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 กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ จดัตัง้มาเป็นเวลา 76 ปีแล้ว มอีงค์ความรู้ทีส่�าคญัสะสมมาอย่างต่อเนือ่ง เช่น การผลิต 
หนองฝีป้องกันไข้ทรพิษ ปัจจุบันมีบทบาทหลักในการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
การเฝ้า ระวังภัยสุขภาพ การก�ากับกฎหมายและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีสายงาน
สนับสนุ น คือ ระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลยุทธ์และงบประมาณ พัสดุและ 
การคลัง เป็นองค์ประกอบให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัการ Routine to Research 
หรือ R2 R ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะน�าองค์ความรู้ที่สะสมไว้มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้ 
อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ R2R เพ่ือสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

 ผมขอขอ บคุณคณะผู้จัดท�าที่มีความอุตสาหะในการจัดท�าหนังสือ DMSc R2R Forum 
2018 ซึ่งเป็นฉบับแรกของกรม และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของงาน R2R ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ค�ำน�ำ

 การพัฒนางานประจ�าสู่การวิจัย (Routine to research: R2R) คือ การสร้างหัวข้อ 
การวิจัยขึ้นจากงานประจ�าในหน้าที่งานประจ�า ดังนั้น จึงถือเป็นหัวข้องานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และแตกต่างไปจากงานวิจัยแบบเดิมซึ่งเป็นการวิจัยที่เคร่งครัด มีระเบียบวิธีวิจัย (Research  
methodology) ที่เต็มรูปแบบ สร้างความรู้แบบทั่วไป (generic knowledge) มีทฤษฎีและข้อมูล
อ้างอิงมากมาย แต่งานวิจัย แบบ R2R เป็นการสร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) 
จ�ากัดเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนางานในด้านนั้นๆ และเป็น 
การท�า work hard ให้กลายเป็น work smart คอื เป็นการหาวธิกีารพัฒนางาน ค้นคว้าเพ่ือหาวิธกีาร 
ที่จะท�าให้การท�างานดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น R2R จึงจัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและ 
ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ท�าให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานวชิาการซึง่มภีารกจิในการศกึษาวจิยัและพฒันา
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมทั้งตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางสุขภาพ มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ 
ในด้านงานวิจัยเป็นจ�านวนมาก โดยในทุกปีจะมีเวทีให้นักวิจัยได้น�าเสนอผลงานในงานประชุม
วชิาการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์และการประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข แต่ส�าหรับผลงาน 
การพัฒนางานประจ�าสู่การวิจัย (Routine to research: R2R) นั้น ยังไม่มีเวทีให้บุคลากรได้มี
โอกาสน�าเสนอ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น�าโดยรองอธิบด ี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พเิชฐ บญัญติั ร่วมกบักองแผนงานและวชิาการ ได้ด�าเนนิการ
จดังานมหกรรม DMSc R2R FORUM 2018 “การพฒันางานประจ�าสูก่ารวจิยัก้าวไกลสูน่วตักรรม” 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นเวที 
ในการน�าเสนอผลงาน R2R และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร ์การแพทย์ได ้มีการเรียนรู ้ 
จากประสบการณ์ตรงของนักวิจัยผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อน�าไปพัฒนางานและจัดระบบการเรียนรู้ 
ในหน่วยงาน

คณะบรรณำธิกำร

พฤศจิกำยน 2561



สารบัญ

ด้านโรค
• การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดล�าแสงส่องกราดในการศึกษาการเกิด biofilm  

ของเชือ้ Malassezia pachydermatis ทีแ่ยกได้จากสนัุขท่ีเป็นโรค seborrheic dermatitis
• TB- LAMP กับการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคในงานประจ�า 
• รูปแบบของการใช้ IGRA test เพื่อการควบคุมวัณโรค: กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ 

ผลการรักษาแบบป้องกัน Model of using IGRA test for tuberculosis control: HIV 
infected group and results of preventive therapy

• การตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ด้วย IGRA test  Detection of Mycobacterium tuberculosis infection in healthcare 
workers by IGRA test 

• ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงก้นปล่องพาหะน�าโรคมาลาเรีย 
 Efficacy of Anopheles-mosquito repellent products, vector of malaria
• การเฝ้าระวังวัณโรคโดยการตรวจหาสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา ของศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
• การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและ

กระดาษซับเลือด
• Real-time PCR แนวทางใหม่เพื่อการวินิจฉัยเอชไอวีท่ีรวดเร็ว (Real-time PCR New 

Approach to Rapid HIV Diagnosis)

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
• การวิเคราะห์ยาเม็ดอัลปราโซแลม โดยใช้กาเฟอีนแทนไตรอะโซแลม
• การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์
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• ประสิทธิภาพทางชวีวเิคราะห์ของผลติภณัฑ์ก�าจดัยุงชนิดฉีดพ่นอดัแก๊ส เพือ่ใช้ในการก�าจดั

ยุงลายบ้านพาหะน�าโรคไข้เลือดออก
• เปรียบเทียบผลการด�าเนินการการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 

2560 และ 2561 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา Compare the result  
Operating of Drugs analysis in Urine between 2560 and 2561 of Regional 
Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima

หน้า

11

15
20

25

29

40

44

51

65
82

92

100

105



• การจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพในเขตสุขภาพที่ 2 Management of deep frying oil in 
Regional Health  2

• การเฝ้าระวงัสารประกอบของปรอทในเคร่ืองส�าอางประเภท สวิ-ฝ้า-หน้าขาว ในเขตสขุภาพที ่10
• การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 2561 ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และ

บุรีรัมย์
• การศึกษาคุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทนจากห้องปฏิบัติการสู่การเป็น PT Provider
• คุณภาพทางเคมีของน�้าก่อนน�ามาผลิตน�้าดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

Chemical quality of water before produce drinking water in Regional Health 2 
during 2015-2017

• การศึกษาปัจจัยในการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด 
• ประหยัดงบ…ลดแรง…เพิ่มสุข…ด้วย…ฝาเกลียว
• สถานการณ์คุณภาพนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 9
• การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สีอีริโทรซินในผักและผลไม้แปรรูปด้วยเทคนิค UPLC 
      Method validation of Erythosine in fruit and vegetable products by UPLC
• คุณภาพของน�้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9
• การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน�้าดื่มประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
• คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางผสมสมุนไพรท่ีผลิตและจ�าหน่ายในพื้นท่ี

เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างปี 2558-2560
• การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chroma-

tography – fluorescence detector  The development of aflatoxin analysis in food 
by High performance liquid chromatography – fluorescence detector

• การส�ารวจคุณภาพของน�้าจากบ่อน�้าแร่ร้อนและบ่อแช่ ในสถานที่ท่องเท่ียวที่ส�าคัญในพื้นท่ี
จังหวัดระนอง

ด้านงานสนับสนุน
• การบริหารความเสี่ยงกับการจัดการลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาระบบการช�าระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ของผู้รับบริการเอกชนด้านรังสีและ
      เครื่องมือแพทย์
• การพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Research Development of 

National Institute of Health of Thailand
• วัฒนธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการก้าวสู่ยุค Digital Globalization 
 Department of Medical Sciences (DMSc) Culture in Respond to Digital Globalization
• ประกาศรายชื่ผู้ที่ได้รับรางวัการน�าเสนอผลงาน

หน้า
110

114

119
123
134

138
144
149
154

158
163
167

171

175

185
188

191

197

206



8 | DMSc R2R FORUM 2018  “การพัฒนางานประจำาสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม” 



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 9 

ด้านโรค





กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 11 

บทคัดย่อ

 การศึกษานีไ้ด้ใช้เทคนคิจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนชนดิล�าแสงส่องกราด (Scanning Electron 

