื่อ
เสียงให้หน่วยงาน จนกระทัง่ ปีงบประมาณ 2559
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนา
คุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่ อ สร้ า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ให้ ค�ำปรึ ก ษาการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรการแปรรู ป
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“

ตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ในเขตบริ ก าร
สุขภาพที่ 6 เป็นโจทย์ชีวิตที่ท้าทายดิฉันที่ว่าจะ
น�ำความรู้ทางสมุนไพรและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องส�ำอางมาสานฝันที่มโนไว้ในใจได้จริงหรือ
ไม่ โดยดิฉนั เริม่ เข้าไปพัฒนากลุม่ สมุนไพรแปรรูป
บ้านตม ต�ำบลสระสี่เหลี่ยม อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรซี งึ่ เป็นบ้านเกิดตัวเองแห่งแรก กลุม่
สมุนไพรแปรรูปบ้านตม  มีอาชีพหลัก คือ ท�ำนา
ข้าวหอมมะลิ 105  ขึ้นชื่อความอร่อยและความ
หอมเป็นทีส่ ดุ ข้าวหอมมะลิ 105 หลังจากสีแล้ว
ชุมชนจะสามารถขายข้าวสารได้ในราคากิโลละ
35 บาท  ปลายข้าวกิโลกรัมละ 10 บาท ร�ำข้าว
กิโลละ 5 บาท  หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือรายได้
ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน วัสดุที่เหลือใช้
จากการสีข้าว เช่น แกลบ หรือ ร�ำข้าว กลุ่ม
สมุนไพรบ้านตม ได้น�ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนแกลบหอมและสบู่ก้อน
ข้าวหอมเพือ่ สร้างงานและสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั
ชุ ม ชนภายใต้ โ ครงการ “หนึ่ ง ต�ำบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์” แต่ในปัจจุบนั สบูก่ อ้ นไม่คอ่ ยเป็นที่
นิยมเนื่องจากไม่สะดวกในการพกพาในชีวิต

100

ประจ�ำวัน ทางกลุม่ จึงขอให้ดฉิ นั ช่วยพัฒนาให้
อยู่ในรูปสบู่เหลว พร้อมกับแปรรูปร�ำข้าวให้
เป็นสครับผิวกายเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว นอก
เหนื อ จากที่ ดิ ฉั น จะมาให้ ค วามรู ้ ก ารควบคุ ม
คุณภาพหรือตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว ซึง่ ดิฉนั ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ แค่
คิดก็ยากแล้ว การท�ำให้ส�ำเร็จก็จะยากยิง่ กว่า แค่
แรงบันดาลใจอย่างเดียวคงไม่พอ ดิฉนั จึงกลับมา
เปิดต�ำราเก่า สืบค้นข้อมูล ตลอดจนปรึกษา
อาจารย์ เพือ่ จะได้องค์ความรูใ้ หม่ และฟืน้ ฟูความ
รู้ตัวเองเพื่อจะมาช่วยสานฝันให้กลุ่มสมุนไพร
แปรรูปบ้านตม ดิฉนั ต้องซือ้ สารเคมีมาลองท�ำตาม
สูตรที่ตั้งไว้ ลองผิดลองถูก จนกว่าจะได้ต�ำรับ
คงตัวและผ่านมาตรฐาน ต้องพบความล้มเหลวไม่รู้
กี่รอบ ในที่สุดก็ได้สบู่เหลวข้าวหอม สบู่เหลว
แกลบ และสครับข้าวหอม ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 2
เดือน ฟังดูเผินๆเหมือนจะง่าย แต่เบือ้ งหลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่
กลุม่ แปรรูปสมุนไพรทีส่ มาชิกเป็นผูส้ งู อายุนนั้ ยาก
รวมถึงต้องประยุกต์อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ให้
สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับห้องปฏิบตั กิ าร

ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม
สามารถส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ สถานประกอบการ
ต่างๆ อาทิเช่น ไอส์แลนด์ สปา ภูเก็ต ที่มียอด
การสัง่ ซือ้ สครับข้าวหอมอย่างต่อเนือ่ ง โรงแรม
เบลลาเอ็กซ์เพรส พัทยากลาง สั่งซื้อและให้
โอกาสน�ำสินค้าวางจ�ำหน่าย ตลอดจนประเทศ
เพือ่ นบ้านเช่น สิบสองปันนา กัมพูชา จากเดิม
ทีม่ รี ายได้หมุนเวียนในกลุม่ เพียงกว่าหมืน่ บาท
ต่อเดือน มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณสี่หมื่นบาท
ต่ อ เดื อ น ผลงานชิ้ น นี้ ไ ด้ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรชีวภาพในชุมชน น�ำไปสู่การพึ่งพา
ตนเอง เกิดความผูกพันในชุมชน ทัง้ ผูส้ งู อายุและ
เยาวชนได้ท�ำงานร่วมกัน น�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่า
ของข้ า ว รวมถึ ง เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้
ประเทศไทย
เมือ่ มองย้อนเวลากลับไป แทบไม่นา่ เชือ่
ว่า ดิฉนั จะมาจนถึงวันทีไ่ ด้เห็นผลิตภัณฑ์ทตี่ วั เอง
ได้ พัฒนาขึ้นให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม
เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากในชีวิต พร้อมกัน
นัน้ ผลงานชิน้ นี้ ก็ท�ำให้ดฉิ นั ได้รบั รางวัลชนะเลิศ

การน�ำเสนอผลงานด้ ว ยวาจาในงานประชุ ม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วันที่
21-23 มีนาคม 2559  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  
ดิฉันจึงอยากถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับทุกท่าน เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจในการท�ำงาน กว่าทีด่ ฉิ นั จะมา
ถึงจุดนี้พบอุปสรรคมากมาย ถ้าเปรียบเป็นกระ
ท้อนก็ถูกทุบกระหน�่ำจนหวาน เพียงแต่อย่า
ย่อท้อในการตั้งใจท�ำความดี เพราะเกียรติของ
คนอยู่ที่ผลของงาน
นางสาวเพิ่มสุข ศรีภิญโญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
รางวัลที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
KM day
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มีห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ช่วย
จราจรทางบก

ลดอุบัติเหตุ

“

...การสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดนั้นมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผล
การวัดนั้นมีผลต่อการด�ำเนินคดี
กรณีผู้เมาแล้วขับ จึงต้องมีความ
แม่นย�ำเชื่อถือได้ ซึ่งในแต่ละรอบ
ระยะเวลาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะต้องน�ำ
เครื่องวัดมาตรวจสอบอย่าง
สม�่ำเสมอในทุก 6 เดือน เพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนน และยังช่วยเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบน
ท้องถนนต่อไปได้...

“
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการสอบ
เทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธี
เป่ า ลมหายใจ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจใน
ประสิทธิภาพของเครื่อง สนับสนุนการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก และให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด น�ำ
ผลการวัดเป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดี
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีผใู้ ช้รถใช้ถนน
ในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนา และเดินทางท่อง
เที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก การขับขี่ยานพาหนะบน
ท้องถนนจึงต้องมีความระมัดระวัง โดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุได้ทางหนึง่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือด และสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ เพื่อ
สร้างความมั่นใจในผลการวัด เป็นการสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจใช้ในการป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทางบกที่ เ กิ ด จากผู ้ ขั บ ขี่ ย าน
พาหนะเมาสุรา โดยส�ำนักรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง
และสารมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองความ
สามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หากพบ
ว่าเครือ่ งมีคา่ ความผิดพลาดเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนดจะท�ำการปรับตั้งค่าใหม่ เพื่อให้เครื่อง
สามารถตรวจวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลการวัดทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ และ
ใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดี ซึ่งเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธเี ป่าลมหายใจควรต้อง
ผ่านการสอบเทียบ ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน
โดยที่จะมีสติกเกอร์ติดรับรองไว้ที่ตัวเครื่อง
กรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุแล้ว ในผูข้ บั ขีท่ บี่ าด
เจ็บรุนแรงไม่สามารถเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์
ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจได้ เจ้าหน้าที่ใน
สถานพยาบาลจะท�ำการเจาะเลือด ภายใน 4
ชัว่ โมง (หากเกิน 6 ชัว่ โมงปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดจะลดลงต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด) และส่ง
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไปยัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์
วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยจะท�ำการตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas Chromatography

(GC/GC Headspace) ให้ผลที่เที่ยงตรงและ
แม่นย�ำ ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO 15189 และ ISO/IEC 17025 จะ
ทราบผลภายใน 7-10 วั น ท�ำการ ทั้ ง นี้ ก ฎ
กระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ.2560 ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�ำหนดไว้วา่
หากพบว่าผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลม
หายใจ หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้
ขับขี่ มีคา่ เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือผูข้ บั ขี่
ทีม่ อี ายุไม่ถงึ 20 ปี ผูข้ บั ขีท่ ไี่ ม่มใี บอนุญาตขับรถ
หรือผูข้ บั ขีซ่ งึ่ ได้รบั ใบอนุญาตขับรถแบบชัว่ คราว
ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกัน
การสอบเทียบเครือ่ งวัดแอลกอฮอล์ใน
เลือดนัน้ มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผล
การวัดนัน้ มีผลต่อการด�ำเนินคดีกรณีผเู้ มาแล้ว
ขับ จึงต้องมีความแม่นย�ำเชือ่ ถือได้ ซึง่ ในแต่ละ
รอบระยะเวลาเจ้ า หน้ า ที่ ต�ำรวจจะต้ อ งน�ำ
เครื่องวัดมาตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอในทุก 6
เดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนน และยังช่วยเป็นการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนต่อไปได้
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
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“กุ้งจ่อมประโคนชัย”
ได้มาตรฐาน
เด็ดทุกตัว นัวทุกเม็ด
กุ้
“
...การลวกกุ้งฝอยที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 10 นาทีก่อนน�ำไปหมัก
ไม่พบเชื้อ Salmonella spp.
และพบเชื้อ MPNE.coli ...

“
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งจ่อม เป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ที่
ขึน้ ชือ่ ของอ�ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
ท�ำจากกุ้งฝอยสดหมักรวมกับเกลือหรือน�้ำปลา
และข้ า วคั่ ว ในระยะเวลาที่ เ หมาะสมจนมี ร ส
เปรี้ ย วจึ ง น�ำมารั บ ประทาน โดยในอ�ำเภอ
ประโคนชัยมีผู้ประกอบการรวม 33 ราย รายได้
รวมประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี
ในปี 2559-2560 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และ
ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข

จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ ร ่ ว มกั น ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กุ้ง
จ่อม โดยพบว่าในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะ
หมักกุ้งฝอยกับน�้ำปลายี่ห้อทิพรสแทนการใช้
เกลือแล้วเติมข้าวคั่ว ผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมที่ได้จะมี
รสชาติ ก ลมกล่ อ มและมี ก ลิ่ น หอมชวนรั บ
ประทาน อย่างไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ใช้คือกุ้ง
ฝอยสดซึ่งมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ประกอบ
กับความนิยมบริโภคโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุก
ก่อน ยิ่งท�ำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
จึงให้ผู้ประกอบการแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีการ
ฉายรังสีอาหาร ซึ่งการฉายรังสีปริมาณ 8 กิโล
เกรย์ ก�ำจัดเชื้อ B. cereusและ C. perfringens
อยูใ่ นระดับทีต่ รวจไม่พบและสามารถเก็บกุง้ จ่อม
ไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 35 วัน แต่วิธีนี้มีข้อ
จ�ำกัดเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพราะ
ต้องขนส่งไปฉายรังสีที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้การ
ฉายรังสียังส่งผลให้ถุงบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม วิธี
นี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการรวมทั้งผู้
บริโภคกังวลว่าอาจมีรังสีตกค้าง ด้วยเหตุผลดัง
กล่าว ศูนย์ฯ จึงพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งจ่อม
ในห้องปฏิบัติการ โดยทดลองปรับอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการลวกกุ้งฝอยก่อนน�ำไปหมัก ผล
การศึกษาพบว่าการลวกกุ้งฝอยที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียสระยะเวลา 10 นาทีกอ่ นน�ำไปหมัก
ไม่ พ บเชื้ อ Salmonella spp. และพบเชื้ อ
MPNE.coli น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมผ่าน
มาตรฐานตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ส่วนผลการตรวจวัดค่าสีของกุง้ ทีล่ วกและ

ไม่ลวกมีค่าใกล้เคียงกันจึงได้ถ่ายทอดองค์ความ
รู้และสาธิตกระบวนการหมักเพื่อลดเชื้อก่อโรค
ให้ ผู ้ ป ระกอบการ และพบว่ า เมื่ อ ผู ้ ป ระกอบ
การน�ำไปพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ ้ ง จ่ อ มมี จ�ำนวน
E.coli ลดลงและผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเช่นตัวอย่างกุ้งจ่อมครูสาคร พบการ
ปนเปื้อนเชื้อ E. coli ถึง 1,100 MPN/กรัม ใน
การหมั ก แบบเดิ ม แต่ ภ ายหลั ง จากปรั บ
กระบวนการผลิตพบการปนเปื้อนของเชื้อน้อย
กว่า 3 MPN/กรัม และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ร่ ว มกั น
ระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการโดยมีข้อมูล
วิชาการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้
บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
แบบในการพั ฒ นาสิ น ค้ า หนึ่ ง ต�ำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ ในพืน้ ที่ เป็นการสร้างราย
ได้และขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั ชุมชน
นางพัชรี อินธิยศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
รางวัลที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
KM day
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จากเต่าสู่กระต่าย

ด้วยระบบ
สารบรรณออนไลน์

“

...จากเดิมที่ต้องเดินแจก
หนังสือตามห้องต่างๆ เมื่อไม่พบ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รับหนังสือในทันที
ส่วนหนังสือเวียนที่ต้องส่งให้ทุก
งาน/กลุ่ม/ฝ่าย ต้องส�ำเนา
เอกสาร ท�ำให้เสียค่าใช้จ่าย ในการ
จัดซื้อกระดาษ ค่าใช้จ่ายในการเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร
ปัจจุบัน ใช้ระบบสารบรรณ
ออนไลน์ สแกนหนังสือแนบไฟล์
คลิ๊กส่งงานที่ได้รับมอบหมายไม่
ต้องส�ำเนาเอกสาร ไม่ต้องเดินแจก
เอกสาร สามารถสืบค้นหนังสือได้
ตลอดเวลา ท�ำให้เกิดความรวดเร็ว...

“
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านสารบรรณ  แม้จะเป็นงานด้านสนับสนุน
แต่กม็ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ย และเป็นส่วนหนึง่
ของความส�ำเร็จในองค์กรนั้นๆ จากปัญหาเมื่อ
อดีตที่พบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ คือ ส่ง
เอกสารล่าช้า เอกสารสูญหาย หรือผูป้ ฏิบตั ไิ ด้รบั
หนังสือแต่ท�ำหนังสือหายและไม่สามารถสืบค้น
ได้ จ ากงานสารบรรณเพราะเจ้ า หน้ า ที่ ง าน
สารบรรณได้ส่งหนังสือให้ผู้ปฏิบัติ และมีหลัก
ฐานการเซ็นรับเรียบร้อย
ท�ำอย่ า งไรจึ ง จะตอบโจทย์ ค วาม
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น และแก้
ปัญหาหนังสือสูญหายท�ำให้สามารถสืบค้นและ
สามารถน�ำเรื่องเดิมมาอ้างอิงได้ และเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
จุ ด ประกายจากสารบรรณออนไลน์   
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ซึ่ ง จากเดิ ม ส่ ง
หนังสือดังนี้ (1) ทางไปรษณีย์ 3-5 วัน จึงถึง
หน่วยงานปลายทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ
ภาพโดย OpenClipart-Vectors จาก Pixabay

รวมถึงค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ (2) ทางโทรสาร เกิดปัญหาไม่ชัด ส่งไม่
ผ่าน และต้นทางมีค่าใช้จ่ายในการส่งโทรสาร
เมือ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปลีย่ น
ระบบเป็นสารบรรณออนไลน์ สามารถรับ-ส่ง
หนังสือ ให้หน่วยงานภายในกรมฯ ท�ำให้เกิด
ความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาระบบสารบรรณ
ให้ทันกับยุคเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ที่ 8 อุ ด รธานี จึ ง มี ร ะบบสารบรรณ
ออนไลน์ ซึ่งเมื่อน�ำมาใช้งาน สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น และ
จากผลส�ำรวจความพึงพอใจพบว่ามีความพึง
พอใจมาก
ระบบสารบรรณออนไลน์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ดีอย่างไรจากเดิม ที่
ต้องเดินแจกหนังสือตามห้องต่างๆ เมื่อไม่พบ
เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ได้รบั หนังสือในทันที ส่วนหนังสือ
เวียนทีต่ อ้ งส่งให้ทกุ งาน/กลุม่ /ฝ่าย ต้องส�ำเนา
เอกสาร ท� ำ ให้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย ในการจั ด ซื้ อ
กระดาษ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเช่ า เครื่ อ งถ่ า ย
เอกสารและอื่นฯ
ปัจจุบัน ใช้ระบบสารบรรณออนไลน์  
สแกนหนังสือแนบไฟล์ คลิก๊ ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายไม่ต้องส�ำเนาเอกสาร ไม่ต้องเดินแจก
เอกสาร สามารถสืบค้นหนังสือได้ตลอดเวลา
ท�ำให้เกิดความรวดเร็ว  ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสื่อสาร 2 ช่องทาง โดยใช้ Application Line ตั้งกลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบแต่ละ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน เพื่อสื่อสาร เมื่อมีหนังสือส่ง
ผ่ า นทางระบบฯ และรั บ หนั ง สื อ ทางระบบ
สารบรรณออนไลน์   เพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อไป  
และกรณีที่มีหนังสือด่วน สารบรรณจะถ่ายภาพ
ส่งผ่านกลุ่มไลน์ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย และระบบสื่อสารข้อความผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เมื่อมีการส่งหนังสือ
ฉบับใหม่ทางระบบสารบรรณออนไลน์ ทุกๆ เช้า
ของวันใหม่ สารบรรณจะตรวจสอบหนังสือที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ หากพบว่ า งานใดยั ง ไม่ เ ปิ ด รั บ
จะแจ้งเตือนอีกครั้ง  
สารบรรณออนไลน์ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี สามารถใช้งานได้ทงั้ เจ้า
หน้าทีส่ ารบรรณและเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ทัง้ นีร้ ะบบ
สารบรรณฯ ยังมีความไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ จึงต้อง
มีการพัฒนาต่อไปเพือ่ การใช้งานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
นางสาวภิรัชญา คอนสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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บันทึกการเดินทาง
ของ...คุณปู่
สํ
“
...บุคลากรของส�ำนักฯ เริ่ม
เปิดใจ และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
LABs/Q อย่างเต็มใจมากขึ้น มี
กลุ่มงานน�ำร่องน�ำโปรแกรม
LABs/Q กลับมาใช้ได้อย่างครบ
วงจร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และท�ำให้งานแล้วเสร็จตามรอบระยะ
เวลาที่ก�ำหนดได้ถึงร้อยละ 100 ...

“

Image by Dariusz Sankowski from Pixabay
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านักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย และ
หน่วยงานอื่นๆ ในกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ รู้จักโปรแกรม LABs/Q คุณปู่ของเรา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จัดเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงคุณภาพระบบบริหารจัดการในอดีตมา
นานกว่า 20 ปี  เพือ่ ให้บริการทดสอบมีความถูก
ต้ อ ง ครบถ้ ว นและรวดเร็ ว ทั น เวลา การใช้
โปรแกรม LABs/Q มี ก ารจั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล
บุคลากร  ฐานข้อมูลรายการทดสอบ พัฒนารูป
แบบการใช้งานได้ครบวงจร กล่าวคือ ตั้งแต่การ
รับตัวอย่าง บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ก�ำหนด
หมายเลขตัวอย่างและพิมพ์ Barcode ตามระบบ  
ส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบตั กิ าร  มอบหมายงานให้
นั ก วิ เ คราะห์ ลงผลทดสอบ ก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละรายการทดสอบ  ตลอดจน
การรายงานผลทดสอบได้ตรงตามความประสงค์  
แต่ในปี พ.ศ. 2554 เกิดปัญหาการจัดเก็บฐาน
ข้ อ มู ล ใน server หลั ก ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ท�ำให้
มีความผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรม LABs/Q  
ด้ ว ยฐานข้ อ มู ล ของการบริ ก ารทดสอบที่ มี
มากกว่า 20 ปี ทางส�ำนักฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไข
โปรแกรม LABs/Q มาโดยตลอด ซึ่งระหว่างนี้
ทางส�ำนักฯ ยังพยายามใช้โปรแกรม LABs/Q ใน

การก�ำหนดหมายเลขตัวอย่าง และกลับมาพิมพ์
รายงานผลการทดสอบโดย manual เหมือนเดิม
แต่ทางส�ำนักฯ พบปัญหาความล่าช้า ผิดพลาด
จากการพิมพ์ และมีขอ้ ร้องเรียนจากผูร้ บั บริการ
ทั้งภายในและภายนอก
ในปี พ.ศ. 2558 โดยการสนับสนุน
จากผู้อ�ำนวยการฯ  KM Team ของส�ำนักฯ
ได้ทบทวนการน�ำโปรแกรม LABs/Q มาใช้ใหม่  
แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรส่วน
ใหญ่ เนื่องจากบุคลากรของส�ำนักฯ มีหลาย
ช่ ว งวั ย ท่ า นใดที่ อ ยู ่ ทั้ ง ในยุ ค ที่ โ ปรแกรม
LABs/Q รุ่งเรืองจะมีทัศนคติที่ดี ส่วนท่านใด
อยู่ในยุคที่โปรแกรม LABs/Q ล่มสลายจะมี
อคติกับการใช้โปรแกรม LABs/Q โดยเฉพาะ
น้องใหม่ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากทัศนคติเชิงลบ จน
มองว่าการใช้โปรแกรม LABs/Q  เป็นภาระงาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และไม่อยากทีจ่ ะเรียนรูก้ ารใช้งาน  จึง
ท�ำให้บุคลากรและหน่วยงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้
วัดตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการในด้านความ
ทันเวลาการให้บริการตามรอบระยะเวลา
KM Team ของส�ำนักฯ ได้พจิ ารณาถึง
ปัญหาและสาเหตุทเี่ กิดขึน้ คิดว่าถ้าเราจริงจังและ
ฝึกอบรมบุคลากร จนถึงการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
จะสามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ จึงจัดท�ำโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ อ่ เนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดย facilitators ในส�ำนักฯ ช่วยกันน�ำทัศนคติเชิงบวกจาก
การน�ำโปรแกรม LABs/Q มาใช้  น�ำตัวอย่างจากผู้
ร่วมงาน และการท�ำงานทีส่ �ำเร็จ ทันเวลา ลดภาระ
งานเขียน ช่วยให้บคุ ลากรเปลีย่ น mindset เปลีย่ น
มุมมองใหม่ จากนัน้ KM Team ก็จดั ฝึกอบรมการ
ใช้โปรแกรม LABs/Q  รูปแบบการฝึกอบรมเริม่ ต้น

จากการให้โปรแกรมเมอร์มาสอน ซึง่ ใช้ศพั ท์เทคนิค
มากเกินไปท�ำให้เข้าใจยาก ก็ปรับเปลีย่ นการฝึก
อบรมมาเป็นแบบพีส่ อนน้อง โดยเรียนรูไ้ ปด้วยกัน
แลกเปลีย่ นปัญหาการใช้งานและหาทางแก้ไขร่วม
กัน จนท�ำให้ปงี บประมาณ 2560 บุคลากรของส�ำ
นักฯ เริม่ เปิดใจ และเรียนรูก้ ารใช้งานโปรแกรม
LABs/Q อย่างเต็มใจมากขึน้   มีกลุม่ งานน�ำร่อง
น�ำโปรแกรม LABs/Q กลับมาใช้ได้อย่างครบ
วงจร  ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และท�ำให้งาน
แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดได้ถงึ ร้อย
ละ 100  ท�ำให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความส�ำเร็จจากการใช้งานจริงของ
กลุ่มงานน�ำร่อง จึงน�ำมาสู่การใช้งานโปรแกรม
LABs/Q ของกลุม่ งานอืน่ ๆ ในส�ำนักฯ  ตลอดจนมี
การจัดท�ำ “คูม่ อื การใช้โปรแกรม LABs/Q  ฉบับ
นักวิเคราะห์” และ “การ์ดนวัตกรรม” ทีแ่ สดงขัน้
ตอนการปฏิบัติ และค�ำอธิบายสั้นๆ เข้าใจง่าย
สะดวกแก่ ก ารใช้ ง าน   แจกจ่ า ยไว้ ที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับใช้งานโปรแกรม LABs/Q  จัด
เป็นความส�ำเร็จส่วนหนึง่ จากการด�ำเนินงานด้วย
โปรแกรม LABs/Q  ซึง่ หากต้องการให้คณ
ุ ปูพ่ ฒ
ั นา
ยั่งยืนต่อไป ยังจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง
โปรแกรม LABs/Q  อย่างเป็นระบบ และขยายผล
เช่น การติดตามสถานะในการทดสอบตัวอย่าง  การ
ออกรายงานผล online เป็นต้น ให้สามารถตอบ
สนองความต้องการขอผูร้ บั บริการในยุค Thailand
4.0 ได้ตอ่ ไป
นายพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม
และนางสาวหฤทัย แสงจรัสวิชัย
ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
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การจัดการความรู้
ด้านการตรวจวินิจฉัย

มาลาเรี
ย
ทางห้องปฏิบัติการ

“

...ประโยชน์ที่เกิดขึ้นสามารถ
แสดงได้โดยพบว่า ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกสามารถรายงานผลการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อมาลาเรียได้อย่างถูกต้อง
จากผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ในปี 2560 ครั้งที่ 1 ได้ร้อยละ
95 และครั้งที่ 2 ได้ร้อยละ 97 ตาม
ล�ำดับ ส่วนห้องปฏิบัติการสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจ�ำปี
2560 จ�ำนวน 1,249 แห่งทั่วประเทศ
สามารถรายงานผลรายการทดสอบ
ปรสิตในเลือดได้อย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 92 โดยครั้งที่ 1 รายงาน
ผลถูกต้องร้อยละ 95.4 และในครั้งที่ 2
รายงานผลถูกต้องร้อยละ 97.0 ...

“
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รงบันดาลใจเกิดจากการปรับทัศนคติให้รกั
ในงานทุกสิ่งที่ได้รับมอบหมาย การเห็น
คุณค่าและให้คุณค่าของงานทุกงานที่ท�ำ ดังนั้น
ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานใด งานนั้นๆจะเป็น
สิง่ ทีเ่ ราอยากท�ำหรือไม่กต็ าม งานจะยุง่ ยากเพียง
ใดก็ตาม  ล้วนแต่เป็นความท้าทายความสามารถ
ในการท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดพลังในการท�ำงานทัง้ สิน้   
หลักความคิดที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ  
เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม ทุ่มเทที่จะ
ท�ำงานทุ ก อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ กิ ด ผล
ส�ำเร็จอย่างเต็มความสามารถ การน�ำองค์ความ
รู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นทีมงานการ
จัดการความรู้มากกว่า 10 ปีและการเป็นนัก
เทคนิคการแพทย์มากกว่า 20 ปี ท�ำให้มีมุมมอง
และมีการวางแผนในการด�ำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน การบริหารทีมงานการจัดการ
ความรู้ให้มีทิศทางเดียวกัน จึงท�ำให้การด�ำเนิน
งานการจัดการความรู้ของส�ำนักมาตรฐานห้อง

ภาพโดย Mark Minge จาก Pixabay

ปฏิบัติการปี 2560 ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วิธกี ารจัดการความรู้ เริม่ จาก ขัน้ ตอน
ที่ 1 การบ่งชี้ความรู้โดยการประชุมทีมงานการ
จัดการความรูเ้ พือ่ ทบทวนและจ�ำแนกองค์ความ
รู้ และคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดท�ำแผนการ
จัดการความรู้ประจ�ำปี
ต่อมาเป็นขั้นตอนที่ 2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
เอกสาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรูเ้ รือ่ งการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย มาลาเรี ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เชิ ญ ผู ้
เชี่ ย วชาญด้ า นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย มาลาเรี ย มา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัย
ปรสิตในเลือดและอุจจาระและการพัฒนาใน
อนาคตการประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจ
วิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก” โดย

ศ.ดร.ประภาทิพย์ เอีย่ มโสภณา และรศ.ดร.พร
ทิพย์ เพ็ชรมิตร และการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์
จากภายนอก ให้กับสมาชิกประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ เรื่อง “Microscopic examination for malaria diagnosis and
other recent techniques” โดย รศ.ดร.พญ.
อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งจัดอบรม 2
รอบ มีผเู้ ข้าร่วมรวม 250 คน และมีการรวบรวม
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจวินจิ ฉัยมาลาเรีย
ทางห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 1 ฉบับ เรื่อง “การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ มาลาเรี ย อย่ า งมื อ อาชี พ ”
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำฐานข้อมูลความรู้
ให้เป็นระบบ โดยรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ ได้องค์
ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียทางห้อง
ปฏิบัติการ  1  ฉบับ ประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการอบรม/สั ม มนา เรื่ อ งการตรวจ
วินิจฉัยมาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ รายชื่อผู้
เชีย่ วชาญด้านการตรวจวินจิ ฉัยมาลาเรียทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร รายชือ่ คณะกรรมการทีป่ รึกษาสาขา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เอกสารให้ความรู้แก่
ห้องปฏิบัติการสมาชิก และสรุปรายงานประจ�ำ
ปี (Annual Report) สาขาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก ประจ�ำปี 2559
ขัน้ ตอนที่ 4 ประมวลผลและกลัน่ กรอง
ความรู ้    จั ด ท�ำแนวทางการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
มาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ  จ�ำนวน 1  ฉบับ  
และผ่านการกลั่นกรองความรู้โดยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร  ขัน้ ตอนที่ 5 การ
เข้าถึงความรู้ โดยจัดท�ำเอกสารเป็น electronic
file และเผยแพร่บน website ส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และขั้นตอนที่ 6 จัดสัมมนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้: “Microscopic examination
for malaria diagnosis and other recent
techniques” โดย รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรง
จิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ สามารถแสดงได้โดย
พบว่า ห้องปฏิบตั กิ ารสมาชิกสามารถรายงานผล
การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียได้อย่างถูกต้อง    
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จากผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ในปี 2560 ครั้งที่ 1 ได้ร้อยละ 95  และครั้งที่ 2
ได้ร้อยละ 97 ตามล�ำดับ ส่วนห้องปฏิบัติการ
สมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจ�ำปี 2560
จ�ำนวน 1,249 แห่งทัว่ ประเทศ สามารถรายงาน
ผลรายการทดสอบปรสิตในเลือดได้อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92  โดยครั้งที่ 1 รายงานผล
ถูกต้องร้อยละ 95.4 และในครัง้ ที่ 2  รายงานผล
ถูกต้องร้อยละ 97.0 ซึ่งเป็นความส�ำเร็จที่เกิด
จากการน�ำการจัดการความรู้และแนวคิดการ
จัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและความ
สามารถในการวินจิ ฉัยมาลาเรียแก่เจ้าหน้าทีห่ อ้ ง
ปฏิบัติการ
นางสาวณฐมน เทียนมณี
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay

จัดการสิ่งมีชีวิตเล็กๆ...
สู่ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่
(Bacteria Ready to Use)
ด้

วยแรงบันดาลใจที่อยากลดขั้นตอนในการ เตรียมเชื้อ Positive-Negative
control ให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่ยังคงคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยที่
คุณสมบัตทิ างชีวเคมีหรือลักษณะเฉพาะของเชือ้ ไม่เปลีย่ นแปลง โดยหวังผลส�ำเร็จ
ว่า ถ้าท�ำส�ำเร็จจะช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ออกรายงานผลการทดสอบได้เร็วตามไปด้วย น่าจะ
ท�ำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ทั้งยังสามารถน�ำเชื้อ Positive-Negative
control มาใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและช่วยลดขั้นตอนการ
เตรียมเชื้อส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
วิธีการคือ (1) วางแผนการศึกษาและหาข้อมูลความรู้ประกอบวิธีที่จะ
ท�ำการศึกษา (2) ท�ำการศึกษาตามทฤษฎีหรือเทคนิคที่อ่านมาจากวารสารอื่นๆ
หรือทดสอบตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (3) สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ รวมทั้ง
วิเคราะห์หาสาเหตุของผลการศึกษาทีไ่ ด้ในแต่ละเชือ้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
ต้องเพิ่มหรือปรับสูตรอาหารที่ใช้ในการเก็บแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับเชื้อที่ไม่
สามารถท�ำส�ำเร็จได้ในครั้งแรกและหาวิธีที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีภายในห้อง
ปฏิบัติการ
นางสาวพิรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12  สงขลา
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การจั
ด
การ
เพื่อรองรับสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน
กรณีเกิดโรคระบาด
ศู
“
...จากการด�ำเนินการ
ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรคระบาด
ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา เพื่อ
สนับสนุนหน่วยงานที่ด�ำเนินการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ให้อยู่ในวงจ�ำกัด ตลอดจนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และ
ส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตจากโรคระบาดที่เกิด
ขึ้นได้...

“
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นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข รับผิดชอบพื้นที่เขต
บริการสุขภาพที่ 7 ซึง่ รองรับการตรวจวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค ทั้งโรคติดต่อ และโรค
ไม่ติดต่อ ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อใหม่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่
(H1N1) 2009 และโรคติดเชือ้ ไวรัสสายพันธุใ์ หม่
ที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคเมอร์ส ไข้หวัดนก
รวมถึงโรคติดต่อซึ่งเคยถูกควบคุมจนลดลงมาก
แล้ว เช่น โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่มีการระบาดใน
พื้นที่รับผิดชอบ โรคเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน

สร้างภาระอันมากมายรวมถึงส่งผลกระทบที่
รุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล    
ดั ง นั้ น ระบบการป้ อ งกั น การเกิ ด โรคที่ มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนและส�ำคัญ การ
จั ด ท�ำระบบงานและขั้ น ตอนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางห้องปฏิบตั กิ าร ในกรณีเกิดการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ  ในเขตสุขภาพ
ที่ 7 ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดของจ�ำนวนบุคลากร และความ
รู้ความสามารถของบุคลากรที่แตกต่างกัน เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานทีม่ ไี ม่จ�ำกัด เพือ่ ให้เกิดการ
ตรวจวิ เ คราะห์ ที่ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว เชื่ อ ถื อ ได้       
(Effectively Rapid Responds) และส่งผล
ให้การควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในวงจ�ำกัด
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
ขอนแก่น ด�ำเนินการจัดการความรู้เรื่องการ
จัดการรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
โรคระบาด โดยใช้กระบวนการจัดการความรูเ้ ป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนการน�ำความรู้จากตัวบุคคล
ถอดประสบการณ์ผา่ นเรือ่ งเล่า น�ำความรูท้ ไี่ ด้มา
พัฒนา และปรับปรุง ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีทที่ นั
สมัย บนเป้าหมายของการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ
รองรับปริมาณงานที่เข้ามามากได้ องค์ความรู้ที่
ได้ผา่ นการประมวลผลและกลัน่ กรองออกมาเป็น
ระบบงานและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานในรูปแบบ
ของแผนผั ง การปฏิ บั ติ ง าน โดยเริ่ ม จากการ
ทบทวนกระบวนการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา ในกรณี
เกิดการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ำ 
�้ ในพืน้ ที่

ในรอบ 10 ปี ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุใ์ หม่ และกระบวนการเฝ้าระวังโรค
เช่นโรคซาร์ส โรคอีโบลา และโรคติดเชื้อไวรัส    
ซิกา โดยท�ำการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
ของทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการรับ
ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  การจัด
ซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการ
รายงานและจัดส่งผลการตรวจวิเคราะห์ โดยน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม และก�ำหนดแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ซึ่ ง ออกมาในรู ป แบบ
Flow chart ขัน้ ตอนการด�ำเนินการเมือ่ เกิดการ
ระบาดของโรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ใน
แนวทางเดียวกัน และง่ายต่อการน�ำมาปฏิบตั ถิ งึ
แม้มีโยกย้าย หรือลาออกของบุคลากรผู้ปฏิบัติ
งาน การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์รวมบริการ (รับ
ตัวอย่าง) งานพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง) งานการ
เงิน (การเบิกจ่ายค่าตอบแทน) และงานธุรการ
(การจั ด ส่ ง ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ) โดยน�ำ
แนวทางที่ ผ ่ า นการทบทวนมาใช้ จ ริ ง ในการ
ปฏิบัติงานในช่วงที่มีการระบาดของโรค และ
ประชุมกลุม่ ย่อยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการ
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ด�ำเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจวิเคราะห์
ด้วยเทคโนโลยีทมี่ คี วามทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว
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และรองรับปริมาณงานที่มีไม่จ�ำกัด และมีความ
หลากหลายของโรคระบาดที่เกิดขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็รองรับการตรวจวิเคราะห์ของงาน
ตรวจปกติได้ และได้จดั ท�ำคูม่ อื การตอบโต้อย่าง
เร็วที่มีประสิทธิภาพ (Effectively Rapid Respond protocol) ในสถานการณ์ เ กิ ด โรค
ระบาดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ของศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
จากการด�ำเนินการทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
หาสาเหตุการเกิดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันเวลา เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ด�ำเนินการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นให้อยู่ในวง
จ�ำกัด ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
และส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการเสีย
ชี วิ ต จากโรคระบาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ รวมทั้ ง เป็ น
แนวทางในการตรวจเฝ้าระวังโรคอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นโรค
ติดต่ออันตรายได้  การน�ำเทคโนโลยีการตรวจที่
ทันสมัย เช่น การเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรม
(DNA/RNA) ด้วยระบบอัตโนมัติ การทดสอบสาร
พันธุกรรมด้วยเทคนิค Real time PCR นอกจาก
ได้ผลการทดสอบที่รวดเร็วและรองรับปริมาณ
งานทีม่ ากแล้ว ยังลดความเสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่จะสัมผัสกับเชื้อก่อโรค และสารก่อมะเร็งด้วย
การพั ฒ นาระบบการรายงานผลด้ ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง เป็ น การน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ โดยการสร้างระบบการ
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เข้าถึงข้อมูลของผู้น�ำส่งตัวอย่าง ซึ่งสามารถ
รายงานผลด้วยความรวดเร็ว และยังคงรักษา
ความลับของผูน้ �ำส่งตามระบบมาตรฐานคุณภาพ
ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับหน่วย
งานที่ส่งตรวจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
นางวาทินี ดรบุญล้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

Image by Arek Socha from Pixabay

สืบจากขวด
ช่
“

...งานเก็บตัวอย่างไม่ได้ง่าย
อย่างที่คิด เมื่อส่งเจ้าหน้าที่
ในเครื่องแบบกระทรวงสาธารณสุข
สีฟ้าขาวและรถตู้ที่มีตราสัญลักษณ์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไปเก็บตัวอย่างตามร้านขายยาสัตว์
คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาล
สัตว์ พบว่าเกือบทุกร้านไม่ยอมขาย
วัคซีนให้เมื่อทราบว่าเราจะน�ำไปตรวจ
สอบคุณภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์โดยให้เจ้าหน้าที่แต่งกายแบบ
ประชาชนทั่วไป ไม่แสดงตนเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปขอซื้อวัคซีนเพื่อ
ฉีดให้สุนัขที่บ้านจึงได้ตัวอย่างมา...

วงต้นปี 2553 หลายท่านคงจะจ�ำกันได้ ทีม่ ี
ข่ า วครึ ก โครมทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ และข่ า ว
โทรทั ศ น์ ว่ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกระทรวง
สาธารณสุข เจ้าของร้านขายสุนัขในตลาดนัด
สวนจตุจักรตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจาก
ถูกลูกสุนัขที่ตนเองขายกัด ทั้งที่ลูกสุนัขตัวนั้น
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว
จึงเป็นที่สงสัยของประชาชนทั่วไปว่า วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าส�ำหรับสัตว์ทมี่ ใี ช้กนั อยู่
ทั่วไปสามารถป้องกันโรคได้จริงหรือ ซึ่งขณะ
นั้นยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบ

“
Image by JacLou DL from Pixabay
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คุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าส�ำหรับ
สัตว์ มีเพียงการจดแจ้งขึน้ ทะเบียนยาแต่ไม่มกี าร
ตรวจตัวอย่างประกอบการขึ้นทะเบียน แต่จาก
หน้าทีข่ องผมทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถาบันชีววัตถุ ซึง่
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารของรัฐท�ำหน้าทีต่ รวจรับรอง
และควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุ เช่น วัคซีน
ส�ำหรับมนุษย์ ว่าเราควรจะท�ำหน้าทีต่ อบปัญหานี้  
ในปี 2555 ได้เริ่มโครงการตรวจสอบ
คุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าส�ำหรับ
สัตว์ โดยสุม่ เก็บตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพฯและ
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ปริมณฑล และได้ขยายโครงการออกไปยังพื้นที่
ในภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดในปี 2557-2558 ซึ่ง
งานเก็บตัวอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อส่ง
เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกระทรวงสาธารณสุข
สีฟ้าขาวและรถตู้ที่มีตราสัญลักษณ์ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปเก็บตัวอย่างตาม
ร้ า นขายยาสั ต ว์ คลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ และ
โรงพยาบาลสัตว์ พบว่าเกือบทุกร้านไม่ยอม
ขายวัคซีนให้เมื่อทราบว่าเราจะน�ำไปตรวจ
สอบคุณภาพ จึงต้องปรับเปลีย่ นกลยุทธ์โดยให้
เจ้าหน้าที่แต่งกายแบบประชาชนทั่วไป ไม่
แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปขอซื้อวัคซีน
เพื่อฉีดให้สุนัขที่บ้านจึงได้ตัวอย่างมา
ปัญหาต่อมาคือการหาวิธรี กั ษาอุณหภูมิ
ของตัวอย่างวัคซีนตลอดการขนส่งหลายวันที่
รวบรวมเก็บจากจังหวัดต่างๆ ภายหลังได้กล่อง
ที่เหมาะสมจากกองทัพสหรัฐอเมริกา แต่ต้องใช้
เวลาในการอธิบายกับกรมบัญชีกลางในการจัด
ซื้อกล่องรักษาความเย็นที่มีราคาสูงกว่าปกติที่
สามารถรักษาความเย็นได้เป็นสัปดาห์  
ในที่ สุ ด สามารถรวบรวมตั ว อย่ า ง
วัคซีนได้จ�ำนวน 108 ตัวอย่าง จากยี่ห้อต่างๆ
ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งแต่ละตัวอย่างใช้
เวลาตรวจสอบนาน 1 เดื อ น และตลอด
โครงการใช้หนูทงั้ หมดมากถึง 12,800 ตัว ต้อง
ทดสอบอย่างต่อเนื่องนานถึง 4 ปี ไม่เว้นวัน
หยุดราชการ ซึ่งต้องวางแผนการท�ำงานอย่าง
รัดกุมให้ต่อเนื่อง พร้อมกับการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยอย่างมาก

ผลการตรวจพบว่า มี 1 ตัวอย่างจาก 1 ยี่ห้อ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล คือไม่สามารถ
ป้ อ งกั น โรคได้ จึ ง ได้ ร ายงานหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ส�ำนักระบาด กรมควบคุมโรค กรม
ปศุสตั ว์ และองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ซึง่ อย.
ก็ได้ท�ำการเก็บตัวอย่างวัคซีนยี่ห้อนั้นจากโกดัง
ของบริษัทผู้น�ำเข้ามาให้ตรวจเพิ่มอีก 4 รุ่น ผล
การตรวจพบว่ า ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานเช่ น
เดียวกัน อย. จึงได้ตงั้ คณะอนุกรรมการขึน้ หารือ
เพื่อเพิกถอนทะเบียนวัคซีนยี่ห้อนั้น แต่ผู้น�ำเข้า
ก็ได้ขอถอนทะเบียนโดยสมัครใจไปก่อน จึงไม่มี
การด�ำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบท�ำให้ได้ท ราบว่ามี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส�ำหรับสัตว์ที่ไม่มี
คุณภาพในการป้องกันโรคจริง ผลของงานนี้
ท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบการควบคุม
ยาสัตว์ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ส�ำหรั บ สั ต ว์ ข องประเทศใหม่ โดยในการขึ้ น
ทะเบียนวัคซีนสัตว์ตอ้ งส่งตัวอย่างวัคซีนมาตรวจ
คุณภาพทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์กอ่ น ส่วน
วัคซีนที่ได้ทะเบียนแล้วและมีจ�ำหน่ายอยู่แล้ว
อย.จะเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ตรวจทุกยี่ห้อ ยี่ห้อละ 2 รุ่นต่อปี เพื่อเฝ้า
ระวังคุณภาพ  
ผลของงานนี้สร้างความประทับใจและ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือ งานวิจัยจากห้องปฏิบัติ
การเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศ ไม่ได้
ถูกทิ้งร้างไว้บนหิ้ง เป็นการวิจัยที่มาจากการ

ติดตามรับฟังปัญหารอบด้าน เพื่อตอบโจทย์
สาธารณสุ ข ของประเทศ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ
เปลี่ยนกฎระเบียบในการคุ้มครองประชาชนให้
ดีขนึ้ ผลของงานท�ำให้สถาบันชีววัตถุ เป็นทีร่ จู้ กั
ในบทบาทนี้มากขึ้น ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนสัตว์ของ อย.
ได้รบั เชิญเป็นคณะกรรมการก�ำหนดคุณลักษณะ
ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าของกรมปศุสตั ว์
และได้ถ่ายทอดวิธีการตรวจประสิทธิภาพของ
วัคซีนนีใ้ ห้กบั กรมปศุสตั ว์ นอกจากนีท้ างสถาบัน
ยังได้เข้าร่วมในยุทธศาสตร์หนึ่งของโครงการ
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
บ้า” ตามพระปณิธานฯ ของศาสตราจารย์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ
ประชาชนมัน่ ใจได้วา่ น้องหมา น้องแมว ในบ้าน
ได้ รั บ วั ค ซี น ที่ ป ้ อ งกั น โรคได้ จ ริ ง เมื่ อ สั ต ว์
ปลอดภัย พวกเรา พีน่ อ้ งเรา ก็ปลอดภัยด้วยงาน
วิจัยของเรา
นายสัตวแพทย์ กรพงศ์ ภิญโญสุขี
สถาบันชีววัตถุ
รางวัลที่ 1 ประเภทภารกิจหลัก ปี 2561
ครั้งที่ 1
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สไตล์งาน

“3 สาว โฮเรนโซ”
“

...การยึดหลัก 3 สาว
โฮเรนโซ ลดเวลา ลดขั้นตอน
ที่ส�ำคัญ จะท�ำอย่างไรไม่ให้
“เครียด” กับตัวเองและคน
รอบข้าง...

“
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เ

ริม่ ต้นการท�ำงานของข้าพเจ้า ณ สถานทีแ่ ห่ง
แรกเมื่อจบการศึกษาปี 2550 คือ บริษัท
TOSTEM THAI  เป็นบริษทั ของคนญีป่ นุ่ ทีม่ ฐี าน
การผลิ ต อยู ่ ที่ ป ระเทศไทย “ไม่ ไ ด้ คิ ด อะไร
มากมาย ขอแค่ให้มีงานท�ำ มีเงินเดือนให้พ่อให้
แม่ จะต� ำ แหน่ ง อะไรก็ ต ้ อ งสู ้ เ พื่ อ ครอบครั ว
เพราะงานหายากจริงๆ” จบวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี แต่ ไ ด้ ท�ำงานในต�ำแหน่ ง Staff         

ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

Production Control ของบริษัทแห่งนี้ “มัน
ต้องยากแน่ๆ ไม่เข้ากับสายทีเ่ ราจบมาเลย”  เมือ่
ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงาน สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติ คือ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ดูคนไทยที่
ท�ำงานกับคนญี่ปุ่น เรียนรู้ก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่
ระบบการท�ำงานดังกล่าว เพือ่ ทีจ่ ะอยูก่ บั เจ้านาย
หรือเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นได้นานๆ โดยที่ไม่
ต้องรู้สึกกดดันมาก และล�ำดับต่อมา วัฒนธรรม
และมารยาทในการท�ำงานเป็นสิง่ ส�ำคัญในสังคม
ของคนญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญ เพราะเขาส่งเราไป
อบรมเป็นอันดับแรก ว่าก่อนจะท�ำงานที่นี่ต้อง
ปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไร สิ่ ง ที่ ไ ด้ ห รื อ กระบวนการ
มากมายที่ ไ ด้ อาทิ รั ก ษากฎระเบี ย บอย่ า ง
เคร่งครัด การรายงานความคืบหน้าของงาน จด
บันทึกและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ถามก่อน
ลงมือท�ำ  ท�ำงานเป็นทีม เรียนรู้จากรุ่นพี่ ศึกษา
และท�ำความเข้าใจอย่างถูกต้อง เสนอความคิด
เห็นเมือ่ มีโอกาสและการฟังอย่างตัง้ ใจ หากเรามี
ความเข้าใจในวิธีการท�ำงาน และหลักการการ
ท�ำงานแบบคนญีป่ นุ่ แล้ว การท�ำงานทีเ่ ราเคยคิด
ว่าเครียด และกดดัน จะไม่มีอีกต่อไป การปรับ
ตัวเป็นสิง่ ส�ำคัญไม่วา่ จะท�ำงานกับใครก็ตาม หาก
เราสามารถท�ำได้ดี การท�ำงานก็จะไม่มปี ญ
ั หาอีก
ต่อไป ดังนั้น สิ่งที่ได้และยึดหลักปฏิบตั ิมาตลอด
นั้น จึงตั้งชื่อให้ว่า “ 3 สาว Ho Ren So” เป็น
วินัย/วัฒนธรรมในการท�ำงานที่ข้าพเจ้ายึดถือ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมการท�ำงานของคนญี่ปุ่น
มีความหมายดังนี้  

3 สาว:  
มุดะ คือ ความสูญเปล่าในกระบวนการ
มุระ คือ ความไม่สม�่ำเสมอที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ
มุริ คือ การท�ำงานเกินก�ำลังของคน
(ความเครียด) เครื่องมือ อุปกรณ์
Ho Ren So
โฮ - โฮโคขุ
คือ การรายงาน
เรน - เรนระขุ คือ การติดต่อ
โซ - โซดัน
คือ การปรึกษาหารือ
การจะด�ำเนินงานใดๆ ให้เกิดความ
ส�ำเร็ จ นั้ น “เวลา” การท�ำงานเร่ งกั บ เวลา
ข้าพเจ้าท�ำที่บริษัทแห่งนี้ เมื่อล่วงเวลา มันคือ
เงิน (OT) มันคือแรงจูงใจในการท�ำงานของ
ข้าพเจ้าเป็นอันดับแรก และงานทุกอย่างที่ท�ำ
ถ้ า มั น จะลดความสู ญ เปล่ า ในกระบวนการ
สร้างงาน สร้างรายได้และก�ำไรให้บริษัทนั้น
ข้าพเจ้าก็ได้คา่ ตอบแทนกลับมาเช่นกัน รวมถึง
หน้าที่การงานที่ดีขึ้นตามมาเช่นกัน คนเราจะมี
Comfort Zone ของตัวเอง คือชีวิตที่ด�ำเนินไป
อย่างสบายๆ อยูก่ บั คนหรือสิง่ ทีค่ นุ้ เคยมาตลอด
ซึง่ การทีเ่ ราจะเปลีย่ นแปลงตนเองหรือเป็นผูใ้ หญ่
ขึ้นได้ เราจะต้องออกจาก Comfort Zone นี้
ลองไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้น เจอความท้าทาย แล้วเร็ว
จะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นเอง เหมือนที่ข้าพเจ้ากล้า
ท�ำงานในต�ำแหน่งที่ตัวเองไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ยอมรับและลงมือโดยยึดหลัก 3 สาว Ho Ren
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So ไม่รู้ไร ท�ำไรไม่ได้ (Ho Ren So) จนเกิดเป็น
ความรู้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ รู้อย่างสม�่ำเสมอไม่
ว่าจะเรียนจบมาแล้วกี่ปี เราสามารถเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ได้ทุกวัน พยายามศึกษาหาความรู้ในโลก
ของ สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์
การยึดหลัก 3 สาวโฮเรนโซ ลดเวลา
ลดขั้ น ตอน ที่ ส� ำ คั ญ จะท� ำ อย่ า งไรไม่ ใ ห้
“เครี ย ด” กั บ ตั ว เองและคนรอบข้ า ง ยก
ตั ว อย่ า ง เช่ น การท�ำงานกั บ เครื อ ข่ า ยโรง
พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ศูนย์สขุ ภาพชุมชน มากกว่า 800 แห่ง ดัง
นั้นการประสานงาน  การด�ำเนินงาน จนกระทั่ง
การต้องออกรายงาน ส่งข้อมูลต่างๆ ให้เครือข่าย
รับทราบควรมีระบบการจัดการทีด่ ี ถูกต้อง และ
รวดเร็ว แต่บางอย่างอาจจะไม่เอือ้ อ�ำนวยกับงาน
ของข้าพเจ้า แต่ทุกอย่างมีทางออกเสมอ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร คือ (1)
เกิดการสร้างงานที่สามารถตอบสนองต่อพื้นที่
หรื อ ลู ก ค้ า ที่ ร ่ ว มงานกั บ องค์ ก รเรา ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ (2) การท�ำงานที่มีระบบ
การจัดการที่ดี ส่งผลให้เกิดผลงานดีๆตามมา
อาทิเช่น  รางวัลรองชนะเลิศ MT Best Practice
Award 2017 ประเภทผลงาน: Quality Network เรื่อง การทดสอบความช�ำนาญโดยการ
เปรี ย บเที ย บผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นพื้ น ที่
สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-2559 เป็นต้น
(3) เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เพราะมันเป็นตัวชี้วัดการท�ำงานในหน่วยงาน
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ราชการ ที่ต้องมีตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
ของข้าพเจ้า ดังนัน้ ข้าพเจ้าสร้างงาน องค์กรก็ได้
ประโยชน์เช่นกัน และ (4) ข้าพเจ้าสามารถน�ำ
ความรูท้ ขี่ า้ พเจ้ามีนนั้ สอนให้เพือ่ นร่วมงานหรือ
บุคคลในหน่วยงานของข้าพเจ้าได้เรียนรู้ไปด้วย
เกิ ด การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น โดยข้ า พเจ้ า เป็ น คน
ถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจสามารถสอบถามได้
ตลอดเวลา
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
รางวัลที่ 1 ประเภทภารกิจสนับสนุน ปี 2561
ครั้งที่ 1

รักษ์
“

...การมีทัศนคติที่เป็นบวก
มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ไม่คิดในทาง
ลบ เช่น หากเจอปัญหาในการท�ำงาน
แทนที่จะนั่งกลุ้มใจคิดว่าคราวนี้ต้อง
แย่แน่ ก็ให้มองว่านี่เป็นหนทางหนี่งที่
จะฝึกฝนให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น การมี
จิตใจที่สงบเวลาเกิดปัญหาขึ้น จะ
พยายามไม่ตื่นตระหนกไปกับปัญหา
นั้น การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะ
ท�ำให้เกิดปัญญาในการคิดหาวิธีแก้
ปัญหา...