Microscopy, SEM) เพื่อดูลักษณะการเกิด biofilm ของเช้ือ Malassezia pachydermatis  

หลังจากการเพาะเลี้ยงท่ีเวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง โดยการน�าตัวอย่างเชื้อดังกล่าว 

ในแต่ละช่วงเวลามาผ่านกระบวนการคงสภาพ (fixation) ดึงน�้าออกจากตัวอย่าง (dehydration) 

ท�าให้แห้งที่ภาวะวิกฤติ (critical point drying) เคลือบอนุภาคทอง-พอลเลเดียม และส่องภายใต ้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดล�าแสงส่องกราด ผลการศึกษาท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง พบเชื้อ  

M. pachydermatis มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยวรูปแท่ง ที่ 48 ชั่วโมง พบการเกิด biofilm บางๆ  

ที่ 72 ชั่วโมงพบ biofilm หนาขึ้นอย่างชัดเจน และที่ 96 ชั่วโมง พบว่าเชื้อ M. pachydermatis  

ถูกปกคลุมด้วย biofilm ที่หนามากจนไม่สามารถมองเห็นรูปร่างลักษณะของเซลล์ได้ เทคนิค

จลุทรรศน์อิเลก็ตรอนชนดิล�าแสงส่องกราดจงึมปีระโยชน์ในการตดิตามดพูฤตกิรรมการเปลีย่นแปลง

ของเชื้อ M. pachydermatis ที่ระยะเวลาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

ค�ำส�ำคัญ : เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดล�าแสงส่องกราด, biofilm,  Malassezia 

pachydermatis

E-mail address: prukswan.c@dmsc.mail.go.th

1. บทน�ำ
เชื้อ Malassezia pachydermatis จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราฉวยโอกาสที่ก่อให้เกิดการ 

ตดิเช้ือแทรกซ้อนของโรคผวิหนงัต่อมไขมนัอกัเสบ (seborrheic dermatitis) เชือ้นีเ้มือ่เตบิโตเตม็ที ่
จะมีการสร้าง biofilm เพื่อเพ่ิมความสามารถในการยึดเกาะและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี เช่น 
ท�าให้ลดประสทิธภิาพของยารกัษาโรคผวิหนงัในสุนขัทีติ่ดเชือ้นี ้(2)  การศกึษานีใ้ช้เทคนคิจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดล�าแสงส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)  เป็นเครื่องมือในการ
ท�าให้เห็นภาพลักษณะของ biofilm ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังการเพาะเลี้ยงเชื้อ 

การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำาแสงส่องกราดในการศึกษา
การเกิด biofilm ของเชื้อ Malassezia pachydermatis ที่แยกได้จากสุนัขที่เป็นโรค 

seborrheic dermatitis

พฤกษวรรณ เจตนจันทร์1 หทัยชนก สงวนทรัพย์1 ปัณณวัฒน์  ทิมภู1 กอบแก้ว บ�ารุงไทย2 
และณุวีร์ ประภัสระกูล2

1ฝ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. วิธีกำร

น�าตวัอย่างเช้ือ M. pachydermatis ท่ีเพาะเล้ียงในระยะเวลา 24,  48, 72 และ 96  ชัว่โมง  

จากภาควชิาจุลชีววทิยา คณะสตัวแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  น�ามาผ่านกระบวนการเทคนคิ

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนดังต่อไปนี้(3)

 2.1 เตมิน�า้ยา primary fixative (2.5% glutaraldehyde ใน 0.1 M phosphate buffer  

pH 7.3) ลงในตัวอย่าง แช่ตัวอย่างที่ 4 - 8 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 

 2.2 ล้างตัวอย่างด้วยสารละลาย 0.1 M phosphate buffer pH 7.3 ที่ 4 - 8 องศา

เซลเซียส จ�านวน 3 ครั้งๆ ละ15 นาที

 2.3 แช่ตวัอย่างลงในน�า้ยา secondary fixative (1% OsO
4 
ใน 0.1 M phosphate buffer  

pH 7.3) นาน 2 ชั่วโมง

 2.4 ล้างตัวอย่างด้วยสารละลาย 0.1 M phosphate buffer  pH 7.3 ที่ 4 - 8 องศา

เซลเซียส จ�านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 นาที

 2.5 แช่ตัวอย่างใน ethanol ที่อุณหภูมิห้อง นาน 15 นาที ตามความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 

30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%, 100% และ 100%

 2.6 น�าตัวอย่างไปท�าให้แห้งอย่างสมบูรณ์ โดยใส่ลงใน chamber ของเครื่อง Critical 

Point Dryer (ยี่ห้อ Hitachi รุ่น HCP-2)  แล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวลงไป จากนั้นปรับ

อุณหภูมิและความดัน ณ จุดวิกฤต (ตามคู่มือของเครื่อง)

 2.7 น�าตวัอย่างมาตดิบน stub แล้วน�าไปเคลอืบผวิตวัอย่างด้วยอนภุาคทอง-พอลเลเดยีม  

ในเครื่อง Ion Sputter (ยี่ห้อ Hitachi รุ่น E101) 

 2.8 น�าตวัอย่างไปส่องดดู้วยกล้องจลุทรรศน์อเิล็กตรอนชนดิล�าแสงส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM)  ยี่ห้อ Hitachi รุ่น S-510 

 2.9 บันทึกภาพลงในหน่วยความจ�าของกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 40D
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ภำพท่ี 1  M. pachydermatis ท่ี 24 ช่ัวโมง (A)  ท่ี 48 ช่ัวโมง พบ  biofilm บางๆ (B) ท่ี 72 ช่ัวโมง
พบ biofilm หนาข้ึน (C)  ท่ี 96 ช่ัวโมง  biofilm หนามากจนมองไม่เห็นรูปร่างของเซลล์ (D)

3. ผลกำรศึกษำ

A

C

B

D

4. ผลและอภิปรำย

จากการศึกษาการเกิด biofilm ของเช้ือ M. pachydermatis ด้วยเทคนิคจุลทรรศน์

อิเลก็ตรอนชนดิล�าแสงส่องกราด พบว่า ท่ีระยะเวลา 24 ชัว่โมง เซลล์มลีกัษณะเป็นรปูแท่ง ยงัไม่พบ 

การเกดิ biofilm ทีร่ะยะเวลา 48 ชัว่โมง เริม่ปรากฏลักษณะ biofilm บางๆ ทีร่ะยะเวลา 72 ชัว่โมง 

พบว่า biofilm มีความหนาข้ึนอย่างชัดเจน และที่ระยะเวลา 96 ช่ัวโมงหลังการเพาะเลี้ยง   

พบการเกิด biofilm ที่หนามากจนมองไม่เห็นรูปร่างของเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Cannizzo และคณะ พบว่า biofilm ของเชื้อ M. pachydermatis จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

สร้าง 5 วนั ซึง่แตกต่างกบัการสร้าง biofilm ของเชือ้ Candida albicans ซึง่สามารถสร้างในระยะ

เวลาเพียง 48 ชั่วโมง และพบว่าเชื้อ M. pachydermatis มีโครงสร้างทางชีวภาพที่เรียบง่ายกว่า

เชื้อ C. albicans นอกจากนี้สารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตและคุณสมบัติการยึดเกาะของ

เชื้ออาจจะเป็นปัจจัยที่ก�าหนดความแตกต่างในการสร้างและพัฒนาการเกิด biofilm ได้อีกด้วย(1) 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ
เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดล�าแสงส่องกราด มีประโยชน์ในการศึกษาลักษณะ 

ของเช้ือ M. pachydermatis รวมทัง้ตดิตามดกูารสร้างและการเปลีย่นแปลงลกัษณะของ biofilm 
ที่เกิดขึ้นระยะเวลาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

6. เอกสำรอ้ำงอิง
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2. Jerzsele A, Gyetvai B, Csere I, Gálfi P. Biofilm formation in Malassezia pachydermatis  
strains isolated from dogs decreases susceptibility to Ketoconazole and 
Itraconazole. Acta Veterinaria Hungarica 62 (4) 2014; 473–480. 

3. K. Bumroongthai, P. Chetanachan, W. Niyomtham, C. Yurayart, N. Prapasarakul.  
Biofilm production and antifungal susceptibility of co-cultured Malassezia 
pachydermatis and Candida parapsilosis isolated from canine seborrheic 
dermatitis. Medical Mycology, 2016, 54, 544–549.
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TB- LAMP กับการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคในงานประจำา 
In-house TB-LAMP for Mycobacterium tuberculosis identification  

in routine service

เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ, จณิศรา ฤดีอเนกสิน, โสภา ศรีสังข์งาม, วิพัฒน์ กล้ายุทธ, สุปราณี บุญชู และ 
สมชาย แสงกิจพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ

การเพาะเชื้อและตรวจพิสูจน์เชื้อที่เพาะข้ึน (culture and identification) เป็นวิธี

มาตรฐานในการยืนยันการป่วยเป็นวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิสูจน์เชื้อโดยวิธีดั้งเดิม

ใช้การทดสอบทางชีวเคมี ซึ่งต้องทดสอบหลายวิธีร่วมกันและใช้เวลานานกว่าจะทราบผล ปัจจุบัน

ได้มีการพัฒนาการตรวจหาแอนติเจนบางชนิด (MPT64) ของเชื้อวัณโรคด้วยวิธี immunochro-

matographic test (ICT) ซึ่งมีข้อดี คือสามารถทดสอบได้ง่าย ให้ผลรวดเร็ว แต่การทดสอบ 

ดงักล่าวต้องทดสอบกบัเชือ้ท่ีมชีวีติ ท�าให้มคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้กบัผูป้ฏบิตังิาน รวมทัง้มขียะตดิเชือ้ 

ที่ก�าจัดยากปริมาณมากภายหลังการทดสอบ นอกจากนี้ชุดทดสอบดังกล่าวไม่สามารถเตรียมขึ้น

ได้เองดังนี้ เพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานชุดทดสอบดังกล่าว ห้องปฏิบัติการจึงได้มี

การน�าวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาส�าหรับใช้

ในการตรวจหาเชื้อวัณโรคจากตัวอย่างโดยตรง มาทดสอบใช้งานร่วมกับวิธี ICT ในการการตรวจ

พิสูจน์เชื้อวัณโรคในงานประจ�าของห้องปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง 2 วิธี 

โดยวิธี LAMP เป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยอุณหภูมิคงที่ระหว่าง 63-65 องศา

เซลเซียส โดยใช้เอนไซม์ Bst DNA polymerase แทน Taq DNA polymerase และใช้อ่างน�้าร้อน 

ควบคุมอุณหภูมิแทนเครื่อง thermal cycler สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าภายใน 30-60 นาที 

ผลการใช้งานในตัวอย่างจากงานบริการ 151 ตัวอย่าง พบว่า LAMP ให้ผลตรวจถูกต้องตรงกับ ICT 

จ�านวน 149 ตวัอย่าง เมือ่ศกึษาความสอดคล้องกนัระหว่าง 2 วธิ ีโดยการค�านวณหาค่าความถูกต้อง  

(accuracy) พบว่า LAMP มีค่าความถูกต้องร้อยละ 98.68 (ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 

94.80 ถึง 99.77) เมื่อให้ ICT เป็นวิธีมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติ kappa พบว่ามีความสอดคล้องกัน

ร้อยละ 0.83 (ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.59 ถึง 1.00) ในการใช้งานพบมี 1 ตัวอย่างที่ 

ICT ได้ผลลบแต่ LAMP ให้ผลบวก เมือ่วเิคราะห์ดเีอน็เอด้วยวธิ ีsequencing พบมกีารเปล่ียนแปลง

ของยีน mpt64 ท�าให้ตัวอย่างเชื้อดังกล่าวไม่สร้างแอนติเจนที่เป็นเป้าหมายของชุดตรวจ ICT  

ดังนั้นชุดตรวจ สรุปว่า LAMP มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์เชื้อที่เพาะขึ้น  

มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เหมาะสมในการใช้งานต่อไป
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ค�ำส�ำคัญ: วัณโรค, TB-LAMP, ICT

E-mail: Corresponding author  Benjawan.p@dmsc.mail.go.th

1. บทน�ำ

 วัณโรคเกิดจากการติดเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis, MTC) การเพาะเชื้อ

วัณโรคเป็นวิธีตรวจประจ�าและเป็น gold standard เชื้อที่เพาะขึ้นต้องผ่านการตรวจยืนยันเป็น 

เชือ้ MTC หรอืเช้ือมยัโคแบคทเีรยีอ่ืน (non-tuberculous mycobacteria, NTM) ก่อนรายงานผล  

การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีรวมถึงการทดสอบความไวต่อสารพาราไนโตรเบนโซอิคแอซิด 

(para-nitrobenzoic acid) เป็นวิธีดั้งเดิมอาศัยการเพาะเชื้อและใช้เชื้อทดสอบปริมาณมาก  

เพือ่ป้องกันผลลบปลอม จงึใช้เวลานาน และทดสอบหลายปฏิกริิยา ปัจจุบนัมกีารพัฒนาวธิกีารตรวจ

ยืนยันเชื้อวัณโรคด้วย immunochromatographic test(1) (ICT test) ซึ่งเป็นชุดทดสอบส�าเร็จรูป

ที่มีจ�าหน่าย ใช้ตรวจแยกเช้ือวัณโรคและเช้ือมัยโคแบคทีเรียอื่นในตัวอย่างเชื้อที่เพาะข้ึนและ 

เชื้อย้อมติดสีทนกรด  อย่างไรก็ตามชุดทดสอบ ICT นี้ ทดสอบกับเชื้อที่มีปริมาณมาก มีความเสี่ยง

ในการติดเชื้อจากตัวอย่างเชื้อทดสอบที่ยังมีชีวิต และชุดทดสอบซื้อจากต่างประเทศ 

 Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เป็นวิธีการตรวจหาสาร

พันธุกรรมที่ถูกสังเคราะห์เพิ่มขึ้นในหลอดทดสอบท่ีอุณหภูมิคงท่ี LAMP ส�าหรับการตรวจหา 

เชื้อวัณโรคได้รับการพัฒนาข้ึน (TB-LAMP) โดยการตรวจหายีน 16S rRNA ของเชื้อวัณโรค  

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมีความไวสูง จ�านวนต�่าสุดของเช้ือวัณโรคที่ตรวจได้ตั้งแต่ 9 เซลล์ 

(bacilli) และมีความจ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรค(3) โดยไม่พบผลบวกในตัวอย่างเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น

และแบคทเีรยีอืน่  วธิกีารตรวจง่าย ให้ผลตรวจเรว็ภายใน 30-60 นาท ีตรวจสอบผลได้ด้วยตาเปล่า 

จากการสังเกตการเปลี่ยนสี หรือสังเกตความขุ่นของสารที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ 

ในหลอดทดสอบ สามารถใช้ตรวจหาเช้ือในตัวอย่างส่งตรวจโดยตรง การน�ามาใช้เพื่อตรวจพิสูจน์

เชือ้ทีเ่พาะขึน้ จะช่วยลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เนือ่งจากเป็นการตรวจดเีอ็นเอ ชดุทดสอบเตรยีม

ได้เอง ท�าให้มีต้นทุนต�่า และเนื่องจากการเพาะเชื้อวัณโรคเป็นงานประจ�าในการให้บริการตรวจ