โลก
สิ่งแวดล้อม
ใ

นยุคนี้ ใครๆ ก็พดู ถึงโลกยุค 4.0 ประเทศไทย
4.0 หรือ Thailand 4.0 ทีม่ ปี ระเด็นส�ำคัญมุง่
เน้นไปทีว่ สิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาให้ขบั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
เพือ่ ท�ำความเข้าใจเรียนรู้ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ
ให้ก้าวทันกับทุกกระแสใครรู้ก่อน ลงมือก่อน
พร้อมปรับตัวได้ ก็ยงิ่ ได้เปรียบอย่างแน่นอน โดย
เฉพาะปั จ จุ บั น บุ ค ลากรที่ เ ติ บ โตในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ท�ำงานร่วมกับคนที่อาวุโสได้อย่างลงตัว
เมือ่ การเปลีย่ นแปลงไปเช่นนัน้ แน่นอน
ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องมีการปรับ
ตัวตามไปด้วยเช่นกัน เพราะคนคือหัวใจส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นองค์กร ทุกองค์กรจึงต้องหันมา
ปรั บ กลยุ ท ธ์ กั น อี ก ครั้ ง ในช่ ว งเวลาของการ
เปลีย่ นผ่านสูย่ คุ 4.0 นี้ เพือ่ ให้สอดรับกับกระแส
โลกและทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กรให้
เติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนัน้ จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมส�ำหรับใช้ใน
ฝ่ายบริหารฯ  คือ โปรแกรมช้าง ม้า ลา และการ
เข้าร่วมประชุม  
(1) โปรแกรมช้าง -โปรแกรมที่ใช้ใน
พัสดุทเี่ ป็นงานใหญ่มากใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยมี
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“

เอกสารครบทุกขั้นตอน กล่าวคือเมื่อ 20 ปีก่อน
สถาบันฯได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 3 กอง
และ 1 กลุ ่ ม เข้ า รวมกั น และเจ้ า หน้ า ที่ ง าน
สนับสนุนบางคนถูกโอนไปอยูท่ กี่ รม งานมากขึน้
แต่คนลดลง เอกสารจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น และ
ด้วยนโยบาย อดีตปลัดฯไพจิตร ไม่ให้ใช้ลายมือ
เขียนเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ ท�ำให้งานพัสดุมี
ภาระมากขึ้น เงินงบประมาณ/เงินบ�ำรุง บางปี
เกือบร้อยล้าน เอกสารจัดซือ้ จัดจ้างวงเงินไม่เกิน
แสนแต่ละปีมปี ริมาณมาก และการตรวจเอกสาร
ต้องให้ตรงกัน 1 ชุดประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ
แล้วต่อมาก็มีใบ PO สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกเดือน ใบประเมินผู้ขายเอกสารทุกฉบับต้อง
ถูกต้องตรงกันหมด ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่พัสดุ 9
คน เมือ่ มีปญ
ั หาการจ้างเหมาบุคคล การลดอัตรา
ก�ำลัง ก�ำลังคนในงานพัสดุต้องลดลง เราก็น�ำ
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โปรแกรมมาแก้ปัญหาท�ำให้ลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบเอกสาร มีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
และมีเจ้าหน้าที่เข้า-ออกบ่อย ก็สามารถท�ำงาน
ต่อเนื่องได้ เนื่องจากบุคลากรที่มาทดแทนจะมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนมาก
(2)โปรแกรมม้า -โปรแกรมใช้กับงาน
งบประมาณทีต่ อ้ งมีความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล
กับผู้บริหาร หน่วยงานมีงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ แต่ละปีเกือบร้อยล้าน ในการ
ทีจ่ ะเสนอข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริหารได้รวดเร็ว ถูกต้อง
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลารวดเร็วนั้น ถ้าไม่
ใช้เครื่องมือที่ดีแล้วจะท�ำให้ผู้บริหารตัดสินใจไม่
ถูกต้อง และโปรแกรมนี้ก็สามารถท�ำได้ และมี
ข้อมูลในฐานข้อมูล สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ มี
ผูก้ ล่าวว่าข้อมูลการเงินทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว จะ
ท�ำให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างทันสถานการณ์

ภาพโดย 453169 จาก Pixabay

(3)โปรแกรมลา -โปรแกรมขออนุมัติ
การลาของบุคลากรของสถาบันฯ ทุกประเภท ซึง่
ตอนที่เริ่มท�ำแรกๆกลัวว่าเจ้าหน้าที่บางกลุ่มจะ
ไม่สะดวก แต่เมือ่ ได้มกี ารใช้งานแล้ว ทุกคนก็พงึ
พอใจในโปรแกรม และไม่มปี ญ
ั หาใดๆ ซึง่ ได้รวม
โปรแกรมขอเข้าร่วมประชุม  อันเกิดจากปัญหา
สถานที่ของสถาบันฯ มีหลายบริเวณและหลาย
ตึก ท�ำให้การติดต่อสือ่ สารมีปญ
ั หา ต้องเสียเวลา
ในการเดินเอกสารแต่ละครัง้ จึงเกิดแนวความคิด
รวม กพว. ในการพัฒนาโปรแกรมนีข้ นึ้ มา ท�ำให้
มีการลดเอกสาร การเดินเอกสารและยังประเมิน
หลักสูตรทาง online ซึ่งเมื่อก่อนต้องประเมิน
ทางเอกสาร
การมีทศั นคติทเี่ ป็นบวก มองโลกในแง่
ดีอยูเ่ สมอ ไม่คดิ ในทางลบ เช่น หากเจอปัญหา
ในการท�ำงาน แทนที่จะนั่งกลุ้มใจคิดว่าคราว
นีต้ อ้ งแย่แน่ ก็ให้มองว่านีเ่ ป็นหนทางหนีง่ ทีจ่ ะ
ฝึกฝนให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น การมีจิตใจที่สงบ
เวลาเกิดปัญหาขึน้ จะพยายามไม่ตนื่ ตระหนก
ไปกับปัญหานั้น การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะ
ท�ำให้ เ กิ ด ปั ญ ญาในการคิ ด หาวิ ธี แ ก้ ป ั ญ หา
นอกจากนี้ ยังท�ำให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ อี กี ด้วย การ
มีความอดทน ต้องรู้จักใช้ความอดทนอดกลั้น
ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ หากสิ่งใดไม่
เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้ จะต้องอดทนรอคอยให้
ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องอดทน
ต่อปัญหาและความยากล�ำบากในการท�ำงาน
ด้วย การมีหน้าที่   แสวงหาความรู้ใหม่ ความ
เชีย่ วชาญในหน้าทีน่ นั้ ๆ และหมัน่ ฝึกปรือฝีมอื ใน

การท�ำงานอยู่เสมอ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
จากการพัฒนางาน โดยน�ำเทคโนโลยี
เหล่ า นี้ ม าใช้ สามารถตอบโจทย์ สั ง คมไร้
กระดาษได้ ท�ำให้เรารักษาต้นไม้ของเราไม่ให้
มีการท�ำลาย และอีกสิง่ ทีช่ ว่ ยรักษาสิง่ แวดล้อม
คือ การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากตลับหมึก
ปรินท์ และเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการท�ำงาน
เพิ่มคุณค่าให้คนท�ำงาน ให้มีความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0
นางประคอง ศรีบรรทัดทอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รางวัลที่ 1 ประเภทภารกิจสนับสนุน ปี 2561
ครั้งที่ 2
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ต่อมเอ๊ะ!
กับค�ำตอบสุดท้าย
“

“

...ก๊าซพิษที่ท�ำให้คน
หมดสติและเสียชีวิตนั้นคือ
ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ ที่มา
จากตัวหน่อไม้ที่ผ่าน
กระบวนการหมักดอง
นั่นเอง...

ภาพโดย Hanjörg Scherzer จาก Pixabay
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มือ่ ปี  พ.ศ. 2550  มีรายงานการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตของคนงานในโรงงานผลิตหน่อไม้
ดองแห่งหนึง่ ในจังหวัดราชบุร  ี โดยมีคนงานทีล่ ง
ไปในบ่อและคนที่ลงไปช่วย หมดสติพร้อมกัน 8
คน ท�ำให้มคี นเสียชีวติ 8 คน เบือ้ งต้นสันนิษฐาน
ว่าในบ่อมีออกซิเจนน้อย และน่าจะมีก๊าซพิษ
หลายชนิดจึงท�ำให้คนหมดสติและเสียชีวิต จาก
การระดมความคิดและความร่วมมือกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมมือ
กั บ ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และ                
โรงพยาบาลราชบุรี เข้าพื้นที่สอบสวนโรค ใน
เบือ้ งต้นสันนิษฐานว่าในบ่ออาจมีกา๊ ซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ หรื อ ก๊ า ซไข่ เ น่ า และเก็ บ ตั ว อย่ า ง      
หน่อไม้และน�้ำดองหน่อไม้จากบ่อเกิดเหตุและ
ตัวอย่างที่เก็บจากบริเวณใกล้เคียง ส่งตรวจหา
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์   ผลการตรวจพบว่า
ตัว อย่ า งจากบ่ อเกิ ดเหตุตรวจไม่พ บซัลเฟอร์     
ไดออกไซด์ จากองค์ความรู้พืชบางชนิด เช่น
เมล็ดถั่วอัลมอนด์ มันส�ำปะหลัง และหน่อไม้จะ
มีไซยาไนด์ตามธรรมชาติ จึงได้ทวนสอบวิธตี รวจ
ไซยาไนด์ในหน่อไม้ และใช้วิธีดังกล่าวไปตรวจ
ตัวอย่างหน่อไม้ พบสารไซยาไนด์ในหน่อไม้ทุก
ตัวอย่าง ตั้งแต่ที่รับจากชาวบ้าน ผ่านบ่อหมัก
และบรรจุถุงพร้อมจ�ำหน่าย ส�ำหรับตัวอย่างที่
เก็บจากบ่อเกิดเหตุ ตรวจพบน�้ำดองหน่อไม้มี
ไซยาไนด์ ใ นปริ ม าณสู ง กว่ า ในเนื้ อ หน่ อ ไม้ ถึ ง       

8 เท่า จึงสรุปสาเหตุได้ว่าก๊าซพิษที่ท�ำให้คน
หมดสติ แ ละเสี ย ชี วิตนั้ น คื อ ก๊ า ซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ ที่ ม าจากตั ว หน่ อ ไม้ ที่ ผ ่ า น
กระบวนการหมักดองนั่นเอง
การใช้ความรู้ความสามารถด้านการ
วิเคราะห์อาหาร เพื่อหาสาเหตุและได้ค�ำตอบที่
เป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ และ
ต่อยอดจากองค์ความรูท้ ไี่ ด้เพือ่ การจัดการในเชิง
ป้ อ งกั น โดยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตหน่อไม้ดองทั่วประเทศเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นการ   
ส่งเสริมบทบาทหน้าที่การเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และน�ำ
เสนอโครงการเพื่อด�ำเนินการส�ำรวจปริมาณ
ไซยาไนด์ในหน่อไม้ทกุ ชนิดทีค่ นไทยนิยมบริโภค
และน�ำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
นางสาวสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
รางวัลที่ 1 ประเภทภารกิจหลัก ปี 2561
ครั้งที่ 2
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9 (เก้า)
“

...จากที่กล่าวมาทั้งหมด
8 ข้อ จะไม่สามารถผ่านไปได้เลย
ถ้าเราไม่ใช้ความรักในการท�ำงาน
เราต้องใช้หัวใจในการท�ำงาน ใช้
ความรักต่องานที่ท�ำจึงจะฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ...

“

ภาพโดย rawpixel จาก Pixabay
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มื่อได้มาท�ำงาน ณ กองแผนงานและวิชาการ
ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นมันสมองของกรม มีเรื่อง
ที่ต้องฝ่าฟันและผ่านมาให้ได้อยู่หลายเรื่อง โดย
จะขอน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญทั้งหมด 9 เรื่องที่
ชาวกองแผนงานและวิชาการเกือบทุกคนต้อง
ผ่านพบมา
หนึ่ง คือ ความอาย ในการท�ำงานกอง
แผนงานและวิ ช าการนั้ น การจั ด ประชุ ม เป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการสร้างผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่ง
กิจกรรมหนึ่งที่ส�ำคัญคือการเป็นพิธีกร เมื่อเรา
ถูกมอบหมายมาเราจะอาย และจะน�ำเอาความ
อายมาบัน่ ทอนการท�ำงานไม่ได้ โดยสิง่ ส�ำคัญใน
การก้าวผ่านนั้นคือ การเตรียมตัว เตรียมความ
พร้อมให้ดี แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งพร้อมจะรับมือ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วย
สอง คือ การท�ำงานเป็นทีม กองแผน
งานและวิชาการนั้นต้องท�ำงานเป็นทีมเพื่อผลัก
ดันงานให้สคู่ วามส�ำเร็จ เพราะเราเป็นหน่วยงาน
ประสานและเป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งติดต่อกับหน่วย
งานอื่ น ๆ การท�ำงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ที ม จะท�ำให้
กระบวนการที่กล่าวมานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
สามคือ การประสานงาน กองแผนงาน
และวิชาการเป็น Focal Point หลักในการ
ประสานงานของกรม หากลองยกตัวอย่างของ
การประสานงานให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การจัด
งานประชุมนอกสถานที่ ในการจะจัดงานนอก
สถานที่มีประเด็นให้ต้องประสานอยู่มาก เช่น
การจัดรถรับส่ง การจัดห้องประชุม ประสานผู้
เข้าร่วมประชุม ประสานโรงแรม และเรื่องอื่นๆ
ในประเด็นยิบย่อยอีกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องยาก

ต้องใช้ความรอบคอบ และใช้ทักษะการสื่อสาร
มาก ดังนัน้ เมือ่ เป็นงานในระดับกรมการประสาน
งานจึงเป็นอีกก้าวส�ำคัญที่ต้องผ่านไปให้ได้
สี่ คือ การสือ่ สาร เจ้าหน้าทีก่ องแผนงาน
และวิชาการส่วนใหญ่จะเรียนจบมาทางด้าน
สังคมศาสตร์ซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของสาย
วิทยาศาสตร์นอ้ ย แต่เมือ่ ต้องประสานงานในการจัด
ท�ำผลการด�ำเนินงานต่างๆ ปัญหาเรือ่ งความเข้าใจ
งานจะเกิดขึน้ และต้องใช้การเรียนรูเ้ พือ่ ให้เข้าใจเนือ้
งานและน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ สามารถประสานและ
สือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องท่านอืน่ ๆ เข้าใจได้
ห้ า คื อ การวิ เ คราะห์ การเป็ น นั ก
วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนหากไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์ ไม่สามารถมองเห็นภาพขององค์กรทัง้
ในระดับของผูบ้ ริหาร และในระดับผูป้ ฏิบตั ิ ก็จะ
ไม่สามารถวางแผนเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ในการด�ำเนินงานเพื่อน�ำพากรมไปสู่อนาคตได้
หก คือ การน�ำเสนอผลงาน ในการ
ประชุมต่างๆ สือ่ การน�ำเสนอกลายเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสือ่ สารสร้างความเข้าใจ ซึง่ ส่งผล
ต่อการด�ำเนินงานของกรม โดยความสามารถใน
การจัดท�ำสือ่ น�ำเสนอผลงานจึงเป็นหน้าทีส่ �ำคัญ
ของกองแผนงานและวิชาการหากเปรียบเทียบ
อย่างง่ายว่าหากการขายสินค้า แต่หากไม่มสี อ่ื มา
ช่วยในการสือ่ สาร ลูกค้าก็ไม่รบั ทราบ และไม่ซอื้
ท�ำให้เราเสียโอกาสไปนั่นเอง
เจ็ด คือ การท�ำงานแบบเร่งรีบ เนือ่ งจาก
ในปัจจุบนั เป็นยุคของข้อมูลทีท่ กุ คนเข้าถึงได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว ผู้บริหารก็เช่นกัน ข้อมูลต่างๆ
ต้องรวดเร็วเพือ่ ให้สามารถสัง่ การหรือมีแนวทาง

การปฏิบตั ติ อ่ ไป ดังนัน้ กองแผนงานและวิชาการ
จะต้องรับมือและเตรียมความพร้อมกับการท�ำงาน
ทีเ่ ร่งรีบหรือการรับงานทีก่ ะทันหัน
แปด คือ การถูกต�ำหนิ กองแผนงาน
และวิชาการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร
และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจะขึ้นหรือลงยังไงก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกต�ำหนิ แต่ก็ต้องก้าวผ่าน
ไปให้ได้ และ
เก้า จากที่กล่าวมาทั้งหมด 8 ข้อ จะไม่
สามารถผ่านไปได้เลยถ้าเราไม่ใช้ความรักในการ
ท�ำงาน เราต้องใช้หวั ใจในการท�ำงาน ใช้ความรัก
ต่องานทีท่ �ำจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหมือนดัง่
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่าน
ทรงงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ เ หน็ ด เหนื่ อ ย
เพราะพระองค์ทรงใช้ความรักทีม่ ตี อ่ ประชาชน
เป็นแรงทีท่ ำ� ให้พระองค์ทรงผ่านไปได้ พระองค์
เคยตรัสว่า
“..เมือ่ ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยูใ่ นยุโรป
ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ้า
คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่
ทราบตราบจนกระทัง่ ข้าพเจ้าได้เรียนรูท้ จี่ ะรัก
ประชาชนของข้าพเจ้า เมือ่ ได้ตดิ ต่อกับเขาเหล่า
นัน้ ซึง่ ท�ำให้ขา้ พเจ้าส�ำนึกในความรักอันมีคา่ ยิง่
ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านทีจ่ ริงจังอะไรนักแต่
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการท�ำงานที่นี่ ว่าที่ของ
ข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลาง
ประชาชนของข้าพเจ้า นัน่ คือคนไทยทัง้ ปวง”
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
กองแผนงานและวิชาการ
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ห่างไกล
แต่เหมือนใกล้กัน
“

...ในปีที่ผ่านมางาน VDO
Conference ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ส่วนตัวแล้วมีความคิด
ว่าอะไรที่ท�ำแล้วเกิดประโยชน์กับ
ราชการและแผ่นดิน ไม่ควรมีข้อ
ยกเว้นในการลงมือกระท�ำ ...

ก

ารประชุม/อบรม/สัมมนาในหัวข้อต่างๆ
เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรของกรมฯ
รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนาในแต่ละครัง้ ต้องก�ำหนด
ระยะเวลาเพิ่ ม เติ ม ส�ำหรั บ การเดิ น ทางของ
บุคลากรของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทมี่ ที ตี่ งั้
อยู่ท่ัวประเทศ ที่จะมาเข้าร่วมในครั้งนั้นๆด้วย
หากมีเรื่องเร่งด่วนต้องการติดต่อสื่อสารร่วมกัน
ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดคง
เป็นเรื่องที่ท�ำได้ไม่ง่ายนัก  
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง ได้ น�ำ
เทคโนโลยีประชุมทางไกล เข้ามาอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรของกรมฯ ในยุคเริ่มแรก
ประมาณปี พ.ศ. 2551 เป็นการประชุมผ่าน

“

ภาพโดย robinsonk26 จาก Pixabay

130

ภาพโดย skeeze จาก Pixabay

เทคโนโลยีเว็บคอนเฟอร์เรน (Web conference) ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ ก็มีอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้  
แตกต่างกัน คุณภาพของภาพและเสียง ไม่ดีเท่า
ที่ควร ต่อมาในปี พ.ศ.2554 จึงได้น�ำเทคโนโลยี
ประชุมทางไกล (VDO conference) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์มคี วามเสถียรมากกว่าเข้ามาใช้งานแทน
จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2556 ข้าพเจ้าได้รบั มอบหมาย
ให้มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจัดการให้บริการประชุม
ทางไกลผ่าน VDO conference โดยในช่วงสอง
ถึงสามครัง้ แรก จะมี นางสาวชุตมิ า โพธิป์ อ้ ม เป็น
พีเ่ ลีย้ งคอยสอนงาน ได้แก่ การติดตัง้ เครือ่ ง การ
ใช้งานอุปกรณ์ การเข้าควบคุมระบบ เป็นต้น
ต่ อ มาข้ า พเจ้ า ได้ รั บ มอบหมายให้
ด�ำเนินงานเต็มตัว จึงได้รับทราบปัญหาที่เกิด
ขึน้ รวมถึงความต้องการของผูจ้ ดั ประชุมและผู้
เข้าร่วมประชุม จึงมีแนวคิดว่าควรแก้ไขปัญหา
เพื่อ ตอบโจทย์ ค วามต้องการเหล่านั้น  ยก
ตั ว อย่ า ง เช่ น ให้ ร ะบบประชุ ม ทางไกลมี
คุณภาพของเสียงและภาพทีช่ ดั เจน เป็นต้น จึง
ได้ท�ำการศึกษาเพิ่มเติม ด้วยวิธีการสอบถามผู้
ขาย ศึกษาจาก datasheet ของผลิตภัณฑ์
ทดลองปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการอื่นๆ ของผู้ใช้ เช่น การที่ให้มีป้าย
ชือ่ หน่วยงานค้างทีห่ น้าจอ (เมือ่ ก่อนจะแสดงต่อ

เมือ่ มีการพูด) น�ำสายส่งสัญญาณชนิดใหม่เข้ามา
แทนทีส่ ายส่งสัญญาณแบบเดิมเพือ่ เพิม่ ความคมชัด
นอกจากนีย้ งั ได้สร้างกลุม่ ไลน์ชอื่ ว่า “เมาท์มอย
VDO Conference”  ขึน้ มาเพือ่ รับปัญหาและ
ถ่ายทอดวิธกี ารแก้ปญั หาในการใช้งานระบบ VDO
Conference ให้กบั ผูท้ ดี่ แู ลระบบ VDO Conference ของศูนย์ดว้ ย นอกจากจะช่วยแก้ปญั หาการ
ใช้งานระบบ VDO Conference แล้วยังเป็นกลุม่ ที่
แลกเปลีย่ นความรูท้ างด้าน IT อีกทัง้ ศึกษาเพิม่ เติม
ให้ระบบของกรม สามารถประชุมร่วมกับระบบของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงาน
ประชุมเพือ่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึง่ เป็นการ
ย่อโลกของเราให้เล็กลง แม้ว่าจะห่างไกลแต่ก็
เหมือนใกล้กนั ช่วยลดระยะเวลา ลดงบประมาณ
ในการเดินทาง หากมีเรือ่ งเร่งด่วนสามารถประชุม
กันแบบเห็นหน้าได้เลย  
สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในงานนี้ก็คือ
ในปีที่ผ่านมางาน VDO Conference ได้รับ
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ ส่วนตัวแล้วมีความคิดว่าอะไร
ทีท่ �ำแล้วเกิดประโยชน์กบั ราชการและแผ่นดิน
ไม่ควรมีข้อยกเว้นในการลงมือกระท�ำ
นายกนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เสียงสะท้อน

จากความส�ำเร็จเล็กๆ
ศู
“
...น�ำ IT เข้ามาแก้ปัญหา
โดยการสร้างโปรแกรมจะมี 3
ระบบใหญ่ๆ คือ การลงทะเบียน
และสมัครรายการทดสอบความ
ช�ำนาญ การรายงานผลการ
ทดสอบออนไลน์ การออก
รายงานเบื้องต้น รายงานเฉพาะ
แห่ง และรายงานฉบับสมบูรณ์
สมาชิกสามารถดาวน์โหลด
เอกสารจากระบบได้ทุกเวลา...

“
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นย์วิทย์ฯ เชียงใหม่ มีการให้บริการ การ
ทดสอบความช�ำนาญด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึง่ มีสมาชิกทัง้ หมดประมาณ 2,000  
แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีการสมัครทดสอบความ
ช�ำนาญหลายรายการ ท�ำให้ศูนย์มีค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในแต่ละปีอยู่ที่
ประมาณ 300,000 บาทต่อปี
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงาน
ของการทดสอบความช�ำนาญในแต่ละปี จะ
เป็นการส่งใบสมัครสมาชิก การส่งรายงานผล
การทดสอบ ซึ่งจะมีความล่าช้า เนื่องจากผู้
เข้าร่วมไม่ได้รับเอกสารที่ทางศูนย์จัด
ส่ง เพราะเอกสารทีส่ ง่ มีการตกค้าง
ตามแผนกต่างๆภายในหน่วยงาน
ของผู้เข้าร่วมเอง รวมถึงปัญหา
ความไม่ชัดเจนในการกรอกข้อมูล
ของเอกสารใบสมัครสมาชิกและใบ
รายงานผลการทดสอบ เช่น เอกสารที่ได้
รับจากการส่งอีเมลและไปรษณีย์ไม่ชัดเจน บาง
หน่วยงานถ่ายรูปใบรายงานส่งมาไม่ชดั รูปเอียง

ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

ขนาดเล็ก ท�ำให้ผู้รับอ่านเอกสารไม่ได้
ดังนัน้ จึงมีความคิดในการน�ำ IT เข้ามา
แก้ปัญหา โดยการสร้างโปรแกรมจะมี 3 ระบบ
ใหญ่ๆคือ การลงทะเบียนและสมัครรายการ
ทดสอบความช�ำนาญ ขัน้ ตอนนีจ้ ะประกอบด้วย
การลงทะเบียนรับ Username และ Password
จากนั้ น Log in เข้ า สู ่ ร ะบบ เพื่ อ สมั ค รการ
ทดสอบความช�ำนาญแต่ละรายการและช�ำระเงิน
โดยแจ้งผ่านระบบออนไลน์ เมื่อมีการแจ้งการ
ช�ำระเงินผู้ดูแลระบบการเงินจะรับเอกสารจาก
ธุรการ น�ำไปออกเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจัดส่ง
ใบเสร็จการช�ำระเงินผ่านทางไปรษณีย์ ในขั้น
ตอนต่ อ ไปคื อ การรายงานผลการทดสอบ
ออนไลน์ โดยในขั้นตอนนี้เมื่อถึงระยะเวลาการ
รายงานผลการทดสอบ ผูด้ แู ลระบบจะเปิดระบบ
ให้สมาชิกได้รายงานผลการทดสอบออนไลน์โดย
ไม่ต้องส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการทดสอบ
มายังศูนย์ฯ เหมือนดังแต่ก่อน ขั้นตอนสุดท้าย
คือ การออกรายงานเบือ้ งต้น รายงานเฉพาะแห่ง
และรายงานฉบับสมบูรณ์ เมือ่ นักวิเคราะห์น�ำผล
การทดสอบที่ได้จากสมาชิกมาวิเคราะห์และน�ำ
เข้าระบบ ผู้ดูแลระบบจะน�ำข้อมูลที่ได้รายงาน
กลับให้แต่ละหน่วยงานผ่านทางระบบออนไลน์
โดยที่ศูนย์ฯไม่ต้องจัดส่งรายงานให้สมาชิกผ่าน
ทางไปรษณี ย ์ สมาชิ ก สามารถดาวน์ โ หลด
เอกสารจากระบบได้ทุกเวลา
ความส�ำเร็จจากผู้ได้รับประโยชน์ ใน

ส่วนของศูนย์ฯคือลดขัน้ ตอนการท�ำงานบางส่วน
และลดการใช้กระดาษและค่าจัดส่งไปรษณีย์ ใน
ส่วนของผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน
เพื่ อ สมั ค รการทดสอบความช�ำนาญแต่ ล ะ
รายการ การช�ำระเงินโดยแจ้งผ่านระบบออนไลน์
การรายงานผลการทดสอบออนไลน์ และ
สามารถดาวน์โหลดรายงานเบื้องต้น รายงาน
เฉพาะแห่ง และรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ และใน
ส่วนของผู้ให้การบริการ ได้รับความสะดวกใน
การรับข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดการสมัคร
รายการการทดสอบความช�ำนาญแต่ละรายการ
รายละเอียดการช�ำระเงินของสมาชิก การลงผล
การทดสอบจากสมาชิ ก โดยน�ำผลที่ ไ ด้ ไ ป
วิเคราะห์และสรุปออกมาเป็นรายงานผลเฉพาะ
แห่ง ในส่วนสุดท้ายคือส่วนของผูจ้ ดั ท�ำโปรแกรม
จากคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐาน
ข้ อ มู ล สามารถเขี ย นได้ อ อกมาเป็ น ระบบ
สารสนเทศที่มีการใช้งานจริงและมีการตอบรับ
ในการใช้งานค่อนข้างดี ท�ำให้รู้สึกภาคภูมิใจกับ
สิ่งที่ท�ำ
นางสาวรุ่งตะวัน โท๊ะศรี
และ นายณัฐพงศ์ พิทักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
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ความภูมิใจเล็กๆ
ของนักเทคนิค
ประชาสัมพันธ์
ส
“
...วันนึงมีโอกาสได้ส่งมอบ
ผลวิเคราะห์ให้ลูกค้าตามปกติ แต่มี
ลูกค้าท่านหนึ่งเปิดซองผลวิเคราะห์
และบอกกับดิฉันว่า ตัวลูกค้าเองไม่มี
ความรู้ด้านนี้ ให้ช่วยอธิบายผลการ
ตรวจหน่อย ดิฉันเองด้วยความที่
เป็นนักเทคนิคการแพทย์อยู่แล้ว
อ่านผลการตรวจแล้วก็อธิบายให้
ลูกค้าทราบคร่าวๆ ว่า ลูกค้าส่ง
ตรวจหาเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง ซึ่งจากผลการตรวจ
พบว่ามีปริมาณเชื้อมากเกินก�ำหนด
ลูกค้าได้ถามกลับมาว่าจะท�ำอย่างไร
ต่อดี ดิฉันจึงแนะน�ำไปว่า...

“
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วัสดีคะ่ ทุกท่าน ดิฉนั นางสาวทิภทั ราพร พา
นิช จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
รู ้ สึ ก ยิ น ดี ที่ มี โ อ ก า ส ไ ด ้ ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังนี้ค่ะ
เรื่องที่อยากจะมาเล่า คือ เรื่องความภูมิใจเล็กๆ
ของนักเทคนิคประชาสัมพันธ์คะ่ ทุกท่านอาจจะ
ก�ำลังคิดอยู่ว่า ต�ำแหน่งนี้มีด้วยหรือ? ต�ำแหน่ง
นักเทคนิคประชาสัมพันธ์คืออะไร? ดิฉันขอรับ
สารภาพตรงนี้เลยว่า ต�ำแหน่งนี้เป็นต�ำแหน่งที่
ดิฉันตั้งขึ้นมาเองจากบทบาทหน้าที่ของดิฉันใน
ตอนนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันเป็นนักเทคนิคการ
แพทย์คะ่ หลายท่านรูจ้ กั นักเทคนิคการแพทย์ใช่
ไหม คิดว่านักเทคนิคการแพทย์ ต้องท�ำอะไร
ท�ำงานวิเคราะห์ตวั อย่างในห้องปฏิบตั กิ ารใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ยังไม่ใช่กับนักเทคนิค
การแพทย์คนนี้ค่ะ เนื่องจากดิฉันเพิ่งได้เข้ามา
ท�ำงานทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์การพทย์ที่ 4 จึงได้รบั
มอบหมายให้มาเรียนรู้งานภารกิจหลักของศูนย์

ก่อน ซึง่ ก็คอื งานบริการด่านหน้า ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ประชาสัมพันธ์ คอยดูแล ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ลูกค้าทั้งที่เข้ามาใช้บริการส่งตรวจตัวอย่างที่
ศูนย์ฯ และให้ค�ำแนะน�ำทางโทรศัพท์ รวมถึง
หน้าที่ในการส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์แก่
ลูกค้า
ครัง้ แรกทีท่ า่ นผูอ้ �ำนวยการทรงพล ชีวะ
พัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 4 ได้มอบหมายงานนี้มาให้ ดิฉันก็รู้สึกกังวล
เพราะว่าเป็นงานทีไ่ ม่ถนัด และไกลตัวมาก กังวล
ว่าจะสามารถท�ำงานตรงนี้ได้มีประสิทธิภาพแค่
ไหน จะสามารถท�ำประโยชน์จากงานตรงนี้ได้
อย่างไร แต่เมื่อได้รับมอบหมายมาแล้ว ก็ตั้งใจ
ค่ะ พยายามเรียนรูง้ านและท�ำให้เต็มทีท่ ส่ี ดุ โดย
มีเพือ่ นๆ พีๆ่ ช่วยสอนงานให้ตลอด จนมาถึงวัน
นึงมีโอกาสได้สง่ มอบผลวิเคราะห์ให้ลกู ค้าตาม
ปกติ แต่มีลูกค้าท่านหนึ่งเปิดซองผลวิเคราะห์
และบอกกับดิฉันว่า ตัวลูกค้าเองไม่มีความรู้
ด้านนี้ ให้ช่วยอธิบายผลการตรวจหน่อย ดิฉัน
เองด้วยความที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์อยู่
แล้ว อ่านผลการตรวจแล้วก็อธิบายให้ลูกค้า
ทราบคร่าวๆ ว่า ลูกค้าส่งตรวจหาเชื้อก่อโรค
ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง ซึง่ จากผลการตรวจ
พบว่ามีปริมาณเชื้อมากเกินก�ำหนด ลูกค้าได้
ถามกลั บ มาว่ า จะท�ำอย่ า งไรต่ อ ดี ดิ ฉั น จึ ง
แนะน�ำไปว่าเบื้องต้นให้ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่
ในส�ำนั ก ฯที่ ส ่ ง ตรวจก่ อ น เผื่ อ เค้ า จะมี ค�ำ
แนะน�ำอย่างไร
หลังจากวันนัน้ ดิฉนั ก็ยงั เห็นลูกค้าราย
เดิมเข้ามาส่งตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเค้า

อีกหลายครั้ง และทุกครั้งที่มีโอกาสส่งมอบผล
ให้เค้า ก็จะเห็นใบหน้าเศร้าของลูกค้าทีบ่ ง่ บอก
ว่าผลการตรวจผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐาน
ดิฉันเองอยากช่วยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะช่วยได้
อย่างไร จนช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ดิฉันก็ได้ทราบ
ข้อมูลจากทีม CMS ของศูนย์ฯ ว่ามีโครงการที่
จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการราย
ย่อยในชุมชน มีการออกส�ำรวจหาผลิตภัณฑ์มา
เข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่พบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
สม ท�ำให้ดิฉันนึกถึงลูกค้ารายนี้ขึ้นมา หลังจาก
นั้นอีกไม่นานก็ได้มีโอกาสส่งมอบผลวิเคราะห์
ให้ลูกค้ารายเดิมอีกแล้ว และจากอากัปกิริยา
ลูกค้าก็บ่งบอกชัดเจนว่าผลไม่ผ่านอีกเช่นเคย
ตอนนั้นในใจก็รู้สึกเห็นใจลูกค้ามากๆ อยาก
ช่วยอะไรสักอย่าง จนท�ำให้นึกถึงโครงการของ
CMS ขึ้นมาได้
ดิฉันจึงตัดสินใจเข้าไปเรียนปรึกษากับ
ท่ า นรองศรั ณ ยา ธาราแสวง ท่ า นเป็ น รองผู ้
อ�ำนวยการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
ท่านเป็นเภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ที่มีความ
ช�ำนาญในการตั้งต�ำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ทราบมาว่าท่านช่วยดูโครงการนีอ้ ยู่ และท่านเคย
บอกไว้วา่ หากมีผปู้ ระกอบการทีม่ ปี ญ
ั หาอยาก
ได้รบั ค�ำปรึกษาด้านวิชาการเกีย่ วกับเรือ่ งพวก
นี้ ท่านยินดีที่จะช่วยให้ค�ำปรึกษา ดิฉันจึงลอง
เล่าเรื่องปัญหาของลูกค้ารายนี้ให้ท่านรองฟัง
พอท่านได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เกิดสนใจ ดิฉันจึง
ได้ตดิ ต่อกลับไปหาลูกค้าเพือ่ นัดหมายให้เข้ามา
พูดคุยกันที่ศูนย์ฯ และเมื่อมีการพูดคุย ตรวจ
สอบข้อมูลต่างๆจากผู้รับผิดชอบโครงการก็พบ
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ว่าลูกค้ารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเป้าหมายของโครงการพอดี ทางศูนย์ฯ
จึงพิจารณารับเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือ
ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ชุ ม ชนในเขต
สุขภาพที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ SME/OTOP เป็น
ที่เรียบร้อย
ดิฉันเองพอทราบเรื่องก็รู้สึกยินดีมาก
และรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้เป็นเหมือนกุญแจดอก
เล็กๆทีท่ �ำให้ศนู ย์ฯ บรรลุเป้าหมายได้ผปู้ ระกอบ
การเข้าโครงการ และลูกค้าก็มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่
ในช่วงการพัฒนา ดิฉันเองก็ยังคอยถามและก็
รูส้ กึ ดีทกุ ครัง้ ทีไ่ ด้ขา่ วความคืบหน้าในการพัฒนา
และหลังจากเหตุการณ์นี้ ท�ำให้ดฉิ นั เข้าใจแล้วว่า
ไม่ว่าเราจะได้รับงานที่ไม่ถนัด หรืองานนั้นจะดู
เล็กน้อยแค่ไหน แต่ถา้ เรารักและให้ใจกับงานนัน้
จริงๆ มันก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับหน่วย
งาน หรืออย่างน้อยที่สุด มันก็อาจจะสร้างความ
ภู มิ ใจ เ ล็ ก ๆ ไ ด ้ เ ห มื อ น อ ย ่ า ง นั ก เ ท ค นิ ค
ประชาสัมพันธ์คนนี้ค่ะ
นางสาวทิภัทราพร พานิช
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
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เส้นทางสู่

ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559

“

...สิ่งที่เราประสบความส�ำเร็จ
อย่างที่น่าพึงพอใจคือ เราสามารถ
เพาะเชื้อบาโทเนลลาที่เป็นสายพันธุ์ใน
ประเทศไทยได้ มีการรายงานการพบ
เชื้อบางสายพันธุ์เป็นครั้งแรก รวม
ทั้งได้เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่แยกได้จาก
ตัวอย่างสัตว์ตระกูลหนูและสัตว์ฟัน
แทะ รวมทั้งกวางในประเทศไทย ซึ่งได้
น�ำผลงานดังกล่าวไปน�ำเสนอตาม
การประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ ถือได้ว่า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข เป็นแหล่งข้อมูลการ
ศึกษาโรคบาโทเนลโลซิสที่ส�ำคัญและ
แห่งเดียวของประเทศไทย...

ต

ลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในฐานะผู้รับ
ผิดชอบงานด้านริกเก็ตเซีย ได้เรียนรู้และ
เข้าใจว่าการศึกษาวิจยั โรคติดเชือ้ ด้านนีค้ อ่ นข้าง
จ�ำกัดเนื่องด้วยขาดองค์ความรู้ในส่วนความรู  ้
พื้นฐานของเชื้อ ขาดแคลนเชื้อมาตรฐานอ้างอิง
และบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ อาจเนือ่ งด้วย
มีการศึกษาโรคเหล่านี้ค่อนข้างน้อย ไม่ได้มีคน
สนใจ รวมทัง้ การศึกษาต้องใช้งบวิจยั เป็นจ�ำนวน
มาก รวมทั้งใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จ
ตอนนีม้ โี รคอุบตั ใิ หม่ทเี่ ป็นโรคสัตว์สคู่ น
เกิดขึ้นมากมาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอง
จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม�่ำาศึกษาโรคเหล่านั้น การ
ศึกษาโรคติดเชื้อบาโทเนลลา (Bartonellosis)
เริ่มต้นด้วยการประสานขอความช่วยเหลือและ
ความร่ ว มมื อ จากผู ้ เชี่ ย วชาญญี่ ปุ ่ น จากมหา   
วิทยาลัยนิฮอง ที่สนับสนุนทุนเพื่อการฝึกอบรม
ที่ญี่ปุ่น สนับสนุนเชื้ออ้างอิงมาตรฐานเพื่อน�ำมา
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พัฒนาการเพาะเลีย้ งเชือ้ เพือ่ น�ำมาผลิตชุดตรวจ
มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจทางโลหิตวิทยา ด้วย
ข้อจ�ำกัดของลักษณะเชื้อและนโยบายทางด้าน
การควบคุมเชื้อต่าง ๆ เราไม่สามารถที่จะได้รับ
การสนับสนุนแอนติเจนเชื้อทุกอย่างจากหน่วย
งานอื่นอย่างต่อเนื่อง  
ทางสถาบันเองจึงต้องวางแผนออกเก็บ
ตัวอย่างในสัตว์รังโรคต่างๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุ
ของโรคบาโทเนลโลซิสรวมทั้งโรคสัตว์สู่คนอื่นๆ
ในประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น สัตว์
ในตระกูลหนู สัตว์กนิ แมลง สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
(สุนัข แมว) สัตว์ป่า (ลิง ช้าง เสือ กวาง) รวมทั้ง
ในตัวอย่างคนด้วย ในหลายๆ พื้นที่ครอบคลุม
เกือบทุกภาคของประเทศไทย โดยน�ำตัวอย่าง
ทั้งหมดมาทดสอบโดยวิธีทางโลหิตวิทยา การ
เพาะเชื้อ การศึกษาทางอณูชีววิทยา ซึ่งตลอด
เวลาที่ท�ำการศึกษาวิจัยได้ท�ำการวางพื้นฐาน
ส�ำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวไม่ว่าจะ
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เป็นการท�ำเอกสารมาตรฐานส�ำหรับการตรวจ
วินิจฉัย การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
การศึกษาความไว  ความจ�ำเพาะ  ความถูกต้อง
ของวิธมี าตรฐานการทดสอบ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
วิเคราะห์ตา่ งๆ  เพือ่ ก�ำหนดเป็นวิธมี าตรฐานและ
ใช้อ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวของ
ประเทศไทย
จากการวิจยั จะมีทงั้ งานทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ สิง่ ทีเ่ ราประสบ
ความส�ำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจคือ เราสามารถ
เพาะเชื้ อ บาโทเนลลาที่ เ ป็ น สายพั น ธุ ์ ใ น
ประเทศไทยได้ มีการรายงานการพบเชื้อบาง
สายพันธุเ์ ป็นครัง้ แรก รวมทัง้ ได้เชือ้ สายพันธุใ์ หม่
ทีแ่ ยกได้จากตัวอย่างสัตว์ตระกูลหนูและสัตว์ฟนั
แทะ รวมทัง้ กวางในประเทศไทย ซึง่ ได้น�ำผลงาน
ดังกล่าวไปน�ำเสนอตามการประชุมวิชาการต่างๆ
ทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติและเผยแพร่
บทความในวารสารนานาชาติที่มีชื่อเสียง ถือได้

ภาพโดย Karsten Paulick จาก Pixabay

ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็น
แหล่งข้อมูลการศึกษาโรคบาโทเนลโลซิสที่
ส�ำคัญและแห่งเดียวของประเทศไทย  
ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคบาโทเนลโลซิส
ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่น�ำโดยสัตว์สู่คน ส่วนใหญ่จะ
เป็นการศึกษาและพบผู้ป่วยในต่างประเทศ ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการติดต่อกันระหว่างประเทศมากขึ้น  
ท�ำให้มกี ารกระจายของโรคไปยังประเทศอืน่ มาก
ขึ้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาวิ ธี ก ารเฝ้ า ระวั ง และ
วินจิ ฉัยโรคจากพาหะ สัตว์ทเี่ ป็นพาหะและศึกษา
ต่อเนื่องในคนต่อไป เพื่อรองรับกับอุบัติการณ์
ของโรคทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในอนาคตเนือ่ งจากเป็นเชือ้
ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาวิธี และเปิดให้บริการโดย
ทางสถาบันหรือในประเทศไทย
จากผลงานวิจยั “โครงการการเฝ้าระวัง
เชิงรุกบาโทเนลโลซิสและการจ�ำแนกสายพันธุ์ที่
พบในสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย โดยวิธี multispacer sequence typing (MST)”  ทีด่ �ำเนิน
การตัง้ แต่ปี 2556-2559 โดยท�ำการเก็บตัวอย่าง
สัตว์ฟนั แทะจ�ำพวกหนูและสัตว์กนิ แมลงรวมทัง้
สิ้ น 860 ตั ว อย่ า ง ในพื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ดั ง นี้
นครพนม ตาก ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล  ชลบุรี
จันทบุรี และขอนแก่น สามารถจ�ำแนกชนิดหนู
และสัตว์กินแมลงได้ 16 ชนิด ท�ำการเพาะแยก
เชื้อในตัวอย่างเลือดและสามารถแยกเชื้อสาย
พั น ธุ ์ บ าโทเนลลาสายพั น ธุ ์ อ ้ า งอิ ง ที่ พ บได้ ใ น
ประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 99 สายพันธุ์

จากการศึกษาความแตกต่างทางอณู
พันธุศาสตร์ของเชื้อที่พบสามารถจ�ำแนกได้ทั้ง
สิ้น 9 สกุล ดังนี้ B. tribocorum, B. rattimassiliensis, B. elizabethae, B. queenslandensis, B. coopersplainsensis และพบการ
รายงานการแยกได้ครั้งแรกของเชื้อ B. henselae รวมทั้ ง การพบเชื้ อ สกุ ล ใหม่ 3 สกุ ล ใน
ประเทศไทย จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะน�ำเอา
แอนติเจนจากสายพันธุท์ แี่ ยกได้ไปศึกษาต่อเพือ่
หาความสัมพันธ์ของโรค น�ำไปผลิตชุดทดสอบ
มาตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคบา
โทเนลโลซิสส�ำหรับผู้ป่วย รวมทั้งพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
บาโทเนลโลซิสของประเทศไทย ผลงานดังกล่าว
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
กระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2559  
นายสัตวแพทย์ เดชา แปงใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

139

จากร้อยสู่ล้าน
การจัดการหนี้การค้า
ดิ
“
...ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนินการไม่ว่าจะ
เป็นรายได้รอการรับรู้ และลูกหนี้ค้าง
จ่าย เราสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
ทุกรายการ ปิดบัญชีรายได้รอการ
รับรู้ ส�ำหรับลูกหนี้ค้างจ่ายเราก็
สามารถปิดบัญชีลูกหนี้ค้างช�ำระ
หน่วยงานเอกชนทุกหน่วย และหน่วย
งานราชการที่เป็นลูกหนี้ ได้ถึง 14
หน่วยงาน มีเงินบ�ำรุงเพิ่มขึ้นจากปี
2559 จ�ำนวนหกล้านกว่าบาท ...