วเิคราะห์วณัโรค ดงันัน้เพือ่พฒันาและปรบัปรงุข้ันตอนการตรวจยนืยนัเชือ้วณัโรค จงึน�า TB-LAMP 

มาประยุกต์ใช้และท�าการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ TB-LAMP  

ในการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยเปรียบเทียบกับ ICT ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้ในงานประจ�า ผลการศึกษา 

จะเป็นข้อมูลพิจารณาใช้วิธี TB-LAMP ในการตรวจยืนยันเชื้อวัณโรคต่อไป 
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2.วิธีกำร

 2.1 เชือ้ทีเ่พาะในงานบริการ เตรียมตวัอย่างทดสอบจากเชือ้ทีเ่พาะเลีย้งขึน้ในอาหารเหลว 

MGIT เป็นเชือ้ทีย้่อมเช้ือตดิสทีนกรด ต้องการตรวจยนืยนัเป็นเชือ้วณัโรคหรือเชือ้มยัโคแบคทีเรียอืน่ 

 2.2 การตรวจยืนยันเชื้อวัณโรคด้วย ICT test: ดูดตัวอย่างอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อเพาะ

ขึ้น 100 ไมโครลิตร หยดลงบนแผ่นทดสอบของชุดทดสอบ ICT (SD Bioline Ag MPT64 Rapid®) 

(ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ขั้นตอนการทดสอบด�าเนินการตามวิธีการของชุดสอบ ซึ่งใช้หลักการ 

immunochromatography ตรวจหาแอนติเจนซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีสร้างข้ึนจากยีน mpt64  

ของเชือ้วณัโรค โปรตนีน้ีมคีวามจ�าเพาะต่อเช้ือวัณโรค จะถกูขบัออกจากเซลล์และอยูใ่นอาหารเหลว  

ภายหลังจากหยดตัวอย่างแล้ว วางชุดทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอประมาณ 15 นาที จึงอ่านผล 

(รูป 1)

 
C; Control T; Test Sample well

A

B

รปูที ่1 การตรวจยนืยนัเชือ้วณัโรคด้วยวธิ ีICT test: A; MTC มแีถบทึบท่ีต�าแหน่ง C และ T, B; NTM  

มีแถบทึบเฉพาะที่ต�าแหน่ง C

 2.3 การตรวจยนืยนัเชือ้วณัโรคด้วยวธิ ีTB-LAMP: น�าตัวอย่างอาหารเล้ียงเชือ้ทีม่เีชือ้เพาะ

ขึ้น 100  ไมโครลิตร มาสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายโดยการต้มด้วยความร้อน 80 องศาเซลเซียส 10 นาที 

ได้สารสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นเติมตัวอย่างดีเอ็นเอ 6 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดสอบที่บรรจุน�้ายา  

TB-LAMP ปริมาตรสุดท้ายรวม 20 ไมโครลิตร บ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  1 ชั่วโมง

ในอ่างน�้าร้อน แล้วอ่านผลการทดสอบ โดยสังเกตการเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่า (รูป 2)

 

รูปท่ี 2 การตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี LAMP: P; หลอดควบคุมผลบวกมีดีเอ็นเอเชื้อวัณโรค, N;  

หลอดควบคุมผลลบไม่มีดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค, 1-3 หลอดทดสอบเตรียมจากเชื้อที่มีเชื้อเพาะขึ้น
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 2.4 ตัวอย่างเชื้อที่ผลตรวจพิสูจน์เชื้อที่ไม่ตรงกันระหว่าง 2 วิธี ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี 

Sequencing

3. ผลและอภิปรำย

 ตัวอย่างเชื้อทดสอบเป็นที่เพาะขึ้นในอาหารเหลวย้อมติดสีทนกรด รวม 151 ตัวอย่าง  

ให้ผลบวกตรงกัน 144 ตัวอย่าง แปลผลเป็นพบเชื้อวัณโรค ให้ผลลบตรงกัน 5 ตัวอย่าง แปลผลเป็น

พบเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น (NTM) อย่างไรก็ตามมีตัวอย่างที่ผลตรวจของ ICT test และ TB-LAMP 

ให้ผลตรวจไม่ตรงกันเกิดขึ้น 2 ตัวอย่าง วิธีการทั้งสองให้ผลยืนยันเชื้อวัณโรคสอดคล้องกันร้อยละ  

98.68 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในช่วง 94.80-99.77 และค่าความสอดคล้อง kappa  

คิดเป็น 0.83 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในช่วงค่า 0.59-1.0 ดังตารางที่ 1 

ในตัวอย่างเช้ือทั้ง 5 ตัวอย่างที่ให้ผลลบด้วยวิธี ICT test และวิธี TB-LAMP พบเป็น 

เชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น ในตัวอย่างที่ผลไม่ตรงกัน 1 ตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์ดีเอ็นเอในยีน mpt64  

พบการขาดหายไปของหน่วยนวิคลไีทด์ 63 เบสท�าให้เชือ้สร้างโปรตนี MPT64 ไม่ได้ ท�าให้ ICT test 

ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรค สอดคล้องกับการศึกษาของ Qiu Y และคณะ, 2015 (2)

จากผลการพัฒนาข้ันตอนการตรวจยืนยันเชื้อวัณโรคโดยวิธี TB-LAMP ท่ีเตรียมในห้อง

ปฏิบัติการให้ผลสอดคล้องกับวิธี ICT test สามารถน�า TB-LAMP มาใช้แทน ICT test เพื่อลด

ต้นทุน แม้ว่าวิธี ICT test ให้ผลการตรวจได้ภายใน 15 นาทีเร็วกว่าการทดสอบด้วยวิธี TB-LAMP 

แต่วิธี TB-LAMP มีข้อได้เปรียบเพราะทดสอบกับดีเอ็นเอ จึงปลอดภัยจากการติดเชื้อ และใช้เชื้อ

ปริมาณน้อย  ดังนั้นจึงสามารถตรวจได้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเชื้อเพาะขึ้น

ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบผลการตรวจยืนยันเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ICT test (SD Bioline Ag MPT64 

Rapid®) และด้วยวิธี TB-LAMP

วิธีกำรยืนยันเชื้อวัณโรค ICT test 
รวม

ผลบวก               ผลลบ

 TB-LAMP ผลบวก 144 1 145

ผลลบ    1 5    6

       รวม 145 6

Agreement (%, 95% CI)
Kppa (95% CI)

98.68 (94.80-99.77)
0.83 (0.59-1.00)
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4. บทสรุป

         การตรวจพิสูจน์เชื้อเพื่อยืนยันเป็นเชื้อ MTC หรือ NTM ด้วย TB–LAMP และวิธี ICT ซึ่งเป็น

อ้างองิและใช้ในงานประจ�ามคีวามสอดคล้องกนัสงู สรปุว่า TB-LAMP ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพสงู 

สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์เชื้อที่เพาะขึ้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เหมาะสมในการใช้งานต่อไป

5. กิตติกรรมประกำศ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ให้การสนับสนุน และ

ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ 
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รูปแบบของการใช้ IGRA test เพื่อการควบคุมวัณโรค: กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ 
ผลการรักษาแบบป้องกัน

Model of using IGRA test for tuberculosis control: HIV infected group and 
results of preventive therapy 

เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ, จณิศรา ฤดีอเนกสิน, โสภา ศรีสังข์งาม, วิพัฒน์ กล้ายุทธ, สุปราณี บุญชู และ
สมชาย แสงกิจพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การตรวจการติดเชื้อวัณโรคด้วย interferon gamma release assays (IGRAs) เป็นการ

ตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อวินิจฉัยวัณโรคแฝงในผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวซึ่งการรักษาอาจมีผล
ต่อระบบภูมิคุ้มกันท�าให้วัณโรคแฝงพัฒนาเป็นการป่วยด้วยวัณโรค ในกลุ่มประชากรเสี่ยงใช้ตรวจ
วณัโรคแฝงเพือ่การเฝ้าระวงัหรอืรกัษาแบบป้องกนั ในรายวณัโรคนอกปอดหรอืผูป่้วยทีไ่ม่มผีลตรวจ
อืน่ทางห้องปฏิบตักิารใช้ช่วยวนิจิฉยัวณัโรค ในกลุม่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวอีงค์การอนามยัโลกแนะน�าให้มี
การตรวจวัณโรคแฝงและรักษาแบบป้องกันซึ่งจะลดอัตราการเกิดวัณโรค โดยหากไม่รักษาวัณโรค
แฝงแต่ปล่อยให้เกิดวัณโรค การรักษาจะมีความยุ่งยาก ยาอาจมีปฏิกิริยาต่อกัน เสี่ยงต่อการดื้อยา
และล้มเหลวในการรักษา การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผลการรักษาแบบป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการตรวจวิเคราะห์ 
ทีม่ตีวัอย่างส่งตรวจจ�านวนมาก ข้อมลูตวัอย่างเลอืดส่งตรวจสารอนิเตอร์เฟอรอนแกมมาด้วย IGRA 
จ�านวน 1,774 ตวัอย่าง วเิคราะห์ผลเป็นกลุม่ตวัอย่างผูต้ดิเช้ือเอชไอว ีจ�านวน 286 ตวัอย่าง มีอตัรา
บวกหรือติดเช้ือวัณโรค 20.63% เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรสุขภาพดี มีอัตราบวก 14.46% 
การอ่านผลไม่ได้เนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันต�่าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มประชากรสุขภาพดี  
ผลตรวจเป็นข้อมูลแก่แพทย์บอกถึงผู้ติดเชื้อที่ควรได้รับการรักษา และจากข้อมูลท่ีติดตามผล 
การรักษาได้ผู้ที่มีผลตรวจบวก 19 ราย ได้รับการรักษาแบบป้องกันด้วย isoniazid 300 มิลลิกรัม 
ต่อวนั 9 เดอืน มผีลตรวจกลบัเป็นลบ 16 รายในเวลา 2 ปีจ�านวน 3 รายพบสารอนิเตอร์เฟอรอนแกมมา 
ที่มีระดับสูงลดต�่าลงอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) แสดงถึงประสิทธิภาพของการรักษาแบบป้องกัน 
และประโยชน์ของการใช้ IGRA test ในการตรวจวัณโรคแฝง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
วณัโรคในผูต้ดิเช้ือเอชไอวซีึง่เป็นกลุม่เปราะบางทีมี่จ�านวนมาก จงึควรพจิารณาเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ส�าหรับประเทศไทยต่อไป

ค�าส�าคัญ : วัณโรค, IGRA, เอชไอวี
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1. บทน�ำ

 วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 

2558 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของวัณโรคประมาณ 172 ราย ต่อประชากรแสนราย นอกจากการ

ให้การรักษา ผู้ป่วยวัณโรคระยะติดต่อ (active tuberculosis disease) แล้วนั้น การให้การรักษา 

แบบป้องกันแก่ ผู้ติดเชื้อวัณโรคแฝง (latent tuberculosis infection; LTBI) ซ่ึงมีโอกาสราว 

ร้อยละ 10 ของผู้ติดเชื้อท้ังหมดท่ีมีโอกาสพัฒนากลายเป็นผู้ป่วยวัณโรค และมีโอกาสสูงขึ้นใน

ประชากรบางกลุม่ เช่น ผูต้ดิเชือ้เอชไอวหีรอืผูป่้วยเอดส์ เป็นต้น ช่วยลดอบุติัการณ์การเกดิโรคและ

ถอืว่ามคีวามส�าคญัเช่นกนั ส�านกัวณัโรค กรมควบคมุโรค ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์วณัโรคระดับชาติ  

พ.ศ. 2560-2564 โดยอ้างอิงจากยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (the End TB Strategy) ขององค์การ

อนามัยโลก และได้มกีารปรบัปรงุให้เข้ากบับรบิทของประเทศไทย มีสาระส�าคญัเกีย่วกบัการให้การ

รักษาแบบป้องกันแก่ผู้ติดเชื้อวัณโรคแฝง ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วย

วัณโรคให้ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ในหัวข้อ 1.2 ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค 

ในกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

เพ่ือให้ได้รบัการรักษาวัณโรคระยะแฝง ซึง่วธิกีารค้นหาผูต้ดิเชือ้วณัโรคทีใ่ช้คอื การคดักรองด้วยภาพ

รังสีทรวงอก อย่างไรก็ดีผู้ติดเชื้อวัณโรคแฝงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการของโรค และให้ผลการคัดกรอง 

ด้วยภาพรังสีทรวงอกเป็นปกติ จึงควรมีการใช้งานวิธีอื่นในการวินิจฉัยวัณโรคแฝงร่วมด้วย การใช้ 

tuberculin skin test สามารถใช้ในการตรวจการติดเชื้อวัณโรคได้ มีราคาถูก แต่มีข้อจ�ากัดในการ

ทดสอบหลายประการคือ มีความจ�าเพาะต�่า โดยเฉพาะการให้ผลบวกปลอมในผู้ที่เคยได้รับวัคซีน 

BCG ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคที่มีการใช้งานอยู่ในประเทศไทย มีความไวต�่าในผู้ป่วยที่มีภาวะ

ภมิูคุ้มกันผิดปกต ิผูร้บับรกิารต้องมาเข้ารบัการทดสอบและต้องกลบัมาตดิตามผลอกีครัง้ เกดิความ

ไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการ และการทดสอบต้องอาศัยความช�านาญของเจ้าหน้าที่ ทั้งในด้านการฉีด

สารสกัด การอ่านและแปลผลการทดสอบ

 จงึมกีารใช้วธิกีารตรวจหาการตอบสนองทางภูมคิุม้กันอืน่คอื การทดสอบ interferon-gamma  

release assays (IGRAs) ซึ่งช่วยลดข้อจ�ากัดของวิธี TST และมีความจ�าเพาะต่อการติดเชื้อวัณโรค

มากกว่ามาใช้งานแทน โดยมหีลกัการคอื ใช้การตรวจวัดระดบัสารอนิเตอร์เฟอรอนแกมมาจากเลือด 

โดย cytokine ชนิดนี้ถูกสร้างจากเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์คือ T-lymphocytes ที่

เคยตอบสนองต่อเชื้อวัณโรค ในการทดสอบจะใช้แอนติเจนที่จ�าเพาะของเชื้อวัณโรค หากผู้เข้ารับ

การทดสอบมีการติดเชื้อวัณโรค T-lymphocytes ของบุคคลดังกล่าวจะตอบสนองต่อแอนติเจน 

ท�าให้มกีารหลัง่สารอนิเตอร์เฟอรอนแกมมา ซึง่สามารถวดัปริมาณได้จากปฏกิิริยา enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

ได้มีการใช้วิธี IGRAs คือ QuantiFERON-TB Gold in-tube (QFT) (รูป 1) ในงานตรวจบริการ

ประจ�า เพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งตัวอย่างส่งตรวจที่เข้ามาพบ 
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มีตัวอย่างของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรวมอยู่ด้วย จึงได้ท�าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอัตรา 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อวัณโรคแฝง เพื่อเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้งานวิธี IGRAs เป็น

ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

เพื่อให้การรักษาแบบป้องกัน ป้องกันการพัฒนาเป็นวัณโรคระยะติดต่อ เพื่อสนับสนุนการควบคุม

วัณโรคตามยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติต่อไป

2. วิธีกำร

 2.1 การเก็บตัวอย่าง ด�าเนินการตามคู่มือส่งตัวอย่างตรวจวัณโรคมีข้ันตอนโดยสรุปดังนี้ 

เก็บตัวอย่างเลือด 3 มิลลิลิตร แล้วแบ่งใส่หลอด Nil TB และ Mitogen หลอดละ 1 มิลลิลิตร  

ผสมให้เข้ากันทั่วท้ังหลอด และน�าส่งห้องปฏิบัติการมัยโคแบคทีเรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 2.2 การตรวจวเิคราะห์ด้วยวิธ ีIGRAs โดยใช้ชุดทดสอบส�าเรจ็ QuantiFERON®-TB Gold 

In-tube test เพื่อตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในตัวอย่างเลือด เมื่อกระตุ้นเม็ดเลือดขาว 

ในเลือดด้วยสารแอนติเจน early secreted antigenic target 6 (ESAT-6) และ culture filtrate  

protein 10 (CFP-10) และ TB7.7 ซึง่จะหลัง่สารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาออกมาภายในหลอดทดสอบ 

เม่ือบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 16-20 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา 

ได้ด้วยเทคนิค ELISA และใช้เกณฑ์ในการตัดสินผลการตรวจการติดเชื้อวัณโรคดังตาราง 1 

ตำรำง 1 เกณฑ์การวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา

Nil TB Ag-Nil Mitogen-Nil ผลวิเคราะห์ รายงานผลการทดสอบ

< 8

<0.35 > 0.5
ลบ

ตรวจไม่พบการติดเชื้อวัณโรค

>0.35และ<25% ของค่า Nil > 0.5

>0.35และ>25% ของค่า Nil ค่าใดๆ บวก ตรวจพบการติดเชื้อวัณโรค

<0.35 < 0.5

 แปลผลไม่ได้
ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการติดเชื้อ

หรือไม่มีการติดเชื้อวัณโรค
>0.35และ<25% ของค่า Nil <0.5

>8 ค่าใดๆ ค่าใดๆ

 

 2.3 รายงานผลตรวจการติดเชื้อวัณโรคให้กับผู้ใช้บริการ ในผู้ติดเชื้อวัณโรคท่ีได้รับการ

รักษาวัณโรคแฝงด้วยยา Isoniazid 300 มิลลิกรัมต่อวัน 9 เดือน ติดตามผลการรักษาด้วย IGRAs 

ภายในระยะเวลา 3 ปี เก็บและรวบรวมวิเคราะห์ผลทดสอบทางสถิติ
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3. ผลและอภิปรำย

 จากจ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�านวน 286 ราย พบผล IGRAs เป็นบวกจ�านวน 59 ราย หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 20.63 จากจ�านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด เมื่อเทียบกับจ�านวนผู้มีสุขภาพปกติที่ได้รับ

การทดสอบจ�านวน 719 ราย พบผล IGRA เป็นบวกจ�านวน 104 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46  

ซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่า และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในผู้ติด 

เอชไอวีบางรายที่มีผล IGRAs สรุปไม่ได้ เนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันต�่า ควรมีการด�าเนินการตรวจซ�้า

อีกครั้ง หลังจากทราบผลอย่างน้อย 3 เดือน และควรเฝ้าระวังการติดเชื้อต่อไป (ตาราง 2)

การให้การรักษาเพื่อป้องกันการพัฒนาของวัณโรคแฝงเป็นวัณโรคระยะติดต่อ ในกลุ่ม 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความส�าคัญ เนื่องจากในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น มีโอกาสพัฒนาป่วยเป็นวัณโรค

มากกว่าคนปกติถงึประมาณ 26 เท่า โดยจากการศกึษาในประเทศไทยของ Khawcharoenporn T  

ร่วมกับคณะผู้วิจัย ที่รายงานเมื่อปี พ.ศ. 2560 นั้นพบว่า การให้การรักษาแบบป้องกันด้วยยา 

Isoniazid เป็นเวลา 9 เดือน ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�านวน 19 ราย ที่มีผล IGRAs เป็นบวก ไม่พบการ

พัฒนาของโรคเป็นวัณโรคระยะติดต่อ และผล IGRAs เปลี่ยนเป็นลบในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 13 ราย 

(ทดสอบภายใน 3 ปี ภายหลังจากการรักษาครบ จ�านวน 16 ราย) ในขณะที่ผู้ปฏิเสธการรักษาหรือ

รักษาไม่ครบจ�านวน 1 ใน 3 ราย มีการพัฒนาของโรคจนป่วยเป็นวัณโรคระยะติดต่อ 

ตำรำง 2 ผลการตรวจวัณโรคแฝงด้วย IGRAs ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับผลตรวจ 

ในกลุ่มคนสุขภาพดี
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ปี ภายหลังจากการรักษาครบ จ านวน 16 ราย) ในขณะที่ผู้ปฏิเสธการรักษาหรือรักษาไม่ครบจ านวน 
1 ใน 3 ราย มีการพัฒนาของโรคจนป่วยเป็นวัณโรคระยะติดต่อ  
ตาราง 2 ผลการตรวจวัณโรคแฝงด้วย IGRAs ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับผลตรวจในกลุ่ม
คนสุขภาพดี 
ผู้เข้ารับการทดสอบ 
(จ านวน: คน) 

สรุปผล IGRAs 
บวก (ร้อยละ) p-value ลบ (ร้อยละ) แปลผลไม่ได้ (ร้อยละ) p-value 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (286) 59 (20.63) 0.02 184 (64.34) 43 (15.03) <0.0001 

ผู้มีสุขภาพปกติ (719) 104 (14.46) - 614 (85.4) 1 (0.14) - 

อื่น ๆ (769)      
 
ข้อมูลการตรวจการติดเชื้อวัณโรคและการติดตามการรักษาวัณโรค แสดงถึงประสิทธิภาพ

ของการรักษาแบบป้องกัน และประโยชน์ของการใช้ IGRAs ในการตรวจวัณโรคแฝง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีจ านวนมาก จึงควร
พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับประเทศไทยต่อไป 

 
4. บทสรุป 
 รูปแบบของการใช้ IGRA test ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเอชไอวี ท าให้ค้นพบผู้เสี่ยงต่อ
การเกิดวัณโรค และการติดตามการรักษาแบบป้องกันด้วย IGRA test ท าให้ทราบประสิทธิภาพของ
การรักษา ซึ่งข้อมูลสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
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ปี ภายหลังจากการรักษาครบ จ านวน 16 ราย) ในขณะที่ผู้ปฏิเสธการรักษาหรือรักษาไม่ครบจ านวน 
1 ใน 3 ราย มีการพัฒนาของโรคจนป่วยเป็นวัณโรคระยะติดต่อ  
ตาราง 2 ผลการตรวจวัณโรคแฝงด้วย IGRAs ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับผลตรวจในกลุ่ม
คนสุขภาพดี 
ผู้เข้ารับการทดสอบ 
(จ านวน: คน) 

สรุปผล IGRAs 
บวก (ร้อยละ) p-value ลบ (ร้อยละ) แปลผลไม่ได้ (ร้อยละ) p-value 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (286) 59 (20.63) 0.02 184 (64.34) 43 (15.03) <0.0001 

ผู้มีสุขภาพปกติ (719) 104 (14.46) - 614 (85.4) 1 (0.14) - 

อื่น ๆ (769)      
 
ข้อมูลการตรวจการติดเชื้อวัณโรคและการติดตามการรักษาวัณโรค แสดงถึงประสิทธิภาพ

ของการรักษาแบบป้องกัน และประโยชน์ของการใช้ IGRAs ในการตรวจวัณโรคแฝง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีจ านวนมาก จึงควร
พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับประเทศไทยต่อไป 