“
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ฉันได้รับมอบหมายจาก คณะท�ำงาน KM
ของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
ขอนแก่น   ให้มาเล่าประสบการณ์ในการท�ำงาน
เดิมตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการ ปี 2529 ดิฉัน
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการมาตลอด และเมื่อปี
2545 เปลี่ยนต�ำแหน่งมาเป็นเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี แต่เริม่ ปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี
เมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ตอนที่เปลี่ยนมา
ปฏิบตั งิ านเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดิฉนั ยัง
คิดว่าการปฏิบตั งิ านทีเ่ ราไม่เคยท�ำมาตลอดอายุ
ราชการ ยีส่ บิ กว่าปีจะท�ำได้ดไี หม แต่เมือ่ คิดดูแล้ว
คนอืน่ ยังท�ำได้ ท�ำไมเราจะท�ำไม่ได้ ดิฉนั ได้เรียนรู้
งานในหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง ในทุก ๆ ปี
งานการเงินและบัญชีทกุ หน่วยงานต้องพบเจอผู้
ตรวจสอบทั้ ง ภายในและภายนอก เมื่ อ
ปีงบประมาณ 2556 สิง่ ทีห่ นักใจคือ มีเงินรายได้
รอการรับรูป้ ระมาณหนึง่ ล้านห้าแสนบาท  เมือ่
งานการเงินและบัญชี ได้รับการตรวจสอบจาก
กลุม่ ตรวจสอบภายใน และได้รบั แจ้งให้หาเงินราย
ได้รอการรับรู้ให้ครบ โดยหาให้ได้ว่าเงินโอนมา
จากทีใ่ ด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว งานการเงินและบัญชี
จึงได้ช่วยกันดูข้อมูลการโอนเงินในสมุดบัญชี
ธนาคาร  มาตรวจสอบรหัสสาขาและรหัสค�ำย่อ

โทรประสานงานกับธนาคารสาขาที่โอนเงินเข้า
บัญชีขอหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งธนาคารก็ช่วย
เหลือเราอย่างดี โดยขอเวลาในการตรวจสอบก่อน
เนือ่ งจากข้อมูลค้างนาน เราจึงขอนัดวันเพือ่ ทาง
เราจะโทรสอบถามอีกครัง้ พร้อมขอส�ำเนาการโอน
ให้สง่ ทางจดหมาย หรือส่งโทรสารให้เราด้วย เรา
ได้รบั ความร่วมมือด้วยดี และประสานกับหน่วย
งานภายนอกทีค่ าดว่าจะโอนเงินให้ศนู ย์ฯ  และ
กรณีทโี่ อนผ่านระบบ GFMIS ก็ขอความช่วยเหลือ
จากส�ำนักงานคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง ขอ
ทราบว่าโอนจากหน่วยงานใด ท�ำให้สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินได้ทกุ รายการ
          ส�ำหรับลูกหนี้ค้างจ่ายก็มีมากเหมือนกัน
ทั้งๆ ที่ ศูนย์ฯ เราก็ท�ำหนังสือแจ้งหนี้ และ    
ทวงหนี้ ครั้งแรกได้แจ้งหนี้พร้อมส่งรายงานผล
การตรวจวิ เคราะห์ (โดยพิมพ์จ�ำนวนเงินใน
หนังสือน�ำส่งรายงานผลทดสอบ) ทุกครั้งที่เป็น
ลูกหนี้ และสรุปยอดค้างช�ำระทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง
ต่อมาเมื่อผู้บริหารเห็นว่ามีหนี้ค้างช�ำระจ�ำนวน
มากจึงได้ให้สรุปยอดแจ้งหนีท้ กุ 6 เดือน และทุก
3 เดือน ก็จะได้รับช�ำระเพิ่มขึ้นแต่หนี้ก็ยังลดลง
ไม่มาก ในปี 2560 ได้แจ้งหนี้รายเดือนทุกเดือน
จากการที่ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนินการไม่ว่า
จะเป็นรายได้รอการรับรู้ และลูกหนีค้ า้ ง
จ่าย เราสามารถออกใบเสร็จ
รั บ เ งิ น ไ ด ้ ทุ ก

รายการ ปิดบัญชีรายได้รอการรับรู้ ส�ำหรับลูก
หนี้ค้างจ่ายเราก็สามารถปิดบัญชีลูกหนี้ค้าง
ช�ำระหน่วยงานเอกชนทุกหน่วย และหน่วย
งานราชการที่เป็นลูกหนี้ ได้ถึง 14 หน่วยงาน
มีเงินบ�ำรุงเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จ�ำนวนหกล้าน
กว่าบาท (ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 22
ล้านบาทเศษ ปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน
เกือบ 29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทเศษ)
       จากที่ได้ด�ำเนินการถือเป็นงานในหน้าที่ๆ
งานการเงินและบัญชีต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ
อยู่แล้ว ซึ่งมิได้ละเลย แต่เนื่องจากภาระงาน
ประจ�ำจ�ำนวนมากต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ละเอียดรอบคอบ และมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งบุคลากร
ท�ำให้งานบางอย่างล่าช้าไปบ้าง ทางผู้บริหารได้
เล็งเห็นความส�ำคัญจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานอื่นมาช่วยในการค้นหา ประสานงาน งาน
ส�ำเร็จได้ดว้ ย ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ เพือ่ นร่วม
งานให้การช่วยเหลือ
นางยุภาภรณ์ บุตรยุทธ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
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ภาพโดย Kevin Schneider จาก Pixabay

การพัฒนางานด้วย

แรงบันดาลใจ
“

...ขณะท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ
ต้องวัดค่าจากภาพเอ็มอาร์ที่ได้
และค�ำนวณด้วยเครื่องคิดเลข
ซึ่งใช้เวลานานและบางครั้งก็
ค�ำนวณผิดพลาด ในช่วงปี
2558 กลุ่มงานมีบุคลากร
ท�ำงานเพียงคนเดียว จึงขอให้
คุณพรเทพมาช่วยตรวจสอบ
เครื่องด้วย คุณพรเทพท�ำให้เกิด
แรงบันดาลใจ ในการท�ำ
Application...

“

ภาพโดย Fathromi Ramdlon จาก Pixabay
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มื่อเจ้าหน้าที่จากกลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส�ำนักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ได้เข้าไปตรวจ
สอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งเอ็ ม อาร์ ไ อตามสถาน
พยาบาลต่างๆ มักพบค�ำถามว่า ตรวจอย่างไร ใช้
เกณฑ์อย่างไร มีข้อก�ำหนดของกรมวิทย์ไหม จึง
เป็นแรงบันดาลใจว่าจะต้องท�ำข้อก�ำหนดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ จึงเริ่ม
หาเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
เครือข่ายเห็นพ้องว่าเหมาะสมทีจ่ ะท�ำ ก็ได้ลงมือ
ท�ำเป็ น โครงการ จั ด ท�ำข้ อ ก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอตั้งแต่ปีงบประมาณ
2557 และ 2558
ถามว่าอุปสรรค มีไหม มีมากมาย เริ่ม
จากการค้นคว้าเอกสาร ความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ใช้ระยะพอสมควร แล้วแต่งตั้งคณะ
ท�ำงาน หน่วยงานภายในมี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
รังสีและเครื่องมือแพทย์เป็นประธาน รวมทั้ง
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทน
จ�ำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ เชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอนแก่น ศูนย์ฯ อุดรธานี ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี

(ย้ายไปอยู่ภูเก็ต) และ ศูนย์ฯ ชลบุรี รวมทั้งคุณ
พรเทพ จันทร์คณ
ุ าภาส และคุณยุทธนา บางม่วง
ส�ำหรับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ดร.สุวิทย์ แซ่
โค้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.เพชรากร หาญ
พานิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณวุฒศิ กั ดิ์ โรง
พยาบาลศรีนครินทร์ คุณกฤษฎางค์ โรงพยาบาล
ราชวิถี  คุณวิทชัย โรงพยาบาลกรุงเทพ  บริษัท
ยีอี เมดิคอลซิสเต็ม จ�ำกัด และบริษัท ซีเมนส์
จ�ำกัด จัดประชุมคณะท�ำงาน และเก็บข้อมูลผล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งเอ็ ม อาร์ ไ อเพื่ อ
ประกอบการจัดท�ำข้อก�ำหนด จนได้จดั พิมพ์และ
เผยแพร่ข้อก�ำหนดนี้ในปี 2558
ขณะท�ำการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
เอ็มอาร์ไอ ต้องวัดค่าจากภาพเอ็มอาร์ทไี่ ด้และ
ค�ำนวณด้วยเครื่องคิดเลข ซึ่งใช้เวลานานและ
บางครั้งก็ค�ำนวณผิดพลาด ในช่วงปี 2558
กลุม่ งานมีบคุ ลากรท�ำงานเพียงคนเดียว จึงขอ
ให้คณ
ุ พรเทพมาช่วยตรวจสอบเครือ่ งด้วย คุณ
พรเทพท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการท�ำ Application เพื่อให้การค�ำนวณมีความรวดเร็ว
และถูกต้อง หลังจากกลับจากการตรวจวันนัน้ ก็
คิด ว่ า ต้ องท�ำให้ ไ ด้ แล้ว Application ท�ำ
อย่ า งไร? วั น ต่ อ มาจึ ง เริ่ ม ค้ น คว้ า ศึ ก ษาทาง
อินเตอร์เน็ต แล้วลงมือทดลองเขียน Application ด้วยคอมพิวเตอร์เก่าๆ สมัยปี 2552 ช้าบ้าง
ระบบปฏิบัติการไม่รองรับบ้าง จนแก้ไขและ
สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ ใช้เวลาครึ่งปี แล้วลอง
ทดสอบและน�ำไปใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งเอ็ ม อาร์ ไ อจริ ง หาค่ า ผิ ด พลาดโดย         

ทวนสอบกับเครือ่ งคิดเลข พบว่าไม่มคี า่ ผิดพลาด
(ไม่มกี ารปัดเศษทศนิยม) จนปัจจุบนั ยังคงใช้งาน
Application ร่วมกับการตรวจเครื่องเสมอมา
เนือ่ งจากสติก๊ เกอร์ส�ำหรับติดเครือ่ งซึง่
เป็นการแสดงว่าเครื่องได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว มีใช้เพียงสติก๊ เกอร์ทมี่ สี ญ
ั ลักษณ์
ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านัน้ (สัญลักษณ์ Q)
อยากจะใช้สติ๊กเกอร์นี้ จึงพยายามด�ำเนินงาน
ให้ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบ จนได้รบั การรับรอง ISO/IEC 17025
เมื่อปี 2560
และนีค่ อื ความภาคภูมใิ จ ทีไ่ ด้พฒ
ั นางาน
ด้วยแรงบันดาลใจ ขอให้ทกุ คนมีแรงบันดาลใจก็จะ
สามารถท�ำให้เกิดความส�ำเร็จขึน้ ได้ ไม่วา่ งานใดๆ
นายอภิชนันท์ คงธนะ
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
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แรงบันดาลใจ
ในการจัดท�ำ“ทีเอชพี”
ใ

“

...วิธีการท�ำให้ได้เป็นต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยเลือกจาก
สมุนไพรที่ได้รับความนิยมน�ำไปใช้ในต�ำรับ
ยาแผนโบราณ และความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม...

“
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นรั้วลูกกรงสีขาวที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว
ขจี เป็นที่ตั้งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งมีอาคารสมัยใหม่หลายหลังตั้งเรียงรายกัน
และมีตัวเลขก�ำกับไว้ในแต่ละอาคาร อาคารที่
ท�ำงานอยูอ่ าคาร 2 เป็นอาคาร 6 ชัน้ ในกลุม่ งาน
ต�ำรายาของประเทศไทยและกลุม่ ตรวจคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสกิ ส์ 3 ซึง่ ท�ำงานเกีย่ วข้อง
กันในส่วนของสมุนไพรในด้านควบคุมคุณภาพ
และน�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อก�ำหนดมาตรฐาน
สมุนไพรมาจัดท�ำเป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานของ
สมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อบรรจุในต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ซึ่งเป็นต�ำรายาที่ประกาศระบุในต�ำรา
ยาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้
เ ป ็ น ต�ำ ร า ย า อ ้ า ง อิ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ประเทศไทย
โดยต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไม่ใช่
ต�ำรายาเล่มเดียวที่ระบุต�ำรายา ยังมีต�ำรายาอื่น
จากประเทศมหาอ�ำนาจ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ซึง่ เป็นต�ำรายาทีพ่ มิ พ์ออก
มาอย่างสม�่ำเสมอในทุกปี แต่ต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทยไม่เป็นเช่นนัน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นแรง

บันดาลใจในการมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะท�ำให้ต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยมีจ�ำนวนของมอโน
กราฟ (monograph) ของสมุนไพรที่ใช้ใน
ประเทศให้ครอบคลุมมากที่สุด และมีความ
สม�ำ่ เสมอในการพิมพ์ออกมาของต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยในแต่ละปีเช่นเดียวกับต�ำรายา
จากต่างประเทศ จึงสมัครทุนไปศึกษาดูงานการ
จัดท�ำต�ำรายาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ น�ำมา
ปรับใช้ในการจัดท�ำต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย และพยายามหาเครื อ ข่ า ยไม่ ว ่ า จะเป็ น
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเองและอาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพือ่ ท�ำให้งานก้าวหน้าไปด้วย
ความรวดเร็ว ดังค�ำทีว่ า่ นกไม่มปี กี คนไม่มเี พือ่ น
ขึ้นที่สูงไม่ได้ และท�ำให้เกิดความส�ำเร็จตามมา
มากมาย ตั้งแต่ฉบับรวมเล่ม THP 2016, THP
2017
วิธีการท�ำให้ได้เป็นต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย โดยเลือกจากสมุนไพรที่ได้รับ
ความนิยมน�ำไปใช้ในต�ำรับยาแผนโบราณ และ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จัดหา
สมุนไพรให้ได้ 12 แหล่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้ง
ทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางเคมีฟิสิกส์ โดยต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการจัด
ท�ำรวมถึงจัดท�ำร่างมอโนกราฟและน�ำมาเข้า
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความถูก
ต้องของข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
และถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด จากนั้ น ส่ ง ต่ อ ให้ ค ณะ
อนุกรรมการด้านบรรณาธิการตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งทางภาษาอี ก ครั้ ง เพื่ อ จั ด พิ ม พ์ อ อกสู ่

สาธารณชน โดยต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
ที่ได้ในแต่ละฉบับเป็นประโยชน์แก่ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยใช้เป็นต�ำราอ้างอิงในการขึน้
ทะเบียนยา และน�ำมาซึง่ ชือ่ เสียงขององค์กร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ฉบับรวมเล่มหน้าปกทีเ่ ป็นดอกไม้
สีเหลือง คือดอกคูน และดอกดาวเรือง เป็น
แนวคิดจากผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ที่ ม องเห็ น ถึ ง ความส�ำคั ญ ของต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยและด้วยส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
งานหนักตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์   ยิ่ง
ท�ำให้ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้ เนื่องจาก
เป็นฉบับรวมเล่มที่รวบรวมมาตรฐานสมุนไพรที่
บรรจุในต�ำรายาเล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบันเข้า
ด้วยกันและมีการเพิม่ เติมมาตรฐานสมุนไพรของ
มอโนกราฟใหม่ๆ เข้าไปด้วย
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะท�ำให้ต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยมีความทันสมัยด้วย
การออกเป็นแผ่นบันทึกแบบอัดแน่น หรือทีเ่ รียก
กันว่า แผ่นซีดี ในอนาคตอีกด้วย ต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) จึงเป็นทรัพย์สินทางความรู้ของส�ำนัก
ยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ที่เห็นเป็นรูปธรรมและถูกน�ำไปใช้เพื่อก่อเกิด
ประโยชน์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการ
ศึกษาและทางธุรกิจ ซึ่งจะสรุปเป็นกลอนดังนี้
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THP คืออะไร ใครรู้บ้าง				
คือต�ำรา ที่ใช้อ้าง ทางกฎหมาย
คือต�ำรา มาตรฐานยา สมุนไพรไทย 		
หรือคือ Thai Herbal Pharmacopoeia
คือต�ำนาน รวมพลัง ที่ยิ่งใหญ่			
คือเครือข่าย ที่ครอบคลุม ทุกแห่งหน
คือการบูรณาการ รัฐชุมชน			
คือต�ำรา ที่เปี่ยมล้น ด้วยผลงาน
สยวส ช่วยรวบรวม รุ่นต่อรุ่น			
กรมฯ เกื้อหนุน นโยบายรัฐ จัดประสาน
ศูนย์วิทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร พร้อมงบประมาณ
อีกทั้งท่าน กรรมการ มาด้วยใจ
ช่วยรังสรรค์ ช่วยเกื้อกูล และหล่อหลอม		
วิเคราะห์พร้อม ข้อมูลเพียบ ช่วยแก้ไข
เพื่อต�ำรา มาตรฐานยา สมุนไพรไทย 		
น�ำไปใช้ สู่สากล เป็นผลงาน
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นางสาวกรวิกา จารุพันธ์
และนางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด

พลังหิ่งห้อย
สูแ่ สงเอกซเรย์
ชื่
“
...ตัวที่หนึ่งก็คือ ผู้
บริหาร ซึ่งเปรียบเสมือนหัวเรือ
ใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนงานต่างๆ
ให้เดินสู่ความส�ำเร็จ หิ่งห้อยตัวที่
สอง คือตัวดิฉันเองซึ่งเป็นนัก
ฟิสิกส์รังสีคนเดียวใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
1/1 เชียงราย หิ่งห้อยตัวที่สาม
คือ เพื่อนร่วมงาน หิ่งห้อยตัวที่สี่
คือ เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบ หิ่งห้อยตัวที่ห้า คือ แผน
งานที่ร่วมกันจัดท�ำขึ้นมา หิ่งห้อย
ตัวสุดท้ายที่ส�ำคัญไม่แพ้กันก็คือ
งบประมาณ...

อเรือ่ ง พลังหิง่ ห้อยสูแ่ สงเอกซเรย์ การตัง้ ชือ่
เรื่องนี้มาจากการเล่าลือว่าหิ่งห้อยหกตัวถึง
จะอ่านหนังสือได้เปรียบเปรยถึงเจ้าหน้าที่ที่มา
ปฏิบัติงานรังสีและเครื่องมือแพทย์เป็นหิ่งห้อย
ตัวน้อยหนึ่งตัว แต่หิ่งห้อยตัวน้อยตัวเดียวนี้ถึง
จะพยายามเปล่งแสงเท่าใดก็ไม่สามารถท�ำให้
อ่านหนังสือได้ หนังสือในที่นี้ก็คืองานรังสีและ
เครื่องมือแพทย์
           ดิฉันปฏิบัติงานอยู่ที่งานรังสีและเครื่อง
มือแพทย์ ซึ่งตอนที่ดิฉันมาปฏิบัติงานใหม่ๆนั้น
งานรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ ยังไม่มเี จ้าหน้าทีซ่ งึ่
เป็ น นั ก ฟิ สิ ก ส์ รั ง สี ที่ จ ะด�ำเนิ น งานรั ง สี แ ละ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ นี้ เ ลย ระบบในการด�ำเนิ น
เอกสารก็ยงั ไม่มี แม้แต่เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจ
สอบคุณภาพเครือ่ งเอกซเรย์ซงึ่ เป็นงานหลักของ
งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ก็ยังไม่มี ช่วงแรกๆ
ทีด่ ฉิ นั ปฏิบตั งิ านก็ได้รบั ผิดชอบงานใหญ่คอื การ
ออกสเปคเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
เอกซเรย์ที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อ ดิฉันรู้ว่าจะ
ได้เครือ่ งมือก็ดใี จมาก แต่ในใจคิดว่าตายแน่ๆเลย
เราไม่เคยท�ำงานแบบนีเ้ ลย ดิฉนั คิดหนักในการอ
อกสเปคเครือ่ งมือ แต่แล้วก็คดิ ขึน้ ได้วา่ ดิฉนั ยังมี
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“

พีๆ่ รังสี ทีอ่ ยูส่ �ำนักรังสีและทีอ่ ยูศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ต่างๆ ดิฉันไม่รอช้ารีบโทรปรึกษาพี่ๆ
รังสีทั้งหลาย พี่ๆรังสีให้ค�ำปรึกษาได้ดีมาก และ
เพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างาน ต่างก็ให้ค�ำ
ปรึกษาช่วยเหลือ ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
(ผู้อ�ำนวยการ) ที่รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ แล้วการจัดซื้อ
เครือ่ งมือในตอนนัน้ ก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดีทกุ ประการ
การที่ได้เครื่องมือมานั้นเป็นการเริ่มต้นงานของ
ดิ ฉั น คื อ การออกตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ ง
เอกซเรย์ ใ ห้ แ ก่ โ รงพยาบาล ซึ่ ง ดิ ฉั น มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานในด้านนี้มาบ้างแล้ว
ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เครื่องมือมา
ในตอนแรกของการออกตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่ งเอกซเรย์ระบบเอกสารในตอนนัน้
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ดูเหมือนจะวุน้ วายมาก เพราะยังไม่มกี ารจัดการ
ระบบเอกสารเกี่ ย วกั บ งานรั ง สี ก ่ อ นหน้ า นี          ้
ณ ตอนนัน้ ดิฉนั ทัง้ ออกตรวจเครือ่ งเอกซเรย์และ
วุ่นวายกับเรื่องเอกสารต่างๆ วันเสาร์ อาทิตย์
ต้องมาเคลียร์เอกสารต่างๆ แม้แต่เวลานอนดิฉนั
ยังฝันเห็นแต่งานที่ยังไม่ลงตัว ต่อมาผู้บริหาร (ผู้
อ�ำนวยการ) เรียกดิฉันสอบถามเรื่องงานรังสี ใน
ตอนนั้นดิฉันกลัว ผอ. มาก คิดในใจว่า ผอ. ต้อง
ว่าดิฉันแน่ๆเลย พอเข้าไปในห้องผู้บริหาร แต่
กลับไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เลยชักนิด ผู้บริหาร
ถามดิฉนั ถึงปัญหาของงานรังสีทมี่ ี หรือ ปัญหาที่
ท�ำให้ท�ำงานเดินหน้าล�ำบาก ดิฉนั ชีแ้ จงถึงปัญหา
ต่ า งๆ ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง เรี ย กประชุ ม งานรั ง สี งาน
บริหาร งาน กพว. เพือ่ จัดระบบการบริหารต่างๆ
เกีย่ วกับงานรังสี ซึง่ จัดระบบกันตัง้ แต่เอกสารเข้า

มาขั้ น ตอนแรกจนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ในการ การแพทย์ ที่ให้ค�ำปรึกษาและให้ก�ำลังใจกลับ
ปฏิบัติงานกับการจัดระบบครั้งแรกๆก็ค่อนข้าง มาฮึดสู้กับปัญหาต่างๆ
จะวุน่ วาย แต่อาศัยความเป็นพีเ่ ป็นน้องในหน่วย
นางสาวปิยะนุช ฤทธิธรรม
งานช่วยกันรวมตัวกันท�ำงานเป็นทีม มีปญ
ั หาขัน้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ตอนไหนก็จะคุยกันทันทีแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยที่ไม่มีใครว่าใครผิดว่าใครถูกทั้งนั้น ในที่สุด
ระบบงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ก็ด�ำเนินงาน
ภายใต้ระบบงานที่มีระเบียบและน�ำไปสู่การจัด
แผนการออกตรวจเครื่ อ งเอกซเรย์ ป ระจ�ำปี
2560 ประสบความส�ำเร็จและสามารถปฏิบัติ
งานตามวัน เวลา ที่นัดหมายได้อย่างสมบูรณ์
ภายใต้ความส�ำเร็จนี้ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ
หิ่งห้อยตัวน้อยๆทั้ง 6 ตัว ตัวที่หนึ่งก็คือ ผู้
บริหาร ซึ่งเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่คอยขับ
เคลือ่ นงานต่างๆ ให้เดินสูค่ วามส�ำเร็จ หิง่ ห้อย
ตัวที่สอง คือตัวดิฉันเองซึ่งเป็นนักฟิสิกส์รังสี
คนเดียวในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1
เชียงราย หิ่งห้อยตัวที่สาม คือ เพื่อนร่วมงาน
หิ่งห้อยตัวที่สี่ คือ เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบ หิง่ ห้อยตัวทีห่ า้ คือ แผนงานทีร่ ว่ มกันจัด
ท�ำขึน้ มา หิง่ ห้อยตัวสุดท้ายทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั ก็
คืองบประมาณ
ภายใต้การท�ำงานเป็นทีมและผูบ้ ริหาร
มองเห็นถึงปัญหาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เผชิญ
อยู่ และลงมาช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีโดยที่
ไม่ปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไป สิ่งที่ส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่ากันเลยก็คือก�ำลังใจที่เพื่อนร่วมงานทั้ง
ในที่ท�ำงานและพี่ๆรังสีจากศูนย์วิทยาศาสตร์
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ถ้าไม่ลอง ‘ก้าว’
จะรู้ได้อย่างไรว่าเรา
‘วิ่ง’ ได้
จ

ากความส�ำเร็จในการพัฒนาวิธีการหาปริมาณเมทแอมเฟตา
มีนในปัสสาวะด้วยเครื่องมือ GC-MS โดยเทคนิคการเตรียม
ตัวอย่างด้วย Headspace ได้เป็นแห่งแรก และได้ถา่ ยทอดวิธใี ห้กบั
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง วิธีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของการตรวจวิเคราะห์ให้สามารถรายงานผลเป็นปริมาณ
ตัวเลขได้ถกู ต้อง ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ตรวจวิเคราะห์สูงกว่าวิธีเดิม (TLC) ถึง 6 เท่า ลดการใช้และการ
สัมผัสสารเคมี   ลดการปนเปื้อนสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และใช้ปริมาณตัวอย่างในการตรวจ
วิเคราะห์น้อยลง 10 เท่า  ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ท�ำให้
ลูกค้าพึงพอใจ
แรงบันดาลใจของความส�ำเร็จ คือ ความต้องการใน
การเพิ่มศักยภาพของงานให้ดีขึ้น ตอบผลตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายได้ และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล หลักความคิดทีท่ �ำให้
เกิดความส�ำเร็จเกิดจากการกล้าที่จะก้าวออกมาจาก comfort
zone กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม
นางสาวรัชนีกร บุญธรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
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ภาพโดย David Mark จาก Pixabay

ตัวน้อย
เปลี่ยนความคิด
สู่นักวิทย์ที่ภูมิใจ
จ

ากเด็กนักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ที่มี
ความประทับใจหลายๆอย่าง จึงมีความฝันที่อยากจะมาท�ำงานที่นี่ ถือ
เป็นโชคชะตาของเราทีส่ ามารถเข้ามาท�ำงานในทีแ่ ห่งนีไ้ ด้ โดยการเริม่ จากการ
เป็นลูกจ้างเหมาบริการจนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรวมระยะเวลา 5 ปี ความภาค
ภูมใิ จทีไ่ ด้ท�ำงานในต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือได้ชว่ ยเหลือผูบ้ ริโภค
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการกินอาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก (ผงบุก) ทีม่ อี าการแพ้ แผล
เปือ่ ยทัง้ ตัวจนเกือบเสียชีวติ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตัดสินใจเก็บตัวอย่าง
ดังกล่าวมาส่งตรวจ และตรวจพบว่ามีไซบูทามีนปลอมปน แพทย์จึงท�ำการ
รักษาทัน ต่อมาเมื่อได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างแพร่หลาย เช่น
ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ สื่อโทรทัศน์รายการตีสิบ ในวันที่ 25 มีนาคม
2557 โดยผู้บริโภคดังกล่าวได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่แท้จริง พร้อมแจ้งว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการตรวจพบไซบูทามีนที่มีอันตราย คือ ท�ำให้เกิดภาวะไต
วาย มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือด อาจท�ำให้เสียชีวิตได้
ด้วยความอดทน มุ่งมั่นมานะในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างนีใ้ ห้ออกมาจนส�ำเร็จได้ จึงรูส้ กึ ดีใจและมีความภูมใิ จ
เป็ น อย่ า งมากในการท�ำงานมองตั ว อย่ า งมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ขึ้ น ที่ ส ามารถท�ำ
ประโยชน์แก่องค์กรและประเทศชาติได้
นายวัชระ วาริน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ภาพโดย PublicDomainPictures จาก Pixabay

151

กว่าจะมาเป็น
ชุดทดสอบสารปรอท
ในวันนี้
“
...ขณะที่รอผลแลปเครื่อง
ส�ำอางอยู่ที่หน้าตู้ดูดควัน จึงหยิบ
จานหลุมขึ้นมาป้ายครีมลงไป ตัก
สารเคมีตัวที่เคยหาไว้ใส่ลงไปในครีม
แล้วใช้ไม้จิ้มฟันคนให้เข้ากันแต่ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังไม่ทิ้ง เมื่อ
เอาสารอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้มือของ
ฉันในห้องแลป เติมลงไปในจานหลุม
เดิม ผลปรากฏเกิดการเปลี่ยนสีขึ้น
ทันที.....ดิฉันรู้สึกมีความหวัง จึง
ทดลองซ�้ำ ทั้งตัวอย่างที่มีและไม่มี
สารปรอท พบว่าผลการทดลอง
สอดคล้องกับผลของวิธีมาตรฐาน
ทุกตัวอย่าง...

“
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ต

ลอดอายุการท�ำงานกว่า 10 ปีของลูกจ้าง
ชั่วคราวคนหนึ่ง  กับความภาคภูมิใจและ
ความประทั บ ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น เริ่ ม ต้ น จากที่ ดิ ฉั น
ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กลุม่ งานยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค์  หน้าที่ทุกๆวันขอดิฉัน คือการ
ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องส�ำอาง และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา ขณะนั้นดิฉันท�ำงาน
พร้อมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่ง
งานวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับการ
สกัดสารทีไ่ ด้จากการเลีย้ งเชือ้ จุลนิ ทรียช์ นิดหนึง่
น�ำไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตร  
เมื่ อ จบการศึ ก ษา มี ค วามตั้ ง ใจและ
อยากจะน�ำสารนั้นไปต่อยอดสร้างงานวิจัยดีๆ
ให้เกิดขึ้นกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3

นครสวรรค์ ประกอบกั บ นโยบายของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีส่ ง่ เสริมและกระตุน้ ให้
เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชุดทดสอบ  
จึงเริม่ ค้นคว้าและหาข้อมูลจนพบข้อมูลวิจยั ฉบับ
หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบโลหะพิษของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหาสารเคมีในตู้เก็บ
สารเคมี พบว่ามีสารเคมีตัวนั้นอยู่และไม่ถูกใช้
งานมานานแล้ว ประกอบกับในช่วงเวลานั้นชุด
ทดสอบหาสารปรอทของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ยังไม่ครอบคลุมสารประกอบของปรอท
ทุกกลุ่ม ตรวจได้เฉพาะสารปรอทแอมโมเนีย
ท�ำให้ผลการทดสอบบางตัวอย่างเมือ่ เทียบกับวิธี
มาตรฐานผลไม่สอดคล้องกัน จึงเกิดความคิดใน
ใจขึน้ ว่า...ท�ำไมไม่มชี ดุ ทดสอบสารปรอททีต่ รวจ
ได้ครอบคลุม และใช้งา่ ยกว่าเดิม ประเภทหยดๆ  
คนๆ แล้วอ่านผลได้เลย...
ขณะที่รอผลแลปเครื่องส�ำอางอยู่ที่
หน้าตูด้ ดู ควัน จึงหยิบจานหลุมขึน้ มาป้ายครีม
ลงไป  ตักสารเคมีตวั ทีเ่ คยหาไว้ใส่ลงไปในครีม  
แล้ว ใช้ ไ ม้ จิ้ ม ฟั น คนให้เข้ากันแต่ไม่พ บการ
เปลีย่ นแปลง แต่กย็ งั ไม่ทงิ้ เมือ่ เอาสารอีกชนิด
หนึ่งที่อยู่ใกล้มือของฉันในห้องแลป เติมลงไป
ในจานหลุมเดิม ผลปรากฏเกิดการเปลีย่ นสีขนึ้
ทันที.....ดิฉนั รูส้ กึ มีความหวัง จึงทดลองซ�ำ 
้ ทัง้
ตัวอย่างที่มีและไม่มีสารปรอท พบว่าผลการ
ทดลองสอดคล้องกับผลของวิธีมาตรฐานทุก
ตั ว อย่ า ง จึ ง รี บ กลั บ ไปค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล เพื่ อ
ยืนยัน ก็ได้ค�ำตอบว่าเป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบ
สารปรอทได้จริงๆ ณ เวลานั้น ความรู้สึกของ

ดิฉันทั้งดีใจและตื่นเต้นมาก ดิฉันบอกเล่าเรื่อง
ราวนีใ้ ห้นอ้ งๆ พีๆ่ และผูบ้ ริหาร ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
และช่ ว ยกั น พั ฒ นารู ป แบบ ขั้ น ตอนในการ
ทดสอบ และจัดท�ำข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง จนส�ำเร็จเป็นชุดทดสอบสารปรอทใน
เครือ่ งส�ำอาง เผยแพร่ผลงานและได้รบั รางวัลที่ 2
จากการแสดงผลงานโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และในที่ สุ ด ชุ ด ทดสอบสารปรอทใน
เครือ่ งส�ำอางก็ได้ถกู วางจ�ำหน่าย ซึง่ ได้รบั กระแส
การตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้น่าใช้ ปัจจุบันทั่วทั้งประเทศใช้ชุด
ทดสอบสารปรอทในเครื่องส�ำอางที่ฉันเป็นผู้
ริ เริ่ ม คิ ด ค้ น    ในการเฝ้ า ระวั ง เครื่ อ งส�ำอาง
อันตราย ถือเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชิ้นส�ำคัญ ที่ช่วยในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน ท�ำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในการท�ำหน้าที่
ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์คนหนึง่ เพียงเท่า
นีฉ้ นั ก็มคี วามสุขมากแล้ว......ท้ายนีข้ อขอบคุณผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในความส�ำเร็จทุกท่านค่ะ
นางสาววชิราภรณ์ พุ่มเกตุ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
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อยู่ที่ เรียนรู้
ก
“
...ตลอดเวลาที่ผ่านมามีทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่าง
การฝึกปฏิบัติงาน แต่สิ่งเหล่านี้ย่อม
จะหมดไป เพียงเพราะข้าพเจ้าพร�่ำ
บอกตัวเองเสมอๆว่า เราต้องรู้จัก
เรียนรู้ แก้ปัญหา และน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขการท�ำงาน ...

“
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ารพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถือ
เป็นหนึ่งในโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดังนัน้ กลุม่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ที่ 6 ชลบุ รี จึ ง ได้ ท�ำโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้ อ งกั น ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ในพื ช ผั ก และผลไม้ ขึ้ น
เนื่ อ งจากได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ด้ า น
อาหารของผูบ้ ริโภค และเพือ่ ตอบสนองนโยบาย
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ภาพโดย Hermann Traub จาก Pixabay

ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) และการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ ไทย
แลนด์ 4.0
หากย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ปี ง บประมาณ
2555 ถื อ เป็ น ปี แรกที่ ข ้ า พเจ้ า บรรจุ เข้ า รั บ
ราชการ ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มงานอาหาร ศูนย์
วิทย์ฯ ชลบุรี วางแผนทีจ่ ะด�ำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์สาร
เคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในพืชผักและผลไม้ ดัง
นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ รั บ ผิ ด ชอบในโครงการนี้
ท่ามกลางความไม่พร้อมด้านต่างๆ เช่น บุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี ตลอดจนระยะ
เวลาที่ จ�ำกั ด ท�ำให้ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ ง
ปฏิบตั กิ ารฯ ในช่วงระยะเวลาแรกๆเป็นไปอย่าง
ล่าช้าและมีความยากล�ำบาก การด�ำเนินงานต้อง
แข่งขันกับเวลา ขณะเดียวกันนั้น ด่านอาหาร
และยาแหลมฉบัง ชลบุรี ก็ได้ส่งตัวอย่างพืชผัก
และผลไม้สดตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีป้องกัน
ก�ำจัดแมลงด้วยเช่นกัน
ดังนั้นในการด�ำเนินงานจึงต้องแข่งขัน
กับเวลาะ ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเก็บเกี่ยว
ความรู้และฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานตลอด
จนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆไปพร้อมๆกัน โดยในช่วงแรกข้าพเจ้าน�ำ
ตั ว อย่ า งที่ ท างด่ า นอาหารและยาฯ ส่ ง ตรวจ
วิเคราะห์ไปฝึกวิเคราะห์ ณ ส�ำนักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารในทุกๆ ขัน้ ตอน ท่ามกลาง

ความไม่พร้อมในเรื่องต่างๆ ก็ยังมีความโชคดีที่
ข้าพเจ้าได้รู้จักกับพี่ๆ น้องๆ ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื และ
ยาสัตว์ตกค้าง ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ที่ได้กรุณาให้การอบรม ค�ำแนะน�ำต่างๆ
ตลอดจนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้การพัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการของศูนย์วิทย์ฯ ชลบุรี ในครั้งนี้
และในปีงบประมาณ 2557 นั้นเอง
ศูนย์วิทย์ฯ ชลบุรี ก็สามารถพัฒนาศักยภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการตรวจวิ เ คราะห์ ส ารเคมี
ตกค้างจากยาฆ่าแมลงในพืช ผักและผลไม้ใน
เบื้ อ งต้ น ได้ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ และสามารถให้
บริการตรวจวิเคราะห์ได้ ผลของความส�ำเร็จใน
ครั้งนี้มาจากความเพียรพยายามและความร่วม
มือของพีน่ อ้ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนั้ เอง
และในส่วนของข้าพเจ้าเองก็เกิดจากความทุม่ เท
และมีความตั้งใจในการท�ำงาน
ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมามีทงั้ ปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน แต่
สิ่งเหล่านี้ย่อมจะหมดไป เพียงเพราะข้าพเจ้า
พร�่ำบอกตัวเองเสมอๆว่า เราต้องรู้จักเรียนรู้
แก้ปัญหา และน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการท�ำงาน
ซึ่งถ้าเราท�ำงานใดๆ ก็สามารถที่จะประสบผล
ส�ำเร็จได้หากเรารู้จักค�ำว่า …..อยู่ที่(การ)เรียน
รู้....
นายจิรเดช นาสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
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สมาร์ท

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ภูเก็ต 4.0
เ
“
...หลังจากได้ใช้งาน
โปรแกรมจัดการตัวอย่าง Lab for
Phuket อย่างเต็มระบบทุกกลุ่มงาน
ท�ำให้สามารถออกรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว...

“

ภาพโดย Lalmch จาก Pixabay
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มื่อข้าพเจ้าได้ย้ายงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มายังศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  11/1 ภูเก็ต การย้าย
งานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังจังหวัดภูเก็ต
นั้น ท�ำให้รู้ว่าศูนย์ฯยังไม่มีฐานข้อมูล และยัง
ไม่มีโปรแกรมการจัดการตัวอย่างที่เก็บข้อมูล
ช่วยในการท�ำงานประจ�ำ โดยในปี พ.ศ. 25572558 ได้ วิ เ คราะห์ ก ารด�ำเนิ น งานที่ ต ้ อ ง         
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งเอกซเรย์แล้วน�ำไปออก
รายงานการตรวจวิเคราะห์ แบบพิมพ์รายงาน
โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู ้บริ โ ภคด้า นสาธารณสุ ข กลุ่ ม งาน
ชันสูตร ใช้เวลานานในการท�ำรายงานผลและท�ำ
งานซ�้ำๆ ท�ำให้เกิดแนวความคิดที่จะต้องหา
เครื่องมือสารสนเทศมาช่วยในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ช่วยในการออกรายงานผล และการรวบรวม
ข้อมูล  
จึ ง ได้ ด�ำเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ด�ำเนินงานและการสังเกตการณ์ด�ำเนินงานใน

สภาวะปกติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภูเก็ต โดยใน
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 วิเคราะห์ขอ้ มูลและปรับ
การด�ำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ปรับแบบ
ฟอร์ม ยกเลิกเอกสารทีม่ กี ารท�ำซำ 
�้ และปรับปรุง
ระบบการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ระบบ ให้การ
ด�ำเนิ น งานหนั ง สื อ เข้ า หนั ง สื อ ออกให้ ป รั บ
เปลี่ ย นโปรแกรมให้ ถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บ
สารบรรณ และในช่วงปี พ.ศ. 2559 มีการปรับ
งานให้สอดคล้อง และรองรับการเก็บข้อมูลแบบ
RDBMS (Relational Database) เตรียมความ
พร้อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้พอเพียง โดยปี พ.ศ.
2560 ได้ ตั้ ง งบประมาณขอจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ผลักดัน
ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 คน และ
ได้คดั เลือกบริษทั มาวิเคราะห์ระบบและปรับย้าย
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลและจัดท�ำ
โปรแกรม Lab for Phuket โดยด�ำเนินการไป
พร้ อ มกั บ การปรึ ก ษาหารื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ศูนย์ฯ
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ามารถเริม่ ใช้โปรแกรม Lab
for Phuket อย่างเต็มระบบได้ทกุ กลุม่ งานคือได้
ก�ำหนดวันที  ่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นวันยกเลิกการ
ด�ำเนินงานออกรายงานผลแบบเดิมให้มาใช้งาน
โปรแกรมอย่างเต็มระบบ และจากความร่วมมือ
ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ความพร้อมใจท�ำให้
การรวมพลังความสามัคคีพลังมดงานที่ท�ำให้
ศูนย์ฯ ภูเก็ต สามารถยกเลิกการออกรายงาน
ผลแบบเดิมทีใ่ ช้ระบบ Manual พิมพ์รายงาน
ไม่มีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ความร่วมมือ

ร่วมใจของเจ้าหน้าทีท่ กุ คน สามารถยกเลิกการ
ท�ำงานในรูปแบบเดิมได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม
2560
หลั ง จากได้ ใช้ ง านโปรแกรมจั ด การ
ตัวอย่าง Lab for Phuket อย่างเต็มระบบทุก
กลุ ่ ม งานท� ำ ให้ ส ามารถออกรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และความผิดพลาด
ได้มากขึน้ เหลือเพียงความผิดพลาดในการรับ
ตัวอย่างจากการคัดลอกข้อมูลของลูกค้าก่อน
เข้ า ระบบ Lab for Phuket เพี ย ง 2-3
ตัวอย่างต่อเดือน การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูลมีการค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องค้นจากเอกสาร สามารถค้นข้อมูลจาก
ระบบได้ทนั ที ข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ส่งผลให้องค์กรพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ได้มาก
ขึ้นและน�ำข้อมูลวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ ได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง และในปี พ.ศ. 2561 มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเห็นชัดเจน ในเรื่องความรวดเร็วการออก
รายงานผลการค้นหาข้อมูล ท�ำให้บคุ ลากรมีองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
สามารถวิ เ คราะห์ ง านที่ ต นเองท�ำอยู ่ แ ละน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในภาระงานปกติได้
มีโปรแกรมการจัดการตัวอย่าง Lab for Phuket
ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ และ
ฐานข้อมูลที่ท�ำให้การค้นหาได้อย่างสะดวกและ
ง่ า ยขึ้ น สามารถน�ำข้ อ มู ล ไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
วางแผนและก�ำหนดทิศทางขององค์กรได้
นายจเร วุฒิศาสน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
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เพื่อรอยยิ้มที่

ปลายด้ามขวาน
“

...ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12 สงขลา พัฒนาระบบ
บริการทางห้องปฏิบัติการตรวจ
หาไวรัสเมอร์สและไข้หวัดใหญ่
ได้แก่ ด้านปฏิบัติการเชิงรุกร่วม
กับทีมควบคุมโรคในพื้นที่ ด้าน
วิชาการ ด้านการสื่อสาร ด้าน
เครื่องมือ ระบบรายงานผล และ
เปิดให้บริการรับตัวอย่างตลอด
24 ชั่วโมง สามารถลดระยะเวลา
การรายงานผลจากเดิม 24
ชั่วโมง เหลือเพียง 8 ชั่วโมง ได้
ร้อยละ 100 จากจ�ำนวนตัวอย่าง
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น..

“
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รคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรค   
เมอร์ส พบรายงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555
และปัจจุบันยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในแถบ
ประเทศตะวั น ออกกลาง ประเทศไทยมี ช าว
มุสลิมทีเ่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์และอุมเราะห์
ในประเทศซาอุอาระเบียเป็นประจ�ำทุกปี และ
ร้อยละ 80 ของผู้เดินทางไปแสวงบุญเป็นชาว
มุสลิมจากภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
และสงขลา จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการน�ำเชื้อเข้า
ประเทศ ผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธี
ฮัจญ์จะถูกคัดกรองอย่างเข้มข้น ตามนิยามของ
ผู้ป่วยที่ต้องด�ำเนินการสอบสวนโรค (Patient
under investigated: PUI) เพื่อเฝ้าระวังโรค   
เมอร์ส หากพบผู้ป่วยสงสัยต้องแยกกักผู้ป่วย
หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลซึ่งมีห้องแยก
ของแต่ละจังหวัดซึ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 12
สงขลา จึงพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติ
การตรวจหาไวรัสเมอร์สและไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

ด้านปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับทีมควบคุมโรคใน
พื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร ด้านเครื่อง
มื อ ระบบรายงานผล และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารรั บ
ตัวอย่างตลอด 24 ชั่วโมง สามารถลดระยะเวลา
การรายงานผลจากเดิม 24 ชั่วโมง เหลือเพียง 8
ชั่วโมง ได้ร้อยละ 100 จากจ�ำนวนตัวอย่างที่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี 2558 และปี 2559 ค่า
มัธยฐานของระยะเวลารายงานผล มีค่าเท่ากับ
6.4 ชั่วโมง ท�ำให้ลดผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ลดความเครียดของผูป้ ว่ ยหรือผูส้ มั ผัส
ทีถ่ กู แยกกักให้สามารถเดินทางกลับภูมลิ �ำเนาได้
เมื่อผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ลดจ�ำนวนวันที่
ต้องอยู่โรงพยาบาล ลดอัตราการครองเตียงใน
โรงพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
ถูกต้องรวดเร็วจะท�ำให้จ�ำหน่ายผู้ป่วยได้เร็ว ลด
การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย ส่ ว น
บุคคล (PPE) ส�ำหรับการป้องกันอันตรายเฉพาะ
บุคคลได้ ลดความเครียดของบุคลากรด้านการ
รักษาพยาบาล และลดผลกระทบต่อภาพรวม
ของประเทศ คือ ไม่ท�ำให้เกิดภาวะตื่นตระหนก
เนื่ อ งจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ร้ า ยเรง
เพราะหากเกิดการแพร่กระจายของเชือ้ โรคจะส่ง
ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ถือเป็นความส�ำเร็จของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ที่สามารถ
รองรับสถานการณ์เฝ้าระวังที่เข้มข้นสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
จากการปรับระบบการท�ำงานเชิงรุก
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ภาพโดย Ebrahim Amiri จาก Pixabay

ในพืน้ ที่ ท�ำให้การเฝ้าระวังโรคเมอร์สเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ จากการ
ด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมายังไม่พบผูป้ ว่ ยโรคเมอร์สจาก
กลุม่ ผูก้ ลับจากแสวงบุญ ซึง่ เป็นความส�ำเร็จร่วม
กันของทุกหน่วยงาน ทัง้ ทีมควบคุมโรค ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ท�ำให้
ประชาชนในพืน้ ทีช่ ายแดนด้ามขวาน อันได้แก่
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ปลอดภัย
จากโรคเมอร์สและชีวติ ทีเ่ ป็นปกติสขุ
การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ:
ตรวจหาไวรัสเมอร์สและไข้หวัดใหญ่
ในผู้กลับจากพิธีฮัจญ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย
นางวไลลักษณ์ กาญจนพิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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อยู่รอด ปลอดภัย
“

...กฎ 5 รู้ ได้แก่
รู้ งานที่ปฏิบัติว่ามีอันตราย
อย่างไร มีขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างไร
รู้ การเลือกใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์
รู้ วิธีการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์
รู้ ข้อจ�ำกัดการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์
รู้ วิธีการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์...

“

ภาพโดย jdn2001cn0 จาก Pixabay
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afety หรือ ความปลอดภัย หมายถึง การที่
ร่างกายปราศจากอุบัติภัยหรือทรัพย์สิน
ปราศจากความเสียหายใดๆ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์หรือ
สั ต ว์ ต ้ อ งการความปลอดภั ย ทั้ ง สิ้ น ความ
ปลอดภัยจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทําของตนเอง
ในปี 2560 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา ได้ท�ำการส�ำรวจและหาสาเหตุ
ของการเกิดเหตุไม่พงึ ประสงค์หรือทีไ่ ม่ปลอดภัย
ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธี
หรือไม่ถูกขั้นตอน ความประมาท พลั้งเผลอ
เหม่อลอย การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภั ย ในการทํ า งาน การทํ า งานโดยไม่ มี
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล การแต่งกาย
ไม่เหมาะสม รวมถึงการทาํ งานโดยสภาพร่างกาย
และจิตใจไม่ปกติ เช่น ป่วย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อ
เป็นการป้องกันและสื่อสารกับบุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ ซึ่งต้องท�ำงานร่วมกัน ศูนย์ฯ จึงได้จัดตั้ง
คณะท�ำงานด้ า นความปลอดภั ย ฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยในการท�ำงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี
รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของ
ศูนย์ฯ ในการเป็นห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงที่น่าเชือ่
ถือ ซึ่งคณะท�ำงานดังกล่าวได้มีการพูดคุยถึง
ปัญหา/ อุปสรรคต่างๆ ที่พบภายในศูนย์ฯ และ

ร่วมกันด�ำเนินการจัดการปัญหาและอุปสรรคดัง
กล่าวให้ ดี ขึ้ น โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวคือ การ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาศัยหลักการ 5 ส. สู่การ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เช่ น สะสาง หมายถึ ง การ
แยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้ สะดวก หมาย
ถึงการจัดการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวด
หมู่ สะอาด หมายถึงการท�ำความสะอาดเครื่อง
มือ เครือ่ งจักรอุปกรณ์ สถานทีก่ อ่ นและหลังการ
ใช้งาน สุขลักษณะ หมายถึงผู้ปฎิบัติงานต้อง
รักษาสุขอนามัยของตัวเอง เครือ่ งมือ และสถาน
ที่, สร้างนิสัย หมายถึงการสร้างนิสัยที่ดี อีกทั้ง
ยังใช้กฎ 5 รู้ ได้แก่ รู้ งานทีป่ ฏิบตั วิ า่ มีอนั ตราย
อย่างไร มีขั้นตอนการท�ำงานอย่างไร รู้ การ
เลือกใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ รู้ วิธกี าร
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ รู้ ข้อจ�ำกัด
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ รู้ วิธีการ
บ�ำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ใน
ส่วนของการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สารเคมี ศูนย์ฯ ได้มีการน�ำโปรแกรมอย่างง่าย
เข้ามาช่วยด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการจัดการ คือโปรแกรม
ChemInvent ซึ่งเมื่อมีการน�ำโปรแกรมดัง
กล่าวเข้ามาใช้ ท�ำให้พบว่าศูนย์ฯ มีสารเคมี
เหลือใช้ สารเคมีที่ต้องก�ำจัดอยู่เป็นจ�ำนวน
มาก สารเคมีที่สามารถแบ่งปันหรือใช้ร่วมกัน
ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ซึ่งท�ำให้เกิด
การด�ำเนินการในระบบ 5 ส. เป็นวัฏจักรต่อไป
เรือ่ ยๆ เกิดเป็นระบบมากขึน้ การปฏิบตั งิ านและ
ห้องปฏิบัติการมีความเป็นมาตรฐานสากลเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท�ำงานของ

ศูนย์ฯ เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือและผูป้ ระกอบการทัง้ ภาค
รัฐและเอกชนเกิดความไว้วางใจที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฯ ต่อไป
ความปลอดภัยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการท�ำงานที่
ต้องสัมผัสกับสารเคมีซงึ่ มีความเสีย่ งต่อการได้รบั
อันตรายจากสารเคมีหรืออันตรายจากการปฏิบตั ิ
งานกับสารเคมีที่ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธี ดังนั้นการ
รู้จักเรื่องของการท�ำงานที่ปลอดภัย หลักการ
ท�ำงานที่ปลอดภัยจึงจําเป็นมาก สิ่งที่ต้องค�ำนึง
ถึงเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย ใน
การปฏิบัติงานหากมีการป้องกันไม่รัดกุมเพียง
พออาจมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตราย หรือ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและ
เครื่องมือได้ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมี
เครือ่ งมือและความประมาทของผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
นอกจากนีส้ ภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อากาศ แสง
สว่าง เสียง การวางผังโรงงาน เป็นต้น สิ่งต่างๆ
ดังกล่าวนี้หากมีความบกพร่องอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ ขณะเดียวกันอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ จะส่ง
ผลโดยตรงต่อการได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานและหัวใจของการ
ท�ำงาน ผู้ท่ีปฏิบัติได้ดีจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ
นางกุลธิดา อ�ำพันธ์ทอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

161
161

การศึกษาเรื่อง

สารก่อภูมิแพ้
ในเรณูหญ้า

“

...เมื่อได้วิธีเก็บเรณูหญ้าและพืชชนิดอื่นๆได้ ท�ำให้สามารถสกัดโปรตีนที่ใช้
ทดสอบภูมิแพ้ในเรณูหญ้า และพืชชนิดอื่นๆได้ เป็นที่แรกในประเทศไทย ต่อมาสามารถ
ผลิตชุดน�้ำยาทดสอบภูมิแพ้จากเรณูหญ้าร่วมกับบริษัทเกรทเตอร์ฟาร์ม่า และผลิต
วัคซีน (Allergen Immunotherapy) ส�ำหรับรักษาผู้ป่วยที่แพ้เรณูหญ้า และพืชชนิด
อื่นๆ ที่โรงพยาบาลศิริราช..