 
4. บทสรุป 
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การเกิดวัณโรค และการติดตามการรักษาแบบป้องกันด้วย IGRA test ท าให้ทราบประสิทธิภาพของ
การรักษา ซึ่งข้อมูลสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
   
5.กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลการรักษาวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
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ข้อมลูการตรวจการตดิเชือ้วณัโรคและการติดตามการรักษาวณัโรค แสดงถงึประสิทธภิาพ

ของการรักษาแบบป้องกัน และประโยชน์ของการใช้ IGRAs ในการตรวจวัณโรคแฝง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีจ�านวนมาก จึงควร

พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับประเทศไทยต่อไป
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4. บทสรุป

 รูปแบบของการใช้ IGRA test ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเอชไอวี ท�าให้ค้นพบผู้เสี่ยง

ต่อการเกิดวัณโรค และการติดตามการรักษาแบบป้องกันด้วย IGRA test ท�าให้ทราบประสิทธิภาพ

ของการรักษา ซึ่งข้อมูลสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลด้วย IGRA test

Detection of Mycobacterium tuberculosis infection in healthcare workers 
by IGRA test 

วิพัฒน์ กล้ายุทธ*, เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ*, โสภา ศรีสังข์งาม*, จณิศรา ฤดีอเนกสิน*, สิริลดา 
สพุรรณคง**, ปานทพิย์ ศิริโชติ**, ทพิย์รัตน์ โพธิพิทักษ์***, วนัวิสาข์ เนตรเรอืงแสง***, สปุราณ ีบุญชู*,  

สรุยิา ยศพรสกุล* และสมชาย แสงกจิพร*
*สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, **ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 

สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,***ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ

บคุลากรทางการแพทย์เป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้วณัโรคระหว่างการปฏบิตังิาน ควร

ได้รับการตรวจคัดกรองหาวณัโรคด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก ถ้าไม่พบการป่วยเป็นวณัโรคแนะน�าให้

ตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคแฝง (latent TB infection: LTBI) ซึ่งมี 2 วิธีดังนี้ tuberculin skin test 

หรือ TST และ interferon-gamma release assay หรือ IGRA ถ้าผล TST หรือ IGRA เป็นบวก

แสดงว่าตดิเชือ้แล้วให้เฝ้าระวงัการป่วยเป็นวณัโรค และป้องกันการรับเชือ้ใหม่ควรตรวจร่างกายทุก 

6 เดอืนถงึ 1 ปี ถ้าผล TST หรอื IGRA เป็นลบให้ทดสอบซ�า้อกีภายใน 1-2 ปี ถ้าภายหลงัผลเป็นบวก 

แสดงว่ามีการรับเชื้อใหม่ และเม่ือตรวจร่างกายแล้วไม่พบการป่วยเป็นวัณโรค อาจพิจารณา 

ให้ยาป้องกันวัณโรคตามความเหมาะสมเฉพาะราย เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจค้นหาผู้ติด

เชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน IGRA ได้รับการยอมรับให้ใช้ในทางการแพทย์  

เพื่อตรวจการติดเชื้อวัณโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดให้บริการ ข้อดีของการตรวจ 

IGRA คือมีความจ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรคมากกว่า TST ไม่เกิดผลบวกลวงจากการได้รับบีซีจีหรือการ

ตดิเชือ้มยัโคแบคทเีรยีอ่ืน และเป็นการตรวจเลอืดเพียงคร้ังเดียว เพ่ือศกึษาอตัราการติดเชือ้วณัโรค

ของบคุลากรทางการแพทย์และปัจจยัเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล จงึท�าการตรวจการตดิเชือ้

วัณโรคด้วย IGRA ในบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัตงิานในแผนกท่ีมคีวามเสีย่งสมัผสัผูป่้วยวณัโรคสงู  

ในโรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 4 แห่ง ผลเบื้องต้นมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น 1,011 ราย พบอัตรา

การติดเชื้อวัณโรคแฝงร้อยละ 27.32, 42.99, 25.33 และ 30.24 ตามล�าดับ โรงพยาบาลแต่ละแห่ง

ยังไม่มีแนวทางในการให้การรักษาแบบป้องกัน ผู้ที่มีผลบวกได้รับค�าแนะน�าในการปฏิบัติตน เพื่อ

ป้องกันการตดิเช้ือใหม่และเฝ้าระวงัดแูลสขุภาพให้ดขีึน้ โรงพยาบาลทีม่อัีตราการตดิเชือ้สงูควรเพิม่

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อและตรวจคัดกรองวัณโรคประจ�า

ค�ำส�ำคัญ : IGRA, วัณโรค, บุคลากรทางการแพทย์

Email address : benjawan.p@dmsc.mail.go.th
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1. บทน�ำ

จากข้อมลูพบว่าความเส่ียงการเกดิวณัโรคในบคุลากรทางการแพทย์นัน้ มสีงูกว่าประชาชน

ทั่วไปประมาณ 3 เท่า และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะมีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ซ่ึงการ 

แพร่กระจายเช้ือวัณโรคในสถานพยาบาลอาจมีสาเหตุมาจาก การวินิจฉัยหรือการรักษาล่าช้า  

ผู้ป่วยวัณโรคไม่ได้รับการคัดแยกโดยเร็ว การจัดสถานที่บริการและการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย 

ส่วนบุคคล (PPE) ที่ไม่เหมาะสม โดยขนาดของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่กระจายของเชือ้ ขนาดของสถานพยาบาล ลักษณะงานท่ีปฏบิติั ระยะเวลาท่ีท�างาน จ�านวน 

ผูป่้วยระยะแพร่เชือ้ท่ีมาตรวจ ดงัน้ันบุคลากรดงักล่าวต้องมกีารเฝ้าระวังและป้องกันการตดิเชือ้ โดย

บคุลากรทีเ่ริม่ท�างานในสถานพยาบาล ควรได้รบัการตรวจคดักรองหาวณัโรคด้วยการถ่ายภาพรังสี

ทรวงอกทุกราย ถ้าไม่พบการป่วยแนะน�าให้ตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคแฝง (latent tuberculosis 

infection : LTBI) ซึ่งมี 2 วิธี คือ tuberculin skin test (TST) และ interferon-gamma release 

assay (IGRA)

จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรทาง 

การแพทย์ และเฝ้าระวังป้องกันโรค รวมท้ังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ มีการ

ป้องกันการติดเชื้อที่ดี และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ภายในสถานพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้

สนบัสนนุการตรวจค้นหาผูต้ดิเชือ้วณัโรคในกลุม่บคุลากรทางการแพทย์ ท่ีปฏบิติังานในโรงพยาบาล

ด้วย IGRA test ซึ่งเป็นวิธีตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ในงานประจ�า ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 โดยมี 

โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น 1,011 ราย

2. วิธีกำร

2.1 ติดต่อโรงพยำบำล โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ มีขนาดเตียงมากกว่า 200 เตียงขึ้น

ไป และมผีูป่้วยวณัโรคเข้ารบัการรักษาอย่างน้อยมากกว่า 36 รายต่อปี ซึง่เป็นโรงพยาบาลทีม่คีวาม

เสี่ยงปานกลาง มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 4 โรงพยาบาล

2.2 ลงทะเบียนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ ปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาล และไม่เคยมีผลการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์

และเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 1,011 ราย

2.3 เกบ็ตวัอย่ำงเลอืดส�ำหรบักำรทดสอบ IGRA ใช้ชดุทดสอบ QuantiFERON-TB Gold 

Plus (QFT-Plus; Qiagen, Hilden, Germany) โดยวิธีการตามค�าแนะน�าของบริษัท โดยย่อคือ  

เก็บตัวอย่างตัวอย่างเลือดใส่หลอดทดสอบ 4 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร เรียงตามล�าดับคือ  