“
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ปั

จจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่แพ้เรณูหญ้า และพืช
ชนิดต่างๆในประเทศไทยมากขึน้ แต่ขอ้ มูล
การศึกษาทางด้านนี้ยังมีจ�ำนวนจ�ำกัดอยู่ ซึ่ง
ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญในการศึกษา คือไม่
สามารถเก็บเรณูทตี่ อ้ งการใช้ในการศึกษาทีก่ อ่ ให้
เกิดภูมแิ พ้ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าต้องการศึกษาและ
สั่งซื้อเรณูที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้จากต่างประเทศนั้น
มีราคาสูงถึง 10,000-20,000 บาทต่อกรัม ดัง
นัน้ เพือ่ ให้จดั หาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการศึกษาวินจิ ฉัย
โรค และการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากเรณูหญ้า
และพืชชนิดอืน่ ทางผูว้ จิ ยั ได้คดิ ค้นวิธใี นการเก็บ
เรณูเพื่อใช้ในการทดลอง และใช้ในการรักษาต่อ
ไป
จากการศึกษาท�ำให้มีความส�ำเร็จใน
การคิดค้นวิธีเก็บเรณูที่ใช้ในการทดลองเรื่อง
สารก่ อ ภู มิ แ พ้ ใ นเรณู ห ญ้ า ได้ เ ป็ น ที่ แรกใน
ประเทศไทย ตามชนิดทีม่ รี ายงานการก่อภูมแิ พ้
ในคน เช่น เรณูจากหญ้าแพรก หญ้าขน หญ้า
พง รวมถึงเรณูจากพืชชนิดอื่นๆ เช่น ผักโขม
กก เป็นต้น โดยมีวิธีการคือ เก็บดอกหญ้าที่ยัง
ไม่บาน หรือมีการบานเป็นบางส่วนมาปักลงใน
flora foam แล้วทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ดอก
หญ้าบาน เมื่อดอกหญ้าบานแล้วท�ำการเคาะ
เพื่อให้เรณูตกมาที่รองรับส�ำหรับเก็บ แร่งด้วย
ตะแกรงแร่งที่ขนาดต่างๆ กันเพื่อให้ได้เรณู
หญ้าที่มีความบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อน ท�ำการดูด
ความชื้นส่วนเกินด้วย silica gel และ เก็บไว้

ในตู้แช่งแข็งอุณหภูมิ ลบ 80 องศาเซลเซียส
เมือ่ ได้วธิ เี ก็บเรณูหญ้าและพืชชนิดอืน่ ๆ
ได้ ท�ำให้สามารถสกัดโปรตีนที่ใช้ทดสอบภูมิแพ้
ในเรณูหญ้า และพืชชนิดอื่นๆได้ เป็นที่แรกใน
ประเทศไทย ต่อมาสามารถผลิตชุดน�ำ้ ยาทดสอบ
ภูมิแพ้จากเรณูหญ้าร่วมกับบริษัทเกรทเตอร์
ฟาร์ม่า และผลิตวัคซีน (Allergen Immunotherapy) ส�ำหรับรักษาผูป้ ว่ ยทีแ่ พ้เรณูหญ้า และ
พืชชนิดอื่นๆ ที่โรงพยาบาลศิริราช
ผลงานดังกล่าว ได้จดสิทธิบัตรวิธีการ
สกัดโปรตีนที่ได้จากเรณูหญ้าและพืชชนิดอื่นๆ
ในนามของคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เนือ่ งจากงานนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรพิษวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกรวิชญ์ สมคิด
สถาบันวิจัยสมุนไพร
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สมาร์ทองค์ความรู้ออนไลน์
จากศูนย์วิทย์เชียงราย
						 สู่เครือข่าย
จุ

“

องค์ความรู้ในการใช้แบบ
ประเมินออนไลน์ ได้น�ำมาเป็นรูปแบบ
การประเมินความรู้ของหน่วยงานใน
การจัดการอบรมทุกครั้งและน�ำมา
ขยายผลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ
อบรมด้านวิชาการภายในหน่วยงาน
การประเมินศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ
ออนไลน์ เป็นต้น และยังเป็นต้นแบบ
การประหยัดทรัพยากรทั้งกระดาษ
หมึกพิมพ์ งบประมาณ รวมทั้งระยะ
เวลาที่ต้องใช้ในการประเมินผลใน
แต่ละครั้งด้วย

“
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ดเริม่ ต้นมาจากกลางปีงบประมาณ 2560 ได้
มีการจัดอบรมให้แก่พนี่ อ้ ง อสม. เป็นจ�ำนวน
มากเป้าหมายถึง 1,900 คน ภายในระยะเวลา 1
เดือน จึงมีหลักคิดทีต่ อ้ งการให้เกิดความคล่องตัว
ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการจัดท�ำเอกสารและส่ง
เสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้พัฒนาการ
ประเมินผลความรู้ ก่อน-หลังการอบรมผ่านแบบ
ประเมิน online (Google form) กับ อสม. ถือว่า
เป็นครัง้ แรกทีน่ �ำมาใช้ในการทดสอบ ทราบผลการ
ประเมินความรู้ได้ทันที ข้อมูลสามารถน�ำไป
วิเคราะห์ในรายละเอียดได้ และอสม.เกิดความคุน้
ชินในการใช้มอื ถือ และเริม่ เข้าถึงการใช้ Application ต่าง ๆ ในระหว่างการประเมินเราจะได้พดู คุย
กับพีน่ อ้ ง อสม. เราเห็นถึงความตัง้ ใจ แม้จะยากใน
ครัง้ แรกทีใ่ ช้ แต่เมือ่ ใช้ได้ รอยยิม้ และความมัน่ ใจก็
เกิดขึน้ ซึง่ จุดนีเ้ ป็นแรงบันดาลใจ อสม.ท�ำได้ พวก
เราท�ำได้ เกิดความตัง้ ใจพัฒนาเครือ่ งมือให้พนี่ อ้ ง
อสม.น�ำไปใช้ประโยชน์ เพือ่ สุขภาพของชุมชน ส่วน
หนึง่ ของการอบรมให้ความรูแ้ ก่ อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชมุ ชน ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในความรับผิดชอบของตนเอง คือ
การประเมินความรูก้ อ่ นและหลังการอบรม

ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1
เชี ย งรายได้ น�ำรู ป แบบการประเมิ น ออนไลน์
(Google form) ผ่านมือถือ มาใช้ประเมินความ
รู้ก่อนหลั ง การอบรม อสม.วิท ยาศาสตร์ก าร
แพทย์ชุมชนในช่วงปลายปี 2560 โดยอบรม 7
รุ่น รวมจ�ำนวน อสม.ทั้งสิ้นที่ผ่านการประเมิน
ความรูอ้ อนไลน์ 1,335 คน จากทัง้ สิน้ 1,574 คน
(ร้อยละ 85) และในปี 2561 ได้น�ำมาใช้ในการ
อบรม อสม. โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (Com Med Sci)
ไปแล้ว 24 แห่ง จ�ำนวน อสม. 450 คน ใช้แบบ
ประเมินออนไลน์ 388 คน (ร้อยละ 86) จากการ
ใช้รูปแบบการประเมินความรู้ทางหน่วยงานได้
ประหยัดกระดาษจ�ำนวน 14,148 แผ่น (28 รีม)
ไม่ได้ใช้เวลาการตรวจประเมินความรู้เพราะ
สามารถดู ผ ลได้ ทั น ที วิ ท ยากรสามารถน�ำ
ประเด็นที่ผู้รับการอบรมยังไม่ทราบมาเน้นให้
ความรู้ ท�ำให้มีประสิทธิภาพของการอบรมมาก
ขึน้ และท�ำให้การสือ่ สาร Application หน้าต่าง
แจ้งเตือนภัย ไปถึงการใช้งานกับ อสม.ที่ง่ายขึ้น
เพราะคุน้ ชินกับการใช้มอื ถือแล้ว ทีส่ �ำคัญได้รอย
ยิ้มจาก อสม.ผู้รับการอบรม “เพิ่งรู้นะว่ามือถือ
ก็ท�ำอย่างนีไ้ ด้” “ดีเลยหมอ อบรมเสร็จรูค้ ะแนน
เลย” “ได้คะแนนเยอะ ท�ำให้มั่นใจขนาด” เมื่อ
คุ ้ น ชิ น กั บ การใช้ ง านมื อ ถื อ การขยายการใช้
งานการเฝ้าระวังด้วย Application ก็เริม่ เกิดขึน้
“แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้”
นอกจากนัน้ ระหว่างการท�ำงานได้เกิด
ทีมงานของเราเองขึ้น ในการสื่อสารการใช้

โทรศัพท์มือถือในการประเมินความรู้ ทีมงาน
ได้ เรี ย นรู ้ ก ารสื่ อ สารกั บ ผู ้ อื่ น ภายนอกห้ อ ง
ปฏิบตั กิ าร สัมผัสถึงความเป็นชุมชนจาก อสม.
เรียกได้ว่า อสม.เรียนรู้กับเรา และเราก็เรียนรู้
กับ อสม. การท�ำงานในลักษณะนีเ้ ปรียบเทียบ
ได้ว่า “เราไม่ได้แค่จ้องมองบันได แต่เราเริ่ม
เดินขึน้ ไป” นีค่ อื จุดเริม่ ต้นจากการลดกระดาษ
สู่มือถือ ให้เข้าถึง อสม. มาพบกับรอยยิ้ม เรา
ท�ำได้
องค์ ค วามรู ้ ใ นการใช้ แ บบประเมิ น
ออนไลน์ ได้น�ำมาเป็นรูปแบบการประเมินความ
รู้ของหน่วยงานในการจัดการอบรมทุกครั้งและ
น�ำมาขยายผลในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ การอบรมด้าน
วิชาการภายในหน่วยงาน การประเมินศูนย์แจ้ง
เตือนภัยฯ ออนไลน์ เป็นต้น และยังเป็นต้นแบบ
การประหยัดทรัพยากรทั้งกระดาษ หมึกพิมพ์
งบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
ประเมินผลในแต่ละครั้งด้วย สุดท้ายยังสามารถ
สร้างทีมงานให้มคี วามรูแ้ ละสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีน�ำมาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้
นายอุกฤษณ์ สุกใส
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
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จอฟ้าพาเพลิน

“

...จากการศึกษาการ
ท�ำงานของ ไวรัส sality อย่าง
จริงจัง พบว่า สาเหตุหลักของ
การแพร่กระจายไวรัสตัวดังกล่าว
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
นั้นมาจากระบบปฏิบัติการ windows จากช่องโหว่ที่ชื่อ SMB
V1 ซึ่งไวรัสจะเข้าไปท�ำลายไฟล์
นามสกุล .exe .sys ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์รวมไปถึง antivirus
ซึ่งมีนามสกุล .exe ด้วยเช่นกัน
ส่งผลให้ antivirus ไม่สามารถ
ท�ำงานได้เพราะระบบปฏิบัติการถูก
ท�ำลาย...

“
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นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และ Internet กับหน่วยงานภายในกรมฯ รวม
ถึงเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาคทั้ง 14
แห่ง ให้สามารถใช้งานร่วมกัน ติดต่อสื่อสาร
ถึงกันได้ทั้งหมดซึ่งดิฉัน (นางสาวชุติมา  โพธิ์
ป้อม) ปฏิบตั งิ านในส่วนทีด่ แู ลการเชือ่ มโยงเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์นี่ด้วย
   
เมื่ อ ประมาณเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
2561 ทางศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เริ่ ม
ปรึกษาเข้ามายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามี
เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการขึ้นจอสีฟ้าและ
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ windows ได้พร้อมๆกันจ�ำนวน 20 เครื่อง ซึ่งได้
วิเคราะห์และสรุปสาเหตุว่าเกิดจากไวรัสที่ชื่อ
ว่า “sality” และแจ้งวิธี/แนวทางแก้ไขไปยัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ คือต้อง Format

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลง windows ใหม่จึงจะ
สามารถแก้ไขได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เริม่ มีการแลกเปลีย่ นวิธี
แก้ ไ ขกั น ภายในกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง (DIO) และกลุ่มผู้ปฏิบัติ
งานด้าน IT
   
จนเมือ่ ประมาณต้นเดือนมีนาคม พบว่า
ผู้ใช้งานของหน่วยงานส่วนกลางแจ้งซ่อมเข้ามา
ว่าคอมพิวเตอร์มีอาการจอฟ้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์
ละไม่ต�่ำกว่า 10 เครื่อง และทางศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหลักเรือ่ งการ
จั ด การปั ญ หาไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ คื อ นาย
กนกพิญช์ จันทร์สุวรรณ ได้ด�ำเนินการศึกษา
การท�ำงานของ ไวรัส sality อย่างจริงจัง พบ
ว่า สาเหตุหลักของการแพร่กระจายไวรัสตัวดัง
กล่าวผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยัง
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อื่ น ๆ นั้ น มาจากระบบ
ปฏิบัติการ windows จากช่องโหว่ที่ชื่อ SMB
V1 ซึ่งไวรัสจะเข้าไปท�ำลายไฟล์นามสกุล
.exe .sys ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์รวมไปถึง
antivirus ซึง่ มีนามสกุล .exe ด้วยเช่นกัน ส่ง
ผลให้ antivirus ไม่สามารถท�ำงานได้เพราะ
ระบบปฏิบัติการถูกท�ำลาย จึงได้ถ่ายทอดวิธี
การป้องกันและแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงผูใ้ ช้งานทัว่ ไปได้
ทราบ ก็คือต้อง update patch windows ให้
เป็นปัจจุบนั หรือลง patch ทีป่ ดิ ช่องโหว่ MS17010 (Eternalblue) เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่
กระจายและป้องกันการโจมตีของไวรัส sality  
ถ้าไม่ด�ำเนินการจะท�ำให้ไวรัสแพร่กระจายอย่าง

รวดเร็วและอาจท�ำลายข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญของ
องค์กร  ซึง่ ทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็เริม่ คิดว่าขนาดของศูนย์ตอ้ ง format 20 เครือ่ ง
ก็คิดว่าหนักแล้ว ถ้าส่วนกลางประมาณ 800
เครื่อง ช่างมีแค่ 2 คนจะเป็นอย่างไร
ขณะนัน้ พีป่ ทั มา อยูส่ นิ (รองผูอ้ ำ� นวย
การศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการ) จึง
เรี ย กประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ข องศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดท�ำโครงการตอบโต้ไวรัสจอ
ฟ้าพร้อมกับตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ซึ่งมีหน้าที่
ด�ำเนินการปิด patch Eternalblue ให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลาง
อย่างเร่งด่วน โดยต้องด�ำเนินการกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นประมาณ 800 เครื่อง และ
ขอความร่วมมือเครือข่าย DIO ให้ช่วยด�ำเนิน
การ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   ส�ำหรับ
วิธีการแก้ไขปัญหามีจ�ำนวน 6 ขั้นตอนและได้
เผยแพร่ ใ ห้ กั บ เครื อ ข่ า ย DIO ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ใช้ชื่อ folder ว่า
“แผ่นมหัศจรรย์” ประกอบด้วย
1.ตรวจสอบประวัติจอฟ้า
2.ตรวจสอบช่องโหว่ MS17-010
3.เปิดอัพเดท windows และปิดช่อง
โหว่
4.ถ้ า อั พ เดทไม่ ไ ด้ ใ ห้ น� ำ  Tool ใน
folder แก้ปัญหาอัพเดท
นางอนัญญา ประเสริฐนิธิบูรณ์
และ นางสาวชุติมา โพธิ์ป้อม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คลิ๊กทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ต้องมาด้วยตัวเอง
“

...หน่วยงานต้องยก
ระดับเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้รับบริการ ต้องก�ำหนดหลัก
การและแนวทางเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบพัฒนาการให้
บริการ โดยให้มีช่องทางการให้
บริการทันสมัย สะดวก มีระบบที่
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถ
ลดเวลาและขั้นตอนการให้บริการ
ลดความเสี่ยงของการทุจริต...

“
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ระชาชนหรือผู้รับบริการที่ต้องสัมผัสหรือ
ใช้บริการภาครัฐ มักประสบปัญหาความไม่
สะดวก มีความล�ำบากในการรับบริการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบความ
เป็นจริง โดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของ
ผู้รับบริการ ซึ่งแยกเป็นปัญหาส�ำคัญๆ ของการ
ให้บริการ ดังนี้ (1) ขาดความชัดเจน มีขนั้ ตอนที่
ซับซ้อน (2) ไม่สะดวกเพราะต้องติดต่อหน่วย
งานด้วยตนเอง (3) บริการใช้เวลานาน (4) ความ
เสี่ยงต่อการทุจริต  
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของการ
บริการทดสอบเครื่องเอกซเรย์พบว่า มีขั้นตอน
ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ผู้รับบริการยื่นหนังสือ
ขอรับบริการ (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์)
ฝ่ายบริหารลงรับหนังสือ ฝ่ายบริหารส่งหนังสือ
ไปที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย์  
ห้องปฏิบตั กิ ารฯ แจ้งรายละเอียดตัวอย่างพร้อม
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สง่ กลับทีฝ่ า่ ยบริหารเพือ่
แจ้งผู้รับบริการ ผู้รับบริการช�ำระค่าบริการโดย
ส่ง ตั๋วแลกเงิน หรือ ดราฟท์ ให้หน่วยงาน การ
เงินลงรับเงินเข้าระบบส่งหลักฐานการช�ำระเงิน
ให้ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ แจ้ ง
ก�ำหนดการทดสอบให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารทราบ
ประกอบกับผู้รับบริการ มักนิยมส่งใบร้องขอให้
บุคลากรในแผนกทางช่องทางต่างๆ เช่น เฟส
ไลน์ อีเมล เป็นต้น ท�ำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมากและยังไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัด

ว่ า แผนกได้ รั บ หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วแล้ ว หรื อ ยั ง
เนื่องจากผู้รับบริการบางรายส่งแล้วไม่ประสาน
แจ้งให้ทราบ อีกทั้ง ระบบต่างๆ เหล่านั้น เป็น
ช่องทางการสื่อสารส่วนบุคคลของบุคลากร จึง
เสี่ยงต่อการไม่ได้รับเอกสารเหล่านั้น
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานต้ อ งยกระดั บ เพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ต้อง
ก�ำหนดหลักการและแนวทางเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบพัฒนาการให้บริการ โดยให้มี
ช่องทางการให้บริการทันสมัย สะดวก มีระบบ
ทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน สามารถลดเวลาและขั้นตอนการให้
บริการ ลดความเสี่ยงของการทุจริต เพราะท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านทางธนาคาร และสิง่ ที่
ส�ำคัญที่สุดต้องตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและ
ด�ำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
นายสุทัศน์ เทียนพิมพ์ใหม่
และ นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

169

เปิดใจใฝ่รู้

สู่มาตรฐานอย่างมั่นใจ

“

...การบันทึกผลการ
ตรวจสอบเอกสารให้ครอบคลุม
การตรวจประเมินตามข้อก�ำหนด
ISO/IEC 17025 และสื่อสาร
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
กลุ่มงานทุกคนรวมถึงผู้แทน
ห้องปฏิบัติการที่น�ำส่งเอกสาร
ด้วยตนเอง สร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อก�ำหนด
มาตรฐานร่วมกัน...

“
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ภญ.อมรา วงศ์ พุ ท ธพิ ทั ก ษ์ ” นั ก
วิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ บุคลากร
ต้ น แบบผู ้ เ ป็ น ที่ เ คารพรั ก ของชาวกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ปลูกฝังวางรากฐาน
และพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ แม้จะ
มีโอกาสได้ปฏิบัติงานกับท่านเพียงไม่นานนัก
ก่ อ นที่ ท ่ า นจะอ�ำลาต�ำแหน่ ง ประธานคณะ
กรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข แต่สิ่งที่ท่านท�ำให้เห็นตลอดมา
คื อ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การของระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยการสื่อสาร
อย่าง “เปิดใจ” ตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วย
ความเมตตาต่อทุกคนทีร่ ว่ มงาน ท�ำให้เกิดความ
ตระหนักรูว้ า่ การจะท�ำงานใดไม่วา่ จะยากแค่ไหน
ขอเพียง “เปิดใจ” ก็จะพบหนทางที่ดีกว่าเสมอ
ในการท�ำงานเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม รั บ รองมี ค วาม
“มั่นใจ” ในการตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
จ�ำเพาะของห้องปฏิบัติการ เกิดการเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารและทีมงาน
อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการใช้แบบฟอร์มบันทึกผล
การตรวจสอบเอกสารที่ จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้

เอกสารที่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก�ำหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภายใต้ค�ำขวัญ
“เปิ ด ใจ ใฝ่ รู ้ คู ่ คุ ณ ธรรม น� ำ หลั ก วิ ช าการ
มาตรฐานสากล” สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 คน เป็น 4 คน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน
โดยวิธีการทบทวนตัวเองว่า “เปิดใจ”
มากพอหรือยังในการท�ำงานตามที่ได้รับมอบ
หมาย โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารที่ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีป่ ระกอบด้วยเอกสารระบบคุณภาพ
และเอกสารทางวิชาการ โดยเฉพาะในสาขาทีไ่ ม่
คุน้ เคยและไม่มพี นื้ ฐานมาก่อน แต่ตอ้ งตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเป็ น ปั จ จุ บั น ตามข้ อ
ก�ำหนดมาตรฐาน รวบรวมประเด็นปัญหาจาก
ทุกช่องทาง เช่น จาก Feed back ของผู้ตรวจ
ประเมิน ห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการให้ข้อมูลทาง “วาจา” ตลอดจนปัญหา
การจัดท�ำสรุปรายงานผลการตรวจประเมินที่
ต้องทบทวนตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน
มากเพือ่ การท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนห้องปฏิบตั กิ าร
และผู้ตรวจประเมินในการน�ำเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรองห้อง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุพบว่าจุด
เริม่ ต้นของปัญหาคือ “ความไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู
ต้อง” ของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการตรวจ
ประเมิน และความไม่มั่นใจในการตรวจสอบ
เอกสารของเจ้ า หน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้

กระบวนการตรวจประเมินไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
“ใฝ่รู้” ศึกษาข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร และ
ขออนุญาตไปเป็นผู้ประสานงานในการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการ (Onsite assessment)
เพือ่ ทราบปัญหาจากหน้างานจริง ยอมรับความ
“ไม่รู้” ของตน พร้อมทั้งใช้โอกาสศึกษาเรียนรู้
ทางวิชาการจากผู้ตรวจประเมินที่เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยตัง้ เป้าหมายคือน�ำความรูม้ า
ใช้ส�ำหรับการตรวจสอบเอกสารของห้องปฏิบัติ
การทั้งด้านระบบคุณภาพและด้านวิชาการทุก
สาขา และปรับปรุง Worksheet for ISO/IEC
17025 documents check (WS 07 15
001/1)
ส�ำหรั บ การบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบ
เอกสารให้ครอบคลุมการตรวจประเมินตามข้อ
ก�ำหนด ISO/IEC 17025 และสื่ อ สารกั บ          
เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกลุ ่ ม งานทุ ก คนรวมถึ ง      
ผู้แทนห้องปฏิบัติการที่น�ำส่งเอกสารด้วยตนเอง
สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อก�ำหนด
มาตรฐานร่วมกัน กรณีผู้แทนห้องปฏิบัติการมา
ส่งเอกสารเองจะได้รับทราบผลการตรวจสอบ
ภายในวันเดียว หากมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนใน
ประเด็นใดก็จะมีการอธิบายสร้างความเข้าใจข้อ
ก�ำหนด ท�ำให้ห้องปฏิบัติการเตรียมเอกสารได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ใช้ อ ้ า งอิ ง ได้ ต ลอด
กระบวนการตรวจประเมินและรับรอง
นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
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เมื่อฉันต้องมาเป็น
ครู (จ�ำเป็น)
“
...หนูก็เริ่มจากการเตรียม
ข้อมูลและสื่อการสอนต่างๆ พอไปถึง
หน้างาน นักเรียนของหนูคือพนักงาน
บัญชีและเป็นเด็กวัยรุ่น ท�ำไงล่ะทีนี้
เทคนิคของหนูคือท�ำตัวให้กลมกลืนและ
พูดคุยภาษาวัยรุ่น เพราะการพูดคุย
ท�ำให้หนูรู้ว่านักเรียนของหนูมีพื้นฐาน
ความรู้ความคิดเป็นอย่างไร คุย
เกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นดารานักร้องเพื่อให้
น้องๆไว้ใจและเชื่อใจ จากนั้นค่อยๆ เติม
เรื่องวิชาการความรู้ต่างๆรอบด้าน
เหมือนคนมีความรู้มากเพื่อให้น้องเกิด
ความศรัทธา เมื่อเกิดความไว้ใจเชื่อใจ
และเกิดศรัทธาแล้วน้องๆจะกล้าพูดกล้า
ถามกล้าตอบและกล้าท�ำ ...

“

ภาพโดย PublicDomainPictures จาก Pixabay
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หนู ชื่ อ นางสาวอรุ ณี ศิ ริ ป ี ต�ำแหน่ ง นั ก
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี หน้าที่หลักๆที่ท�ำ
เป็นประจ�ำทุกวันคือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางด้านเคมี แต่อกี หน้าทีห่ นึง่ ทีห่ นูได้รบั
โอกาสให้ท�ำเสมอมาก็คือการลงพื้นที่ให้ความรู้
ในเรื่องของการใช้ชุดทดสอบต่างๆให้กับชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน อสม. ซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นอีกหน้าที่
หนึง่ ทีห่ นูชอบและสนุกทุกครัง้ ทีไ่ ด้ท�ำเพราะเวลา
ไปสอนบางพื้นที่หนูได้เป็นถึงคุณหมอเลยนะคะ
ส่วนมากคุณยายคุณตาก็จะเรียกหนูว่า “คุณ
หมอๆอันนี้เอิ่นว่าจั่งได๋จ๊ะ” (หมายความว่า
คุณครูคะสิง่ นีเ้ รียกว่าอะไรคะ) หรือไปบางพืน้ ที่
น้องๆหนูๆ ก็จะเรียกว่า “คุณครูๆ อันนี้เฮ็ดจั่ง
ได๋ครับ” (หมายความว่า คุณหมอครับสิ่งนี้
เรียกว่าอะไรครับ) นี่ก็เป็นที่มาของค�ำว่า “ครู
จ�ำเป็น”
หนูวา่ การได้ไปในแต่ละพืน้ ทีเ่ ราไม่ได้ไป
สอนหรือไปให้ความรู้เค้าอย่างเดียว แต่ในทุก
ครั้งหนูได้ความรู้และประสบการณ์ติดไม้ติดมือ
กลับมาด้วย เช่น ครั้งหนึ่งหนูได้มีโอกาสร่วม

ท�ำงานในโครงการ การพัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการตรวจสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของตลาด
เจริญศรีโดยได้รบั มอบหมายให้สอนน้องทีร่ บั ผิด
ชอบเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลป แต่หน้าที่หลักของ
น้องเค้าคือท�ำบัญชีของตลาดเจริญศรีให้สามารถ
ใช้ชุดตรวจ TM KIT เพื่อตรวจหาสารเคมีก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ในพื ช ผั ก และผลไม้ ที่ จ ะน�ำมาขายใน
ตลาดได้ และน้องๆจะต้องตรวจประจ�ำอยูท่ หี่ อ้ ง
แลปของตลาดเจริญศรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมดูแลและ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องแลปขึ้นมา  และโจทย์ที่
ได้รบั จากหัวหน้าโครงการคือ น้องๆต้องตรวจถูก
ต้อง ท�ำได้ อธิบายเป็น
หนูก็เริ่มจากการเตรียมข้อมูลและสื่อ
การสอนต่างๆ พอไปถึงหน้างาน นักเรียนของ
หนูคือพนักงานบัญชีและเป็นเด็กวัยรุ่น ท�ำไง
ล่ะทีนี้ เทคนิคของหนูคอื ท�ำตัวให้กลมกลืนและ
พูดคุยภาษาวัยรุ่น เพราะการพูดคุยท�ำให้หนูรู้
ว่านักเรียนของหนูมีพื้นฐานความรู้ความคิด
เป็นอย่างไร คุยเกีย่ วกับเรือ่ งวัยรุน่ ดารานักร้อง
เพือ่ ให้นอ้ งๆไว้ใจและเชือ่ ใจ จากนัน้ ค่อยๆ เติม
เรือ่ งวิชาการความรูต้ า่ งๆรอบด้านเหมือนคนมี
ความรู้มากเพื่อให้น้องเกิดความศรัทธา เมื่อ
เกิดความไว้ใจเชือ่ ใจและเกิดศรัทธาแล้วน้องๆ
จะกล้าพูดกล้าถามกล้าตอบและกล้าท�ำ 
จากนั้ น ก็ จ ะเป็ น ขั้ น ตอนการตรวจ
วิเคราะห์จริง เริ่มตั้งแต่การเตรียมสาร ขั้นตอน
การท�ำ ตลอดจนการ spot และสเปรย์สารลงใน
แผ่น TLC แล้วก็อ่านผล ซึ่งน้องสามารถเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ต้องบอกก่อนว่า
ชุดตรวจนี้ค่อนข้างละเอียดและมีหลายขั้นตอน
มาก จึ ง อาจเป็ น เรื่ อ งที่ ย ากส�ำหรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ด้าน lab มาก่อน แต่น้องสามารถ
ท�ำได้ อธิบายเป็น ตรงตามโจทย์ที่ได้รับมา
แต่การที่ได้อยู่ในห้อง lab ของตลาด
เจริญศรีหลายๆวันท�ำให้หนูและน้อง ๆ รูส้ กึ ว่า
กลิ่นที่เกิดจากการตรวจมันเหม็นมาก หลายๆ
คนก็บน่ ถึงแม้วา่ เราจะใส่หน้ากากป้องกันแล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังได้กลิ่นอยู่ หนูเลยคิดว่าจะแก้
ปัญหานี้ยังไงที่จะช่วยลดกลิ่นและลดความ
เสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานที่ห้อง lab นี้ได้ ถ้าจะ
เสนอให้ตดิ ตูด้ ดู ควันและดูดกลิน่ หรือพัดลมดูด
อากาศก็คงจะพอได้อยู่แต่อะไรล่ะที่จะท�ำได้
ก่อนในตอนนี้กลิ่นที่เกิดจากการสเปรย์สารใน
กล่องสเปรย์ หนูก็เลยจินตนาการว่าถ้าเราเอา
พัดลมดูดอากาศขนาดเล็กมาติดไว้ที่กล่องพอ
จะช่วยลดกลิน่ ได้บา้ งมัย้ ก็เลยน�ำประเด็นนีไ้ ป
เสนอหัวหน้าพร้อมอธิบายเหตุผลต่างๆชักแม่นำ�้
ทั้ง 5 และแล้วหัวหน้าก็ถามว่า  แพงมั้ย! ด้วย
ความที่หนูอยากท�ำมากก็เลยบอกหัวหน้าไปว่า
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ไม่แพงเลยค่ะ อุปกรณ์ตา่ งๆพร้อม (เพราะทีบ่ า้ น
มีไม่ต้องจ่ายเงิน) ท่านหัวหน้าก็เลยบอกว่างั้นก็
ท�ำเลยขาดเหลืออะไรค่อยมาเบิกนะ
กลับบ้านไปเริม่ ปฏิบตั กิ ารเจรจากับช่าง
ประจ�ำบ้านโดยบอกความต้องการว่าอยากเอา
พัดลมดูดอากาศอันเล็กๆทีใ่ ช้กบั คอมพิวเตอร์มา
ติดที่กล่องกระดาษ A4 จะพอเป็นไปได้มั้ย ช่าง
ก็ตอบว่าได้ครับเจ้านาย 1 วันต่อมา ในการท�ำให้
เป็นรูปเป็นร่าง  และแล้วเราก็ได้ตดู้ ดู ควันย่อส่วน  
ทีนี้เราก็มาท�ำการทดลองกันโดยขั้นแรกจุดธูป
แล้วตั้งไว้ในตู้ จากนั้นท�ำการเปิดสวิทซ์ให้เครื่อง
ท�ำงานเพื่อจะดูว่าเครื่องสามารถดูดควันได้มั้ย
ผลปรากฏว่าเครื่องดูดเร็วเกินไปจนมองไม่เห็น
ถ่ายภาพก็ไม่ทัน เราก็เลยทดลองวิธีใหม่โดย
การน�ำเครื่องปล่อยควันที่ใช้ตามคอนเสิร์ตมา
ปล่อยควัน และเปิดให้เครื่องท�ำงาน ทีนี้เห็นได้
ชัดเลยว่าควันถูกดูดเข้าไปในตูแ้ ล้วปล่อยออกมา
จากปลายท่อ เราจึงพอสรุปได้ว่าสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ท�ำได้จริง ๆ
จากนั้นเราก็เลยมาทดลองกับสถานที่
จริ ง ท�ำการทดลองจริ ง แล้ ว เปิ ด ให้ เ ครื่ อ ง
ท�ำงาน สอบถามความรูส้ กึ ของน้อง ๆ และทีม
งานว่ายังได้กลิน่ อยูม่ ยั้ ซึง่ ทุกคนตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่าไม่ได้กลิ่น จึงสรุปได้เบื้องต้นว่า
สามารถลดกลิ่ น ได้ อ าจจะไม่ ส มบู ร ณ์ ร ้ อ ย
เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการท�ำงานมากขึ้น
งานแรกของเจ้าตู้นี้ก็คือ งานเปิดห้อง
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ปฏิบตั กิ ารตรวจสารปนเปือ้ นตลาดเจริญศรี เพือ่
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์คลินิก
พิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ซึ่งท่านได้เยี่ยมชมและดู
การสาธิตการใช้ชุดตรวจของน้องๆ ที่จะต้อง
ตรวจประจ�ำอยู่ที่ห้อง Lab ของตลาดเจริญศรี
และงานนี้น้อง ๆ ก็ได้รับค�ำชมเชยจากท่านด้วย
นะคะ ต่อจากงานนี้ก็คือเวทีน�ำเสนอ KM ของ
ศูนย์ ฯ ซึ่งเวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนน�ำ
ความรูข้ องแต่ละคน (Tacit Knowledge) มาน�ำ
เสนอให้เพื่อนๆ ฟัง และหนูก็ได้น�ำเรื่องนี้มาเล่า
และแลกเปลีย่ นกับพีๆ่ น้องๆทีศ่ นู ย์ ซึง่ ก็ได้รบั ค�ำ
แนะน�ำจากพีๆ่ และโดยเฉพาะท่านผูอ้ �ำนวยการ
ก็ได้แนะน�ำในเรือ่ งของวัตถุทจ่ี ะน�ำมาใช้เพือ่ ให้
เครื่องนี้สามารถใช้งานได้คงทนและเหมาะสม
ในส่วนของกล่องกระดาษควรใช้วัสดุที่คงทน
สวยงาม เช่น อะคริลิกมาท�ำกล่องแทนกล่อง
กระดาษเพราะจะมีความคงทนมากกว่า และ
ค�ำแนะน�ำอื่นๆ อีกมากมาย เสร็จจากงานนี้ก็
มีพๆี่ สนใจน�ำไอเดียนีไ้ ปต่อยอดและใช้ท�ำตูด้ ดู
ควันย่อส่วนใช้งานจริง
ทัง้ หมดทีเ่ ล่ามานีท้ �ำให้หนูรสู้ กึ ดีใจและ
ภูมิใจว่าอย่างน้อยความคิดของเราก็สามารถ
ท�ำให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสได้คิดได้ท�ำงาน
นางสาวอรุณี ศิริปี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

พลังแห่ง “ศรัทธา”
เพื่อประชาเป็นสุข
“
“
...บัดนี้เรา “รู้ เข้าใจ และ
ภูมิใจ” ว่า หน้าที่ที่เราได้รับมอบ
หมายนั้น มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ประชาชนและประเทศชาติ จากเดิมเรา
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามแผนที่เราได้รับอยู่ในห้องแลป
วิเคราะห์แล้ว วิเคราะห์เล่า ซ�้ำไป ซ�้ำ
มา อยู่หลายปี เอ้?? ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากผลแลปและศูนย์ ฯ เรา
มั๊ยน๊อ........จนมาถึงวันนี้ หากเรา
เข้าใจบริบทของงาน บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่อยู่
ตัวคนเดียว หน่วยงานไม่โดยเดี่ยว
แล้ว ทุกหน้าที่ ทุกภารกิจที่ได้รับ
ล้วนเป็นจิ๊กซอตัวส�ำคัญทั้งสิ้น
ขาดกันและกันไม่ได้...

เข้าใจ ตัง้ ใจ ศรัทธา และ ภูมใิ จ” ในหน้าที่
เพราะพวกเราคือ ข้าราชการ และ พนักงาน
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เราสามารถท�ำงานเพือ่ สร้างสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนได้อย่างแน่นอน
จากปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ไ ม่ มี
คุณภาพและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
มีการแพร่กระจายเข้าถึงชุมชนได้ทุกทิศทุกทาง
ทั้งจากรถเร่ ตลาดนัด ร้านค้าชุมชน ขายตรง
สถานีวิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต ชาวบ้านจึงอาจ
ตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องสูญเสีย
ทรัพย์สิน เกิดการเจ็บป่วยหรืออาจเสียชีวิตจาก
โรคร้าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คิดค้น
เทคโนโลยีชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจหาสาร
อันตราย และแอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นได้เอง โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับหน่วยบริการ
ปฐมภู มิ ใ นพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ 3 ภายใต้
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“

“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ชมุ ชน” อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2558 ถึง ปัจจุบนั ซึง่ พวกเราได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบ โครงการดังกล่าว แรกๆ เราก็ยังงงๆ
ว่า โครงการนีม้ นั มีประโยชน์อย่างไรกันนะ ท�ำไม
เราต้องท�ำด้วย อีกทั้งเพื่อนร่วมงานก็ไม่เข้าใจ
บอกว่าเป็นงานทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความสามารถของสาย
อาชีพไม่ใช้ความสามารถของนักวิเคราะห์ นัก
วิจยั ของกรมฯ เอามาประเมินและตีพมิ พ์เป็นผล
งานวิชาการก็ไม่น่าจะได้
แต่ด้วย “หน้าที่” ที่เราได้รับ เรา“ตั้งใจ
ท�ำ” อันดับแรก เราสร้าง “ทีม” แบ่งหน้าที่รับ
ผิดชอบ เราสร้าง “เครือข่าย” เพื่อเป็นแรงหนุน
ท�ำให้ส�ำเร็จง่ายขึ้น สร้าง“หลักสูตร สื่อการสอน
ชุดความรู”้ เผยแพร่อย่างไม่มกี กั๊ เวลาสอน อสม.
เน้นภาษาทีเ่ รียบง่ายไม่ใช้ภาษาเทพ ยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพ ให้ อสม. “เข้าถึง เข้าใจ” อาศัยความ
เป็ น พี่ เ ป็ น น้ อ ง ใช้ อั ธ ยาศั ย ไมตรี ท�ำให้ เรา
“ได้ใจ” อสม.ยอมเล่าเรื่องในชุมชนด้วยความ
เต็มใจ เรา“ติดตาม”ความก้าวหน้าและผลการ
ด�ำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ เรา “สร้างความ
มัน่ ใจ ยกย่องเชิดชู” ให้กบั อสม.โดยการประเมิน
มอบปลอกแขน ป้ายประกาศนียบัตร มอบหมาย
ให้เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ ส่งประกวดผลงาน
มอบรางวัล และศูนย์ ฯ มี “ทบทวนกระบวน
งาน” แก้ไขจุดบกพร่อง ป้องกันจุดเสี่ยง เพิ่ม
ประสิทธิภาพจุดด้อย มีการ “แลกเปลี่ยนเรียน
รู”้ ระหว่างชุมชนนักปฏิบตั ทิ กุ ระดับเพือ่ ต่อยอด
ความส�ำเร็จ จัดวางกระบวนงานและองค์ความรู้
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อย่างเป็นระบบ  “ถ่ายทอดผู้รับผิดชอบจากรุ่น
สู่รุ่น”
......บัดนี้เรา “รู้ เข้าใจ และภูมิใจ” ว่า
หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนั้น มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ประชาชนและประเทศชาติ จากเดิม
เราวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตาม
แผนที่เราได้รับอยู่ในห้องแลป วิเคราะห์แล้ว
วิเคราะห์เล่า ซ�้ำไป ซ�้ำมา อยู่หลายปี เอ้??
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากผลแลปและศูนย์ ฯ
เรามัย๊ น๊อ........จนมาถึงวันนี้ หากเราเข้าใจบริบท
ของงาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ไม่อยูต่ วั คนเดียว หน่วยงานไม่โดดเดีย่ วแล้ว
ทุกหน้าที่ ทุกภารกิจที่ได้รับ ล้วนเป็นจิ๊กซอตัว
ส�ำคัญทั้งสิ้นขาดกันและกันไม่ได้ หากทุกส่วน
ท�ำได้ดแี ล้ว คนในชาติเราต้องอยูด่ ี กินดี ประเทศ
ชาติเราต้อง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้อย่าง
แน่นอน หน้าทีแ่ ละโอกาสทีเ่ ราได้รบั ท�ำมันด้วย
ความเข้ า ใจ ตั้ ง ใจ และ ศรั ท ธา สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากเดิมหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิด
ชอบตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนถึงรายงานผล ซึ่งยัง
อาจขาดความครอบคลุมเข้าไม่ถงึ ปัญหาทีแ่ ท้จริง
ในชุ ม ชน และประชาชนก็ ยั ง ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง      
พิษภัยของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอันตรายทีแ่ ฝงอยูใ่ น
ชุมชน เปลีย่ นเป็นชุมชนเป็นศูนย์กลาง สามารถ
ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชุมชนได้เอง คนในชุมชนมีส่วน “ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์
ศูนย์ ฯ มีภาคีเครือข่ายการท�ำงานเพิ่ม
ขึน้ และเป็นทีย่ อมรับของพืน้ ที่ สามารถลดต้นทุน
ต่อหน่วยในการใช้งบประมาณด�ำเนินงานได้เกิน
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ได้โครงการต้นแบบให้ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการอื่น ๆ ได้เรียนรู้ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์
ความรู้ของเขตสุขภาพที่ 3 และ ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลงานการ
จั ด การความรู ้ ย อดเยี่ ย มระดั บ กรม ผลงาน
วิชาการดีเด่นระดับกระทรวง นอกจากนัน้ อสม.
และประชาชน มี ค วามรู ้ สามารถเฝ้ า ระวั ง
สุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยในปี 2561 พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 3 มี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน จ�ำนวน 297 คน มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่สามารถ
ตรวจคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนได้เอง
จ�ำนวน 729 ตัวอย่าง เกิดชุมชนต้นแบบ จ�ำนวน
10 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพอีก
23 แห่ง การจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจและคืน

“

“

...อสม. ที่เคยคิดว่างานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นงานที่ยากไม่สามารถท�ำได้ กลายเป็นงานที่ท�ำจนเกิด
ทักษะ มีความช�ำนาญ สร้างความภาคภูมิใจ กลายเป็น
คนช่างสังเกต เป็นนักคิด นักพัฒนา สามารถสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ในชุมชน...

ข้อมูลให้กับประชาชนและผู้จ�ำหน่ายสินค้าใน
ชุมชนได้ทนั ท่วงที ผ่านศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังรับ
เรื่องร้องเรียน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เกิดเป็นมาตรการในชุมชน มีการจัดท�ำแผนเพื่อ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วม
กัน สร้างความเชื่อมั่นให้ อสม. ที่เคยคิดว่างาน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น งานที่ ย ากไม่
สามารถท�ำได้ กลายเป็นงานทีท่ �ำจนเกิดทักษะ
มีความช�ำนาญ สร้างความภาคภูมิใจ กลาย
เป็ น คนช่ า งสั ง เกต เป็ น นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นา
สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ใน
ชุมชน เช่น ป้ายยาน�ำพาชีวิต ตะกร้ามหัศจรรย์
คัมภีร์คุ้มครอง ไม้ชูก�ำลัง แอพ-อสม. ออนไลน์
เป็ น ต้ น และช่ ว ยประหยั ด งบประมาณด้ า น
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
นายเจษฎา กาศโอสถ
และ นางสิรดา ปงเมืองมูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
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“

...ที่ผ่านมาเราท�ำงานแบบยึดระบบ
ช่วยๆกันท�ำ ไม่ได้แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่ง
ในหลายครั้งจะพบว่าเวลาหัวหน้าตามหา
ผลวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่า
ต้องตามกับใคร จึงเปลี่ยนจุดนี้ โดย
แบ่งงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าใครท�ำ
พารามิเตอร์ไหนบ้าง ท�ำการวิเคราะห์
ตัวอย่างโดยแบ่งเป็น Lot. ย่อยๆ หลัง
จากใช้ระบบแบ่งงานที่ชัดเจน ผลที่ได้ คือ
งานวิเคราะห์น�้ำด้านเคมีได้คะแนนรอบระยะ
เวลาเต็ม 100% ...

“
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านวิเคราะห์นำ�้ ด้านเคมีเคยได้คะแนน
turn around time แค่ 60% จาก
คะแนนเต็ม 100% อยากได้ 100% จะท�ำ
ยังไงดี? ในขณะที่ตั้งค�ำถามว่าจะท�ำยังไง
ให้เราได้  ฝ่ายอธรรมในสมองตอบกลับมา
ทันทีว่า “ใครจะไปท�ำทันล่ะ ตัวอย่างเข้า
มาตั้งเยอะ” ทันใดนั้นสมองฝ่ายธรรมะ ก็
ต่อยสวนกลับไปว่า จ�ำพระบรมราโชวาท
ของในหลวง ร.9 ได้มั้ย?  “เมื่อมีโอกาส
ท�ำงาน ควรท�ำโดยไม่ต้องตั้งข้อแม้หรือ
เงื่ อ นไข ให้ ม าเป็ น สิ่ ง กี ด ขวาง คนที่
ท�ำงานได้จริงๆ ไม่ว่าจะจับสิ่งใด ย่อม
ท�ำได้เสมอ” เราต้องท�ำได้สิ ในหลวง ร9

เพียงพระองค์เดียวยังดูแลคนไทยกว่า 60 ล้าน
คนได้ มีโครงการในพระราชด�ำริตั้งกี่ร้อยพัน
โครงการ พระองค์ทา่ นยังท�ำได้ งานของเราเพียง
เศษเสีย้ วเดียวของพระองค์ทา่ นท�ำไมเราจะท�ำไม่
ได้
เมื่อตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้ 100% จึง
มานั่งวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ที่ผ่านมาเราท�ำงาน
แบบยึดระบบช่วยๆกันท�ำ ไม่ได้แบ่งหน้าที่ให้
ชัดเจน ซึง่ ในหลายครัง้ จะพบว่าเวลาหัวหน้าตาม
หาผลวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าต้อง
ตามกับใคร จึงเปลี่ยนจุดนี้ โดย
- แบ่งงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าใคร
ท�ำพารามิเตอร์ไหนบ้าง
- ท�ำการวิเคราะห์ตวั อย่างโดยแบ่งเป็น
Lot.  ย่อยๆ เช่น วิเคราะห์หมายเลข 1-20, 21-30
หลังจากใช้ระบบแบ่งงานทีช่ ดั เจน ผลที่
ได้ คือ งานวิเคราะห์น�้ำด้านเคมีได้คะแนนรอบ
ระยะเวลาเต็ม  100%   แต่!!! มีปญ
ั หาเข้าแทรก
เนือ่ งจากจะมีการ audit และต้องท�ำการ  validation  ของพารามิเตอร์ทจี่ ะขยายขอบข่าย  ท�ำ
ยังไงดีละ่ ? ตัวอย่างเข้ามาแบบไม่ขาดสาย ต้องมา
ท�ำ validation  ให้ทนั เพือ่ เข้ารับการ audit อีก
จากความตึงเครียดทีต่ อ้ งท�ำ validation
ไปพร้อมๆกับตัวอย่างทีเ่ ข้ามาอย่างมหาศาล จึง
ท�ำให้เกิดแนวคิดทีว่ า่
- ต้องมีการจดทันทึกตัวอย่างทุกวัน ว่า
ในแต่ละวันตัวอย่างไหนเข้ามาบ้าง เพื่อป้องกัน
การตกหล่น
- จัดล�ำดับ ก่อน-หลัง ตัวอย่างไหนที่

ต้องการผลด่วน เช่น บางตัวอย่างวิเคราะห์
เฉพาะ Fe, Pb, F-, Cl- ให้จับตัวอย่างนี้แทรก
เข้าไปใน Lot ตัวอย่างที่จะท�ำการวิเคราะห์
หลั ง จากใช้ ร ะบบ แบ่ ง งานที่ ชั ด เจน
ท�ำการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็น Lot ย่อยๆ ต้องมี
การจดทันทึกตัวอย่างทุกวัน จัดล�ำดับ ก่อน-หลัง
ผลที่ได้ คือ งานวิเคราะห์น�้ำด้านเคมีได้คะแนน
turn-around time เต็ม 100% ส่งผลให้คะแนน
รวมของกลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุขได้ 100% เช่นกัน และสามารถท�ำ 
validation เพื่อเข้ารับการ audit ได้ทัน ยิ่งไป
กว่ า นั้ น กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุข เป็นกลุ่มงานแรกและกลุ่มงานเดียว
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  
ที่ได้คะแนน turn-around time เต็ม 100%   
การเปลีย่ นแปลงจากจุดเล็กๆของงาน
วิเคราะห์นำ�้ นีย้ งั ส่งผลให้ไม่มลี กู ค้าโทรมาทวง
ผลวิเคราะห์อีกเลย ท�ำให้ภาพรวมขององค์กร
ดีมากขึน้ เพราะลูกค้าได้ผลวิเคราะห์เร็วขึน้ ซึง่
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ผูบ้ ริหาร หัวหน้าและ
พี่ๆจากกลุ่มงานอื่นๆ ได้ให้ค�ำชื่นชม เวลา
ประชุมศูนย์กไ็ ด้รบั เสียงปรบมือ สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
ความภูมิใจและเป็นก�ำลังใจให้ตัวเราว่า เรา
ท�ำได้แล้วนะ มีก�ำลังใจทีจ่ ะท�ำงานให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
ไปอีก
นางสาวนฤมล สีพั่ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
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...ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเก่ง
ภาษาอังกฤษแต่อาศัยที่
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม
เอาเอง โดยไปสมัครเรียนเพิ่ม
เติม ที่สถาบันสอนภาษา
อาศัยเวลาหลังเลิกงานขับ
มอเตอร์ไซค์เข้าไปเรียนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันละ
2 ชั่วโมง นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ยังเรียนด้วยตัวเอง ผ่านแอพ
พลิเคชั่นในมือถือทั้งฟรีและ
เสียเงิน จากนั้นไปสอบภาษา
อังกฤษเพื่อสมัครทุน และได้
สอบ DifaTest และ IELTs ...

“ไปอบรมที่อินเดีย 2 เดือน? ไปคน
เดียว ไม่กลัวเหรอ? โรตีอร่อยไหม? ฯลฯ” เหล่า
นี้มักเป็นค�ำถามที่ดิฉันได้รับ เมื่อบอกว่าเคยได้
ไปศึกษาดูงานและอบรม ณ ประเทศอินเดีย
ประเทศอิ น เดี ย จั ด เป็ น ประเทศที่ มี
ขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ นทวี ป เอเชี ย ใต้ จาก
ประเทศไทยไปอินเดีย ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง
ประชากรเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและใช้ภาษาฮินดู
และอังกฤษเป็นภาษาราชการ
อาชีพราชการ หนึง่ ในข้อดี คือ มักมีทนุ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ เวียนมาในหน่วยงาน
เสมอ หนทางที่จะไปสู่สากล จึงไม่ยากนัก แต่
ต้องมีความพร้อมในเรื่องภาษาสากล นั่นคือ
ภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษ
แต่อาศัยทีข่ วนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติมเอาเอง
โดยไปสมัครเรียนเพิม่ เติม ทีส่ ถาบันสอนภาษา
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ 1 หลักสูตร ราคาประมาณ
6,000 บาทใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมงโดยเรียน
กับเจ้าของภาษา อาศัยเวลาหลังเลิกงานขับ
มอเตอร์ ไซค์ เข้ า ไปเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ วันละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ยังเรียนด้วยตัวเอง ผ่านแอพพลิเคชัน่ ในมือถือ

ทัง้ ฟรีและเสียเงิน จากนัน้ ไปสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อสมัครทุน และได้สอบ DifaTest และ
IELTs ด้วย
มี 2 ทุนหลักๆที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเวียนมา
ทุกๆปี ได้แก่ ITASS Forum มาช่วงพฤษภาคม
เป็นทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น
และทุน ITEC Program มาช่วงกรกฎาคม เป็น
ทุนของรัฐบาลอินเดีย ซึ่งทุนแรกข้าพเจ้าสมัคร
สอบไม่ผา่ นแต่ขา้ พเจ้าไม่ยอ่ ท้อ จนสามารถสอบ
ผ่านทุนที่สอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะมาแบ่ง
ปันในวันนี้
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมหลักสูตร Management development program on operation maintenance and repair of an
electrical equipment โดยรัฐบาลอินเดีย
เป็นผูส้ นับสนุน ภายใต้การจัดอบรมของ Central  scientific instruments organization
การเรียนการสอนมีทั้งบรรยาย ปฏิบัติและ
ศึกษาดูงาน ร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ ทั้ง
จากทวีปเอเชีย แอฟริกา และ อเมริกาใต้
หลังจากได้อ่านหลักสูตรคร่าวๆ คาด
หวังว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่อง
มือ/แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น แต่พอไปเข้าอบรม พบ
ว่า ต้องเรียนรู้ถึงระดับแผงวงจร และชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ที่เริ่ม
ต้นจากศูนย์จริงๆ อาศัยการซักถาม จากเพือ่ นๆ
และอาจารย์ชาวอินเดียในช่วงเวลาพัก ต้อง
ขอบคุณอาจารย์ชาวอินเดียและเพื่อนๆร่วมชั้น
เรียนคอยให้ค�ำปรึกษา ท�ำให้ผา่ นช่วงเวลานัน้ มา
ได้ แต่สิ่งที่ยากที่สุดในการอบรมครั้งนี้คือ การ

ประกอบแผงวงจร อาจารย์จะให้แผนภาพวงจร
มา ทุกคนจะได้ชุดอุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อต่อแผง
วงจรตามที่อาจารย์สั่ง ข้าพเจ้าไม่สามารถท�ำได้
ส�ำเร็จในชั่วโมงแรก กลับมาถึงที่พัก ข้าพเจ้าหา
ข้อมูลภาษาไทยอ่านเพิ่มเติม ลองท�ำใหม่ ยังไม่
ส�ำเร็จ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาข้อผิดพลาดของ
วงจรเจอ ความรู ้ สึ ก ตอนนั้ น หงุ ด หงิ ด ตนเอง
มากๆ แต่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม เรายังมีเพื่อน
ที่สามารถช่วยเหลือเราได้ จึงไปขอความช่วย
เหลือจากเพือ่ นชาวต่างชาติในช่วงเวลาว่าง เพือ่
ตรวจสอบและหาข้ อ ผิ ด พลาดแผงวงจรของ
ข้าพเจ้า พร้อมอธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เข้าใจถึงหลักการ มีพนื้ ฐานแน่นใน
ชั่วโมงต่อๆมาข้าพเจ้าสามารถต่อแผงวงจรที่ซับ
ซ้อนส�ำเร็จได้ภายในคาบเรียน
เมือ่ กลับมาถึงประเทศไทย ข้าพเจ้าน�ำ
ความรู้ที่ได้มาใช้ในการดูแลบ�ำรุงเครื่องมือ
วิเคราะห์เบื้องต้นได้ และมีความรู้ในงานช่าง
มาใช้ประโยชน์ต่อตนเอง แต่สิ่งที่เหนือความ
คาดหมาย คือภาษาอังกฤษ ทีข่ า้ พเจ้าสามารถ
น�ำมาช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในหน่วยงานของข้าพเจ้า
เช่น อีเมลติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างชาติ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสอบถามปั ญ หา หรื อ การ
ติ ด ต่ อ ประสานงานเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง พั ส ดุ
เป็นต้น ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสและ
สนับสนุนในการท�ำงาน และพัฒนาตนเอง เพือ่
น�ำไปสู่ประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
นางสาวกอบบุญ บุญเย็น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
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เล่นกับเซลล์

“

...ทางญี่ปุ่นให้เราส่ง
แอนติบอดีไปประเมิน
ประสิทธิภาพการลบล้างฤทธิ์
ไวรัสที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 2
อาทิตย์ที่ 10 มิลลิกรัม เราคัด
เลือกมา 3 โคลนที่โตทันและ
หลั่งแอนติบอดี ท�ำทั้งหมด 8
โคลน แต่ส่งทันเพียง 3 โคลน
ถือว่าบุญยังเหลือ เมื่อประเมิน
ออกมาโคลนของเราเป็นโคลนที่
ดีที่สุดและได้รับเลือกไปศึกษาต่อ
ในลิงโดยบริษัท MBL ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ต้องผลิตให้ได้อย่าง
น้อย 100 มิลลิกรัม ภายใน 1
เดือน ...

“
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ฉัน ศศิธร แข็งแรง เกิดมาในครอบครัวที่มี
ระเบียบวินยั พ่อเป็นคุณครู แม่เป็นแม่บา้ น
แม่เรียนจบประถม 4 ฐานะทางบ้านยากจนมีพี่
น้อง 13 คน จึงออกมาช่วยงานทีบ่ า้ น แล้วแม่ไป
เรียนหมอล�ำทีล่ าว กลับมาเป็นหมอล�ำดังประจ�ำ
อ�ำเภอในสมัยนัน้ ส่วนพ่อ คุณย่าเสียตัง้ แต่พอ่ ยัง
เล็ก พ่อจึงเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือทีก่ รุงเทพฯ
กั บ หลวงตา จบและสอบเป็ น ครู บ รรจุ อ ยู ่ ที่
จังหวัดมุกดาหาร พ่อกับแม่ทั้งสองคนมีความ
เป็นนักสูอ้ ยูใ่ นตัว สิง่ เหล่านัน้ ถูกถ่ายทอดมาสูต่ วั
ดิฉัน
ดิฉันฝันอยากจะมีเรื่องราวชีวิตเหมือน
พวกเค้าทั้ง 2 คน นี่คือความฝันของดิฉัน ป.1
เศรษฐิน  ี ป.2 นักบินอวกาศ ป.4 นักวิทยาศาสตร์
ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลก หนึ่งในนั้นมักจะมี
ความจริงแฝงอยู่เสมอ ความฝันไม่ใช่เรื่องที่ผิด
ตรงกันข้ามมันกลับท�ำให้เรามีความมุง่ มัน่ และหา
โอกาสทีจ่ ะท�ำให้ฝนั นัน้ เป็นจริง ดิฉนั ก�ำความฝัน
ไว้ ใ นมื อ โดยมี สิ่ ง หล่ อ เลี้ ย งความฝั น นั้ น คื อ
นิทานชีวติ ทีอ่ อกอากาศทางช่อง 7 ตอนประมาณ
6 โมงเย็น และมีหนังสือคุณเชื่อหรือไม่ เป็น
หนั ง สื อ ทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ดิ ฉั น ท�ำตาม
หนังสือเล่มนั้น และเปิดห้อง lab หลังครัวของ

คุณแม่ จากนั้นก็สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนประจ�ำ
จังหวัด จบปริญญาตรีที่ ม.ราชภัฎสกลนคร ใน
สาขาชีววิทยาประยุกต์ จบ และเข้าปฏิบัติงาน
ครั้งแรกที่ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
เมื่อสิ้นสุดโครงการดิฉันก็มาท�ำงานที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบนั งานส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับเซลล์ ในวัน
นีด้ ฉิ นั จึงเลือกเล่าเรือ่ งเล่นกับเซลล์ให้ทกุ ท่านได้
ฟังกัน
เซลล์ คือโครงสร้างและหน่วยท�ำงาน
ขนาดเล็กของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดบนโลกใบนี้ ตัง้ แต่
หัวจรดเท้าของเราประกอบด้วยเซลล์มากกว่า
50 ล้านเซลล์เลยทีเดียว ด้วยการท�ำงานที่หลาก
หลายในการซ่อมแซม ผิวหนัง กล้ามเนือ้ กระดูก
ปกป้องเราด้วยระบบภูมิคุ้มกันจากสิ่งแปลก
ปลอมหรือแม้แต่เซลล์ของเราที่เติบโตไปเป็น
มะเร็ง ล้วนเป็นหน้าทีข่ องเซลล์ทงั้ สิน้ ด้วยความ
ส�ำคัญเหล่านี้ เราพยายามรักษาเซลล์ของเราด้วย
ยา เคมีบ�ำบัด แต่เราก็พบว่าสิ่งเหล่านั้นท�ำลาย
เซลล์เราไปด้วยเช่นกัน ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2518
มนุษย์ได้คดิ ค้นโมโนโคลนอลแอนติบอดีทไี่ ด้จาก
การเชือ่ มเซลล์ 2 เซลล์เข้าด้วยกัน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
เฉพาะเจาะจง สามารถจดจ�ำและเข้าท�ำลายสิ่ง
แปลกปลอมได้อย่างแม่นย�ำ นัน่ คือความหวังของ
คนทั้งโลกจากเซลล์เล็กๆนี้
การท�ำงานเกี่ยวกับเซลล์ไม่ใช่เรื่องใหม่
มั น เป็ น เรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดและเต็ ม ไปด้ ว ยความ
ส�ำคัญ เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้สัมผัสเมื่อเข้ามา
ท�ำงานทีก่ รมวิทย์ แม้วา่ จะเป็นเพียงต�ำแหน่งนัก
วิทยาศาสตร์ตัวเล็กๆก็ตาม คนอยู่มาก่อนสอน

หลักความคิดว่า เมือ่ ลงมือท�ำสิง่ ใดแล้ว ให้ท�ำจน
ช�ำนาญ และบอกว่า “คนทุกคนล้วนมีทฤษฎี
แต่เทคนิคจะท�ำให้เราต่าง”(ดร.อารี   ทัตติย
พงศ์) ท่านเคี่ยวเข็ญเราอย่างหนักในการเตรียม
แอนติเจน ฉีดกระตุน้ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบการ
หลั่งแอนติบอดีด้วยวิธี ELISA เชื่อมเซลล์ คัด
เลือกเซลล์ลูกผสม ตลอดจนผลิตโมโนโคลนอล
แอนติ บ อดี แ ละการเก็ บ รั ก ษา ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำอย่างยิ่ง
เคยได้ยนิ ค�ำพูดทีว่ า่ ทุกความส�ำเร็จต้อง
มี อุ ป สรรค มั น ก็ จ ริ ง และทุ ก อุ ป สรรคย่ อ มมี
โอกาสแฝงอยู่เสมอ โอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่
รีบกินมันก็จะละลาย ในปี 2553 เราก็ได้รับ
โอกาสในการสร้างเซลล์ลกู ผสมจากเม็ดเลือดขาว
เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส   
เดงกี่ ซึง่ การสร้างเซลล์ลกู ผสมจากเม็ดเลือดขาว
ของมนุ ษ ย์ เราเรี ย กว่ า ฮิ ว แมนโมโนโคลนอล
แอนติบอดี เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผลิต
จากคน และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และประเทศญีป่ นุ่ ด้วยไข้เลือดออกทีเ่ กิด
จากไวรั ส เดงกี่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จากสถานการณ์
โรคไข้เลือดออกโดยกรมควบคุมโรค พบว่ามีผู้
ป่วยจ�ำนวนมากในแต่ละปีและเสียชีวิตด้วยโรค
นี้โดยเฉพาะเด็กๆ ในปี 2561 มีแนวโน้มผู้ป่วย
สะสมเพิ่มขึ้น โรคนี้ไม่มียารักษาปัจจุบันรักษา
ตามอาการเท่านั้น เราหวังแอนติบอดีที่ผลิตได้
จากเซลล์ลกู ผสม จะพัฒนาไปเป็นวัคซีน ช่วยลด
ผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ลดลง
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วิธีการคือคัดเลือกผู้ป่วยไข้เลือดออกที่
เป็นเด็กซึ่งจะให้แอนติบอดีที่ดีกว่าผู้ใหญ่ และ
เลือกโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้าทีใ่ กล้ เพือ่ ลดเวลา
ในการขนส่ ง และยื ด อายุ ข องเม็ ด เลื อ ดขาว
ขอบคุณเจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลทีเ่ ก็บตัวอย่าง
เลือดเด็กทีส่ งสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาให้ และ
ขอบคุณฝ่ายอาโบไวรัสทีท่ �ำงานอย่างขยันขันแข็ง
ในการไปรั บ เลื อ ดที่ โรงพยาบาล พร้ อ มทั้ ง
screen เลือดว่าเป็นของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จริงๆด้วยชุดทดสอบ แล้วน�ำมาให้เราสร้างเซลล์
ลูกผสม
ด้วยการสื่อสารที่ดี และท�ำงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการระบุหน้าที่ชัดเจน ท�ำให้
การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยการ
ท�ำงานภายใต้ วิ ธีก ารนี้ ท�ำให้ก ารเชื่อมเซลล์
ภายใน 7-14 วัน เราพบกลุ่มเซลล์ซึ่งเราเรียกว่า
โคลนภายใต้กล้องจุลทรรศน์เป็นจ�ำนวนมาก
เมื่ อ น�ำน�้ ำ เลี้ ย งเซลล์ ไ ปตรวจสอบการหลั่ ง
แอนติบอดีดว้ ยวิธี IFA เป็นการติดฉลากสารเรือง
แสง แล้วส่องภายใต้กล้องฟลูออเรสเซนต์ จะเห็น
เซลล์ติดสารเรืองแสง จากนั้นก็ท�ำโมโนโคลนอล
แอนติบอดีดว้ ยวิธี limiting dilution คือการเจือ
จางเซลล์ให้ได้ 1 หลุมต่อหนึง่ เซลล์ เซลล์กจ็ ะเกิด
การแบ่งตัวแบบ 2n ไปเรื่อยๆ
มี ค� ำ พู ด ที่ ว ่ า คนเราจะแกร่ ง มากขึ้ น
ล้ ว นต้ อ งมี บ ททดสอบ ในขณะที่ เรามี เซลล์
ลูกผสมกว่า 400 โคลน เราก็เจอบททดสอบครั้ง
ยิ่งใหญ่ ที่ท�ำให้เราเข้าใจและแกร่งมากขึ้น ปี
2554 น�้ำท่วมก็พัดพาความหวังของเราหายไป
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จนเกือบหมด เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุปสรรคอย่าง
หนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่า “ต่อให้พยายามมากแค่
ไหนมนุษย์ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้”
บางอย่างก็ตอ้ งหัดปล่อยวาง เมือ่ วางได้ปญ
ั ญาก็
จะมาและวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต้ อ ง
ขอบคุณน้องดาริกา เรืองยงค์ น้องในฝ่ายตอน
นัน้ ทีเ่ ข้ามาแก้ปญ
ั หาให้เราโดยการเสียสละมาต่อ
งานให้ เนื่องจากที่พักดิฉันน�้ำท่วมสูงไม่สามารถ
มาท�ำงานได้ เราใช้โทรศัพท์ในการปรึกษาและ
แก้ไขงานกัน ท�ำให้เรารอดตายหวุดหวิดเหลือ 24
โคลน
บททดสอบยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทาง
ญี่ ปุ ่ น ให้ เ ราส่ ง แอนติ บ อดี ไ ปประเมิ น
ประสิทธิภาพการลบล้างฤทธิ์ไวรัสที่ประเทศ
ญี่ปุ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 2
อาทิตย์ที่ 10 มิลลิกรัม เราคัดเลือกมา 3 โคลน
ทีโ่ ตทันและหลัง่ แอนติบอดี ท�ำทัง้ หมด 8 โคลน
แต่ส่งทันเพียง 3 โคลน ถือว่าบุญยังเหลือ เมื่อ
ประเมินออกมาโคลนของเราเป็นโคลนทีด่ ที สี่ ดุ
และได้รับเลือกไปศึกษาต่อในลิงโดยบริษัท
MBL ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ต้องผลิตให้ได้อย่างน้อย
100 มิลลิกรัม ภายใน 1 เดือน ตอนนั้นเครียด
มากกลัวไม่ทัน แบกรับกับความกดดัน นึกถึง
รัชกาลที่ 9 ตอนนี้เราต้องสู่เพื่อประเทศชาติ เรา
บอกว่าเรางานหนักแต่มอี กี คนทีท่ �ำงานหนักกว่า
เราเสมอ และมี ดร.อารี ทัตติยพงศ์ หัวหน้าฝ่าย
ขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาให้ ภายใน 1 เดือนเราก็ได้
แอนติบอดีไปทดสอบในลิงที่ 105.6 มิลลิกรัม
ต้ อ งขอบคุ ณ คุ ณ อั จ ฉรี ย าฝ่ า ยอาโบไวรั ส ที่

“

ผลแห่งความส�ำเร็จท�ำให้ดร.อารี ผู้ควบคุมงานตั้งแต่ต้นจนจบได้รับรางวัล DMSC
Award ปี 2556 โคลนที่หลั่งแอนติบอดีได้จดสิทธิบัตรแล้วที่สหรัฐอเมริกา ref no.
141039 และเมื่อทดสอบในลิงส�ำเร็จ จะถูกพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อผลิตวัคซีนต่อไป
และเหนือสิ่งอื่นใดสถาบันได้รับความน่าเชื่อถือจากคนไทยด้วยกันและชาวต่างชาติมากขึ้น และ
วดิฉันได้รับโอกาสไปอบรม Animal Model ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 26 วัน

ภาพโดย skeeze จาก Pixabay

“

อนุเคราะห์ตู้บ่มให้ใช้ ขอบใจน้องวรรณษาทิพย์
นิสภา น้องในฝ่ายที่ purified แอนติบอดีให้
ผลแห่งความส�ำเร็จท�ำให้ดร.อารี ทัตติย
พงศ์ ผูค้ วบคุมงานตัง้ แต่ตน้ จนจบได้รบั รางวัล
DMSC Award ปี 2556 ประเภทงานวิจยั และ
พัฒนา โคลนที่หลั่งแอนติบอดีได้จดสิทธิบัตร
แล้วทีส่ หรัฐอเมริกา ref no. 141039 ระหว่าง
กรมวิ ท ย์ มหาวิ ท ยาลั ย โอซาก้ า และ
มหาวิทยาลัยมหิดล และเมือ่ ทดสอบในลิงส�ำเร็จ
จะถูกพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมเพือ่ ผลิตวัคซีน
ต่อไป และเหนือสิง่ อืน่ ใดสถาบันได้รบั ความน่า
เชือ่ ถือจากคนไทยด้วยกันและชาวต่างชาติมาก
ขึ้น และโดยส่วนตัวดิฉันได้รับโอกาสไปอบรม
Animal Model ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็นเวลา 26
วัน ถือเป็นการไปต่างประเทศครัง้ แรกในชีวติ คุณ
จะรู้ว่าคุณจะรักประเทศตัวเองมากแค่ไหนต้อง
ลองไปต่างประเทศสักครัง้
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้
จากการเล่นกับเซลล์มา ขอบคุณเซลล์ทกุ เซลล์ที่
ล้วนก่อเกิดมาเป็นเรา ขอบคุณคนทุกคนที่ร่วม
เดินทางเคียงข้างไปกับเรา ทุกเส้นทางความ
ส�ำเร็จเราเดินอยู่ภายใต้ความพยายาม ดร.มาร์
ติน ลูเธอร์ คิง นักคิดนักปฏิรปู คนส�ำคัญของโลก

กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน
เดินไม่ได้กค็ ลาน ท�ำอย่างไร” ฟังดูเหมือนเค้ามี
เซลล์นกั สูอ้ ยูใ่ นหัวใจอย่างเต็มเปีย่ ม เผลอๆท่าน
ที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจมีเซลล์เซลล์นักสู้แฝงอยู่ในตัว
ก็ได้ เช่นกัน สุดท้ายนีข้ อขอบคุณบุคคลทีค่ วรค่า
แห่งการจดจ�ำและขุมพลังอันยิ่งใหญ่ ขอบคุณ
ดร.อารี ทัตติยพงศ์ ผู้ที่มีความพยายามและ
อดทนในการหล่อหลอมเราให้แกร่งในงานและ
ชีวิตมากขึ้น ถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ตาม
ขอบใจน้องๆในฝ่ายที่อยู่เคียงข้างและคอยช่วย
เหลือ ขอบคุณคุณนันทวรรณ เมฆา ที่เปรียบ
เสมือนตัวแทนพี่ขาว ขอบคุณดร.พิไลลักษณ์
อัคคไพบูลย์ โอกาดะ ผู้ที่รับฟังและเข้าใจในตัว
เรา ขอบคุณคุณอัจฉรียา อนุกลู พิพฒ
ั น์ และฝ่าย
อาโบไวรัสที่คอยสนับสนุนด้านไวรัส ขอบคุณ
KM club ทีส่ อนท�ำ infographic ทีส่ วยงามและ
ชัดเจน ขอบคุณผู้จัดเรื่องเล่าเร้าพลังทุกท่าน ที่
เล็งเห็นถึงพลังอันน้อยนิดของเรา และขอบคุณผู้
เข้าร่วมฟังทัง้ หลาย ทีค่ อยเป็นก�ำลังใจและรับฟัง
อย่างตั้งใจ ขอบคุณค่ะ
นางสาวศศิธร แข็งแรง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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เล็กๆ

ส่วน
				 ที่ยิ่ง

ใหญ่

“

...สิ่งที่ผมถูกแนะน�ำให้ท�ำ คือ รูปภาพผู้เสียชีวิตผมเคย
มองว่าน่ากลัว ไม่น่าดู ให้คิดว่า เขาเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาก
ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งครอบครัวของเขาที่รอคอยอยาก
จะพบเจอร่างของผู้คนเหล่านั้น การท�ำครั้งนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่
เป็นการท�ำเพื่อผู้คนเพื่อสังคม...
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มื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว ประเทศไทยได้
เกิดเหตุการณ์สึนามิท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ�ำนวนมาก  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ไปร่วม
กันจัดการเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิต (พิสูจน์
เอกลักษณ์บคุ คล) ในขณะนัน้ ผมปฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับ IT ให้กบั ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพฯ จึงถูกมอบ
ภารกิจให้ไปร่วมปฏิบตั งิ านในส่วนของการจัดท�ำ
ข้อมูลของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของผม โดยมีหน่วยงาน

ภาพโดย Cristian Vazquez จาก Pixabay

ต่ า งๆ มาปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เช่ น สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
การท�ำงานที่ผมต้องไปท�ำนั้น คือการ
บันทึกข้อมูลของผู้เสียชีวิต ทั้งข้อมูลภาพถ่าย
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ลงใน
ระบบฐานข้อมูลที่มีให้ ต้องยอมรับว่าผมไม่เคย
เจองานทีเ่ ป็นแบบนีม้ าก่อน คือ การทีต่ อ้ งพบกับ

บรรยากาศทีห่ ดหู่ ซึง่ ทีผ่ า่ นเหตุการณ์สนึ ามิมา
ไม่นาน ผมต้องน�ำข้อมูลผูเ้ สียชีวติ น�ำเข้าระบบ
เป็นจ�ำนวนมาก แรกๆ ผมท�ำได้ไม่ดนี กั เพราะ
ต้องอยู่กับภาพผู้เสียชีวิตตลอดทั้งวัน วันแรก
ผ่านไปผมท�ำงานได้ช้ามาก ช่วงเย็นกลับมา
ที่พักได้โทรปรึกษากับหลายๆ คนที่ท�ำงานมา
ก่ อ นหน้ า นั้ น และพี่ ๆ ที่ ท�ำงานร่ ว มกั น ว่ า ท�ำ
อย่างไรให้ผมท�ำงานครั้งนี้ได้ดีที่สุด สาเหตุคือ
ความเครียด ความหดหู่ที่เกิดขึ้นและเวลาที่ต้อง
เร่งท�ำข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เนื่องจากมี
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งได้รับค�ำ
แนะน�ำว่าควรจะเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิดและผ่อน
คลายเพื่อให้ท�ำงานได้ดีขึ้น
สิ่งที่ผมถูกแนะน�ำให้ท�ำ คือ รูปภาพผู้
เสียชีวติ ผมเคยมองว่าน่ากลัว ไม่นา่ ดู ให้คดิ ว่า
เขาเจอเหตุการณ์เลวร้ายมากต้องการความ
ช่วยเหลือ อีกทั้งครอบครัวของเขาที่รอคอย
อยากจะพบเจอร่างของผู้คนเหล่านั้น การท�ำ
ครัง้ นีไ้ ม่ใช่แค่หน้าทีแ่ ต่เป็นการท�ำเพือ่ ผูค้ นเพือ่
สังคม

ผมต้องผ่อนคลายจากการท�ำงาน ซึ่ง
จากการแนะน�ำจากหลายๆ คน การผ่อนคลาย
มีหลายวิธีมาก เช่น การฟังเพลงขณะท�ำงาน  
การดูต้นไม้หรือธรรมชาติรอบๆ พื้นที่ การรับ
ประทานขนมเครื่องดื่ม การพูดคุยแลกเปลี่ยน
สานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
การมองเห็นคุณค่าของตัวเอง  ผมมอง
ว่าการที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ครั้งนี้ที่ได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แม้ผมจะแค่อยู่ในส่วนของการท�ำข้อมูล ไม่ได้
เป็นส่วนหลัก เช่น ผู้ที่จัดการแยกแยะร่างผู้เสีย
ชีวิต แต่ก็เป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญอันหนึ่งที่ท�ำให้
งานนี้เดินต่อไปได้
การมีอดุ มการณ์ในการท�ำงาน เช่น สิง่
ทีท่ ำ� อยูห่ ากคิดว่า นอกจากเกิดประโยชน์ตอ่ ตัว
เราแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อสังคมด้วย
ท�ำให้เรามีความภูมิใจในงานที่เราท�ำ 
นายจิตตโสภณ พลจันทร
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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จาก

โคลน ดาว
สู่

“

...เขามีศักยภาพเพียงพอใน
ด้านต้นทุนและการผลิต แต่หากขาด
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการของรัฐให้การช่วยเหลือ
สนับสนุน ธุรกิจก็ไม่สามารถด�ำเนิน
ต่อไปได้ เราจึงมีแรงผลักดันที่อยาก
ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯของผู้
ประกอบการให้ส�ำเร็จและดูแลตัวเองได้
อย่างยั่งยืนต่อไป...

“
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ากการทีก่ รมวิทย์ฯ และศูนย์วทิ ย์ ได้จดั ท�ำ
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ก็ได้น�ำองค์
ความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ข ยาย
กิจกรรมสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ SME/OTOP ในชุมชน
และทางศูนย์ที่ 4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช�ำนาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ การตัง้ ต�ำรับ
สมุนไพรและเครื่องส�ำอาง คือ รองผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ นางสาวศรัณยา ธาราแสวง หรือพีจ่ บุ๊ ท่าน
เป็นเภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ท่านจึงได้รับ
โครงการนี้มาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเขต
สุขภาพที่ 4 ค่ะ และดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้
ท�ำงานนี้ด้วย ตอนแรกที่ได้รับมอบหมายงานนี้

ดิฉันก็รู้สึกเป็นกังวลเนื่องจาก
เพิ่ ง เข้ า มาท�ำงานได้ ไ ม่ กี่
เ ดื อ น แ ล ะ ยั ง ไ ม ่ มี
ประสบการณ์ในการ
ท�ำงานด้านเครื่อง
ส�ำอางมาก่อน
จึงเป็นกังวล
ว่าเราจะ
สามารถช่วย
ท�ำงานนี้ ใ ห้
ส�ำเร็จได้หรือไม่
          เราเริ่ม
จากการวางแผนการ
ด�ำเนิ น งานกั น ว่ า จะมี แ ผนการ
ด�ำเนินโครงการอย่างไรบ้าง อันดับแรกเลยคือ
ค้ น หาผู ้ ป ระกอบการที่ เราจะสามารถเข้ า ไป
พัฒนาเขาได้ เราได้ปรึกษาหารือกันหลายๆที่ ทัง้
ออกพื้นที่ และประสานงานกันในศูนย์ฯ พบว่า
มีผู้ประกอบการรายหนึ่งมาส่งตรวจผลิตภัณฑ์
โคลนพอกหน้าทีศ่ นู ย์รวมบริการหลายครัง้ แต่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ทางเราจึงติดต่อผูป้ ระกอบการรายนี้
ไป ผู้ประกอบการจึงเข้ามาที่ศูนย์รวมบริการ
ทราบว่าผูป้ ระกอบการขอเรียกว่าคุณเบนซ์นะคะ
คุณเบนซ์ต้องการผลิตโคลนพอกหน้า
จากโคลนเบนโทไนต์ธรรมชาติ 100% เนือ่ งจาก
มี ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น เหมื อ งแร่ เ บนโทไนต์ อ ยู ่ ที่
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และรุน่ แม่คณ
ุ เบนซ์ได้เคย
ท�ำโคลนพอกหน้าขายมาแล้ว แต่ยังไม่เคยส่ง
ตรวจและจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับทางส�ำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลย คุณ
เบนซ์เลยอยากจะสานฝันให้คุณแม่ จึงอยาก
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ฯถูกต้องโดยผ่านมาตรฐานและ
สามารถผลิตขายได้ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็น
โคลนธรรมชาติ 100% จึ ง ต้ อ งส่ ง ตรวจเชื้ อ
จุลนิ ทรียต์ ามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจาก
กรมวิทย์ฯก่อน จึงจะสามารถน�ำไปจดแจ้งกับ
ทาง อย.ได้ คุณเบนซ์ได้น�ำผลิตภัณฑ์โคลนพอก
หน้ามาส่งตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่ศูนย์รวมบริการ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ถึ ง 4 ครั้ ง โดย
พยายามพัฒนากรรมวิธีผลิตเพื่อก�ำจัดเชื้อให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่สง่ ตรวจแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์
          เบื้องต้นคุณเบนซ์มีการก�ำจัดเชื้อโดยน�้ำ
ร้อน แต่อาจจะสามารถก�ำจัดเชื้อได้ส่วนหนึ่ง
เนื่ อ งจากเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากโคลนธรรมชาติ
100% ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจึงอาจ
ท�ำให้ เชื้ อ สามารถเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ได้ อี ก จึ ง
แนะน�ำว่าอาจจะต้องมีการใส่วัตถุกันเสียเข้ามา
เป็นส่วนผสมจึงจะสามารถยับยั้งเชื้อได้ ซึ่งคุณ
เบนซ์บอกว่าขาดความรู้ด้านการใช้วัตถุกันเสีย
เราจึงได้ชกั ชวนคุณเบนซ์เข้าร่วมโครงการฯ คุณ
เบนซ์ยนิ ดีและกล่าวว่า “เขามีศกั ยภาพเพียงพอ
ในด้านต้นทุนและการผลิต แต่หากขาดหน่วย
งานหรือเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านวิชาการของ
รั ฐ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ก็ ไ ม่
สามารถด�ำเนินต่อไปได้” เราจึงมีแรงผลักดันที่
อยากช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯของผูป้ ระกอบการให้ส�ำเร็จ
และดูแลตัวเองได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

189

           เมื่อได้ผู้ประกอบการตามเป้าหมาย พี่
จุบ๊ ก็ให้ค�ำชีแ้ นะในด้านต่างๆ ว่าเราควรจะศึกษา
หาความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งใดบ้าง โดยเริม่ จากการ
ศึกษาองค์ประกอบของดินเบนโทไนต์ ดินเบนโท
ไนต์จัดเป็นเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไป
เป็นเนื้อดินถูกแช่ในน�้ำมาเป็นเวลา 200 ล้านปี
อยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์ (Smectite) หรือมอลต์
มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) เป็นองค์
ประกอบหลัก ลักษณะทางกายภาพ คือการมี
ขนาดของอนุภาคละเอียดมาก มีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ซับ
น�้ำได้ดี การที่เป็นดินที่เกิดจากเถ้าภูเขาไฟการ
ก�ำจั ด เชื้ อ โดยการใช้ ค วามร้ อ นย่ อ มไม่ ท�ำให้
คุณสมบัตขิ องดินเปลีย่ นแปลงไป จึงใช้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 80-100°C เป็นเวลาอย่างน้อย 30
นาทีเพื่อท�ำให้ปราศจากเชื้อ ร่วมกับการใช้วัตถุ
กันเสียเพือ่ ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ และใช้
องค์ความรู้ทางด้านการตั้งสูตรต�ำรับคัดเลือก
วัตถุกันเสียมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยวัตถุกันเสียที่ใช้เป็นวัตถุกันเสียที่
สามารถใส่ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ งก�ำหนดวัตถุกนั เสียทีอ่ าจใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเครือ่ งส�ำอาง พ.ศ. 2560 ทัง้ นีต้ อ้ งค�ำนึง
ถึงความเข้ากันได้ (compatible) ของวัตถุกัน
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เสียและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุกัน
เสียไม่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เปลีย่ น และส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาท�ำให้วัตถุกัน
เสียมีประสิทธิภาพลดลง
นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงวัตถุกันเสียใน
กลุ่มพาราเบนเนื่องจากในบางประเทศห้ามใช้
สารในกลุ่มนี้แล้ว ซึ่งในอนาคตหากผู้ประกอบ
การต้องการส่งออกไปขายยังต่างประเทศจะได้
ไม่ตอ้ งมาปรับสูตรอีก เมือ่ ได้วางแผนการด�ำเนิน
การแล้วจึงลงมือปฏิบัติ อุปสรรคในการท�ำงาน
ครั้งนี้ คือ ศูนย์ที่ 4 ยังไม่มีห้องปฏิบัติการจึงใช้
ห้องเก็บตัวอย่างซึ่งมีพื้นที่ว่างในการท�ำแล็ป
และใช้หม้อต้มสุกเี้ พือ่ ใช้ส�ำหรับให้ความร้อน เริม่
จากการหาอัตราส่วนของโคลนเพือ่ ผสมโคลนกับ
น�ำ้ ให้มปี ริมาณพอเหมาะ เพือ่ น�ำไปให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 80-100°C พร้อมกับต้องคนตลอด
เวลาเพื่อให้โคลนไม่จับกันเป็นก้อนเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 นาที
กว่าจะได้อัตราส่วนที่เหมาะสมก็ผ่าน
การลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง หลังจากนั้นทิ้ง
ไว้เย็นที่อุณหภูมิห้องหรือประมาณ 40°C และ
ผสมวัตถุกันเสียตามชนิดและปริมาณที่ก�ำหนด
จากนั้ น ส่ ง ตรวจเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ส�ำนั ก เครื่ อ ง

ส�ำอางและวัตถุอันตราย ส่งครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2, 3,
4 ครั้งผลก็ยังไม่ผ่าน เลยมาวิเคราะห์ปัญหากัน
ว่าเกิดจากอะไร และเนื่องจากเราได้รบกวนส่ง
ตรวจวิเคราะห์กับส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุ
อันตรายมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งทางส�ำนักฯมี
ตัวอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์จากลูกค้าจ�ำนวน
มาก จึงเกิดความเกรงใจ เลยได้มีการติดต่อ
ประสานไปทางศูนย์ที่ 9 นครราชสีมา ทางศูนย์
จึ ง ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใช้ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล
ชีววิทยา และให้ความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง จ�ำนวน 18 ตัวอย่าง เมื่อทราบผลว่ามี
ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน จึงได้ส่งตรวจกับส�ำนัก
เครือ่ งส�ำอางและวัตถุอนั ตรายอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ น�ำ
ผลไปจดแจ้งต่ออย.
ทางเราดีใจมากเตรียมบอกคุณเบนซ์
ให้มาจดแจ้งกับ อย. เมื่อรอผลอีก 2 อาทิตย์
ปรากฏว่าผลไม่ผา่ น...ก็เกิดค�ำถาม ท�ำไมถึงไม่
ผ่านทั้งๆที่เป็นล็อตการผลิตเดียวกันกับครั้ง
ก่อนที่ส่งผ่านมาตรวจอีกทีท�ำไมถึงไม่ผ่าน จึง
สันนิษฐานว่า...อาจเกิดจากความไม่เป็นเนื้อ
เดียวกัน(non homogeneous) จึงท�ำให้เชื้อ
เจริญเติบโตขึ้นได้อีก ดังนั้นจึงเพิ่มอัตราส่วน
น�้ ำ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ โ คลนเหลวกว่ า เดิ ม
สามารถกวนได้ง่ายและเดือดตลอด 30 นาทีที่

ให้ความร้อน จนมั่นใจได้ว่าสามารถก�ำจัดเชื้อ
ได้จริง หลังจากผ่านไป 30 นาทีเมื่อโคลนเริ่ม
หนืดและปะทุจึงลดไฟลงและเคี่ยวให้มีความ
หนืดของโคลนตามต้องการ จากนั้นน�ำมาตีจน
มั่นใจว่าโคลนเป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ให้เย็นผสม
กับวัตถุกันเสียที่ได้คัดเลือกไว้เบื้องต้น น�ำส่ง
ตรวจเชื้อจุลินทรีย์กับส�ำนักเครื่องส�ำอางและ
วัตถุอันตรายอีกครั้งปรากฏว่า...ครั้งนี้เชื้ออยู่ใน
เกณฑ์ทกี่ �ำหนดผ่านมาตรฐานค่ะ คุณเบนซ์ทราบ
วิธีก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย ทราบชนิดและปริมาณ
ของวัตถุกันเสียที่แน่นอน สามารถจดแจ้งต่อ
อย.ได้ ธุรกิจของเขาก็สามารถด�ำเนินต่อไปได้
ทางเราก็ได้เข้าไปดูสถานทีผ่ ลิตและแนะน�ำเกีย่ ว
กับกระบวนการควบคุมคุณภาพ ก็หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ในเร็ววันนี้
และหวังว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
ทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและดูแลตัว
เองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ถึงแม้ว่าศูนย์ที่ 4 จะไม่มีห้องปฏิบัติ
การแต่ เราก็ มี ค วามพยายามและใช้ ค วามรู ้
ความสามารถทีเ่ รามีให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
หน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการ ท�ำให้
งานครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นางสาวชญานิศ หิรัญวงศ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
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3 มดงานตัวนิด
ที่ยิ่งใหญ่
“

...นับเป็นความส�ำเร็จของ
ต�ำบลนาม่วงจากการใช้งานแอพลิ
เคชั่น “Single Window หรือ
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” ที่ช่วย
ให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
พบสารพิษปนเปื้อนได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้องทันเหตุการณ์
ท�ำให้สามารถติดตามผู้ประกอบ
การ ด�ำเนินการจับและควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง...

“

ภาพโดย ImageParty จาก Pixabay
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุม โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของ
ประชาชนจะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ ต้องเกิดจาก
การบูรณาการทั้งระบบ ต้องอาศัยคนในพื้นที่
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนด้วยองค์ความ
รู้ที่พิสูจน์ได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามบริบทของแต่ละชุมชน ภายใต้
บทบาทและหน้ า ที่ ข องกรมฯ
โดยมีภารกิจเกี่ยวกับศึกษา
วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ด ้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุ ข เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมิน
ความเสี่ ย งและแจ้ ง เตื อ นภั ย
สุขภาพ ซึ่งมีความพร้อมในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของ โรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

ในการเฝ้าระวัง/คัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในการปฏิบัตงิ านทีม่ ีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการขั้นต้น ที่สามารถ
ด�ำเนินการได้ดว้ ยตนเองน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสู่สากลในอนาคต
ต�ำบลนาม่วง อ�ำเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป็ น หนึ่ ง ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ที่
สามารถน�ำองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีของกรมฯ
ไปด�ำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล ในการน�ำ “Single  Window หรือ
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” และชุดทดสอบมา
เป็ น เครื่ อ งมื อ เฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์

สุ ข ภาพในชุ ม ชน เกิ ด จากความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนด้วยรูปแบบพลัง 3 ประสาน ได้แก่ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลและเครือข่าย อสม. มีกลุ่มผู้ใช้งานและ
ผู ้ เ ฝ้ า ระวั ง หลั ก คื อ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน อสม.
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข โดยจะท�ำหน้าที่สอดส่องดูแล
หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าเชื่อว่าจะไม่
ปลอดภัย จะขอตัวอย่างเพื่อตรวจสอบฉลาก
แหล่งที่มาและค้นหา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จาก
แอพพลิเคชัน่ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” ซึง่
จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ อ ้ า งอิ ง และแจ้ ง เตื อ นผู ้
บริโภคได้ทันท่วงที กรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบ
ว่ า มี ก ารปนเปื ้ อ นสารห้ า มใช้ จ ริ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จะท�ำหน้าที่
แจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่น หน้าต่าง
เตื อ นภั ย สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ค นไทยทั้ ง
ประเทศ ได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์
อั น ตรายนี้ ใ นเวลาเดี ย วกั น โดยทุ ก
หมูบ่ า้ นจัดตัง้ “ศูนย์เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย
และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน” เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งศูนย์ฯนี้จะ
มี ชุ ด ทดสอบที่ ส ามารถ ตรวจและรั บ
ทราบผลได้ทนั ที ท�ำให้ตดั วงจรผลิตภัณฑ์
อันตรายได้ทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นสื่อ
กลางในการส่งต่อผู้ป่วย เช่นกรณีที่พบ
ตัวผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการผิดปกติจากการได้รบั
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สารสเตียรอยด์ ทีมหมอประจ�ำครอบครัว พร้อม
ด้วย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุ ชน จะออก
เยีย่ มติดตามให้ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนือ่ ง และให้การ
รั ก ษาพยาบาลโดยส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ถอนยา                 
สเตียรอยด์ ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยทีห่ ยุดใช้ยาสเตียรอยด์
จ�ำนวน 52 ราย และอยูร่ ะหว่างการรักษา 15 ราย
ด้วยความตระหนักถึงภัยอันตรายต่อ
สุขภาพ ต�ำบลนาม่วงยังได้มกี ารจัดประชาคมทัง้
ในระดับหมู่บ้านและต�ำบลเพื่อสร้างความเข้ม
แข็งด้านการคุม้ ครองคุณภาพความปลอดภัยของ
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับชุมชน โดยมีมติ
ร่วมกัน คือ การจัดตั้ง ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกหมู่บ้าน การห้าม
ไม่ให้มีรถเร่ รถหนังขายยา รถฉายซีดี หรือกลุ่ม
ธุรกิจขายตรง โดยเฉพาะยา ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น
ต้องแจ้งขออนุญาตผูใ้ หญ่บา้ น และ การตรวจหา
สารปนเปื ้ อ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพโดย อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนก่อน จึงสามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าในหมูบ่ า้ นได้ การติดตัง้ ป้ายเตือน
ภัยและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกหมู่บ้าน
การพัฒนาสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้าน
แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร ร้านขายของช�ำ และ
ตลาดนัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
“นับเป็นความส�ำเร็จของต�ำบลนาม่วง
จากการใช้งานแอพลิเคชัน่ “Single Window
หรื อ หน้ า ต่ า งเตื อ นภั ย สุ ข ภาพ” ที่ ช ่ ว ยให้
ประชาชนในชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบสารพิษปน
เปื้อนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเหตุการณ์
ท�ำให้สามารถติดตามผู้ประกอบการ ด�ำเนิน
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การจับและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง”
ปัจจุบัน ผลงานดังกล่าวได้ถูกขยายไป
ยังหน่วยบริการปฐมภูมิ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน จ�ำนวน 372  แห่ง และ อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกว่า 2,500 คน
กระจายในหมู่บ้านทั่วประเทศ มีส่วนช่วยเหลือ
ประชาชนทั้ ง ประเทศโดยการแจ้ ง เตื อ นภั ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ผ่ า นแอพลิ เ คชั่ น
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งแสดงทั้งรูปภาพ
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่อง อาหาร ยา
และเครือ่ งส�ำอาง กว่า 2,000 รายการ ประชาชน
ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และ
ดาวน์โหลดได้ที่ Tumdee drug alert ด้วยความ
คาดหวังว่าหากประชาชนทุกคนมีภมู คิ มุ้ กันด้วย
ความรู้ ความเข้าใจ รู้ข้อมูลที่เป็นจริงพิสูจน์ได้
เชิงประจักษ์ จะน�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี าม
สิ ท ธิ์ อั น พึ ง ได้ รั บ จากภาครั ฐ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม น�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศทีม่ นั่ คงและ
ยั่งยืนต่อไป
นางสาวชุลีพร จันทรเสนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

บ่อแช่ สู่ความเป็น
ออนเซ็นเมืองไทย
จาก

“

...ผลการตรวจสอบ
คุณภาพในปี 2561 พบว่า
คุณภาพน�้ำบ่อน�้ำร้อน
ต้นก�ำเนิดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด แต่พบเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มขึ้นในบ่อแช่ก่อนเปิดใช้
บริการ และพบเชื้อจุลินทรีย์สูง
ที่สุดในบ่อแช่ที่เปิดใช้บริการ
แล้ว...

บ่

อน�้ำร้อน เมื่อได้ยินค�ำนี้ผู้คนส่วนใหญ่คง
คิดถึงจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับ
การขนานนามว่า “ออนเซ็นเมืองไทย” ที่อยู่ใน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ในแต่ละปีมปี ระชากรในพืน้ ที่
และนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอาบและแช่น�้ำ 
เพื่อบ�ำบัดบรรเทาโรคที่เกิดจากปัญหาสุขภาพ
จ�ำนวนมาก ศูนย์ฯ จึงเห็นความส�ำคัญต่อความ
ปลอดภัยของผู้ลงแช่น�้ำ  เนื่องจากเป็นสถานที่
สาธารณะจึงจัดท�ำโครงการส�ำรวจคุณภาพบ่อนำ�้
ร้อนต้นก�ำเนิดและบ่อแช่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งบ่อน�้ำ
ร้อนและขอความอนุเคราะห์เพือ่ ด�ำเนินการเก็บ
ตัวอย่างน�้ำร้อนจากบ่อต้นก�ำเนิดและบ่อแช่ ซึ่ง
ทางหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่างให้ความสนใจและ
สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี
ผลการตรวจคุ ณ ภาพน�้ ำ พบว่ า
คุณภาพนำ�้ ของบ่อนำ�้ ร้อนต้นก�ำเนิดมีคณ
ุ ภาพ
ดีผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน และบ่อแช่ตรวจพบเชือ้
จุลินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ระบุสาเหตุที่ชัดเจน
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“

ว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร
จากการส�ำรวจพื้นที่ขณะสุ่มเก็บตัวอย่าง
คาดว่าเกิดจากพฤติกรรมการใช้ จ�ำนวนของผู้ใช้
บริการ และวิธีการล้างท�ำความสะอาดบ่อของเจ้า
หน้าทีท่ �ำความสะอาดทีไ่ ม่ถกู ต้อง ซึง่ ทางศูนย์ฯ ได้
ส่งผลการตรวจคุณภาพไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ รับทราบข้อมูล เมือ่ ทวนสอบข้อมูลพบว่า
ทุกหน่วยงานได้รบั ทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในความ
รูส้ กึ ของผูจ้ ดั ท�ำโครงการ มีความเห็นว่าท�ำไมไม่มผี ล
การตอบกลับมาให้ทางศูนย์ฯ ทราบบ้างว่าหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบจะมีการด�ำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น จะ
ให้ศนู ย์ฯ มีสว่ นช่วยเหลือหรือต้องการค�ำแนะน�ำเพือ่
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน�้ำบ้างหรือไม่? หรือผลการ
ตรวจคุณภาพน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั นัน้ อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างไร?
หรือไม่มคี วามมัน่ ใจต่อผลการตรวจวิเคราะห์?
ท�ำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูร้ บั ผิด
ชอบโครงการฯ ได้ปรึกษากับผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
และท่ า นได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ในการวางแผนการเก็ บ
ตั ว อย่ า งเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ บ่ อ น�้ ำ ร้ อ นต้ น
ก�ำเนิดและน�้ำบ่อแช่ให้เป็นระบบมีความรัดกุมมาก
ขึน้ เพือ่ ใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายและ
บ่งชีส้ าเหตุการเพิม่ ขึน้ ของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นบ่อแช่นนั้
เกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการและจ�ำนวนของผูใ้ ช้
บริการหรือไม่ อีกทัง้ ศูนย์ฯ เห็นถึงความส�ำคัญและ
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการบ่อแช่ เนื่องจากเป็น
สถานที่สาธารณะมีผู้มาใช้บริการจ�ำนวนมากทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างถิ่น หาก
เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละเกิดกรณี
โรคติดต่อทางผิวหนังจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อภาพ
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ลักษณ์ของจังหวัดได้จึงเห็นควรมีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน�ำ้ บ่อน�ำ้ ร้อนต้นก�ำเนิดและบ่อแช่ดา้ น
จุลชีววิทยาต่อไป โดยด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ งใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระนอง หากสามารถยืนยันข้อมูลที่
ชัดเจนของสาเหตุการเพิ่มขึ้นของเชื้อจุลินทรีย์
และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ จะท�ำให้สามารถน�ำ
ไปเป็นต้นแบบ (Model) เพือ่ บริหารจัดการให้
กับบ่อและบ่อแช่แหล่งอืน่ ต่อไป
ส�ำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพในปี
2561 พบว่า คุณภาพน�้ำบ่อน�้ำร้อนต้นก�ำเนิด
ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก�ำหนด แต่ พ บเชื้ อ
จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นในบ่อแช่ก่อนเปิดใช้บริการ
และพบเชื้อจุลินทรีย์สูงที่สุดในบ่อแช่ที่เปิดใช้
บริการแล้ว ดังนัน้ จากสิง่ ทีค่ าดการณ์ไว้ในเบือ้ ง
ต้นเกี่ยวกับปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น
มีความถูกต้อง จึงได้จัดท�ำสรุปผลคุณภาพน�้ำ
บ่อน�้ำร้อนต้นก�ำเนิดและบ่อแช่ส่งไปยังหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้ง จากนั้นศูนย์ฯ
ร่ ว มกั บ ส�ำนั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
อาหารจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระนองเพื่ อ หาแนวทางการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพบ่ อ น�้ ำ ร้ อ นและบ่ อ แช่ ใ ห้ มี
คุ ณ ภาพที่ ดี มี ม าตรฐานเที ย บเท่ า กั บ ต่ า ง
ประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็น “ออนเซ็นเมือง
ไทย” อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อน�ำเสนอแนวทาง
ต่ อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ระนองรั บ ทราบ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ได้น�ำเรียน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์รบั ทราบ และเมือ่ คราว
ที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้

ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับแผนและโครงการ
พัฒนาบ่อนำ�้ ร้อนของจังหวัดระนองให้เป็นออน
เซ็นที่คุณภาพระดับ premium
      ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง : พูด
ว่า “ผอ. ใจเย็นๆ ผมมีแผนที่จะด�ำเนินการ
พัฒนาอยู่ แต่เรือ่ งนีค้ งต้องใช้เวลา 2-3 ปี จึงจะ
ด�ำเนินการได้แบบที่ท่านว่า”  
      ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ : ตอบว่า “ท่านผู้
ว่าคะ ไม่ได้ใจร้อนละค่ะ แต่อกี 2 ปี จะเกษียณ
แล้วคะ”
และในคราวที่ท่านอธิบดีมีโอกาสไป
ราชการทีจ่ งั หวัดระนองพร้อมด้วยผูอ้ �ำนวยการ
ศูนย์ฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดระนอง ซึง่ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รบั
ทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้วและมีนโยบายน�ำเรือ่ ง
นีเ้ ข้าสูแ่ ผนขับเคลือ่ นตามแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเพือ่ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
แก้ไขโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญในเบือ้ งต้น
จากการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ว่า      
ราชการฯ และผูอ้ �ำนวยการศูนย์ฯ ท�ำให้เราเห็น
ว่าในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ศูนย์ฯได้
ด�ำเนินการนั้นไม่ได้สูญเปล่า ในทางตรงข้าม
กลับสร้างมูลค่าทางวิชาการและทางเศรษฐกิจ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาค
ภู มิ ใจอย่ า งยิ่ ง ที่ โ ครงการเล็ ก ๆ ของศู น ย์ ฯ
สามารถช่วยสร้างข้อมูลพืน้ ฐานให้หน่วยงานใน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้น�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนา
คุณภาพบ่อน�้ำร้อนและบ่อแช่ให้ก้าวเข้าสู่การ
เป็นออนเซ็นของเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ในปี 2561 ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้
มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ในนามของผู้เกี่ยวข้องใน
เขตพื้นที่ภาคใต้ในด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
บ่ อ น�้ ำ ร้ อ นและบ่ อ แช่ เพื่ อ ทบทวนการจั ด ท�ำ
มาตรฐานบ่อน�้ำร้อนในเมืองไทยให้มีคุณภาพเทียบ
เท่ากับต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดให้มี
การทบทวนมาตรฐานปีละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าภาพ
หลักคือกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพน�้ำบ่อน�้ำร้อนต้นก�ำเนิดและบ่อ
แช่ ข องจั ง หวั ด ระนองจะด�ำเนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว ซึ่งอาจต้องใช้เวลาที่ยาวนาน แต่
ศูนย์ฯ ยังคงต้องด�ำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพนำ�้ ของ
บ่อน�้ำร้อนต้นก�ำเนิดและบ่อแช่ต่อไป เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว และเพื่อขับเคลื่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบบ่อน�้ำร้อนและบ่อแช่ให้เป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงสุขภาพต่อไป และคาดว่าค�ำว่า
“ออนเซ็นเมืองไทย” ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างเต็มรูปแบบคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือคว้าของ
จังหวัดระนอง และอีกความส�ำเร็จที่จะไม่กล่าวถึง
มิได้คือความร่วมมือและการร่วมกันท�ำงานเป็นทีม
ของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้สร้างแหล่งรายได้ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อไป
นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ
และนางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
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การแพทย์แม่นย�ำ
ด้วยการตรวจ
HLA-B อัลลีล เพื่อ

ป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรง
เขตภาคใต้

“

...หากมีการตรวจหายีน
เสี่ยงก่อนเริ่มให้ยา จะช่วยลด
จ�ำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงลงร้อย
ละ 13.23 ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
ต้องสูญเสียไปในการรักษาลงได้
มากกว่า 8 ล้านบาท...

“
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ารแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ก้าว
ล�้ำ  ทันสมัยในการรักษาโรคต่างๆ ท�ำให้ผู้
ป่วยหายขาดจากโรค หรือมีอาการทุเลาเบาบาง
ลงได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งใช้ เ วลารั ก ษาตั ว อยู ่ ใ นโรง
พยาบาลเป็นระยะเวลานาน ช่วยลดภาระแบก
รั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด จากการรั ก ษาอั น จะยั ง
ประโยชน์ตอ่ ตัวผูป้ ว่ ยเอง และหน่วยบริการนัน้ ๆ
ข่าวจากสื่อต่างๆที่เราได้รับรู้บ่อยครั้งที่พบเรื่อง
ราวของผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ตรงจุด ไม่
หายขาด เกิดกรณีการฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสีย
หายจากบุคลากรทางการแพทย์ ท�ำให้หน่วย
บริการทางการแพทย์เสียชื่อเสียง ขาดความน่า
เชือ่ ถือ อันเป็นผลกระทบต่อวงการแพทย์ในด้าน
ลบเป็นอย่างมากกรณีที่โด่งดัง คือ นางดอกรัก
เพ็ชรประเสริฐ ผู้ป่วยที่ตาบอดจากการแพ้ยา

ชนิดหนึง่ อย่างรุนแรง และมีขา่ วครึกโครมในการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต้องขึน้ โรงขึน้ ศาลหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาคุณ
ดอกรัก ให้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียง
เป็นปกติมากที่สุดจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ได้ตระหนัก
ว่ า การแพ้ ย าเกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ คนทุ ก คน เราไม่
สามารถคาดเดาหรือท�ำนายล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะ
เป็นเพศใดวัยใด ความเสี่ยงมีมากน้อยขึ้นกับ
ชนิดของยา และสภาวะสุขภาพร่างกายของ
แต่ละบุคคลการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงเป็นอาการ
ไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังที่เกิดจากการใช้ยา
ท�ำให้ ผู ้ ป ่ ว ยผิ ว หนั ง หลุ ด ลอก มี โ อกาสพิ ก าร
ตาบอด และเสียชีวิตได้
ความคิดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อยบังเกิดขึ้นในใจ
ด้วยดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ภายใน
ห้องปฏิบตั กิ าร “เราจะใช้ความรู้ ใช้วชิ าชีพทีเ่ รา
มี เข้าไปมีส่วนช่วยผู้ป่วยได้บ้างมั้ย” การแพ้ยา
คงเป็นสิ่งที่ทรมานทั้งกายและใจ ทั้งผู้ป่วยเอง
และญาติพี่น้องที่ต้องมาแบกรับความทรมาน
หรือความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้เพียงชัว่ ข้ามคืน
คิดแล้วยิ่งใจหายวันนี้ยังอาการดีๆอยู่ หลังทาน
ยาเข้าไปกลับมีอาการแพ้ยาอย่างชนิดทีไ่ ม่ทนั ตัง้
ตัว อาการไม่หนักมากก็โชคดีไป แต่ถ้าอาการ
รุนแรง...ไม่อยากจะคิดต่อหากเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดกับคนใกล้ตัวของเรา คงไม่สามารถบรรยาย
ได้ และแล้วเหมือนฟ้ามีตา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สิ้นคนดี

และคนเก่ง สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์ได้พัฒนาศักยภาพการตรวจยีน HLA-B
อัลลีลด้วยวิธีพีซีอาร์ ส�ำหรับตรวจยีนก่อนเริ่ม
ใช้ยากันชัก ยาลดกรดยูริก และยาต้านไวรัส
เอดส์ซงึ่ มีความส�ำคัญทางคลินกิ มากต่อผูป้ ว่ ย
ที่เสี่ยงต่อการแพ้ยารุนแรง “ตรวจยีนก่อน รู้
ก่อน เริ่มใช้ยา” ดิฉันได้เตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆพัฒนาศักยภาพบุคลากร และห้อง
ปฏิบัติการให้สามารถเปิดบริการตรวจได้ และ
สร้างความถูกต้อง น่าเชื่อถือโดยขอการรับรอง
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สากล ISO15189:2012 และ ISO15190:2003
ได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ หากมีการตรวจหายีน
เสี่ยงก่อนเริ่มให้ยา จะช่วยลดจ�ำนวนผู้ป่วย
รายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงลง
ร้อยละ 13.23 ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสีย
ไปในการรักษาลงได้มากกว่า 8 ล้านบาท แม้
ดิฉันจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่ง ผู้อยู่เบื้อง
หลัง แต่กร็ สู้ กึ ยินดีทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ช่วยให้แพทย์
วินิจฉัยได้ถูกต้อง ให้การรักษาที่ตรงจุด และ
เหมาะสมที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป
นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม
นักเทคนิคการแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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ห้องปฏิบัติการตรวจหา

สารพันธุกรรม
เชื้อก่อโรคไอกรน
แห่งแรกในภาคใต้

“

...ห้องปฏิบัติการได้เริ่ม
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผล
ตอบรับจากห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงานส่งตรวจดีมาก
แพทย์มีความพึงพอใจ เพราะ
สามารถรายงานผลการตรวจ
ได้รวดเร็วภายใน 1 วัน...

“
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นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารตรวจหาสาร
พันธุกรรมเชื้อก่อโรคไอกรนเป็นแห่งแรกในภาค
ใต้ ด้วยวิธีที่มีความไว มีความแม่นย�ำสูง ทราบ
ผลภายใน 1 วัน เพือ่ แก้ปญ
ั หาโรคไอกรนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนใต้
โรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบอร์เดเทลลา
เพอร์ตสั ซิส (Bordetella pertussis) โรคไอกรน
ก่อให้เกิดการไออย่างรุนแรง ต่อเนื่องเป็นเวลา
หลายสัปดาห์ โดยเฉพาะในเด็กทารกและเด็ก
เล็กจะมีความรุนแรงมากหรือหยุดหายใจได้ โดย
มี ภ าวะแทรกซ้ อ นของระบบทางเดิ น หายใจ
ได้แก่ ปอดอักเสบ อาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต
ได้ นอกจากนั้นยังอาจพบภาวะแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาท มี อ าการชั ก เกร็ ง โรคไอกรน
สามารถป้องกันได้ดว้ ยการฉีดวัคซีน แต่เนือ่ งจาก
บริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย

ข้อจ�ำกัดบางประการท�ำให้การเข้าถึงวัคซีนอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ดังนั้นจึงยังพบผู้ป่วยโรค
ไอกรนอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยเด็กเล็ก
ทีย่ งั ไม่ถงึ เวลารับวัคซีนหรือรับไม่ครบเกณฑ์ โดย
มีเด็กโตและผู้ใหญ่เป็นพาหะที่ส�ำคัญ ในทาง
ปฏิบัติแพทย์ผู้รักษาจะวินิจฉัยโรคจากอาการ
ของผูป้ ว่ ย  และยืนยันการตรวจวินจิ ฉัย ด้วยการ
เก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร ทีผ่ า่ นมาการตรวจยืนยันการ
ติดเชื้อโรคไอกรน ใช้วิธีการเพาะเชื้อ ซึ่งเป็นวิธี
มาตรฐานที่ใช้เวลาตรวจ ประมาณ 3-7 วัน มี
ความไวต�ำ 
่ วิธกี ารยุง่ ยาก ต้องใช้อาหารเลีย้ งเชือ้
เฉพาะ และมีข้อจ�ำกัดเรื่องตัวอย่างต้องส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการทันที
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาการตรวจด้วย
เทคนิ ค การตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ
โดยตรง ท�ำให้ทราบผลการตรวจได้รวดเร็ว ดัง
นัน้ ตัวอย่างของผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
จึงถูกส่งไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ ทีก่ รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่นั้นหมายถึงการเสีย
เวลาขณะน�ำส่งตัวอย่าง และด้วยตัวอย่างส่ง
ตรวจในพื้นที่ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม
งานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มี
ของบุคลากร และความพร้อมของเครื่องมือ จึง
ขอศึ ก ษาดู ง านการตรวจหาเชื้ อ ไอกรนที่ ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักจากนั้นจึงกลับมา

พัฒนาการตรวจ เตรียมอุปกรณ์ น�้ำยาทดสอบ
การทดสอบสภาวะของเครือ่ งมือ การสร้างระบบ
บริการแล้วบรรจุรายการตรวจโรคไอกรนลงใน
ฐานข้ อ มู ล รั บ ตั ว อย่ า งของศู น ย์ ฯ และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารได้ เริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ เ ดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผลตอบรับจากห้อง
ปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานส่งตรวจดีมาก แพทย์มี
ความพึงพอใจ เพราะสามารถรายงานผลการ
ตรวจได้รวดเร็วภายใน 1 วัน การเพิ่มศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12 สงขลา ในครั้งนี้สร้างความภาค
ภูมิใจให้กับหน่วยงาน ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
รักษา การเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุมโรค เพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็นหน่วยงานแรกและ
แห่งเดียวในภาคใต้
นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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พบเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น
สายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันในไทย
เป็นแห่งแรกในภาคใต้

“

...ผลการตรวจตัวอย่าง
เชื้อบริสุทธิ์ที่แยกจากผู้ป่วยที่
สงสัยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น
พบเชื้อ Neisseria meningitidis
ซีโรกรุ๊ป B มากที่สุด ซึ่งเป็นซีโร
กรุ๊ป ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันใน
ประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน
วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยสามารถ
ป้องกันซีโรกรุ๊ป A, C, Y และ
W135 ได้เท่านั้น ดังนั้นการ
ตรวจยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น
ด้วยเทคนิค PCR จึงเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ท�ำให้ทราบสายพันธุ์
ที่ก่อโรคในประเทศ...

“
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ารตรวจยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นด้วย
เทคนิค PCR  สามารถแยกซีโรกรุป๊ ของเชือ้
ที่ก่อโรคได้  สามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน
มีความแม่นย�ำสูง เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
ทางระบาดวิทยา ท�ำให้ทราบสายพันธุ์ที่ก่อโรค
ในประเทศ และช่วยเฝ้าระวังโรคในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ส่ง
ผลให้ผู้ป่วย และผู้สัมผัสโรคไม่แพร่กระจายเชื้อ
ไปยั ง ผู ้ อื่ น ที่ ส�ำคั ญ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันครอบคลุมซีโร
กรุ๊ป B ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในประเทศมากขึ้น
เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
โรคไข้กาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดเชือ้ ร้ายแรง
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Neisseria meningitidis
ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงกับละอองน�้ำมูก
น�ำ้ ลาย และเสมหะของผูป้ ว่ ย อาการทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
คือ มีไข้สงู ทันที ปวดศีรษะอย่างรุนแรง อาเจียน
คอแข็ง อาจเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด หรือ
ภาวะโลหิตเป็นพิษ ท�ำให้เกิดผืน่ เลือดออกใต้ผวิ หนัง

เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ และการท�ำงานของอวัยวะ
ต่างๆ ล้มเหลว ปัจจุบนั เชือ้ แบคทีเรีย Neisseria
meningitidis มีทั้งสิ้น 13 ซีโรกรุ๊ป ส�ำหรับ
ประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังของส�ำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ.2560 ภาคทีม่ อี ตั ราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้
และจังหวัดทีม่ อี ตั ราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด
คือ ยะลา พัทลุง และสงขลา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้น�ำวิธี
PCR มาท�ำการตรวจเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นจาก
ตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกจากผู้ป่วยที่สงสัยเป็น
โรคไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ถงึ ระดับซีโรกรุป๊ สามารถรายงานผล
ได้ภายใน 1 วัน มีความแม่นย�ำสูง  ซึ่งเดิมการ
ตรวจยืนยันเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น ใช้วิธีทดสอบ
ทางชีวเคมี และการตรวจแยกซีโรกรุ๊ปด้วยวิธี
Latex agglutination ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้
เวลาตรวจ 3-5 วัน และมีขอ้ จ�ำกัดของน�ำ้ ยาทีใ่ ช้
ไม่สามารถแยกซีโรกรุ๊ปของเชื้อได้ มีความไวต�่ำ 
และราคาแพง  ผลการตรวจตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์
ที่แยกจากผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น   
พบเชือ้ Neisseria meningitidis ซีโรกรุป๊ B มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นซีโรกรุ๊ป ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันใน
ประเทศไทย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น วั ค ซี น ที่ ใช้ ใ น
ประเทศไทยสามารถป้องกันซีโรกรุ๊ป  A, C, Y
และ W135 ได้เท่านั้น  ดังนั้นการตรวจยืนยัน
เชื้อไข้กาฬหลังแอ่นด้วยเทคนิค PCR จึงเป็น
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ท�ำให้ทราบสายพันธุท์ กี่ อ่
โรคในประเทศ และช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

เสี่ยง ส่งผลให้ผู้ป่วย และผู้สัมผัสโรคไม่แพร่
กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นและชุมชน  
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่
เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้ำยังคงเป็นงาน
ทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ซึง่ เป็น
พื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบและมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นพื้นที่ชายแดน  
ซึ่งท�ำให้การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่มีข้อจ�ำกัด  ส่ง
ผลให้พบผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ในพื้นที่อยู่เป็น
ระยะ เช่น โรคคอตีบ ไอกรน โรคอหิวาตกโรค
โรคไข้ ก าฬหลั ง แอ่ น เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ จึงต้องเตรียมการ
เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อ
รองรับความต้องการของพืน้ ที่ กรณีมกี ารระบาด
โดยยึดหลักในการท�ำงาน แบบเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ตามรอยวิธกี ารศาสตร์พระราชาเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากเข้าใจในบริบทพื้นที่
ศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุขและปัญหาในพื้นที่
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เข้ า ถึ ง ความต้ อ งการของพื้ น ที่ ว ่ า
ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ด้ า นใดและอย่ า งไร  
วิเคราะห์งานและพัฒนางานให้ตอบโจทย์เพื่อ  
การบูรณาการร่วมกัน  เพือ่ การเฝ้าระวังโรคและ
การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  
นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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เปลี่ยน
ภารกิจลับ EQA007
ให้เป็นงานวิจัย
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สายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ระบาดมากในประเทศไทย
มีความแตกต่างจากสายพันธุ์ในต่างประเทศ
และห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสใน
ประเทศไทยมีการใช้ชุดน�้ำยาตรวจ/วิธีการตรวจที่แตกต่าง
กันไป ดังนั้นเพื่อประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดยใช้
เชื้อสายพันธุ์ในประเทศมาเป็นตัวอย่างวัตถุทดสอบ เพื่อให้
แผนทดสอบมีราคาถูกกว่าการเข้าร่วมแผนฯในต่างประเทศ
จึงได้มีการจัดตั้งแผนทดสอบความช�ำนาญในประเทศไทยขึ้น
ส�ำหรับการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 โดยได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน

“

“

ค

วามหมายของค�ำว่ า แผนทดสอบความ
ช�ำนาญทางห้องปฏิบตั กิ าร  คือกิจกรรมที่
ใช้ประกันคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติ
การ กิจกรรมจะเริ่มจากการรับสมัครสมาชิก
ส่ ง ตั ว อย่ า งให้ ส มาชิ ก น�ำผลจากสมาชิ ก มา
วิเคราะห์และประเมินผล น�ำมาจัดท�ำรายงาน ส่ง
รายงานพร้อมค�ำแนะน�ำให้สมาชิก ประโยชน์
ของการเข้าร่วมแผนทดสอบคือสมาชิกสามารถ
น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ตดิ ตามและพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะถ้าผลที่ได้ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ต้ อ งมี ก ารด�ำเนิ น การค้ น หา
สาเหตุและด�ำเนินการแก้ไข   บางคนเรียกแผน
นี้ว่าProficiency testing (PT)หรืออาจจะเรียก
ว่าExternal Quality Assessment (EQA) ตาม
นิยามของ ISO/IEC17043 ซึ่งเป็นข้อก�ำหนด
ส�ำหรั บ การทดสอบความช�ำนาญ EQAจะหมายถึง PTทางด้านการแพทย์  การเข้าร่วม
แผนทดสอบความช�ำนาญ เป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ก�ำหนดระบบคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ตาม
มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO17025    
ความแตกต่างของแผนทดสอบความช�ำนาญและ
การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ คือ
แผนทดสอบความช�ำนาญมีการบริหารจัดการ
โดยหน่วยงานภายนอกและจะมีห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงเข้าร่วมแผนฯด้วย
สายพันธุข์ องเชือ้ เอชไอวีทรี่ ะบาดมาก
ในประเทศไทยมีความแตกต่างจากสายพันธุใ์ น
ต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อเอช

ไอวีดื้อยาต้านไวรัสในประเทศไทยมีการใช้ชุด
น�้ำยาตรวจ/วิธีการตรวจที่แตกต่างกันไป ดัง
นัน้ เพือ่ ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ โดย
ใช้เชือ้ สายพันธุใ์ นประเทศมาเป็นตัวอย่างวัตถุ
ทดสอบ  เพือ่ ให้แผนทดสอบมีราคาถูกกว่าการ
เข้าร่วมแผนฯในต่างประเทศ จึงได้มกี ารจัดตัง้
แผนทดสอบความช�ำนาญในประเทศไทยขึ้น
ส�ำหรับการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากหลายหน่วยงาน ได้แก่
1)National Reference Laboratory
(NRL) ประเทศออสเตรเลี ย ในเรื่ อ งแนวทาง
ด�ำเนินงานและการประเมินผลในระยะแรกของ
การจัดตั้งแผน  
2)ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ข (TUC) ให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น และ
หน่วยวิจยั เทคโนโลยีจโี นม (BIOTEC) ช่วยพัฒนา
โปรแกรมวิเคราะห์ผลนิวคลีโอไทด์ โปรแกรม
ประเมิ น ผลระบบคะแนนและจั ด ท�ำเว็ บ ไซต์
นอกจากนี้ยังได้รับทุนจาก TUC ไปศึกษาดูงาน
ที่ Virology Quality Assessment Program(VQA), ณ Rush University Medical
Center, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะ
เวลา 14 วัน  
3)ได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
จากส�ำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ผ่านการรับรอง ISO/
IEC17043 ในปีพ.ศ. 2557
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จากห้องปฏิบัติการ
สู่การเป็น
พีทีโพรไวเดอร์
ก
“
...เครื่องวัดความดันโลหิตเป็น
เครื่องมือแพทย์ที่มีปริมาณการใช้งาน
มาก ทั้งในสถานพยาบาล และในบ้าน
เรือนประชาชน เพื่อใช้ในการวัดค่า
ความดันโลหิตที่เป็นเสมือนตัวบ่งชี้ถึง
ภาวะปกติหรือผิดปกติของร่างกาย
ซึ่งต้องการผลการวัดที่แม่นย�ำเพื่อน�ำ
ไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และตรวจ
ติดตามโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งในประเทศไทยมีอัตรา
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง...

“

ภาพโดย Ewa Urban จาก Pixabay
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รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักรังสี
และเครื่องมือแพทย์ ได้ร่วมกับสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภาพ จั ด ท�ำคู ่ มื อ การทดสอบเครื่ อ งมื อ วั ด
ทางการแพทย์ ในนามกระทรวงสาธารณสุขขึ้น
โดยมี วิ ธี ก าร และเกณฑ์ ก�ำหนดเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งคู่มือเล่มแรกที่จัดท�ำคือการ
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ทางส�ำนักรังสี
และเครื่องมือแพทย์จึงพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เพือ่ ให้บริการทดสอบเครือ่ งวัดความดันโลหิตให้
กับผู้แทนจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล
และประชาชนทั่วไป โดยห้องปฏิบัติการได้ผ่าน
การรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 แล้ว
และมี ป ระสบการณ์ ใ นการทดสอบเครื่ อ งวั ด
ความดั น โลหิ ต หลายยี่ ห ้ อ รุ ่ น เนื่ อ งมาจาก
ปริ ม าณเครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต ที่ ใช้ ง านใน
ประเทศมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้มีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน น�ำคู่มือการทดสอบเครื่องวัด
ความดันโลหิตดังกล่าวไปใช้อา้ งอิงเป็นมาตรฐาน

วิธกี ารทดสอบเดียวกัน และมีความจ�ำเป็นต้องมี
ระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ดังนั้น
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จึงได้พัฒนางาน
ของหน่วยงานจากการให้บริการทดสอบเครื่อง
มื อ แพทย์ เพิ่ ม เติ ม อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง คื อ การให้
บริ ก ารทดสอบความช�ำนาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ห้องปฏิบัติ
การ ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหอ้ งปฏิบตั ิ
การเข้าร่วม 17 แห่ง จากหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และหน่วย
งานเอกชน ซึ่งส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์จะ
ขอท�ำการรับรองผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความ
ช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเครือ่ งวัดความดัน
โลหิตตาม ISO/IEC 17043 ต่อไป
จะเห็นได้วา่ เครือ่ งวัดความดันโลหิตเป็น
เครือ่ งมือแพทย์ทมี่ ปี ริมาณการใช้งานมาก ทัง้ ใน
สถานพยาบาล และในบ้านเรือนประชาชน เพื่อ
ใช้ในการวัดค่าความดันโลหิตที่เป็นเสมือนตัว  
บ่งชี้ถึงภาวะปกติหรือผิดปกติของร่างกาย ซึ่ง
ต้องการผลการวัดที่แม่นย�ำเพื่อน�ำไปใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัย และตรวจติดตามโรค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งในประเทศไทยมี
อัตราป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส�ำหรับผู้ที่
เป็นโรคความดันโลหิตเมื่อตรวจพบว่าป่วยก็จะ
ต้องทานยาควบคุมความดัน แต่เมื่อใดที่ได้เริ่ม
ทานยาแล้วจะต้องทานต่อไปจนตลอดชีวติ ส่วน
ผู้ที่ตรวจไม่พบ เมื่อไม่ได้ทานยาก็มีโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดโรคร้ายอื่นตามมาได้ เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจ อัมพาต เป็นต้น ดังนั้น
เครื่องมือวัดจึงควรได้รับการทดสอบคุณภาพ

จากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือด้วย
โดยในการทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Testing : PT) ครั้งนี้ ได้เปรียบเทียบ
ผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้เป็น
PT Samples แบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องวัดความดันโลหิต ที่เข้าร่วม จ�ำนวน 17
แห่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม A B และ C แต่ละห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบเครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต
จ�ำนวน 6 เครื่อง เป็นแบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง
แบบปรอท 1 เครื่อง และแบบหน้าปัดนาฬิกา 2
เครือ่ ง ทดสอบโดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารในคูม่ อื การ
ทดสอบเครื่ อ งมื อ วั ด ทางการแพทย์ TPMMD-01: เครื่องวัดความดันโลหิต  ซึ่งต้องเข้า
Test Mode หรือ Cal mode ของเครื่องก่อน
ส�ำหรั บ เครื่ อ งวั ด ความโลหิ ต แบบอั ต โนมั ติ
ทดสอบค่าความผิดพลาดสูงสุดของการอ่านค่า
ความดัน ทัง้ หมด 6 จุด ที่ 0, 50, 100, 150, 200
และ 250 mmHg   เที ย บค่ า กั บ เครื่ อ งมื อ
มาตรฐานด้านความดันของแต่ละห้องปฏิบตั กิ าร
แล้วน�ำค่าความผิดพลาดสูงสุดมาใช้เป็นผลการ
วัดในการเปรียบเทียบกัน
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
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TB-LAMP
กับการตรวจพิสูจน์
เชื้อวัณโรคในงานประจ�ำ
เ
“
...แม้ว่าวิธี ICT ให้ผล
การตรวจได้ภายใน 15 นาที
เร็วกว่าการทดสอบด้วยวิธี
แลมป์ แต่วิธีแลมป์มีข้อได้เปรียบ
เพราะทดสอบกับดีเอนเอ
จึงเพิ่มความปลอดภัย และใช้เชื้อ
ปริมาณน้อย ดังนั้นจึงสามารถ
ตรวจได้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเชื้อ
เพาะขึ้น สรุปว่า TB-LAMP
มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ใน
การตรวจพิสูจน์เชื้อที่เพาะขึ้น
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ...

“
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รือ่ งเล่าต่อจากการพัฒนาชุดตรวจ TB-LAMP
ขอเล่าเรือ่ งการน�ำ TB-LAMP ไปใช้ประโยชน์
ในงานประจ�ำ LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) หรือแลมป์ เป็น
เทคนิคการเพิ่มจ�ำนวนดีเอ็นเอที่อุณหภูมิคงที  ่
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเทคนิค
PCR ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน อย่างเช่น
เครือ่ ง thermal cycler หรือทีเ่ รียกกันว่าเครือ่ ง
PCR แต่ใช้อ่างน�้ำร้อนที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานก็
สามารถท�ำการสังเคราะห์เพิม่ จ�ำนวนดีเอ็นเอใน
หลอดทดสอบได้เป็นจ�ำนวนมาก ให้ผลตรวจที่
รวดเร็วภายใน 1-2 ชัว่ โมง โดยอ่านผลได้ดว้ ยตา
เปล่า เทคนิคนี้จึงสามารถท�ำได้ในหน่วยวินิจฉัย
โรค ณ จุดดูแลผู้ป่วย หรือในห้องปฏิบัติการ
ทั่ ว ไป   ที่ ส�ำคั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ มี ร าคาถู ก      
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้พัฒนาการตรวจหา
เชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์เป็นผลส�ำเร็จ ซึ่ง
ทดสอบเบือ้ งต้นมีประสิทธิภาพ  TB-LAMP เป็น

เทคนิคที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำส�ำหรับการ
ตรวจเชื้อวัณโรคได้ผลเร็ว นอกจากใช้ตรวจหา
เชื้อโดยตรงในเสมหะ สิ่งส่งตรวจต่างๆ แล้ว อีก
รูปแบบหนึ่งที่ง่ายในการใช้งาน คือ การน�ำ TBLAMP ไปใช้ในการตรวจเชือ้ ทีเ่ พาะขึน้ ในขัน้ ตอน
พิสูจน์เชื้อ เพื่อตรวจสอบยืนยันเชื้อที่เพาะขึ้น
เป็นเชื้อวัณโรคหรือไม่ก่อนที่จะรายงานผลการ
ตรวจเพาะเชือ้ การใช้งานในรูปแบบดังกล่าวช่วย
พัฒนางานประจ�ำ ซึ่งแต่เดิมการตรวจพิสูจน์
ยืนยันเชือ้ ทีเ่ พาะขึน้ ใช้การทดสอบชีวเคมี  ต่อมา
เปลีย่ นมาใช้ชดุ ทดสอบได้ผลเร็ว ทีม่ จี �ำหน่าย ซึง่
ตรวจแอนติเจนของเชื้อวัณโรคด้วย immunochromatographic test (ICT) โดยหยดตัวอย่าง
ทดสอบ รอ 15 นาที แล้วอ่านผลโดยตรวจดูแถบ
สี เมื่อพัฒนาแลมป์ขึ้น ได้น�ำมาใช้พัฒนางาน
ประจ�ำ โดยเริม่ น�ำแลมป์มาใช้ในการตรวจพิสจู น์
เชื้อ เมื่อใช้แล้วก็เกิดค�ำถามว่า ผลตรวจของ
แลมป์ในการตรวจพิสูจน์เชื้อ มีความถูกต้องน่า
เชื่อถือเพียงใด จึงเป็นที่มาของงานวิจัยแบบ
Routine to research เรือ่ ง TB- LAMP กับการ
ตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคในงานประจ�ำ 
         การตรวจเพาะเชื้ อ วั ณ โรคซึ่ ง ถื อ เป็ น
Gold standard เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ
ตรวจวิเคราะห์ เมื่อเชื้อเพาะขึ้น จะตรวจสอบ
เบื้องต้นโดยการย้อมเชื้อติดสีทนกรด เชื้อที่ย้อม
ติ ด สี ท นกรดท�ำการตรวจต่ อ ยื น ยั น เป็ น เชื้ อ
วัณโรค ปัจจุบันใช้การตรวจหาแอนติเจนบาง
ชนิด เช่น MPT64 ของเชือ้ วัณโรคด้วยชุดทดสอบ
ส�ำเร็จรูป ซึ่งมีข้อดี คือ ทดสอบได้ง่าย ให้ผล

รวดเร็ว แต่การทดสอบนี้ทดสอบกับเชื้อที่มีชีวิต
จึงเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวม
ทั้งมีขยะติดเชื้อที่ก�ำจัดยาก ปริมาณมาก ภาย
หลังการทดสอบ นอกจากนี้ชุดทดสอบดังกล่าว
ไม่สามารถเตรียมขึ้นได้เอง ต้องซื้อ จึงได้มีการ
น�ำแลมป์มาใช้ในการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรค ซึ่ง
ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดทดสอบประกอบการ
ใช้งาน คือ มีความไวสูงโดยจ�ำนวนตำ�่ สุดของเชือ้
วัณโรคที่ตรวจได้อย่างน้อย 9 เซลล์ และมีความ
จ�ำเพาะ โดยไม่พบผลบวกในตัวอย่างเชือ้ อืน่ เพือ่
วิเคราะห์ความถูกต้อง น่าเชื่อถือในการตรวจ
พิสจู น์เชือ้ จึงได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระหว่ า งผลตรวจแลมป์ แ ละผลตรวจ
แอนติเจน MPT64 ด้วยชุดทดสอบ ICT โดยการ
ทดสอบแลมป์ใช้น�้ำยาที่เตรียมขึ้นเอง เพื่อเพิ่ม
ปริ ม าณดี เ อ็ น เอของเชื้ อ ที่ 16s rRNA ยี น
อุณหภูมิควบคุมที่ 65 องศาเซลเซียส อ่านผล
ด้วยตาเปล่าได้ภายใน 30-60 นาที ผลการใช้งาน
ในตัวอย่างจากงานบริการ 151 ตัวอย่าง พบว่า
แลมป์ ให้ผลตรวจถูกต้องตรงกับ ICT จ�ำนวน
149 ตัวอย่าง วิเคราะห์ความสอดคล้องกันโดย
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การค�ำนวณหาค่าความถูกต้อง (accuracy) พบ
ว่า แลมป์ มีค่าความถูกต้องร้อยละ 98.68 (ช่วง
ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 เท่ า กั บ 94.80 ถึ ง
99.77) และใช้ค่าสถิติ kappa พบว่ามีความ
สอดคล้องกันร้อยละ 0.83 (ช่วงความเชื่อมั่น  
ร้อยละ 95 เท่ากับ 0.59 ถึง 1.00) ผลบวกหมาย
ถึงพบเชื้อวัณโรค ในการใช้งานพบมี 1 ตัวอย่าง
ที่ ICT ได้ผลลบแต่แลมป์ให้ผลบวก เมือ่ วิเคราะห์
ดีเอ็นเอด้วยวิธี sequencing พบเชื้อวัณโรคมี
การเปลี่ยนแปลงของยีน mpt64 ท�ำให้ตัวอย่าง
เชื้อดังกล่าวไม่สร้างแอนติเจนที่เป็นเป้าหมาย
ของชุดตรวจ ICT จากการเปรียบเทียบผลที่มี
ความสอดคล้องกันสูง บ่งชี้ว่าสามารถน�ำ TBLAMP มาใช้เพือ่ ตรวจพิสจู น์ยนื ยันเชือ้ วัณโรคได้
แม้ว่าวิธี ICT ให้ผลการตรวจได้ภายใน 15 นาที
เร็วกว่าการทดสอบด้วยวิธีแลมป์ แต่วิธีแลมป์มี
ข้อได้เปรียบเพราะทดสอบกับดีเอ็นเอ จึงเพิ่ม
ความปลอดภัย และใช้เชือ้ ปริมาณน้อย ดังนัน้ จึง
สามารถตรวจได้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเชื้อเพาะขึ้น  
สรุปว่า TB-LAMP มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้
ในการตรวจพิสูจน์เชื้อที่เพาะขึ้น มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เหมาะสมในการใช้งานต่อไป
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นหลักฐานยืนยัน
ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของชุดตรวจ
แลมป์ในการใช้ตรวจเชื้อวัณโรค  การน�ำมาใช้
งานช่ ว ยพั ฒ นาการตรวจวั ณ โรคทางห้ อ ง
ปฏิบัติการในงานประจ�ำ สนับสนุนการด�ำเนิน
งานควบคุมโรคเพื่อการยุติวัณโรค นอกจากนี้
ชุดทดสอบนี้เตรียมได้เอง มีต้นทุนต�่ำ  จึงช่วย
ประหยั ด    ผลงานวิ จั ย นี้ มี ก ารเผยแพร่ ใ น

210

วารสารนานาชาติ (ค.ศ.2019) การเผยแพร่
เป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการน�ำไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น  โดยผลวิจัยใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกใช้งาน เป็นอีกก้าว
หนึ่ ง ของการวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ TBLAMP

รูป การตรวจยืนยันเชื้อวัณโรคด้วยวิธี LAMP:
P; หลอดควบคุมบวกมีดีเอ็นเอเชื้อวัณโรค,
N; หลอดควบคุมลบไม่มดี เี อ็นเอของเชือ้ วัณโรค,
1-3 หลอดทดสอบเตรียมจากตัวอย่างเชือ้ ทีเ่ พาะ
ขึ้น ผลตรวจบวกมีสีเขียว พบเชื้อวัณโรค
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ, จณิศรา ฤดีอเนกสิน,
โสภา ศรีสังข์งาม, วิพัฒน์ กล้ายุทธ,
สุปราณี บุญชู และ สมชาย แสงกิจพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay

การศึกษาคุณภาพ ยาเม็ด

“วาลซาร์แทน”

“

...อะไรที่มีผลต่อการละลายตัว
ของยาเม็ดวาลซาร์แทนที่แกะออกจาก
แผงบรรจุ แล้วปัจจัยของอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ การแกะยาจัดเตรียม
ใส่กล่องไว้รับประทานของผู้ป่วย
หรือการหักแบ่งยา ...ล่ะ.จะมีผลต่อ
การละลายตัวของยาหรือเปล่า...

ห

น้าทีร่ บั ผิดชอบ..ท�ำให้ดที สี่ ดุ ค�ำสอนหนึง่
ที่บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น เสมือนเป็นสูตร
แห่งความส�ำเร็จ ทีใ่ ช้ได้ทงั้ ในการท�ำงานและการ
ใช้ชวี ติ   และเป็นค�ำพูดให้ก�ำลังใจได้ตลอดไม่มลี า้
สมัย ภายใต้หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์..กระจิด
ริด ต้องปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา  
เป็ น งานที่ เ หมื อ นจะเป็ น งานประจ�ำ...แต่ ก็ มี
ความต่างของตัวอย่างเปลี่ยนไปทุกปี   ไม่มีซ�้ำ 
แต่ละปีตอ้ งคิดแล้วว่าจะต้องตรวจคุณภาพยาตัว
ไหนดี ภายใต้โจทย์ใหญ่ของโครงการประกัน
คุณภาพยา คือเป็นรายการยาในบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ รายการยาในแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงสาธารณสุขรายการยาช่วยชีวติ หรือยา
ทีม่ ดี ชั นีการรักษาแคบ รายการยาทีม่ มี ลู ค่า หรือ
ปริมาณการใช้สงู รายการยาทีพ่ บปัญหาคุณภาพ
ยาหรือมาตรฐานในต�ำรายามีการเปลี่ยนแปลง
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“

และเป็นรายการยาที่โรงพยาบาลสงสัยคุณภาพ
ยา เพื่อประเมินคุณภาพยาของแต่ละผลิตภัณฑ์
บนมาตรฐานเดียวกัน และเพือ่ เฝ้าระวังคุณภาพ
ยาหลังออกสู่ตลาด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิผลต่อการรักษาที่สอดคล้อง
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์   
งานโจทย์ยากการหาค�ำตอบก็ยากตาม
ต้องค้นหา และทบทวนข้อมูลคุณภาพยาปีที่
ผ่านๆมา ข้อมูลปัญหาสุขภาพของคนไทย ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น โรคฮิ ต ชนิ ด หนึ่ ง ในกลุ ่ ม โรค NCDs
(Non-Communicable diseases) หรือชื่อ
ภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  คือ
โรคความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงเป็น
เพชฌฆาตเงียบ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ ก็มี
ความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมอง โรค
หลอดเลือดหัวใจ และโรคไต อันเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เสียชีวิตได้  การรักษาต้องอยู่ในค�ำแนะน�ำ
ของแพทย์ ต้ อ งรั บ ประทานยาสม�่ ำ เสมอ    
คุณภาพของยาจึงมีความส�ำคัญต่อประสิทธิผล
ของการรักษา สงสัย..แล้วตัง้ ค�ำถามว่าแล้วยาตัว
ไหนล่ะ ทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ว่ ยโรคฮิตนี้ ทีอ่ ยูใ่ นบัญชียา
หลักแห่งชาติ มีการใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง
ในและนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว
ประเทศ และยังมีจ�ำหน่ายในร้านขายยา ข.ย.1   
เมือ่ ทบทวนเอกสาร อ่านและศึกษา จึงพิจารณา
เลือกรายการยาเม็ดวาลซาร์แทน (Valsartan)
เป็นยากลุ่ม Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) ยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2)  
ใช้ส�ำหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูงของผูป้ ว่ ย
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ชนิดไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (Essential hypertension) ในใจหวั ง และเชื่ อ ว่ า งานนี้ นั ก
วิทยาศาสตร์..กระจิดริด  คงจะช่วยดูแลสุขภาพ
ของคนไทยที่ป่วยเป็นโรคฮิตนี้ ได้บ้าง
คัดเลือกรายการยาได้เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นท�ำการวางแผนเวลาการท�ำงาน เตรียม
ความพร้อมเครื่องมือ มาตรฐานวิธีการทดสอบ
สารเคมี เครื่องแก้ว และที่ลืมไม่ได้คือประเมิน
ความสามารถหรือฝีมอื ...ว่ามีความพร้อมแค่ไหน
           ยาเป็นเรื่องของชีวิต.. การเลือกวิธีการ
ทดสอบคุณภาพจึงมีความส�ำคัญมาก  วิธที ดสอบ
ต้องได้ตามมาตรฐานสากลต�ำรายาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USP39) มีหัวข้อตรวจคุณภาพ
การตรวจเอกลักษณ์ (Identification) ปริมาณ
ตัวยาส�ำคัญ (Assay)  ปริมาณสารสลายตัว (Related substances) ความสม�่ำเสมอของตัวยา
(Uniformity of dosage unit) และการละลาย
ตัวของยา (Dissolution) จากตัวอย่างยาที่สุ่ม
จากโรงพยาบาลรั ฐ ทั่ ว ประเทศผ่ า นระบบ
โปรแกรม Single window และร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน  32 ตัวอย่าง  มีผลการตรวจ
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ยาตามแหล่งผลิตยาพบว่ายาทีผ่ ลิตในประเทศมี
คุณภาพเทียบเท่ายาที่น�ำเข้าหรือสั่งเข้ามาใน
ประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะห์
คุณภาพยาตามแหล่งกระจายยาพบว่าคุณภาพ
ยาเม็ดวาลซาร์แทนทีจ่ �ำหน่ายในร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ในเขตสุขภาพที่ 10 และยาที่ใช้ในโรง

พยาบาลรัฐมีคุณภาพเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อ
รายการตรวจวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 100
เชือ่ มัน่ ได้วา่ ยาเม็ดวาลซาร์แทน ทีซ่ อื้ จากร้านยา
หรื อ ได้ รั บ จากโรงพยาบาลรั ฐ มี คุ ณ ภาพเข้ า
มาตรฐาน
          วันหนึ่งได้โจทย์ใหม่อีกข้อขณะท�ำงาน
ตรวจวิเคราะห์การละลายตัวของยา (Dissolution) จากความรู้สึกเสียดายเม็ดยาที่แกะออก
จากแผงเพื่อหาค่าเบี่ยงเบนจากน�้ำหนักเฉลี่ย
(Weight Variation) ที่เก็บไว้ในขวดแก้ว ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์
75%RH นานประมาณ 20 วัน ได้เอาตัวอย่าง
ยานั้นมาทดสอบการละลายตัวของยาตามวิธี
มาตรฐานในต�ำรายา USP39 พบว่ายาไม่
ละลายตัว คงเหลือเป็นเม็ดๆติดที่ด้านล่าง
Vessel เอ่๊ ะ ..เกิ ด อะไรขึ้ น ..จึ ง รี บ ท�ำการ
ทดสอบใหม่ดว้ ยยารุน่ ผลิตเดียวกันแต่บรรจุใน
แผง และทดสอบตามวิธีสภาวะเดียวกัน ยาที่
แกะจากแผงและทดสอบทันทีมีค่าการละลาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้ามาตรฐาน (Stage I)
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด สร้ า งความสงสั ย ให้
นักวิทยาศาสตร์...กระจิดริด ว่าอะไรทีท่ �ำให้ยา
เม็ดวาลซาร์แทนทีแ่ กะออกจากแผงบรรจุ เกิด
ปัญหายาไม่ละลายตัว
จากโจทย์ข้อสุดท้าย....ได้กระตุ้นต่อม
อยากรูข้ องนักวิทยาศาสตร์...กระจิดริด ว่า..อะไร
ทีม่ ผี ลต่อการละลายตัวของยาเม็ดวาลซาร์แทนที่
แกะออกจากแผงบรรจุ  แล้วปัจจัยของอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ การแกะยาจัดเตรียมใส่กล่อง
ไว้รับประทานของผู้ป่วย หรือการหักแบ่งยา

...ล่ะ.จะมีผลต่อการละลายตัวของยาหรือเปล่า..  
เพือ่ หาค�ำตอบให้ตอ่ มอยากรู.้ . จึงเสนอแผนงาน
เพื่อท�ำการศึกษาต่อเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ค�ำ
ตอบที่น�ำมาใช้ประโยชน์..น�ำมาบอกกล่าว ใน
การแนะน�ำการใช้ยา การเก็บรักษายาในระหว่าง
การใช้ยาที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยน�ำไปใช้
ดูแลเกีย่ วกับการใช้ยารวมทัง้ ยังเป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพยาอีกด้านหนึ่งที่ได้ชุดข้อมูลคุณภาพยา
เผยแพร่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ การ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคทางด้ า นยาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
จริยา สุขผล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ภาพโดย Steve Buissinne จาก Pixabay
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ประหยั
ด
งบ
…
ลดแรง…
เพิ่มสุข…
ด้วย…ฝาเกลียว

“

...จากการเตรียมตัวอย่าง
สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน
และสารเคมีส�ำหรับท�ำปฏิกิริยา ใน
ขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบ
ฝาจีบ และแบบฝาเกลียว
ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
Headspace-GC/MS น�ำค่า
พื้นที่ใต้กราฟที่ได้มาเปรียบเทียบ
กันด้วยสถิติ F-test พบว่าข้อมูล
ทั้ง 2 ชุด ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ แปลว่าสามารถ
ใช้ฝาเกลียวแทนการใช้ฝาจีบได้ ...

“
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“สักวันแขนฉันจะต้องโตแน่ๆ…เลยถ้า
ต้องท�ำแบบนี้ทุกวัน...ปิดก็ยาก แล้วจะรู้ได้
อย่างไรว่าปิดสนิทดีแล้วละเนี่ย...” เสียงจาก
น้อง ส. เจ้าหน้าทีห่ ญิงตัวเล็กดังออกมาจากห้อง
ปฏิบตั กิ ารยาและวัตถุเสพติด ในเช้าวันหนึง่ เธอ
เพิ่งเข้ามารับหน้าที่เตรียมตัวอย่างปัสสาวะใน
การวิ เ คราะห์ ห าสารเมทแอมเฟตามี น ด้ ว ย
เครื่องมือ Headspace Gas Chromatograph
– Mass Spectrophotometer (Headspace-GC/MS) ในขณะทีเ่ ธอก�ำลังปิดฝาขวดฉีด
สารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาจีบ (crimp caps)
ด้วยเครื่องผนึกฝาหลังเตรียมตัวอย่างเสร็จ “มี
ปั ญ หาอะไรหรื อ ...น้ อ ง ส. เสี ย งดั ง แต่ เช้ า
เชียว…” หัวหน้าห้องแล็ปถามด้วยความสงสัย
ซึ่งทางน้อง ส. จึงได้บอกเล่าถึงปัญหาที่เธอพบ

ให้หัวหน้าห้องแล็ปฟัง ว่าการปิดฝาแบบนี้จะ
ต้องใช้แรงในการกดที่เครื่องผนึกฝามากและ
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งมีความช�ำนาญ “ฝามันมีแบบเดียว
หรือคะ...มีแบบอื่นอีกไหม...?” น้อง ส. ยิง
ค�ำถามต่อ
“มันเป็นค�ำถามที่น่าคิดมาก...และดู
แล้วการปิดฝาด้วยเครื่องผนึกฝานี่ไม่สะดวก
ต่ อ การท�ำงานจริ ง ๆ โดยเฉพาะผู ้ ที่ ยั ง ไม่
ช�ำนาญ อาจท�ำให้เกิดการรั่วซึมของสารเคมี
ในระหว่างการตรวจวิเคราะห์ได้…ซึ่งถ้ามีการ
รั่ ว ซึ ม ของสารเคมี ใ นระหว่ า งการตรวจ
วิ เ คราะห์ คงท�ำให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาอี ก
มากมาย...ทั้ ง ความล่ า ช้ า ของการตรวจ
วิเคราะห์หรืออาจท�ำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือมากขึน้ ” หัวหน้าแล็ป
คิดในใจ พร้อมกับการเดินกลับมาที่ห้องท�ำงาน
และสอบถามผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้...google…
นัน่ เอง ค�ำตอบทีไ่ ด้มาพบว่าในต่างประเทศมีการ
ใช้ฝ าเกลี ย ว (screw vial) ในการวิเ คราะห์
ตั ว อย่ า งอยู ่ เช่ น กั น แม้ จ ะเป็ น การวิ เ คราะห์
ตัวอย่างสารที่ระเหยได้อื่นๆ จึงได้เริ่มท�ำการ
ศึ ก ษาและทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารว่ า จะ
สามารถใช้ฝาเกลียว (screw vial) แทน ฝาจีบ
(crimp caps) ได้หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลค่าพื้นที่
ใต้ ก ราฟของสารมาตรฐาน จากการเตรี ย ม
ตั ว อย่ า งสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามี น ที่
ทราบค่า (1 µg/ml) และสารเคมีส�ำหรับท�ำ
ปฏิกริ ยิ า ในขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัตแิ บบ

ภาพโดย Hans Braxmeier จาก Pixabay

ฝาจีบ และแบบฝาเกลียว ตรวจวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Headspace-GC/MS น�ำค่าพื้นที่ใต้
กราฟที่ได้มาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ F-test
พบว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ แปลว่าสามารถใช้ฝาเกลียว
แทนการใช้ฝาจีบได้
“โอ้...มาย...ก๊อต...แขนหนูจะไม่ใหญ่
ข้างเล็กข้างแล้ว ใช่ไหมคะ...” น้อง ส. อุทาน
ออกมาเมื่อทราบว่าสามารถใช้ฝาเกลียวแทนได้
ซึ่งหัวหน้าห้องแล็บได้อธิบายข้อดีของการใช้ฝา
เกลียวเพิ่มเติมคือการลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปิดฝาขวด โดยเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปิ ด ฝาขวดฉี ด สารตั ว อย่ า งอั ต โนมั ติ แ บบจี บ
(crimp caps) และแบบฝาเกลียว (screw caps)
น�ำระยะเวลาที่ใช้มาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ
t-test พบว่า ระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างใน
ขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาเกลียวมีค่า
น้อยกว่า “อึม่ ...จากนีไ้ ป...ห้องแล็ปนีจ้ ะได้กลับ
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บ้านตรงเวลาเหมือนห้องแล็ปอื่นเขา ซะที…”           อันเป็นที่มาของเรื่องราว ประหยัดงบ…
หัวหน้าแล็ปหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ ลดแรง…เพิ่มสุข…ด้วย…ฝาเกลียว ด้วยประการ
ก�ำลังนั่งฟังอย่างตั้งใจ “แล้วมันจะประหยัดขึ้น ฉะนี้
ไหม...?” เสียงของ พี่ อ. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการล้าง
นายสุชิน สินไสวผล และ
เครื่ อ งแก้ ว ถามขึ้ น หลั ง หั ว หน้ า พู ด จบ “เป็ น
นางสมพร สินไสวผล
ค�ำถามที่ดีมาก...ครับพี่...” หัวหน้ากล่าวชม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
“ต้องเก็บข้อมูลจ�ำนวนตัวอย่างในช่วงเวลา
หนึ่งมาค�ำนวณ...เอาช่วง 6 เดือนถัดจากนี้ไป
คือ ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561...ฝาก น้อง
ส. เก็บข้อมูล ถ้าครบเวลาแล้วให้แจ้งด้วย
นะ...” ค�ำสั่งจากหัวหน้าแล็ป วันเวลา 6 เดือน
ผ่ า นไปไวเหมื อ นติ ด จรวด จ�ำนวนที่ ต รวจ
วิเคราะห์มี 3,508 ตัวอย่าง ถ้าใช้ฝาขวดฉีดสาร
ตั ว อย่ า งอั ต โนมั ติ แ บบฝาจี บ ซึ่ ง มี ร าคา 3.75
บาท/ฝา จะมีค่าใช้จ่าย 13,155 บาท แต่ถ้าใช้
แบบฝาเกลี ย วจ�ำนวน 200 ฝา ต่ อ 3,508
ตัวอย่าง จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 2,100 บาท เพราะ
แบบฝาเกลียวถูกออกแบบให้สามารถน�ำกลับมา
ใช้ได้หลายครั้ง ท�ำให้ฝาเกลียวช่วยลดต้นทุนใน
การตรวจวิเคราะห์และประหยัดงบประมาณได้
ถึง 11,055 บาท/3,508 ตัวอย่าง
จากเสียงบ่นเล็กๆ ที่เล่าถึงปัญหาที่พบ
เจอ หากแต่ไม่เพิกเฉยหรือละเลย แสวงหาทาง
แก้ปัญหาที่ท�ำให้การท�ำงานสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดมากขึน้ โดยอยูบ่ นฐานข้อมูลและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักสถิติ
ที่ เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ น ก า ร
เปลีย่ นแปลง ก็จะท�ำให้งานทีม่ แี ต่ปญ
ั หากลาย
เป็นงานที่มีแต่ความสุข
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ใช้กาเฟอีนวิเคราะห์
ยาเม็ดอัลปราโซแลม
“
ทํ
...เวลาเขาสอบเทียบเครื่อง
HPLC เขาใช้ caffeine เป็นสาร
ทดสอบช่วงความเป็นเส้นตรง
มาดูโครงสร้าง ก็คล้ายๆกันนะ
อย่างนั้นเรามาทดลองด้วยดีกว่า
ว่าสารตัวไหนจะให้ผลดีกว่ากัน
ก็เลยน�ำไปสู่การทดลองและน�ำสู่การ
เลือก caffeine เพราะใช้พีกที่ใกล้
กับอัลปราโซแลมมากกว่าและให้พีกที่
สูงและแคบกว่า...

าไมต้องท�ำอะไรให้ยงุ่ ยาก ท�ำตามทีเ่ ขาบอก
มาซิ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องท�ำ จะท�ำไปท�ำไม คน
อื่นๆเขาก็ท�ำกันอย่างนี้แหละ ค�ำพูดเหล่านี้เป็น
ความจริงที่ดิฉันได้ประสบมาจากการท�ำงานที่
แตกต่างจากคนอื่น
ขอย้อนหลังไปสัก 20 ปีที่ผ่านมา ด้วย
ความเป็นนักเคมีคนเดียวในห้องปฏิบัติการยา
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
นอกนัน้ พีๆ่ ล้วนเป็นเภสัชกร ซึง่ มีทา่ นผอ.บรรจง
กิติรัตน์ตระการ เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการใน
ขณะนัน้ จึงได้รบั การอบรมอย่างเข้มงวดจากพีๆ่
เพราะเราไม่มีพื้นฐานด้านยาเหมือนพี่ๆเขา ทุก
อย่างต้องเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด ไม่ใช่
แค่ท�ำตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด ต้องเข้าใจทีม่ าของ
การทดสอบหรือวิเคราะห์แต่ละอย่าง เพื่อตอบ
ปัญหาหรือแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ทกุ ขณะ ในขณะ
เดียวกันพี่ๆก็เปิดโอกาสให้เราให้เราเสนอความ
คิดเห็นและไม่ปิดกั้นแนวความคิดในการท�ำงาน
ท�ำให้ได้มีโอกาสท�ำงานดีๆหลายครั้ง ต้องขอ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เปรียบเหมือนอาจารย์ที่
อดทนสัง่ สอนจนท�ำให้มคี วามกล้าทีจ่ ะคิดและท�ำ
ในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์
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“

ขอพากลั บ สู ่ ป ั จ จุ บั น ที่ ม าของการ
ท�ำงานชิ้นนี้เกิดจากการท�ำงานประจ�ำของห้อง
ปฏิบัติการยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
ขอนแก่น (ย้ายมาอยู่ได้ 7 ปีแล้วค่ะ) คือการ
ทดสอบคุณภาพยาโครงการสร้างหลักประกัน
คุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา หรือทีร่ จู้ กั
ในนาม ยา 30 บาทรักษาทุกโรค ซึง่ ส�ำนักยาและ
วัตถุเสพติดเป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์ฯต่างๆ จะ
รับหน้าทีใ่ นการทดสอบยาแต่ละชนิด ตามก�ำลัง
ความสามารถ ปี 2558 มีรายการยาเม็ดอัลพรา
โซแลมมาให้เลือก ดิฉนั ได้อา่ นมาตรฐานต�ำรายา
usp 38 และส�ำรวจอุปกรณ์ความพร้อมของห้อง
ปฏิบัติการแล้วพบว่าสามารถท�ำได้ (เพราะเคย
ท�ำมาก่อนแล้ว สมัยอยู่โคราช วิธีการหลักๆไม่
แตกต่างกันกับ usp ฉบับเก่า)
ส�ำหรับสารมาตรฐาน ส�ำนักยาและวัตถุ
เสพติดเป็นผูส้ นับสนุนอยูแ่ ล้ว จึงแจ้งขอรับตรวจ
ยาชนิ ด นี้    แต่ เ มื่ อ ถึ ง เวลาที่ ต ้ อ งลงมื อ จริ ง
ตัวอย่างมาแล้ว อุปกรณ์ สารเคมี พร้อมแล้ว แต่
สารมาตรฐานได้มาแค่ตัวเดียวคืออัลปราโซแลม
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อ้าวแล้วไตรอะโซแลมละ ไม่มี ท�ำไงดี สอบถาม
กลับไปส�ำนักยาฯพอจะหาให้ได้มยั้ ซึง่ ทางส�ำนัก
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สอบถามไปที่ อย. มีใครพอที่
จะขอใช้กอ่ นได้บา้ งก็พบว่าไม่มเี พราะว่าบ้านเรา
มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายยาอัลปราโซแลม
จากวัตถุออกฤทธิป์ ระเภท 4 เป็นประเภท 2 และ
มีข้อก�ำหนดมากมายในการครอบครอง ท�ำให้
โรงงานยายกเลิกการผลิตไป คงเหลือเฉพาะ
GPO แล้ ว จะท�ำยั ง ไงละ ในเมื่ อ ตามวิ ธี ที่
มาตรฐานก�ำหนดให้ใช้เทคนิค internal standard เพือ่ ควบคุมคุณภาพของการทดสอบทุกขัน้
ตอน ทั้งนี้เพราะตัวอย่างใช้สารละลายอินทรีย์
acetronitrile ที่ระเหยง่ายเป็นตัวท�ำละลาย จึง
จ�ำเป็นต้องใช้เทคนิค internal standard เพื่อ
ให้ผลการทดสอบทีถ่ กู ต้อง ค�ำถามเหล่านีป้ รากฏ
ขึ้นทันที ถ้าไม่ใส่ได้มั้ย อาจจะได้นะแต่แน่ใจนะ
ว่าทุกขั้นตอนท�ำเหมือนกันใช้เวลาเท่ากันหรือ
เปล่า เฮ้ย ถ้าได้เขาก็ไม่ใช้ให้ยุ่งยากหรอก แสดง
ว่ า มั น ส�ำคั ญ และมี ผ ลต่ อ การทดสอบเขาจึ ง
ก�ำหนดมาให้ท�ำแบบนี้ แล้วเราไม่มีสารชนิดนี้ใช้

สารอื่นแทนได้หรือเปล่า เอ.. จากที่เรียนมา
เทคนิคนี้สารที่จะใช้แทนก็เป็นไปได้นะแต่ต้องมี
คุณสมบัตทิ คี่ ล้ายกับสารทีเ่ ราจะวิเคราะห์และไม่
ส่งผลต่อตัวอย่าง ทีส่ �ำคัญคือมีความบริสทุ ธิแ์ ละ
ปริมาณมากพอนะ  
นี่คือที่มาของการหาสารทดแทน จาก
นั้นก็ควานหาสารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่มีใน
ห้องแลป จนพบ diazepam ซึง่ ยากลุม่ benzodiazepines เหมือนกัน แต่เอท�ำไมเวลาเขาสอบ
เทียบเครื่อง HPLC เขาใช้ caffeine เป็นสาร
ทดสอบช่ ว งความเป็ น เส้ น ตรงกั น นะ มาดู
โครงสร้างหน่อยซิ อืม...ก็คล้ายๆ กันนะ อย่าง
นั้นเรามาทดลองด้วยดีกว่า ว่าสารตัวไหนจะให้
ผลดีกว่ากัน ก็เลยน�ำไปสู่การทดลองและน�ำสู่
การเลือก caffeine เพราะใช้พกี ทีใ่ กล้กบั อัลปรา
โซแลมมากกว่าและให้พีกที่สูงและแคบกว่า
เมือ่ เลือกได้แล้วก็ท�ำการทวนสอบความ
ใช้ได้ของวิธีตามหลักวิชาการเท่าที่ท�ำได้เพราะ
ตัวอย่างอัลปราโซแลมหายาก จากนั้นก็น�ำไป
ทดสอบกับตัวอย่างยาโครงการซึ่งพบว่ายาเข้า
มาตรฐานทุกตัวอย่าง นอกจากนีย้ งั ใช้ทดสอบหา
ปริมาณในยาคดีจากการจับกุมยาเม็ดอัลปราโซ
แลมจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพราะมีปริมาณมาก
ต้องหาปริมาณประกอบส�ำนวนคดี บางคนอาจ
จะคิดนะว่าท�ำแล้วได้อะไร ในฐานะเป็นผูว้ เิ คราะห์
สามารถตอบได้เต็มทีว่ า่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในความ
ถูกต้องของผลการทดสอบเพราะมีการควบคุม
คุณภาพตามหลักวิชาการ และเมือ่ เราถูกอัยการ
หรือทนายซักถาม กรณีขนึ้ ศาลก็จะสามารถตอบ

ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์    นี่คือเรื่อง
เล็กๆทีฉ่ นั อยากจะเล่าให้ฟงั อย่ากลัวทีจ่ ะโดนว่า
อย่ากลัวทีจ่ ะถูกนินทา ถ้าพิจารณาแล้วสิง่ นัน้ ไม่
เป็นโทษกับคนอื่น และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และประเทศชาติ ท�ำเถอะ ดีกว่าไม่ได้ท�ำอะไร จะ
ได้มีเรื่องเล่าให้คนอื่นฟัง
เพียงใจ วงศ์สุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
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เหลียวหลังมองงานวิจัย
เพื่อก้าวไปข้างหน้า

Looking Back
to Move Forward:
Case Study from

Thai NIH
“

...จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาสนับสนุนจาก วช. มี
มากกว่าจ�ำนวนโครงการที่ไม่สนับสนุน
แต่แนวโน้มของโครงการที่ได้รับ
สนับสนุนกลับลดลงอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยโครงการที่พิจารณาไม่สนับสนุน
วช. ให้เหตุผลว่า โครงการมีเนื้อหา
น้อยเกินไปและขาดรายละเอียด ดังนั้น
สิ่งส�ำคัญที่ควรจะพิจารณา คือ
เรื่องคุณภาพของโครงการ ควรเป็น
โครงการที่มีขนาดใหญ่ เน้นการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ให้มากขึ้น...

“
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ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)
เป็นหน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักที่
ส�ำคัญคือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
ด้านสุขภาพและด้านชันสูตรโรค ตั้งอยู่ที่อาคาร

1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคารมีอายุ
เก่าแก่ทสี่ ดุ ของกรม ก่อตัง้ ขึน้ โดยความช่วยเหลือ
ด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ อุปกรณ์วิจัย
และความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญีป่ นุ่
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา
ดังนั้น งานวิจัย จึงถือเป็นภารกิจหลักส�ำคัญที่
ผู้บริหารมีนโยบายให้การสนับสนุนเสมอมา
เหลียวหลัง... เมื่อปี พ.ศ. 2551 ดิฉัน
เริ่ ม เข้ า มารั บ ราชการครั้ ง แรกในต�ำแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามวุฒิที่ได้เรียนจบ
มา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
และเข้ามาปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(สวส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แรกๆ ก็เกิด
ความสงสัย? เพราะโดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ ะปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
มากกว่า ข้อสงสัยถัดมาคือ แล้วกลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการท�ำเกี่ยวกับอะไรบ้าง? ขอ
สรุปตามความเข้าใจว่า เป็นหน่วยประสานงาน
กลางด้านวิชาการของหน่วยงาน เช่น งานด้าน
ระบบคุ ณ ภาพ งานสารสนเทศ งานวิ เ ทศน์
สัมพันธ์ รวมไปถึงงานด้านวิชาการอื่นๆ แต่ด้วย
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข เป็ น
หน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรเกือบ 500
คน แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็นหลายกลุม่ /ฝ่าย/
งาน จึงท�ำให้ต้องมีการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภายในใหม่ โดยแยกงานด้านระบบคุณภาพ งาน
สารสนเทศ งานวิเทศน์สมั พันธ์ และงานวิชาการ
ออกจากกัน เพื่อความสะดวกและไม่เป็นภาระ

งานที่หนักจนเกินไป ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ณ ขณะนี้ จะ
มุ่งไปที่งานด้านวิชาการเป็นส่วนใหญ่ เช่น งาน
พัฒนาบุคลากร งานตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ งานแผนและประเมินงานวิจยั และงาน
วิชาการอื่นๆ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
งานที่ ง านแผนและประเมิ น งานวิ จั ย โดย
รับผิดชอบด้านการจัดการงานวิจัยเป็นหลัก
ในเวลานั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) เริม่ ปรับโครงสร้างการบริหาร
จั ด การงานวิ จั ย ของประเทศให้ เ ป็ น ระบบ
ระเบี ย บมากขึ้ น สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุข โดยคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญในจุดนี้ จึงได้ออกค�ำสั่งคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่
08/2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะ
อนุ ก รรมการพั ฒ นาวิ ช าการสถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข และคณะท�ำงาน
ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ ได้แก่ 1.1)
คณะท�ำงานจัดล�ำดับงานวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ท�ำหน้าที่พิจารณา
กลัน่ กรองและจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานวิจยั
เบื้องต้นก่อนส่งกรม และ 1.2) คณะท�ำงาน
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการวิ จั ย ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ท�ำหน้าที่
ก�ำกับติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี โดยดิฉัน ได้
รับโอกาสให้เข้ามาเป็นคณะท�ำงานที่ 1.1) คณะ
ท�ำงานจัดล�ำดับงานวิจัย ท�ำหน้าที่เป็น ผู้ช่วย
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เลขานุการคณะท�ำงาน จัดการด้านเอกสาร การ
อ�ำนวยความสะดวก หรือการสนับสนุนข้อมูลอืน่ ๆ
ให้แก่คณะท�ำงาน ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้ ดิฉนั มีขอ้ มูล
ในการด�ำเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลาย
ปีที่ได้รับมอบหมายงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะน�ำ
ข้อมูลที่มีอยู่มาศึกษาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
งานต่อไป ประกอบกับปัจจุบนั รัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญกับการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อน�ำไปสู่การผลิตและการ
บริการทีท่ นั สมัย ตอบสนองต่อนโยบายและความ
ต้ อ งการของประเทศ เพื่ อ ก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น
ประเทศไทย 4.0
มองงานวิจัย... จากข้อมูลผลงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ผ่าน
มา พบว่า มีทงั้ โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก
เงินงบประมาณ และได้รับทุนสนับสนุนจากเงิน
นอกงบประมาณ โดยโครงการที่ จ ะขอทุ น
สนับสนุนจากเงินงบประมาณ จะต้องเสนอโครงการ
ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เพื่อพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของ
โครงการก่อนส่งข้อมูลให้ส�ำนักงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่
หน่วยงาน พบว่าจ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาสนับสนุนจาก วช. มีมากกว่า
จ�ำนวนโครงการทีไ่ ม่สนับสนุน แต่แนวโน้มของ
โครงการที่ได้รับสนับสนุนกลับลดลงอย่างต่อ
เนือ่ งทุกปี โดยโครงการทีพ่ จิ ารณาไม่สนับสนุน
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วช. ให้เหตุผลว่า โครงการมีเนือ้ หาน้อยเกินไป
และขาดรายละเอียด ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรจะ
พิจารณา คือ เรื่องคุณภาพของโครงการ ควร
เป็นโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่ เน้นการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวทางการด�ำเนินการวิจัยของประเทศที่เน้น
การจั ด ท�ำข้ อ เสนอการวิ จั ย แบบชุ ด โครงการ
(Program-based research) มากกว่า โครงการ
เดี่ยว (Project-based research) ในส่วนของ
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินนอกงบ
ประมาณนั้น หากจะกล่าวว่าเป็นความสามารถ
และศักยภาพเฉพาะตัวของนักวิจยั เองก็คงจะได้
เนือ่ งจากเงินงบประมาณทีไ่ ด้จดั สรรมีไม่เพียงพอ
จึงจ�ำเป็นต้องแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุน
อื่น แหล่งของทุนวิจัยเงินนอกงบประมาณ ทุน
ต่างประเทศ เช่น WHO CDC SEARO GHSA
ทุ น มุ ่ ง เป้ า ของ วช., สกว., สวทช., สวรส.
โครงการความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งพบว่า
แนวโน้มของการเสนอขอทุนวิจยั จากเงินนอกงบ
ประมาณนี้ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมา
จากงบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรลงทุกปี
ส่งผลให้นกั วิจยั ทีต่ อ้ งการท�ำวิจยั และพัฒนางาน
ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตามภารกิจและปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ จึงต้องแสวงหาแหล่ง
เงินทุนอื่นมาใช้ในการท�ำวิจัยและพัฒนาต่อไป
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การท�ำวิ จั ย ผู ้ บ ริ ห ารจะมี  
นโยบายก�ำหนดให้นักวิจัยจะต้องน�ำผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่นกั วิจยั

มักจะเผยแพร่ในรูปแบบของการน�ำเสนอด้วย
โปสเตอร์มากกว่าการน�ำเสนอด้วยวาจาและการ
ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารนั้น มี
ทัง้ วารสารในประเทศและต่างประเทศ แต่พบว่า
ยังมีจ�ำนวนน้อยมาก ซึ่งสิ่งที่ควรท�ำเพื่อการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นคือ จัดให้มีกลยุทธ์ในการช่วย
เหลือเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั วิจยั ในเบือ้ ง
ต้น เช่น จัดให้มมี าตรการก�ำหนดให้ทกุ โครงการ
ที่ส�ำเร็จแล้ว ต้องจัดท�ำ Publication หรือ จัด
ให้มีคลินิกพี่เลี้ยงเพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นที่
ปรึกษา และให้ค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นแก่นกั วิจยั ใน
กรณีนกั วิจยั ใช้งบประมาณจากแหล่งเงินทุนอืน่
ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จะเป็นของหน่วยงานผูใ้ ห้ทนุ ส่ง
ผลให้ผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ไม่เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั เจนแก่ภายนอก ทัง้ ๆ
ที่ผลงานวิจัยนั้นถูกสร้างขึ้นจากนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อย่างไรก็ดี... จากการที่นักวิจัยไปน�ำ
เสนอผลงานในเวทีต่างๆ พบว่า สามารถคว้า
รางวัลกลับมาให้สถาบันฯ เป็นประจ�ำทุกครั้ง  
รางวัลทีภ่ าคภูมใิ จและนับเป็นเกียรติอนั สูงสุด  ก็
คือ รางวัลนวัตกรรมป้องกันยุงลาย จาก LeOTrap โดยในปี พ.ศ. 2560
สามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆ ได้
2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลบริการ
ภาครั ฐ แห่ ง ชาติ (TPSA :
Thailand Public Service
Awards) ประเภทรางวั ล
นวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น

จากส�ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ และ 2) รางวัลชนะเลิศ (Platinum
Award) ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand
Research Expo 2017) ส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การพัฒนาโดย
นายแพทย์ ส มชาย แสงกิ จ พร ผู ้ อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนา
ยอภิวฏั ธวัชสิน ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านพิษวิทยา
และสิ่งแวดล้อม
ก้าวไปข้างหน้า... จากการด�ำเนินงาน
วิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่
ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หนทางการวิจัยของเราไม่
ได้ราบเรียบเสมอไป ปัญหาและอุปสรรคเกิด
ขึ้นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และ
ปลายน�้ำ อย่างไรก็ดีทุกปัญหามีหนทางแก้ไข
หากให้ความสนใจวิเคราะห์หาสาเหตุ ถอดบท
เรี ย นจากประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมา ก�ำหนด
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยองค์
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนัก
วิจยั รวมถึงความช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจกัน
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผูบ้ ริหาร จนสามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เกิดนวัตกรรมทีม่ ี
คุณค่า เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ
สุภาวดี สายแถม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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เรียลไทม์พีซีอาร์
แนวทางใหม่เพื่อการวินิจฉัย
เอชไอวีทรี่ วดเร็ว
เ
“
...ในฐานะที่เราเป็น
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์และ
ยืนยันผลการติดเชื้อ HIV การ
รายงานผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นย�ำ จะช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อ
HIV ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น
เพราะประเทศของเรายังมีเด็ก
อีก 1 คน ใน 100 คน ที่อาจจะ
ติดเชื้อ HIV ขณะคลอด การที่
สามารถค้นหาเด็กคนนี้ได้เร็ว
น�ำไปสู่การรักษาเร็ว แล้วอาจจะมี
โอกาสหยุดยาต้านไวรัสได้ใน
อนาคต...

“
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มื่อปี 2558 ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จ
ในการยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟลิ สิ
จากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายขององค์การอนามัย
โลก ซึ่งเกณฑ์ก็คืออัตราการติดเชื้อต้องต�่ำกว่า
ร้อยละ 2 ซึง่ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีอตั ราการติด
เชื้ออยู่ที่ ร้อยละ 1.6 ดังนั้นประเทศไทยจึงได้
เป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่
2 ของโลกที่ประสบความส�ำเร็จในการยุติการ
ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟลิ สิ จากแม่สลู่ กู ต่อ
มาไม่นานก็มีกรณีศึกษาของ “Mississippi
baby” ซึ่งถือว่าเป็นความหวังใหม่ของการ
รักษา HIV เลยก็วา่ ได้ นัน่ ก็คอื เด็กคนนีเ้ กิดจาก
แม่ทตี่ ดิ เชือ้ HIV และได้รบั ยาต้านไวรัสภายใน
30 ชั่วโมงหลังคลอด เมื่อตรวจอีกครั้งปรากฏ
ว่าไม่พบเชือ้ ไวรัส HIV ในกระแสเลือด เป็นเช่น
นี้ถึง 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้ตรวจพบ
ไวรัส HIV อีกครั้งที่ 46 เดือน กรณีศึกษานี้จุด
ประกายความหวังในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV

ภาพโดย Tawny van Breda จาก Pixabay

ให้หายขาดได้ โดยเน้นทีเ่ ริม่ ยาต้านไวรัสให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ประกอบกับในขณะนั้นทาง
ศู น ย์ วิ จั ย ทางคลิ นิ ก สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส่วน
กลาง) ได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ HIV PCR
ด้วยเทคนิค Real time PCR และถ่ายทอดให้
กับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) ทีม่ อี ยูท่ วั่
ทุกภูมิภาค
นั บ ตั้ ง แต่ ดิฉันเข้ารับราชการเป็นนัก
เทคนิคการแพทย์ ก็ท�ำงานตรวจวิเคราะห์การ
ติดเชือ้ เอชไอวีจากทารกทีเ่ กิดจากแม่ทตี่ ดิ เชือ้
เอชไอวีมาตลอด ตัวอย่างในมือเป็นเลือดของ
เด็กอายุแค่ 1-2 เดือน ทุกๆ ครั้งที่ท�ำก็จะ
ภาวนาว่า “อย่า Positive เลยนะ” จากกรณี
ศึกษาของ “Mississippi baby” และการพัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์ใหม่ของส่วนกลาง ท�ำให้
ศวก.เชียงรายและดิฉันซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ยินดีรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ เพราะในฐานะที่เรา
เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์และยืนยันผลการ
ติดเชื้อ HIV การรายงานผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นย�ำ จะช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้รับ
การรักษาที่เร็วขึ้น เพราะประเทศของเรายังมี
เด็กอีก 1 คน ใน 100 คน ทีอ่ าจจะติดเชือ้ HIV
ขณะคลอด การทีส่ ามารถค้นหาเด็กคนนีไ้ ด้เร็ว
น�ำไปสู่การรักษาเร็ว แล้วอาจจะมีโอกาสหยุด
ยาต้านไวรัสได้ในอนาคต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ HIV-1 Proviral
DNA ด้วยวิธี Nested DNA-PCR ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 มีระยะเวลาแล้วเสร็จอยู่ที่ 7 วันท�ำการ

เมื่อน�ำวิธีใหม่ คือ Real-time PCR มาเปรียบ
เทียบ พบว่าสามารถลดกระบวนการในการตรวจ
วิเคราะห์ลงได้ถึง 50% และเมื่อเปรียบเทียบใน
ด้านต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์ต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบที่รวมตัวอย่างควบคุมคุณภาพแล้ว พบ
ว่าเทคนิค Real time PCR มีต้นทุนต�่ำเทคนิค
Nested PCR ถึง 12% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อน�ำ
มาประเมินความใช้ได้ของวิธีทดสอบที่ ศวก.
เชียงราย พบว่าค่าความจ�ำเพาะของวิธีทดสอบ
ที่ 92.4% และมีความไวของวิธีการทดสอบที่
100% ซึ่งการทดสอบที่มีค่าความไวสูง และ
ความจ�ำเพาะต�่ำ  จะมีโอกาสเกิดผลบวกปลอม
มาก แต่มีประโยชน์ในการแยกตัวอย่างที่ให้ผล
ลบได้อย่างแม่นย�ำ จึงเป็นวิธที เี่ หมาะส�ำหรับการ
ตรวจคัดกรอง (Screening test)
ด้วยองค์ความรู้จากพี่ใหญ่ (ศูนย์วิจัย
ทางคลินกิ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) สามารถช่วยน้อง
(ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย) ใน
การน�ำเทคนิคใหม่ คือ Real time PCR มาใช้
เป็นทางเลือกในการเปิดให้บริการการตรวจ HIV1 Proviral DNA ในอนาคตเพื่อให้ได้ผลการ
ทดสอบทีถ่ กู ต้องและรวดเร็วมากขึน้ เพือ่ รองรับ
การยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ ูกและ
เพือ่ ให้เด็กทีต่ ดิ เชือ้ HIV ได้เริม่ ต้นการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งจะมีโอกาสรักษา
หายหรือหยุดยาได้ในอนาคต
น.ส.อภิษฎา สุวรรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
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การพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการอาหาร
ด้านชีวโมเลกุล
Development of Food microbiology
laboratory by Molecular technique, 2017

“

...หากมีงานบุญ งานแต่ง
หรืองานศพ เมื่อมีการปรุงอาหาร
จ�ำนวนมาก หรือมีการฆ่าสัตว์เพื่อ
ประกอบอาหาร หลายครั้งมักมีคน
เจ็บป่วยเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ที่น�ำส่งตัวอย่าง จะขอ
ตรวจเชื้ออหิวาตกโรค (Vibrio
cholerae) ซึ่งเราในฐานะคนท�ำแลป
จะรู้ว่าผลการตรวจที่ผ่านมาไม่เจอ
เชื้อดังกล่าวเลย แต่จะเจอเชื้ออื่น
เช่น Salmonella จึงได้เพิ่มการ
ตรวจเชื้อก่อโรคชนิดอื่นร่วมด้วย
ในกรณีที่มีตัวอย่างเพียงพอ...

“
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ใ

นอดีตกว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา ถูกบอกกล่าวกันมา
ว่าการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
ต้องใช้วิธีดั้งเดิม (Conventional method)
เท่านั้น เพราะเราต้องตรวจเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่
และไม่มีใครใช้วิธีทางชีวโมเลกุล ในการตรวจ
วิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยา แต่สภาพการณ์
ในปัจจุบนั เปลีย่ นไป ปัญหาทีเ่ กิดจากอาหารเป็น
พิษ เพิม่ มากขึน้ หรือเกิดการระบาด เจ็บป่วยใน
กลุม่ คนมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของงานวิ เ คราะห์ อ าหารทาง    
จุลชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
อุดรธานี พบว่า หากมีงานบุญ งานแต่งหรืองาน
ศพ เมือ่ มีการปรุงอาหารจ�ำนวนมาก หรือมีการ
ฆ่าสัตว์เพือ่ ประกอบอาหาร หลายครัง้ มักมีคน
เจ็ บ ป่ ว ยเป็ น จ�ำ นวนมาก และส่วนใหญ่เจ้า
หน้ า ที่ ที่ น�ำส่ ง ตั ว อย่ า ง จะขอตรวจเชื้ อ
อหิวาตกโรค (Vibrio cholerae) ซึ่งเราในฐานะ
คนท�ำแลป จะรู้ว่าผลการตรวจที่ผ่านมาไม่เจอ

เชื้อดังกล่าวเลย แต่จะเจอเชื้ออื่น เช่น Salmonella จึงได้เพิม่ การตรวจเชือ้ ก่อโรคชนิดอืน่ ร่วม
ด้วย ในกรณีที่มีตัวอย่างเพียงพอ
ท�ำให้เราต้องมาทบทวนว่า “แลปจะมี
ส่วนช่วยในการควบคุมโรคได้อย่างไร” ค�ำตอบ
คือต้องได้ผลที่ถูกต้อง แม่นย�ำและรวดเร็วที่สุด
แต่.....วิธีที่เราใช้อยู่ต้องใช้เวลานานไม่ต�่ำกว่า 7
วัน แล้วแบบนี้จะไปตอบสนองได้อย่างไร แล้ว
หากเกิ ด การระบาดเราจะเตรี ย มแล็ บ ตั้ ง รั บ
อย่างไรเพื่อส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
ควบคุมโรค เป็นต้น
     จึงมาถึงจุดเปลี่ยนว่า งั้นลองศึกษาวิธี
ทางชีวโมเลกุล โดยท�ำควบคู่ไปกับวิธีดั้งเดิม
วิเคราะห์ทงั้ ตัวอย่างทีใ่ ห้ผลบวกและให้ผลลบ ดัง
นั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
จึง ได้ ท ดลองน�ำร่ องพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชื้อ
Salmonella spp. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห์ เชื้ อ Salmonella ใน
อาหารดิ บ /อาหารพร้ อ มบริ โ ภค ทางจุ ล
ชีววิทยา ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (Real Time
PCR) ในตัวอย่างอาหารและเชื้อที่ได้จากการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีทางชีว
โมเลกุล จากผลการทดลองเปรียบเทียบเชื้อ
Salmonella ทีแ่ ยกได้จากตัวอย่างอาหาร น�ำ
ไปคัดแยกเชื้อและทดสอบทางชีวเคมีแล้ว จึง
น�ำมาทดสอบด้ ว ยวิ ธี Real Time PCR
จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นเชื้อที่ให้ผล
ลบ 15 ตั ว อย่ า ง และเชื้ อ ที่ ใ ห้ ผ ลบวก 35

ตัวอย่าง โดยเชือ้ ควบคุมทีใ่ ช้คอื Escherichia
coli และ Salmonella และใช้ I-Q Check
Salmonella kit ซึ่งผลการทดสอบมีความ
สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ร้อยละ 100
ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ เ กิ ด การระบาด
สามารถใช้วิธีดังกล่าวในการตรวจยืนยัน เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโรคได้และได้ขยาย
โครงการบูรณาการกับหน่วยอื่นเพื่อศึกษาใน
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษชนิดอื่นเพิ่มเติม ซึ่ง
คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการควบคุม
โรค และจ�ำเป็นต้องขยายทดลองตรวจในเชือ้ ก่อ
โรคอาหารเป็ น พิ ษ ชนิ ด อื่ น ต่ อ ไปเพื่ อ ให้ ก าร
ควบคุมโรคมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ PCR: Polymerase chain
reaction, Real time PCR, Conventional
method, ชีวโมเลกุล
เกตุ สินเทศ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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การประเมินคุณภาพภายนอก
ของ

ห้องปฏิบัติการ
การตรวจเอชไอวี
ซีโรโลยี
โรงพยาบาลในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย

“

...ห้องปฏิบัติการมีความแม่นย�ำ (precision)
ในการตรวจแอนติเอชไอวีด้วยชุดตรวจทั้ง 3 ประเภท
มากกว่าร้อยละ 99.00 ทุกปี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการในเขตภาคใต้
มีความสามารถ และมีคุณภาพในการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี สร้างความมั่นใจในผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ISO/IEC 15189 : 2012 ...

“
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โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญ มี
ผูต้ ดิ เชือ้ ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ ใน ปี 2558  มาก
ถึง  6,759 คน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  โดยตัง้ เป้าลดผูป้ ว่ ยติดเชือ้
รายใหม่ Zero New HIV Infections ซึ่งในปี
2562 ต้องลดลงเหลือ น้อยกว่า 2,600 คน  ซึ่ง
หากจะให้การด�ำเนินการตามนโยบายนี้ บรรลุ
เป้าหมายนั้นการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แม่นย�ำ มีความส�ำคัญ
มากในการค้นหา ยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ และ
ติดตามผลการรักษา
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารโดย
องค์กรภายนอก (External Quality Assessment scheme : EQA) จัดเป็นกระบวนการ
หนึง่ ทีแ่ สดงถึงความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร
ในการตรวจวิเคราะห์แอนติเอชไอวี   และยังเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานสากลทางห้อง
ปฏิบัติการ  
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 12
สงขลา เห็นความส�ำคัญของเรื่องนี้จึงท�ำแผน
ทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเอชไอ
วีซโี รโลยีแห่งชาติ (National External Quality
Assessment Scheme for HIV serology
Testing) เขตภาคใต้ ปัจจุบันมีสมาชิกใน 14  
จังหวัดภาคใต้  190  แห่ง  และได้รบั การรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 17043:2010 แต่หากจะ
เล่าย้อนหลังไป ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นตัวแทนของศูนย์

ภาคใต้ ด�ำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตัวแทนแต่ละภาคอีก 3 ศูนย์ฯ  คือ  
เชียงใหม่  ชลบุรี  และอุดรธานี  โดยมีแกนหลัก
ในการด�ำเนินการ คือ คุณวิไล  เฉลิมจันทร์  ซึ่ง
เป็นคนที่มีองค์ความรู้และมีวิสัยทัศน์กว้าง ได้
ริ เริ่ ม และชั ก ชวนให้ แ ต่ ล ะศู น ย์ ฯ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ โดยน�ำระบบคุณภาพ ISO Guide 43
มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ ช่วงแรกของ
โครงการฯ แต่ละศูนย์ฯ ต้องไปอบรมเรื่องการ
ด�ำเนิ น การต่ า งๆ การรั บ สมั ค รสมาชิ ก การ
เตรียมตัวอย่างซึง่ ต้องกลับมาเตรียมตัวอย่างเอง
เป็นขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากพอสมควร เนือ่ งจากต้องขอ
พลาสมาทัง้ ทีใ่ ห้ผลบวก และผลลบต่อแอนติเอช
ไอวีจากธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมาหลายๆ
ถุงให้เพียงพอกับจ�ำนวนสมาชิก  การเตรียม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ผ ลบวกอ่ อ นด้ ว ยการเจื อ จาง
ตัวอย่างเพื่อประเมินความแม่นย�ำของผลการ
ตรวจของสมาชิก หลังเตรียมตัวอย่างแล้วต้อง
ทดสอบตัวอย่างด้วยชุดตรวจต่างๆ ทัง้ ชนิดอย่าง
ง่าย  ชนิดรวดเร็ว  และชนิดตรวจยืนยัน  ทดสอบ
ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test)  
ใช้สถิติ ANOVA F-test จึงแบ่งบรรจุในหลอด
หลอดละ 800 µl จ�ำนวน 8 ตัวอย่าง  จัดส่งแก่
สมาชิกในสภาพไม่แช่เย็นโดยทางไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ ปีละ 3 รอบ และการตรวจสอบความ
คงตั ว ระหว่ า งการขนส่ ง (Transportation
check) ด้วยตัวอย่างส่งกลับ (Returned sam-
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ples)ใช้สถิติ  pair T-test   ในปัจจุบันเพื่อให้ได้
วัตถุทดสอบที่มีคุณภาพเดียวกันทั้งประเทศ  ใน
ขัน้ ตอนของการเตรียมตัวอย่างจึงด�ำเนินการโดย
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารด้านเชือ้ ถ่ายทอดทางการให้เลือด
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงที่เดียว  
จากการด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2543 มี
จ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 90 แห่งเป็น
191  แห่งในปัจจุบนั   โดยมีผลการด�ำเนินการใน
ระหว่างปี 2558-2560 จากการวิเคราะห์รายงาน
ผลการทดสอบตัวอย่างของสมาชิกในแต่ละปี
รวมทั้งสิ้น 9 รอบการประเมิน 1. ความถูกต้อง
ของการทดสอบ ค�ำนวณเป็นร้อยละความถูก
ต้ อ ง เฉพาะตั ว อย่ า งสภาพจริ ง เท่ า นั้ น (ไม่
ดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น) เปรียบเทียบผล
ของสมาชิกกับค่าจริงทีไ่ ด้จากผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบตั กิ ารผูเ้ ชีย่ วชาญและค่าเป้าหมายทีว่ าง
ไว้ (assign value) 2.ความแม่นย�ำของการ
ทดสอบ ประเมินแยกชุดตรวจ เฉพาะตัวอย่าง
ชนิด duplicated sample โดยค�ำนวณร้อยละ
อัตราความแม่นย�ำของการทดสอบ ซึ่งพบว่า
สมาชิกส่วนใหญ่ 144  แห่ง(ร้อยละ 75.4)  เป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาลชุมชน  รองลงมา
เป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอกชน /
คลินกิ   22 แห่ง (ร้อยละ 11.5) โรงพยาบาลทัว่ ไป
/ ศูนย์  20 แห่ง (ร้อยละ 10.5) และโรงพยาบาล
รัฐอื่นๆในสังกัด สธ./นอกสังกัด สธ. จ�ำนวน 5
แห่ง (ร้อยละ 2.6 ) ห้องปฏิบัติการตอบผลกลับ
ร้อยละ 99.37, 96.37  และ 100  ตามล�ำดับ  มี
อัตราการใช้ชุดตรวจชนิด Rapid test ร้อยละ
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66.60, Gel particle Agglutination (GPA)
ร้อยละ 23.24 และ Machine base assay
(MBA) ร้อยละ 10.16 มีอัตราความถูกต้อง
(accuracy) ของผลการตรวจแต่ละปีคดิ เป็นร้อย
ละ 99.74, 99.88 และ 99.75  ตามล�ำดับ  
นอกจากนี้ยังพบว่าห้องปฏิบัติการมี
ความแม่นย�ำ (precision) ในการตรวจแอนติเอช
ไอวีดว้ ยชุดตรวจทัง้ 3 ประเภท  มากกว่าร้อยละ
99.00 ทุกปี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่าห้องปฏิบัติการในเขตภาคใต้มีความสามารถ
และมีคุณภาพในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  
สร้ า งความมั่ น ใจในผลการทดสอบของห้ อ ง
ปฏิบตั กิ ารซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/
IEC 15189  : 2012  
ชณัฐกานต์ แสงศรีค�ำ
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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การตรวจหาเชื้อ

ลีในแหล่เจีงยน�้ำทีนแนร์
่ใช้ในโรงแรม
จังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่ ปี 2559

“

...จุดที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด
ได้แก่ น�้ำจากฝักบัว สปา และก๊อกน�้ำ
โดยปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อที่
พบยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุม
และป้องกันได้ การตรวจสอบ
เฝ้าระวังและติดตามบ�ำรุงรักษา
ระบบน�้ำให้ถูกต้อง ท�ำความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เสี่ยง เช่น ฝักบัว
ก๊อกน�้ำ เครื่องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ระบบน�้ำในสปา
จึงมีความส�ำคัญในการป้องกันและ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อ...

“
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รคลีเจียนแนร์ ไม่ใช่โรคใหม่ สามารถพบได้ทวั่
โลกทั้งเขตร้อนและเขตหนาว โดยมีเชื้อลีจิ
โอเนลล่า (Legionella spp.) ซึ่งเป็นแบคทีเรีย
ชนิดหนึ่งเป็นเชื้อก่อโรค โดยเชื้อจะปนเปื้อนมา
กับละอองน�ำ้ และเข้าสูท่ างเดินหายใจ เชือ้ ชนิดนี้
มั ก พบในบริ เวณที่ มี น�้ ำ ขั ง นิ่ ง มี ค วามชื้ น และ
อุ ณ หภู มิ ค ่ อ นข้ า งสู ง พบได้ ทั้ ง ในแหล่ ง น�้ ำ
ธรรมชาติ เช่น บึง หนอง น�้ำพุร้อน และที่มนุษย์
สร้างขึน้ เช่น หอหล่อเย็น ระบบน�้ำร้อน ก๊อกน�้ำ 
ฝั ก บั ว อ่ า งน�้ ำ วน โดยเฉพาะในอาคารหรื อ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม
ส�ำหรับอาการป่วยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ แบบอาการไม่รนุ แรง เรียกว่า ไข้ปอนเตียก จะ
มีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และแบบ
อาการรุนแรง ทีม่ อี าการปอดอักเสบและลามไปที่
ปอดทัง้ สองข้าง ท�ำให้การหายใจล้มเหลว และอาจ
เป็นสาเหตุท�ำให้เสียชีวติ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์
ส�ำหรับกลุม่ เสีย่ งของโรคนี้ ได้แก่ กลุม่ ผูส้ งู อายุที่
มีโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต กลุม่ ผูม้ ภี าวะ
ภูมคิ มุ้ กันต�ำ 
่ เป็นต้น
ในทวีปยุโรปมีการจัดตั้งหน่วยงานเฝ้า
ระวังโรคนี้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และที่
ผ่านมามักมีรายงานข่าวนักท่องเที่ยวติดเชื้อลีจิ
โอเนลล่าในประเทศไทย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมของ
ประเทศไทยได้ หากเกิดการระบาดของโรคนี้
ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้
ท�ำการเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ลี จิ
โอเนลล่าอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน�้ำที่เก็บจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หอผึ่ง

เย็น ถังเก็บน�้ำ  ฝักบัว ก๊อกน�้ำ  สปา สระว่ายน�้ำ 
และถาดแอร์ จากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่ ด้วยวิธีเพาะเชื้อ ตั้งแต่เดือนมกราคม
– ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 1,508 ตัวอย่าง ผล
ปรากฏว่า ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลล่า จ�ำนวน
116 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.69) และตัวอย่างน�้ำ
ที่พบเชื้อมากที่สุด 3 ล�ำดับแรกคือ น�้ำจาก
ฝักบัว (ร้อยละ 13.2) สปา (ร้อยละ 12.9) และ
ก๊อกน�ำ 
้ (ร้อยละ 10.9) โดยปริมาณเชือ้ ทีต่ รวจ
พบมีปริมาณน้อยกว่า 105 colony-forming
unit ต่อลิตร (cfu/L) คิดเป็นร้อยละ 99.1
จากข้อมูลการปนเปือ้ นของเชือ้ ลีจโิ อเนล
ล่าในแหล่งน�ำ ้ พบว่าตัวอย่างน�ำ้ จุดทีค่ วรเฝ้าระวัง
มากทีส่ ดุ ได้แก่ น�ำ้ จากฝักบัว สปา และก๊อกน�ำ 
้
โดยปริมาณการปนเปือ้ นของเชือ้ ทีพ่ บยังอยูใ่ น
เกณฑ์ที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ ดังนั้น
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชือ้ ชนิดนีด้ ว้ ยการ
ดูแลและรักษาระบบน�ำ 
้ รวมถึงการตรวจสอบ
เฝ้าระวังและติดตามผลของการบ�ำรุงรักษา
ระบบน�ำ้ ให้ถกู ต้อง การท�ำความสะอาดอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ทเี่ สีย่ ง เช่น ฝักบัว ก๊อกน�ำ 
้ เครือ่ งปรับ
อากาศ และอุปกรณ์ระบบน�ำ้ ในสปา การควบคุม
ระดับคลอรีนตกค้างในถังเก็บน�ำ้ และรักษาระดับ
ให้ไม่นอ้ ยกว่า 0.2 ppm. จึงมีความส�ำคัญในการ
ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดัง
กล่าว ส่งผลให้เกิดความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ ว
ทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย   
นางอิริยะพร กองทัพ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
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การบริหารความเสี่ยง
กับการจัดการ

ลูอย่กางมีหนี
ก
้
ารค้
า
ประสิทธิภาพ
“

...จากการด�ำเนินการ
พบว่า องค์กรได้รับประโยชน์
อย่างมาก มีสถานะเงินบ�ำรุง
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการลูก
หนี้การค้าของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี...

“

ภาพโดย Steve Buissinne จาก Pixabay
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ารได้รบั โอกาสในการเพิม่ พูนความรูท้ นี่ อก
เหนือจากหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เคยถามตัวเอง
ว่า “ฉันต้องรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม” “ไม่นะ” ต่อ
ต้านอยู่พักใหญ่ แต่ด้วยความที่ท�ำงานมานาน
บางครัง้ ก็ได้รบั มอบหมายให้รว่ มคณะท�ำงานต่าง ๆ
เช่น คณะท�ำงานควบคุมภายใน คณะกรรมการ
PMQA การบริหารความเสีย่ ง จึงได้รบั โอกาสใน
เพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะเป็นจากการฝึกอบรม
หรือได้รับการสอนจากผู้บริหารและเพื่อนร่วม
งาน เช่น PMQA TQA ระบบคุณภาพ การ
วิเคราะห์กระบวนงาน การบริหารความเสี่ยง  
อย่างที่กล่าวกันว่า “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม”
เห็นจะจริง การเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ แบบ
เต็มใจบ้าง ไม่เต็มใจบ้าง นานวันเข้าจนเริ่มจะ
เข้าใจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องน�ำมาใช้มันก็ไม่ใช่เรื่อง
ยาก  เมื่อมีองค์ความรู้ ร้อนวิชา มีแนวคิดอยาก
พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง การ

บริหารความเสี่ยง เป็นหนึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับ
หลายคนอาจคิดว่าการบริหารความเสี่ยง ไม่
เกี่ยวข้องอะไร จะศึกษา จะเรียนรู้ไปท�ำไม เมื่อ
ศึกษาจะรูว้ า่ มีประโยชน์อย่างมากมาย ท�ำให้รวู้ ธิ ี
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ก�ำหนดวิธี
แก้ปญ
ั หา มีการติดตามผล ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานประจ�ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนงาน วิเคราะห์
สาเหตุ ก�ำหนดแนวทาง วิธีแก้ไข ติดตามผล    
จากการปฏิบัติงานบัญชี  มีบางกระบวนงานที่มี
ความเสีย่ งสูงทีจ่ ะท�ำให้องค์กรเกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรง เช่น กระบวนงานการรับช�ำระหนี้
และการติดตามหนี้ ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ช�ำระ
หนีต้ ามก�ำหนดเวลา ดังนัน้ จึงน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้
จากการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาใช้
โดยมีการวิเคราะห์ความเสีย่ ง จัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อก�ำหนดแนวทางในการแก้ไข
ด�ำเนินการดังนี้
1. พัฒนาโปรแกรมการออกใบแจ้งหนี้
และติดตามหนี้
2. มีการตรวจสอบข้อมูลรายการตรวจ
วิเคราะห์ก่อนออกใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง
3. ประสานกับเจ้าของโครงการ และ
งานรับตัวอย่าง
4. มีการจัดท�ำรายละเอียดลูกหนี้ค้าง
ช�ำระ และติดตามหนี้ 4 ครั้ง/ปี
5. จัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
6. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สรุ ป ปั ญ หาและ

อุปสรรค เพื่อร่วมก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติม
จากการด�ำเนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการรั บ ช�ำระหนี้ แ ละการ
ติดตามหนี้ พบว่ายอดลูกหนี้การค้าคงค้างใน
แต่ละปีลดลง  และจากข้อมูลการรับช�ำระหนีใ้ น
ปี 2560 นั้น พบว่ามีอัตราการเรียกเก็บเงินได้
เพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปรั บ ปรุ ง กระบวน
งานการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน ท�ำให้
สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าได้ภายใน
ก�ำหนดเวลาเพิ่มขึ้น
จากการด�ำเนินการ พบว่าองค์กรได้รับ
ประโยชน์อย่างมาก มีสถานะเงินบ�ำรุงที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพในการบริหาร
จัดการลูกหนี้การค้าของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกในด้านต่างๆ ของ
ศูนย์ฯ ที่มีในขณะนั้น จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
เงินที่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการเก็บเงินไม่ได้
ตามกระบวนการติดตามหนีอ้ ย่างเคร่งครัด และ
การประสานความร่วมมือในการท�ำงานทุกฝ่าย
ท�ำให้ศนู ย์ฯ รวมถึงกรมฯ มีสถานะการเงินทีด่ ี มี
ความมัน่ คงยิง่ ขึน้ เราสามารถใช้องค์ความรู้ ด้าน
การบริหารจัดการลูกหนี้ ในการก�ำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
“ความรูม้ อี ยูร่ อบๆ ตัวเรา อย่าปฏิเสธ
ควรสนใจ ใฝ่รู้ สักวันต้องมีโอกาสได้ใช้มัน”
นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�ำนาญงาน
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คุณภาพ

นมโรงเรี
ย
น
ในเขตสุขภาพที่ 9
โ

“

...จากการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้สถานการณ์คุณภาพ
นมโรงเรียนในเขตฯ 9 มีแนวโน้ม
ดีขึ้น ในปี พ.ศ.2561
นมโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ
และสุรินทร์มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกตัวอย่าง...

“
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ครงการอาหารเสริ ม นม
โรงเรี ย นเป็ น โครงการที่
รั ฐ บ า ล จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ มื่ อ
ปีงบประมาณ 2535 เพื่อแก้
ปัญหาการขาดสารอาหารและ
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วย
เห็นว่าเด็กควรจะได้ดมื่ นมซึง่ เป็น
อาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง นโยบายของประเทศส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมฟรีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
โดยห้องปฏิบตั กิ ารอาหารให้เป็นหน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียน ที่ผ่านมาห้อง
ปฏิบัติการอาหารด�ำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเทเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนม
โรงเรียนมีความถูกต้อง แม่นย�ำโดยปฏิบัติงาน

ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 ถึงแม้จะประสบปัญหาด้านบุคลากรที่
ปฏิบัติงานบ้างเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
แต่ด้วยระบบการฝึกอบรมโดยการ training on
the job และ การ coaching รวมถึงการควบคุม
คุณภาพท�ำให้แก้ปญ
ั หาได้ จนได้รบั รองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025   
ในปี พ.ศ.2559-2561 ศู น ย์ ฯ ที่ 9
นครราชสีมา ตรวจตัวอย่างนมโรงเรียนในเขตฯ
9 จ�ำนวน 365 ตั ว อย่ า ง พบไม่ ผ ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.74
สาเหตุเนื่องจาก ด้านจุลชีววิทยา 7 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 1.92 (จ�ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด,
E. coli และ B. cereus ) ด้านโภชนาการ 2
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.55 (เนื้อนมไม่รวม
ไขมัน) และด้านจุลชีววิทยาและโภชนาการ 1
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.27 (เนื้อนมไม่รวม
ไขมันและ B. cereus) นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์
ไรส์มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ
12.49 ชนิดยูเอชทีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อย
ละ 2.41 สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วน
ใหญ่เนื่องจากสาเหตุด้านจุลชีววิทยา พบมีการ
ปนเปือ้ นเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ ง่ ชีค้ ณ
ุ ภาพอาหาร ได้แก่
จ�ำนวนจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด (พบในนมพาสเจอร์ไรส์
และยูเอชที) พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บ่งชี้
สุขลักษณะการผลิตได้แก่ E. coli (พบในนมพาส
เจอร์ไรส์) และพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อ
โรคอาหารเป็นพิษได้แก่ B. cereus (พบในนม
พาสเจอร์ไรส์) ซึง่ การปนเปือ้ นเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่า

นี้ เ ป็ น การบ่ ง ชี้ ถึ ง อาหารที่ ไ ม่ ส ะอาด มี
กระบวนการผลิตที่ไม่ดี รวมถึงการขนส่งและ
การเก็ บ รั ก ษาที่ ไ ม่ เ หมาะสม เมื่ อ ตรวจพบ
ตั ว อย่ า งไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ จ ะแจ้ ง ให้ ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขทราบโดยทันทีเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ปัญหาอย่างทันสถานการณ์
นอกจากตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว
ศู น ย์ ฯ ยั ง ได้ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ
ประเมินสถานการณ์คณ
ุ ภาพนมโรงเรียนในภาพ
รวมและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานส่งผลให้
สถานการณ์คณ
ุ ภาพนมโรงเรียนในเขตฯ 9 มีแนว
โน้มดีขึ้น สถานการณ์ล่าสุดในปี พ.ศ.2561 นม
โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง กว่า 26 ปีนับ
แต่จุดก�ำเนิดโครงการนมโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ศูนย์ฯ 9 นครราชสีมาจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยตรวจวิเคราะห์ดว้ ยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และ
ทุ่มเทพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยตะหนักถึงความ
ส�ำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ประเทศในอนาคต
ปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
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การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด

คุที่แน่ณ
ภาพนม
นอน
“

...เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง แม่นย�ำ
เชื่อถือได้และผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ
เนื่องจากหากสถานที่ผลิตใด ตกมาตรฐานด้านจุลินทรีย์
จะถูกตัดสิทธิ์ในการจ�ำหน่ายนมโรงเรียน...

“

ภาพโดย Pezibear จาก Pixabay
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ครงการอาหาร(เสริ ม ) นมโรงเรี ย น เป็ น
นโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วย
เห็ น ว่ า เด็ ก ควรจะได้ ดื่ ม นมซึ่ ง เป็ น อาหาร
ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 8
อุดรธานี มีบทบาทในเรื่องของการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค
ทีผ่ ลิตในเขตสุขภาพที่ 8 ซึง่ มีสถานทีผ่ ลิตทัง้ หมด
6 แห่ง โดยสถานที่ผลิตจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อ
เฝ้าระวังคุณภาพเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเฉพาะ
รายการตรวจจ�ำนวนแบคทีเรีย ซึง่ เป็นการตรวจ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อให้ผลการทดสอบมี
ความถูกต้อง แม่นย�ำ เชือ่ ถือได้และผูป้ ระกอบ
การเกิดความมัน่ ใจในผลการทดสอบ เนือ่ งจาก
หากสถานทีผ่ ลิตใด ตกมาตรฐานด้านจุลนิ ทรีย์
จะถูกตัดสิทธิ์ในการจ�ำหน่ายนมโรงเรียน และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานสากล
ISO/IEC17025
           ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  ตรวจวิเคราะห์จ�ำนวน
แบคที เรี ย ในนมพาสเจอร์ ไรส์ จ�ำนวน 31
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตาม Bacteriological Analytical Manual Chapter 3 Aerobic
Plate Count โดยใช้ผู้วิเคราะห์จ�ำนวน 2 คน
ภายใต้อุปกรณ์ สภาวะที่แตกต่างกัน จากนั้นน�ำ
ค่าที่ได้มาค�ำนวณ ตามแนวทางแบบ “top -

down” หรือ “global” เป็นการประมาณค่า
จากผลลัพธ์ของค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ความท�ำซำ�้ ได้ (standard deviation of reproducibility, SR )  หรือจากผลลัพธ์ของความทวน
ซ�ำ้ ได้ (standard deviation of repeatability,
S) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
จากผลลัพธ์ของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความท�ำซ�ำ้ ได้ โดยหาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จากผลของความท�ำซ�้ำได้ (reproducibility )
ของห้องปฏิบัติการเดียว (Intralaboratory
standard deviation of reproducibility) และ
การประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อนขยาย (expanded uncertainty ; U) ซึ่งได้จากความไม่
แน่นอนรวมหรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความท�ำซ�้ำได้หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การทวนซ�้ำได้คูณด้วยตัวประกอบครอบคลุม มี
ค่าเท่ากับ 2 (k= 2)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ดังสมการ   U = 2Uc = 2SR (Sr) จากการ
ค�ำนวนได้ค่า SR เท่ากับ 0.0522 และค่า SR   
สามารถน�ำไปค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย
(U) เพื่อน�ำไปใช้ในการรายงาน พร้อมผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ตามข้อก�ำหนดของวิธีทดสอบ
หรือความต้องการของลูกค้า หรือระดับผลการ
ทดสอบทีว่ กิ ฤต โดยการพิจารณาผลการทดสอบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โชติวรรณ พรทุม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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การพัฒนา

ระบบการช�ำระเงิน
ค่าตรวจวิเคราะห์
ของผู้รับบริการเอกชน
ด้านรังสี
และเครื่องมือแพทย์
ปั
“
...การเปิดใช้ระบบการช�ำระเงิน
Teller payment งานการเงินสามารถ
ลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน เหลือเพียง
การตรวจสอบยอดการช�ำระเงินและน�ำเงิน
เข้าระบบเท่านั้น ลดความเสี่ยงในการ
สูญหายของเอกสารการเงินที่น�ำส่ง
ทางไปรษณีย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานและกระบวนการในการจัดการ
บริหารเงินสด ส�ำหรับผู้รับบริการ
สามารถลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็ว
ในกระบวนการขอรับบริการด้านรังสีและ
เครื่องมือแพทย์...

“
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จจุบันประเทศไทยได้มีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ซึง่ รวม
ถึงด้านการบริการทางการเงินโดยเฉพาะด้าน
การรั บ ช�ำระเงิ น ค่ า บริ ก ารต่ า งๆ โดยศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้เล็ง
เห็ น ความส�ำคั ญ ของการพั ฒ นางานบริ ก าร
ทางการเงินตามแนวทางดังกล่าว จึงได้พฒ
ั นาวิธี
การรับช�ำระเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์ด้าน
ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ขึ้น เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและช่วยให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพราะไม่ต้องพก
เงิ น สดเป็ น จ�ำนวนมากมาช�ำระที่ ห น่ ว ยงาน
จวบจนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ได้ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจ�ำวั น ของ

ประชาชนชาวไทยขณะเดียวกันนั้นงานการเงิน
และห้องปฏิบตั กิ ารรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ พบ
ความยุง่ ยากของขัน้ ตอนในการให้บริการและการ
ช�ำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ของผู้รับบริการ จึงมี
แนวความคิดแบบบูรณาการโดยเป็นการต่อยอด
แนวคิดจากช่องทางการยื่นขอรับบริการด้าน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย์ ท าง
Application เพือ่ ให้การบริการครอบคลุมมากยิง่
ขึน้ หลังจากทีแ่ จ้งความประสงค์ขอรับบริการแล้ว
โดยเพิ่มให้มีช่องทางในการรับช�ำระเงินผ่าน
เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารที่ เรี ย กว่ า ระบบ Teller
payment เพือ่ ความสะดวกและลดขัน้ ตอนการ
ให้บริการ
โดยเริม่ จากงานการเงินและบัญชีศกึ ษา
แนวทางการด�ำเนิ น งานวิ ธี ก ารช�ำระเงิ น ผ่ า น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
เพื่อประกอบการด�ำเนินงาน ประสานเจ้าหน้าที่
ธนาคารกรุงไทยสาขาในจังหวัด เพื่อท�ำธุรกรรม
เปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารใหม่ ส�ำหรั บ รองรั บ การให้
บริการรับช�ำระเงินพร้อมทั้งขอรายละเอียดของ
ราคาค่าตรวจวิเคราะห์และประเภทตัวอย่างที่
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี แ ละ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ จากนั้ น ประสานเจ้ า หน้ า ที่
ธนาคารกรุงไทยสาขาส�ำนักงานใหญ่ เพื่อขอ
สมัครใช้บริการ Teller payment พร้อมน�ำส่ง
เอกสารรายละเอียดต่างๆ ลงนามโดยผู้มอี �ำนาจ
ในการท�ำธุรกรรมของหน่วยงานเมือ่ ธนาคารกรุงไทย
สาขาส�ำนักงานใหญ่ แจ้งรหัส Company Code
มายังหน่วยงานแล้วงาน IT ด�ำเนินการเพิม่ ข้อมูล
ลงใน application และพัฒนาให้ผู้รับบริการ
สามารถกรอกข้อมูลทีต่ อ้ งการทดสอบและพิมพ์

ใบแจ้งการช�ำระเงิน เพื่อน�ำไปช�ำระเงินผ่าน
ระบบ Teller payment ที่ธนาคารกรุงไทยได้
ทุกสาขา จากนั้นได้ท�ำการทดลองการใช้งาน
พร้อมประเมินผลการใช้งาน และเปิดให้บริการ
ระบบดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
จากผลการด�ำเนินงานพบว่าการเปิดใช้
ระบบการช�ำระเงิน Teller payment งานการ
เงินสามารถลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน เหลือ
เพียงการตรวจสอบยอดการช�ำระเงินและน�ำเงิน
เข้าระบบเท่านั้น ลดความเสี่ยงในการสูญหาย
ของเอกสารการเงินที่น�ำส่งทางไปรษณีย์ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและกระบวนการ
ในการจัดการบริหารเงินสด ส�ำหรับผู้รับบริการ
สามารถลดขั้ น ตอนและเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ใน
กระบวนการขอรับบริการด้านรังสีและเครือ่ งมือ
แพทย์ของผู้รับบริการภาคเอกชน ช่วยให้การ
บริการมีความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ทางเลือกการช�ำระเงินได้มากยิ่งขึ้น
ในอนาคตจะท�ำการพัฒนาขยายผลเพิม่
ช่องทางการช�ำระผ่าน Internet Banking หรือ
ช่องทางอืน่ ต่อไป ซึง่ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนางานบริการภาครัฐด้านการช�ำระเงินให้เป็น
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการก้าวเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด
ในครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ
หน่วยงานเพราะนอกจากจะเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ ป ระชาชนแล้ ว ยั ง เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการติดตามตรวจ
สอบและลดโอกาสในการทุจริตอีกด้วย
นางสาวรมิดา วงส�ำแดง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
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การจัดการ

น�้ำมันทอดซ�้ำ

เสื่อมสภาพ
ในเขตสุขภาพที่ 2

“

...การอบรม และการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องอันตราย
ของน�้ำมันทอดซ�้ำของหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงการอบรมการใช้
ชุดทดสอบและการแจกชุดทดสอบ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั่วประเทศซึ่งด�ำเนินการมาหลายปี
ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง
น�้ำมันทอดซ�้ำได้ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจ
เรื่องนี้ ...

“

ภาพโดย
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นย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้
จั ด ท�ำโครงการบู ร ณาการด้ า นอาหาร
ปลอดภัยเรื่องการจัดการน�้ำมันทอดซ�้ำเสื่อม
สภาพในเขตสุ ข ภาพที่ 2 ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
การจั ด การน�้ ำ มั น ทอดซ�้ ำ เสื่ อ มสภาพตามมติ
คณะรัฐมนตรีปี 2555 ในการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาคีตา่ งๆ ของชุมชนในการ
จัดการนำ�้ มันทอดซำ�้ เสือ่ มสภาพไม่ให้กลับคืนเข้า
สู่วงจรอาหารซ�้ำอีก
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
      ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานและคนในชุมชน
หันมาร่วมมือกันท�ำงาน  และผลกระทบจากการ
จัดงานดังกล่าวได้ท�ำให้เกิดการ MOU ระหว่าง
เทศบาลนครพิษณุโลกกับกองบิน 46 เรื่องการ
ท�ำไบโอดีเซลจากน�้ำมันทอดซ�้ำเป็นเวลา 3 ปี
(ต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั )  จังหวัดพิษณุโลกจัดท�ำแผน
บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำในปี
2557 และเขตสุขภาพที่ 2 ก�ำหนดให้เรื่องสาร
โพลาร์ในน�้ำมันทอดซ�้ำเป็นตัวชี้วัดระดับเขตฯ
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  
       มีแรงบันดาลใจมาจากการอบรมและ
การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอันตรายของน�้ำมัน
ทอดซ�้ำของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการอบรม
การใช้ชุดทดสอบและการแจกชุดทดสอบที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทวั่ ประเทศซึง่ ด�ำเนินการ
มาหลายปี ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน�้ำมันทอด
ซ�้ำได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ให้
ความสนใจเรือ่ งนี้ ประกอบกับภารกิจงานประจ�ำ

ทีม่ ปี ริมาณมากจึงท�ำให้เกิดความคิดปรับเปลีย่ น
รูปแบบท�ำงานใหม่ โดยจะท�ำงานเพียง 1 วัน
แล้วท�ำให้เกิดผลกระทบได้ประโยชน์ในระยะ
ยาว จากประสบการณ์ ก ารท�ำงานโครงการ
ถ่ า ยทอดภารกิ จ การตรวจวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยชุ ด
ทดสอบสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 ปี ท�ำให้
เกิดแนวคิดและขับเคลือ่ นวิธกี ารท�ำงานโดยการ
Empowerment คนและชุมชน ภายใต้กรอบ
แนวคิด “การท�ำให้ดูเป็นตัวอย่างคือการสอน
ที่ดีที่สุดและตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าค�ำสอน”
       โ ด ย จั ด เ ว ที แ ล ก เ ป ลี่ ย น เรี ย น รู ้
ประสบการณ์ร่วมกัน 1 วัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“เครือข่ายชุมชน....เพื่อคนท�ำงาน คบส.” โดย
มุง่ เน้นเรือ่ งการจัดการน�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เสือ่ มสภาพ
เพื่อหาชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการน�้ำมันทอด
ซ�้ ำ เสื่ อ มสภาพที่ ยั่ ง ยื น ในเขตพื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ย
สุ ข ภาพที่ 2 และเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์การท�ำงานทัง้ ภายในเขตสุขภาพที่
2 และภายนอกเขต ในรูปแบบ นิทรรศการด้าน
การจั ด การน�้ ำ มั น ทอดซ�้ ำ จั ง หวั ด ละ 1 แห่ ง
นิทรรศการการน�ำเสนอผลงานด้านคุ้มครองผู้
บริโภคด้านสาธารณสุขอื่นๆ จังหวัดละ 2 แห่ง
รวมเป็น 15 แห่ง การบรรยาย 2 เรื่อง “เครือ
ข่ายชุมชนเพื่อคนท�ำงาน คบส.” และ “ต้อง
จัดการน�้ำมันทอดซ�้ำเสื่อมสภาพเพื่อ…ใคร?”
โดยวิ ท ยากรจากหั ว หน้ า กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองผู ้
บริโภค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานีและการเสวนาเรื่อง “การจัดการ
น�้ำมันทอดซ�้ำเสื่อมสภาพภายในชุมชน” โดย
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ได้เชิญวิทยากรเสวนาจากภูมิภาคต่างๆ จาก
ชุมชนที่มีการจัดการน�้ำมันทอดซ�้ำเสื่อมสภาพ
ภายในชุ ม ชนที่ ป ระสบผลส�ำเร็ จ มาเล่ า
ประสบการณ์การท�ำงาน ประกอบด้วย ตัวแทน
ภาคใต้ คือ พลังงานจังหวัดตรัง ตัวแทนจากภาค
อีสาน คือ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ตัวแทนจากภาคเหนือ คือ
ที่ปรึกษาโครงการพลังงานทดแทนโรงพยาบาล
อุม้ ผาง จังหวัดตากและประธานชมรมผูป้ ระกอบ
การคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลน�้ำปาด อ�ำเภอ
น�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้แทนจากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นผู้
ด�ำเนินการเสวนา
        จะเห็นได้วา่ จากการจัดประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้เป็นการน�ำองค์ความรู้ขององค์กรและ
ประสบการณ์ ใ นการท�ำงานของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานมาถ่ายทอดเพือ่ เชือ่ มโยงเข้ากับภารกิจ
ของหน่วยงานและเครือข่ายชุมชนต่างๆ ในพืน้ ที่
เพื่ อ ให้ ภ าคประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง งาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
        ในยามที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องงานเยอะ คน
น้อย เวลาจ�ำกัด งบประมาณจ�ำกัด หน่วยงาน
หรือคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ งานนี้เคยท�ำ
กันมาแล้วตั้งนานก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ จากข้อ
จ�ำกัดและรากเหง้าของปัญหา การคิดนอกกรอบ
และประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต เมื่อน�ำมาร้อย
เรียงเชื่อมโยงกัน จะท�ำให้ได้แนวทางในการ
ท�ำงานอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ช ่ อ งว่ า งแห่ ง ความ
ส�ำเร็จรออยู่ และการท�ำงานในบทบาทภารกิจ
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หน่ ว ยสนั บ สนุ น ก็ ส ามารถช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้
ภารกิจหลังขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน
เพราะเป้าหมายหลักของภาคราชการคือการ
บริการให้ถึงมือประชาชน
วาลีย์ ทองทา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

การเฝ้าระวัง

ระดับตะกั่วในเลือด
ของเด็ก
ในเขตอ�ำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
ระหว่าง พ.ศ. 2556-2560
อํ

“

...ที่มาของการได้รับ
สัมผัสตะกั่ว พบว่า ปัญหาหลัก
ของการได้รับสัมผัสตะกั่วในเด็ก
มาจากแบตเตอรี่ที่วางไว้ในบ้านที่
ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีไฟฟ้าใช้
จึงแก้ปัญหาโดยการย้ายแบตเตอรี่
ออกมาไว้นอกบ้าน ส่งผลให้ระดับ
ตะกั่วในเลือดเด็กต�่ำลง ...

าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อยู่ในเขตรับผิด
ชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2
พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาตะกั่วในเด็กซึ่ง
เป็ น ปั ญ หาใหญ่ เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบต่ อ
พัฒนาการและสติปญ
ั ญาของเด็กทีจ่ ะเติบโตเป็น
อนาคตของชาติ ดังนั้น กลุ่มงานพิษวิทยา จึงได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำงานแบบบูรณาการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ พื่ อ ด�ำเนิ น การหา
สาเหตุและร่วมแก้ไขปัญหาของการได้รับสัมผัส
ตะกัว่ ในเด็ก เป็นความโชคดีทกี่ ลุม่ งานพิษวิทยา
มองการณ์ไกลได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
ใหม่ ๆ อยู ่ เ สมอ เพื่ อ รองรั บ ปั ญ หาทางการ
สาธารณสุขในพืน้ ทีจ่ นสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะผลการตรวจวิเคราะห์
ระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดเด็ ก ที่ ก ลุ ่ ม งานได้ ต รวจ
วิเคราะห์ ท�ำให้หน่วยงานที่ติดตามประเมินผล
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“

ภาพ 1 แผงโซลาร์เซลล์

สุขภาพเด็กสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการรักษา
เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพเด็กจากการได้รับ
สั ม ผั ส ตะกั่ ว ได้ ทั น เวลา ไม่ เช่ น นั้ น อาจส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการทางด้านสติ
ปัญญาของเด็กในระยะยาวและวิธีการด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับการดูแลรักษา เฝ้าระวังและ
ป้องกันสุขภาพเด็กในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาตะกัว่
ในเลือดเด็กเช่นเดียวกันได้
งานทางด้านพิษวิทยา เป็นงานทีม่ คี วาม
ท้าทาย เป็นงานที่ต้องเตรียมความพร้อมกับทุก
สถานการณ์ตอ้ งท�ำงานเชิงรุก มองปัญหาในพืน้ ที่
ที่อาจจะเกิดจากการด�ำเนินกิจกรรมของมนุษย์
หรื อ จากภั ย ธรรมชาติ จากสภาพแวดล้ อ ม    
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ภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ การประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมจากการถลุงแร่ธรรมชาติ ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและการด�ำรงชี วิ ต ของ
ประชาชนในพื้นที่นั้น เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านพิษวิทยาต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึง
ต้องมีการพัฒนาวิธกี ารตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ เพือ่
รองรับปัญหาทางการสาธารณสุขทีจ่ ะเกิดขึน้ โดย
สามารถท�ำให้แก้ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ได้รับการบริการทาง
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นที่พึ่งในการ
ช่วยหาค�ำตอบสาเหตุของการเกิดปัญหาทาง
สาธารณสุขในพื้นที่ได้
ในปี พ.ศ. 2555 อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัด

ตาก พบปัญหาตะกั่วในเด็กสูง กลุ่มงานพิษ
วิ ท ยา ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 2
พิษณุโลก กับหน่วยงานในพืน้ ที่ ได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่
หาสาเหตุการปนเปื้อนของตะกั่ว โดยด�ำเนิน
การเก็บตัวอย่างเลือดเด็ก ตัวอย่างน�้ำ  ตัวอย่าง
ด้ายทอผ้า ตัวอย่างสีทาเล็บ ซึ่งตัวอย่างต่างๆ นี้
อาจเป็นที่มาของการได้รับสัมผัสตะกั่ว โดย
ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Graphite Furnace
Atomic Absorption Spectrometry พบว่า
ปัญหาหลักของการได้รบั สัมผัสตะกัว่ ในเด็กมา
จากแบตเตอรีท่ วี่ างไว้ในบ้านเรือนทีต่ อ่ กับแผง
โซลาร์เซลล์ เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังไม่มไี ฟฟ้า
ใช้ ดังภาพ 1 และ 2 จึงมีการแก้ปญ
ั หาโดยการ
ย้ายแบตเตอรีอ่ อกมาไว้นอกบ้าน ดังภาพ 3 ส่ง
ผลให้ระดับตะกัว่ ในเลือดเด็กต�ำ่ ลง เนือ่ งจากได้
รับการแก้ไขปัญหาและได้รับการรักษาทางการ
แพทย์
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2556-2561
โรงพยาบาลอุม้ ผางร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก ได้ตดิ ตามและเฝ้าระวังปัญหาระดับ
ตะกั่วในเด็ก โดยเก็บตัวอย่างเลือดเด็ก (Whole
blood) ที่มีอายุ 1-14 ปี อาศัยในพื้นที่อ�ำเภอ
อุม้ ผาง จังหวัดตาก ส่งให้กลุม่ งานพิษวิทยา ศูนย์
วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ท�ำการตรวจ
วิเคราะห์ระดับตะกั่วในเลือดเด็ก และศูนย์ฯ ได้
ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลไป
ใช้ในการแก้ปัญหาและเฝ้าระวังต่อไป
การทีก่ ลุม่ งานพิษวิทยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้พัฒนาวิธีใหม่ๆ อยู่
ตลอดอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีความพร้อมในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ส่งผลให้ศูนย์ฯ

ภาพ 2 แบตเตอรี่ที่วางไว้ในบ้าน

ภาพ 3 แบตเตอรี่ที่ย้ายไว้นอกบ้าน
เป็นทีย่ อมรับและเป็นทีพ่ งึ่ ในการช่วยหาค�ำตอบ
ของปัญหาในพืน้ ทีไ่ ด้ ท�ำให้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วย
งานที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์และพร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ในภูมิภาคได้
นางสาวพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
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คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางสมุนไพร
ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 2 พิษณุโลก

“

...ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับความไว้วางใจ เชื่อใจ
เป็นที่ยอมรับนับถือจาก
ประชาชน ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในด้านการเฝ้าระวังตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
สมุนไพร...

“

248

ก

ารตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
สมุนไพรในเขตพืน้ ทีส่ ขุ ภาพที่ 2 พิษณุโลก
พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคกว่าร้อยละ 80 สร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้บริโภคได้ในระดับ
หนึง่ แต่ยงั คงพบเชือ้ แบคทีเรียรวมทีเ่ จริญโดยใช้
อากาศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ร้อยละ 15  
สาเหตุการปนเปื้อนเชื้อแบคที่เรียอาจมาจาก
การปนเปื้อนทางธรรมชาติ และกระบวนการ
ผลิตทีไ่ ม่ถกู สุขอนามัย ซึง่ จะต้องมีการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบและพั ฒ นาต่ อ ไป ส่ ง ผลให้ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลกยังคงมี
บทบาทในด้ า นการ
คุ้ม ครองผู ้ บริ โ ภคและ
เป็นหน่วยงานที่มีความ

พร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
ได้ สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
ได้ ส�ำหรับผู้ประกอบการก็มีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
แรงบันดาลใจที่ท�ำเรื่องนี้เกิดขึ้นจาก
ความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของ
ประชาชนมี ม ากขึ้ น ประกอบกั บ รั ฐ บาลมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชน ท�ำให้ผู้ประกอบการมีการน�ำสมุนไพรมา
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางต่างๆมาก
ขึน้ จึงเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวควร
จะมีการตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เพือ่
ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางสมุนไพร รวมถึงผู้ประกอบการก็
เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ของตน ก่อให้เกิดรายได้ที่มาก
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ ่ ม งานยา ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จึงได้
ด�ำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและที่ได้รับจาก
สาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 เป็น
จ�ำนวน 21 ตัวอย่าง ได้มกี ารน�ำไปตรวจคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางจุลชีววิทยา รวมถึงมี
การลงพื้นที่ดูการผลิต สอบถามปัญหาการผลิต
และแก้ไขเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ รวมถึง
ยังได้มีโอกาสถ่ายท�ำวีดีโอออกสื่อโทรทัศน์เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ประชาชนรู้จักมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้รับจากการด�ำเนินงานดังกล่าว
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 2
พิษณุโลก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั
ความไว้วางใจ เชื่อใจ เป็นที่ยอมรับนับถือจาก
ประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชน ในด้านการเฝ้าระวังตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ส�ำอางสมุนไพร
เป็นการเผยแพร่และสร้างชือ่ เสียงให้กบั
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผู้ประกอบการ
OTOP สปา, SME ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รู้จัก
สร้างรายได้ให้กบั ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จากการตรวจวิเคราะห์
เครื่องส�ำอางสมุนไพรจากภาครัฐ และเอกชน
นางสาวจุฬญาณี แก้วบัวรมย์
เภสัชกรปฎิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
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คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง
ผสมสมุนไพรที่ผลิตและ
จ�ำหน่าย ในเขตสุขภาพที่ 10

“

...ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางผสมสมุนไพรในเขต
สุขภาพที่ 10 มีความปลอดภัย
มากถึงร้อยละ 91 แต่ยังคงมี
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน จุดเสี่ยงที่ท�ำให้เกิด
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การบรรจุ การจ�ำหน่าย
ระยะเวลาการเก็บ...

“
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ากการที่นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญา
สามารถจ�ำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน   ท�ำให้ปจั จุบนั มีเครือ่ งส�ำอางทัว่ ไปทีผ่ ลิต
ในชุมชนหลากหลายชนิด เช่น แชมพู ครีมนวด
ผม สบูเ่ หลว  สบูก่ อ้ น เป็นต้น ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล่า
นี้ต้องมีคุณภาพ และปลอดภัย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของ
เครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ.
2553 และ พ.ศ. 2559  
ดังนัน้ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี ร่วมกับ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ในเขตสุ ข ภาพที่ 10 ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ�ำนาจเจริญ
ท�ำการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สุขภาพชุมชน (OTOP) ด้านผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางผสมสมุนไพร ภายใต้โครงการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้น
ในปี 2558-2560 ได้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางผสมสมุนไพรที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีเลข
ทีใ่ บจดแจ้งรวม 68 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 ประเภท
คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ ผิ ว หน้ า 4 ตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผิวหนัง 41 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
ส�ำหรั บ เส้ น ผม 22 ตั ว อย่ า ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส�ำหรับใช้ในช่องปาก 1 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ  2 รายการ ตามที่ อย.ก�ำหนด ได้แก่
จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญ
เติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate
count) และ เชื้อ Clostridium spp. ผลการ
ตรวจวิเคราะห์พบ Total aerobic plate count
ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานก�ำหนด 6 ตั ว อย่ า ง
(ร้อยละ 8.8) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผิวหน้า
1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.4)  ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ผิวหนัง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.4)  และ ผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับเส้นผม  2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9)  
จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 10
มีความปลอดภัยมากถึงร้อยละ 91 แต่ยังคงมี
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ส� ำ หรั บ ผิ ว หน้ า ควรมี ก าร
ควบคุมจุดเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อ

จุลนิ ทรีย์ ได้แก่ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต การ
บรรจุ การจ�ำหน่าย ระยะเวลาการเก็บ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพให้ครอบคลุมผู้ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทัง้ หมดในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 10 และตรวจ
เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ พิม่ เติมให้ครอบคลุมตามประกาศฯ
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านสมุนไพร
นางวิภาวดี รากแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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เซปตัม

การประยุกต์ใช้
ใช้แล้ว กับการตรวจด้วย

เทคนิค Headspace

GC-MS

“

...การน�ำเซปตัมใช้แล้ว
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในช่วง
เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2561
จ�ำนวน 1,200 ตัวอย่าง
สามารถประหยัดเงินในการซื้อ
เซปตัมได้ถึง 30,000 บาท...

“
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ากการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีน
ในปั ส สาวะ โดยใช้ เ ทคนิ ค การตรวจ
วิเคราะห์ด้วย Headspace GC-MS ซึ่งในการ
ตรวจวิเคราะห์ต้องใช้อุปกรณ์ขวดแก้ว Headspace ปิดปากขวดด้วยเซปตัม และฝาอลูมเิ นียม
เพื่อป้องกันการระเหยของสารระหว่างการให้
ความร้อน เซปตัมเป็นวัสดุที่ส�ำคัญ ทนทานต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีและทนความร้อนสูงได้
ถึง 300 องศาเซลเซียล ผิวมีความลื่นมันโดยใช้
1 ชิ้น ต่อ 1 ขวดตัวอย่าง ท�ำให้ต้องใช้เซปตัม
จ�ำนวนมากสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ
ซึง่ เซปตัมเป็นวัสดุทที่ �ำจากพลาสติก Polytetrafluoro ethylene (PTFE) เรียกว่า เทฟล่อน
เซปตัมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะเป็นซิลิ
โคนสีฟ้ายืดหยุ่นน้อย ค่อนข้างแข็ง ราคา 26
บาทต่ อ ชิ้ น ผู ้ วิ จั ย สั ง เกตตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
เซปตัมน่าจะน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงท�ำการประ

ยุกต์เซปตัม โดยน�ำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเดือน
มกราคม 2561   น�ำเซปตั ม ที่ ใช้ แ ล้ ว ไปล้ า ง
ท�ำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง โดยท�ำการดัดแปลง
ด้วยการตัดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดห่อหุ้ม
อาหารมาวางระหว่างเซปตัมและฝาอะลูมิเนียม
เพื่อป้องกันการรั่วของสารจากรูที่ผ่านการใช้มา
แล้ว เตรียมการทดสอบ Blank Matrix blank
เตรียมสารมาตรฐานในขวดแก้ว Headspace
และปิดปากขวดด้วยเซปตัมและฝาอะลูมิเนียม
โดยใช้ 1 ชิน้ ต่อ 1 ขวดตัวอย่าง จ�ำนวน 7 ซำ 
�้ น�ำ
ไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการตรวจวิเคราะห์
เทคนิค Headspace GC-MS
พบว่าพื้นที่ใต้กราฟให้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์ของเซปตัมใหม่และเซปตัมใช้
แล้วมีคา่ ร้อยละ 6.79 และ 7.90  ตามล�ำดับ เมือ่
เปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวทั้ง  2 ค่า ให้ผลการ
ทดสอบไม่แตกต่างกัน และไม่มีสารอื่นรบกวน
สามารถน�ำเซปตัมทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ได้อกี 1 ครัง้    
หากค�ำนวณค่ า ใช้ จ ่ า ยต้ น ทุ น ในการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง โดยเทียบตัวอย่างจ�ำนวน
100 ตัวอย่าง ต้นทุนเซปตัม 2,600 บาท ซึ่ง
ท�ำให้ลดต้นทุนการค่าใช้จ่ายของเซปตัมได้ถึง
ร้อยละ 99 มีเพียงเพิม่ กระบวนการล้างเซปตัม
กลั บ มาใช้ ใ หม่ และค่ า อะลู มิ เ นี ย มฟอยล์
ตัวอย่างละไม่เกิน 25 สตางค์และ จากการน�ำ
เซปตัมใช้แล้วมาใช้ตรวจวิเคราะห์ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงกรกฎาคม 2561 จ�ำนวน 1,200
ตัวอย่าง สามารถประหยัดเงินในการซือ้ เซปตัม
ได้ถึง 30,000 บาท

ผลจากการทดสอบสามารถประยุกต์
เซปตั ม ที่ ใช้ แ ล้ ว ให้ ผ ลการตรวจวิ เ คราะห์ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี และลดต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยการ
วิเคราะห์      
โชติกา องอาจณรงค์
เสนีย์ พลราช
และ กฤติกา น้อยถนอม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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คิดเป็นระบบ
พบความส�ำเร็จ
“

...ผลส�ำเร็จของ
กระบวนการ R2R ที่ได้ด�ำเนินการ
ครั้งนี้มี 3 อย่าง คือ
สารบริสุทธิ์ Etizolam,
วิธีการแยกสารบริสุทธิ์ Etizolam
และ วิธีการตรวจเอกลักษณ์
ยานอนหลับกลุ่ม
Benzodiazepines ที่พัฒนาขึ้น
งานวิจัยนี้เป็นการด�ำเนินการวิจัย
ครั้งแรกของประเทศไทย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจ
วิเคราะห์ของกลางวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทของประเทศ...

“
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ถานการณ์การได้รับของกลางยาเสพติด
เพื่อตรวจพิสูจน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12 สงขลา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและ
มีการตรวจพบตัวยา ยาเสพติด และวัตถุออก
ฤทธิต์ อ่ จิตประสาท ชนิดใหม่ๆ มากขึน้ ประมาณ
เดือนธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ได้รับของกลางยา
เม็ดอิรมิ นิ (Erimin®) ทีม่ กี ารปนปลอมตัวยา อีทิ
โซแลม (Etizolam) แทนตัวยาเดิม คือ ไนเมตา
ซีแพม (Nimetazepam) ในขณะนั้นศูนย์ฯ ได้
ตรวจเบือ้ งต้นและคาดว่าจะเป็นตัวยา Etizolam  
แต่ไม่สามารถตรวจยืนยันได้ เนือ่ งจากศูนย์ฯไม่มี
สารมาตรฐานในการตรวจยื น ยั น และน่ า จะ
เ ป ็ น ก า ร ต ร ว จ พ บ ตั ว ย า นี้ ค รั้ ง แร ก ข อ ง
ประเทศไทย จึ ง ส่ ง ของกลางตรวจพิ สู จน์ ณ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ซึ่งสามารถยืนยันผลได้ แต่สารมาตรฐาน
Etizolam ที่มีเก็บไว้ที่ส�ำนักยาฯมีเพียงเล็กน้อย
ไม่สามารถแบ่งให้ศูนย์ฯเพื่อตรวจวิเคราะห์ได้
และสาร Etizolam ก็ไม่สามารถสั่งซื้อจากต่าง

ประเทศได้ เนือ่ งจากติดข้อก�ำหนดด้านกฏหมาย
ของประเทศผูผ้ ลิตสารมาตรฐาน ดังนัน้ ศูนย์ฯ จึง
ได้คิดแก้ไขปัญหา ด้วยงานวิจัย การแยกสาร
บริสุทธิ์ Etizolam จากยาเม็ดอิริมิน
Etizolam เป็นยานอนหลับกลุ่ม Benzodiazepines ชนิดใหม่ ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน
ในประเทศไทย ในหลายประเทศก�ำหนดให้เป็น
สารที่ต้องควบคุมทางกฏหมาย เช่น เดนมาร์ก
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ในรัฐฟลอริดา อลาบามา
เวอร์จเิ นีย เท็กซัส เป็นต้น ส�ำหรับในประเทศไทย
ยาอีทโิ ซแลมเริม่ มีการแพร่ระบาดและมีแนวโน้ม
น�ำไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ภายหลั ง การตรวจพบ
Etizolam ปนปลอมในของกลางยาเม็ดอิริมิน 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประสานงานกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จนในที่สุด กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้ Etizolam เป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 4 ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ระบุชอื่ วัตถุ
ออกฤทธิ์ ใ นประเภท 4 ฉบั บ ลงวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561
กระบวนการวิจัยเริ่มต้นขึ้นประมาณ
เดือนเมษายน 2561 และเสร็จสิน้ เดือนมิถนุ ายน
2561 แรกสุดเราต้องรู้ว่าปัญหาของเราคืออะไร
ในทีน่ ปี้ ญ
ั หาก็คอื การไม่มสี ารมาตรฐาน Etizolam ในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ก็คอื การไม่สามารถซือ้ สารมาตรฐาน Etizolam
จากต่างประเทศได้ พอเจอปัญหาตรงนี้เราก็

ต้องหาหนทางที่จะแก้ปัญหา แต่อย่าลืมว่าเรา
ต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่า ความส�ำเร็จของการแก้
ปัญหานี้คืออะไร นั่นก็คือ ต้องได้สารมาตรฐาน
Etizolam ออกมา ดังนั้นหนทางที่จะเดินไปสู่
ความส�ำเร็จนี่ล่ะที่ส�ำคัญ แรกสุดก็คือเราต้องมี
ความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อน และสิ่งหนึ่งที่จะ
ท�ำให้เรามีความเห็นทีถ่ กู ต้องได้ ก็คอื การค้นคว้า
หรือทีเ่ รียกว่า Review literature นัน่ เอง ท�ำให้
ทราบคุณสมบัตทิ างเคมีฟสิ กิ ส์ของสาร Etizolam
และองค์ ประกอบที่ใช้ในการตอกเม็ ดของยา
Erimin
เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้วเราต้องใช้
ความรู้วิชาการทางเคมีเพื่อวางแผนในการแยก
สารบริสุทธิ์ ซึ่งอาจต้องท�ำการทดลองแยกสาร
หลากหลายแบบ โดยแรกสุดคิดว่า จะท�ำให้ง่าย
ที่สุดในขั้นตอนเดียว แต่ผลก็ออกมาว่ายังมีสาร
ที่เป็นองค์ประกอบในการตอกยาเม็ดปะปนอยู่
ในสารที่แยกได้ ดังนั้น เมื่อกระบวนการแรกไม่
ได้ผล ก็ตอ้ งคิดใหม่ วางแผนใหม่แม้กระบวนการ
ใหม่จะมีกระบวนการมากกว่าเดิมเล็กน้อย แต่
ก็ได้สารบริสุทธิ์ออกมา กระบวนการวิจัยเช่นนี้
สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ คือ Plan Do Act
Check เมื่อตรวจสอบแล้วแผนแรกไม่ส�ำเร็จก็
ปรั บ แผนและวางแผนท�ำใหม่ จ นส�ำเร็ จ สาร
บริสุทธิ์ที่แยกได้ผ่านการตรวจยืนยันเอกลักษณ์
ด้วยวิธี NMR, UV และ HPLC ได้สารบริสุทธิ์
38.9 มิลลิกรัม มีความบริสุทธิ์ 99.12% w/w
สารบริสุทธิ์ที่ได้ น�ำไปพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ยา
นอนหลับกลุ่ม Benzodiazepines ที่ศูนย์ฯ
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ตรวจพบบ่อย ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยสามารถ
น�ำไปใช้ในการตรวจตัวยา Etizolam ในอขง
กลางของกลางยานอนหลับทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจต่อไป
จะเห็นว่าระบบคิดนีล่ ะ่ เป็นสิง่ ส�ำคัญใน
การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ นอกจากระบบ
คิดที่ดีแล้ว สิ่งที่ต้องมีคือ ความพากเพียร และ
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำวิจยั เป็น
ไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พบปัญหา แม้เราจะมีการ
วางแผนไว้แล้วก็ตาม เราต้องมองปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในระหว่างวิจัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้อง
ไปแก้ไข จึงท�ำให้ใจเรามีพลังอย่างเพียงพอที่จะ
สามารถท�ำให้ ง านออกมาส�ำเร็ จ และเป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนได้
ผลส�ำเร็จของกระบวนการ R2R ที่ได้
ด�ำเนินการครั้งนี้มี 3 อย่าง คือ สารบริสุทธิ์
Etizolam, วิธีการแยกสารบริสุทธิ์ Etizolam
และวิธีการตรวจเอกลักษณ์ยานอนหลับกลุ่ม
Benzodiazepines ที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยนี้
เ ป ็ น ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง แร ก ข อ ง
ประเทศไทย สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจวิเคราะห์ของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทของประเทศ เป็นการยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด ชนิ ด ใหม่ ๆ ที่ จ ะเข้ า มาแพร่ ร ะบาดใน
ประเทศไทย
นายวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
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ตลาดนัดคุณธรรม
น้อมน�ำวิถีพอเพียง
DMSc
“

...กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันปราบ
ปรามการทุจริต การวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม
โดยเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก้ปัญหาทางการเงินให้มีความสมดุล และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างเป็นรูปธรรม ...

“
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ามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  ให้ความ
ส�ำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินยั สุจริต
จิตอาสา  ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในสมัยนั้น (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) จึง
ได้มอบนโยบายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดท�ำโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทดังกล่าว โดยคุณธรรม “พอเพียง” มีการ
จัดโครงการ กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดท�ำบัญชีครัว
เรือน โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้าน
บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น และประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มคี วามรูใ้ น
การวางแผนการใช้จ่ายเงิน  สามารถลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้ แก้ปญ
ั หาทางการเงินให้มคี วามสมดุล  
และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ�ำวัน  
จากนโยบายของท่านอธิบดี  น�ำไปสูก่ าร
ปฏิบัติ โดยท่านรองอธิบดี (นายแพทย์พิเชฐ  
บั ญ ญั ติ ) ในฐานะหั ว หน้ า กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครอง
จริยธรรมและประธานชมรมจริยธรรม เห็นความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูป
ธรรมและต่อเนือ่ ง ชมรมจริยธรรมจึงได้สนับสนุน
ให้มกี ารรวมกลุม่ ของบุคลากรผ่านทางการจัดตัง้
กลุ่มไลน์ “ตลาดนัดพอเพียง” ตั้งแต่วันที่ 26
มิถนุ ายน 2561  เพือ่ ให้บคุ ลากรทีป่ ระสงค์จะซือ้

ขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเป็นสินค้าที่ผลิตเอง
หรื อ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ�ำหน่ า ยเป็ น อาชี พ เสริ ม  
หรือของเหลือใช้ในครัวเรือน  
ระยะเริม่ แรก  ตลาดยังเงียบเหงา  มีเจ้า
หน้าที่ท่านแรกน�ำผลผลิตทางการเกษตรมาลง
ขาย ก็ไม่มีคนสั่งซื้อ เราในฐานะคนจัดตั้งกลุ่มก็
เลยช่วยซื้อสินค้าทุกอย่างที่มีคนน�ำมาขายเพื่อ
เป็นการให้ก�ำลังใจและกระตุน้ ให้เกิดการซือ้ ขาย  
จากนั้นคนในกลุ่มก็ชักชวนเพื่อนเข้ากลุ่มเรื่อยๆ
จนมีจ�ำนวนประมาณ 100 คน และในวันหนึง่   มี
พีล่ กู จ้างประจ�ำต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทา่ น
หนึง่ เป็นผูท้ ที่ �ำให้ตลาดคึกคักขึน้ มา ท่านเป็นคน
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนในกรมเป็นอย่างดีและใกล้จะ
เกษียณอายุในปีนนั้ โดยน�ำขนมไทยมาลงขายใน
กลุ่ม ทราบภายหลังจากการสอบถามว่า ขนมที่
ท�ำเป็นกิจการในครอบครัวที่ท�ำขายตามตลาด
นัดทุกวันอยู่แล้ว  และท่านก็มีภาระหนี้สินพอ
สมควร  จึงมีคนชวนให้ลองเอาขนมมาขายใน
ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้  ช่วงนั้น  มีการ
สั่งขนมไทยกินกันทุกวัน เพราะขนมอร่อยและ
หลายคนก็อยากช่วยเหลือพี่ท่านนั้นด้วย
หลังจากนั้น สมาชิกในตลาดท่านอื่นๆ
เริ่มน�ำสินค้ามาขายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มสินค้า
ทีผ่ ลิตเอง  เช่น แหนมเห็ด นำ�้ ผลไม้ แซนวิช  ข้าว
ซอย ข้าวย�ำ  เบเกอรี่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน กลุ่มสินค้า
ที่รับมาจ�ำหน่าย เช่น อาหารแช่แข็ง  ขนมปัง
กรอบ  ขนมขบเคี้ยว  ธัญพืช แผ่นแปะเท้า กลุ่ม
สินค้าทีเ่ ป็นงานอดิเรก เช่น งานฝีมอื ต้นไม้ ปลา
กัด และกลุม่ ของเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น เสือ้ ผ้า
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เป็นต้น  
เมือ่ คนในกลุม่ มีการซือ้ ขายในตลาดมาก
ขึ้น เริ่มมีการแจ้งปัญหามาที่กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม เช่น ร้านค้าที่โรงอาหารแจ้งว่ามีเจ้า
หน้าที่ขายของซ�้ำและตัดราคา บางครั้งน�ำของ
ขึ้นไปขายบนโรงอาหาร การมีตลาดออนไลน์มี
ผลกระทบกับยอดขายของร้านอาหาร การโพสต์
ซื้อขายสินค้าและเดินส่งสินค้าในเวลาราชการ  
เป็นต้น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงรวบรวม
ปั ญ หาเสนอชมรมจริ ย ธรรม และได้ ก�ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ คณะ
กรรมการบริหารตลาดนัด โดยสมาชิกในกลุ่ม
เสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการผ่านการ
โหวตในกลุม่ ไลน์ และเมือ่ มีการแจ้งปัญหาเข้ามา
คณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน และแจ้งก�ำหนดกฎ กติกาในกลุ่มไลน์  
ให้สมาชิกถือปฏิบัติ  บางครั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมก็ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาโดย
การพูดคุยส่วนตัวกับสมาชิกที่สร้างปัญหาบาง
ราย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม
ปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ “ตลาด
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นัดพอเพียง”ประมาณ 350 คน และมีกฎกติกา
ที่สมาชิกในกลุ่มถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  
        1. งดการโพสต์ ข ายสิ น ค้ า ในเวลา
ราชการ
2. จัดสถานที่รับส่งสินค้าที่อาคาร 14
นอกจากการเปิดตลาดนัดในกลุ่มไลน์
กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครองจริ ย ธรรม ได้ จั ด กิ จ กรรม
“ตลาดนั ด คุ ณ ธรรมน้ อ มน� ำ วิ ถี พ อเพี ย ง
DMSc” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่อาคาร
14 โดยให้เจ้าหน้าที่น�ำสินค้ามาซื้อขายแลก
เปลีย่ นกัน  และยังได้เชิญผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนให้น�ำผลิตภัณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ไ ปร่ ว มมื อ พั ฒ นาจนเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน  มาจัดแสดงและจ�ำหน่ายใน
ราคาพิ เ ศษให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรม ซึ่ ง ถื อ
เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการ
จ�ำหน่ายสินค้าเพิม่ มากขึน้   ภายในงานมีบคุ ลากร
ของกรมฯ น�ำสินค้ามาจ�ำหน่าย จ�ำนวน 43 ราย  
มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
3 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี
จั ง หวั ด ชลบุ รี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นเจริ ญ สุ ข
จังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์

Serina จังหวัดนครราชสีมา และบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 350 คน มีปริมาณเงิน
หมุนเวียนภายในงาน ประมาณ 83,000 บาท  
จากการสอบถามผู้ประกอบการเครื่องส�ำอาง  
แม้ว่าจะมียอดขายภายในงานไม่มากนัก แต่ได้
ความรู้สึกที่ดีที่กรมฯ เห็นความส�ำคัญและเปิด
โอกาสให้น�ำสินค้ามาแสดงและจ�ำหน่าย จึงอยาก
จะมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อๆ ไป  และจาก
ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรม
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม  มีความต้องการให้จดั กิจกรรม
อย่างต่อเนือ่ งทุกๆ เดือน  และอยากให้ตลาดนัด
ในกลุ ่ ม ไลน์ เ ป็ น ตลาดนั ด ที่ ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ซือ่ สัตย์ และใช้ระบบการจ่ายเงินทีท่ นั สมัย  โดย
ผู้ขายวางสินค้าไว้ที่จุดรับของ แล้วผู้ซื้อมารับ
สิ น ค้ า โดยโอนเงิ น ค่ า สิ น ค้ า ผ่ า นทางระบบ
ออนไลน์ ซึ่งทางกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจะ
น�ำข้ อ เสนอแนะไปพั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก ารให้
เหมาะสมต่อไป
การจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมทั้ง
สองรูปแบบ ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2561 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่
1 การวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม  
โดยเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์   สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
แก้ ป ั ญ หาทางการเงิ น ให้ มี ค วามสมดุ ล และ
สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพี ย งในชี วิ ต ประจ�ำวั น ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม  
นอกจากนั้ น ยั ง มี ผ ลลั พ ธ์ ท างอ้ อ ม คื อ ท�ำให้
บุคลากรในกรมได้ท�ำความรู้จักกันมากขึ้น  ส่ง
เสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการปฏิบัติ
งาน  เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองภายใน
องค์กร น�ำไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรและเพิ่ม
ความผาสุกให้กบั บุคลากรในองค์กร เป็นการช่วย
ให้ “เจ้าหน้าที่มีความสุข” ซึ่งเป็นไปตามเป้า
หมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
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คณะท�ำงาน
นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทีมงาน KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทีมงาน R2R กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ออกแบบรูปเล่ม  งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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