หลอดฝาสเีทา (หรือหลอด Nil; ไม่มีแอนตเิจน, negative control) หลอดฝาสีเขยีว (หรือหลอด TB1;  

มีแอนติเจน ESAT-6 และ CFP-10 ของเชื้อวัณโรค) หลอดฝาสีเหลือง (หรือหลอด TB2;  
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มีแอนติเจน ESAT-6 และ CFP-10 ของเช้ือวัณโรค และแอนติเจนเพ่ิมเติมที่กระตุ้นการท�างาน

ของ CD8+ cytotoxic T lymphocytes) และหลอดฝาสีม่วง (หรือหลอด Mitogen; มีแอนติเจน 

phytohemagglutinin, positive control) แล้วน�าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 16 ถึง 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาปั่นแยกส่วนพลาสมาเพ่ือใช้ในการทดสอบ ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) เกณฑ์การแปลผลคอื ระดับสาร interferon-gamma 

ในหลอด TB1 หรือ TB2 ลบกับในหลอด Nil แล้วได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.35 IU/ml และ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของระดับสาร interferon-gamma ในหลอด Nil แปลผลเป็นบวก

3. ผลและอภิปรำย

จากข้อมูลของโรงพยาบาลรวม 4 แห่ง มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น 1,011 ราย พบอัตรา

การติดเชื้อวัณโรคแฝงร้อยละ 27.32, 42.99, 25.33 และ 30.24 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1) โดยแต่ละ

แห่งยงัไม่มแีนวทางในการให้การรกัษาแบบป้องกนั ผู้ทีพ่บผลบวกได้รับค�าแนะน�าในการปฏบิติัตน 

และมีความใส่ใจในการป้องกันการติดเชื้อใหม่ และการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพให้ดีข้ึน โรงพยาบาล

ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงควรประเมินปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อ ร่วมกับ

การตรวจคัดกรองวัณโรคเป็นประจ�า จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า อัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยจาก systemic review ที่รายงานในประเทศ

ที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลางคือ ร้อยละ 54 (ช่วงร้อยละ 33 ถึง 79) อย่างไรก็ดีรายงานดังกล่าวได้

รายงานเมื่อปี 2549 และใช้การทดสอบคนละวิธีคือ TST ซึ่งมักพบรายงานผลบวกสูงกว่า IGRA ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2559 ที่พบว่า TST ให้ผลบวกร้อยละ 38 ในขณะที่ 

IGRA ซึ่งตรวจด้วยชุดตรวจ QFT ให้ผลบวกเพียงร้อยละ 20 โดยจากรายงานข้างต้นพบว่า อัตรา

ผลบวกมีค่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ร้อยละ 32.31 โรงพยาบาลแต่ละแห่งพบ

บุคลากรมีอัตราการติดเชื้อท่ีแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งขึ้นกับกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละ

แห่งมีปัจจัยความเสี่ยงแตกต่างกัน และโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ติดต่อ

ของโรคติดเชื้อที่แตกต่างกัน

ตำรำงท่ี 1 ข้อมลูของแต่ละโรงพยาบาลทีเ่ข้าร่วมงานบรกิารโครงการวณัโรคสนบัสนนุการยตุวิณัโรค

โรงพยำบำล A B C D

ขนำดโรงพยำบำล (เตียง) 540 311 755 555
ผู้ป่วยวัณโรคต่อปี (รำย) 869 165 327 426

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (รำย) 183 322 301 205
QFT-Plus Positive (รำย; %) 50 (27.32) 138 (42.86) 76 (25.25) 62 (30.24)
QFT-Plus Negative (รำย; %) 133 (72.68) 183 (56.83) 224 (74.42) 143 (69.76)
QFT-Plus Indeterminate (รำย;%) - 1 (0.31) 1 (0.33) -
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4. บทสรุป

       การตรวจการติดเชื้อวัณโรคด้วย IGRA test  ช่วยค้นหาผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรค และกระตุ้นให้

มกีารเฝ้าระวงัป้องกนัการเกดิโรคและมกีารป้องกนัการตดิเชือ้ทีด่ข้ึีนในรายบคุคล อตัราการตดิเชือ้

วัณโรคแบบไม่แสดงอาการในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในรายงานนี้มีค่าเฉลี่ยที่ 32.31   
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บทคัดย่อ

มาลาเรยี เป็นโรคติดเช้ือท่ีเกดิจากเช้ือปรสติชนดิพลาสโมเดยีม โดยมยุีงก้นปล่องเป็นพาหะ
น�าเช้ือมาลาเรยีจากผูป่้วยแพร่กระจายสูผู่อ้ืน่ และยงัคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุทีส่�าคัญของ
ประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบและทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัยงุก้นปล่องกดั นบัเป็นกลยทุธ์วธิหีนึง่ทีจ่ะสามารถ
ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จึงท�าการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลติภณัฑ์ป้องกนัยงุก้นปล่องทีส่่งมาตรวจวเิคราะห์ในระหว่างปี 2558-2560 แยกเป็นผลติภณัฑ์ที่
มสีารออกฤทธิเ์ป็นสมุนไพร จ�านวน 17 ตวัอย่างและผลติภณัฑ์ทีม่สีารออกฤทธิเ์ป็นสารเคมจี�านวน 
18 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสมุนไพร ผ่านการทดสอบร้อยละ 
70.6 ผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสารเคมี ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 โดยเกณฑ์ตัดสิน คือ 
สารป้องกันยุงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะต้องป้องกันการกัดของยุงได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงท้ังสูตรสมุนไพรและสูตรสารเคมีที่ทดสอบการป้องกันยุงก้นปล่อง
ในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดของยุงก้นปล่องได้ และมีความเป็นไปได้ที่
จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสมุนไพรทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสารเคมี
ในการป้องกันโรคมาลาเรียได้

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพ มาลาเรีย ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงก้นปล่อง
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Abstract

Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and mainly  
transmitted to humans by Anopheles mosquitoes. At present, the disease is a 
serious public health problem in Thailand due to no effective vaccine available. 
Self-protection is one of the best means for prevention of the disease. The mosquito 
repellent products that are registered with FDA are effective in preventing the biting 
mosquitoes including malaria vectors. This study aimed to evaluate the efficacy of 
the mosquito repellents for the registration at FDA between 2015 and 2017. The 
samples of 17 herbal mosquito repellents and 18 chemical mosquito repellents 
were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory. The 
results showed 70.6% of herbal mosquito repellents and 100% of chemical mos-
quito repellents passed the test criterion with at least 2.0-hour protection time. It 
can conclude that herbal-and-chemical mosquito repellents were tested against 
Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory that able to protect the 
public effectively from the bite of Anopheles mosquitoes. This study also revealed 
that the herbal mosquito repellents are alternative to chemical repellents for the 
prevention of malaria.    

Keyword: efficacy, malaria, Anopheles-mosquito repellent product

Background:

 Malaria is the most important parasitic infection that produces human disease. 
This condition is caused by infection by one or more of four Plasmodium species; 
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovalae and Plasmodium 
malariae. The infection is transmitted to human being by the bite of the female 
anopheles mosquito. (Fig. 1)  The World Malaria report 2017 by the World Health 
Organization showed that there were 216 million new cases of malaria worldwide in 
2016, an increase of about 5 million cases over 2015. The disease is widely spread in 
tropical and subtropical regions including Sub-Saharan Africa, Asia, and Latin America.(1)  
Forests and borders with Cambodia, Myanmar, Lao and Malaysia are high-risk areas.
(2) (Fig. 2)  Department of Disease Control, Ministry of Public Health report that there 
are 11,443 malaria infections so far in 2017 in Thailand, declining 39.51 percent 
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year-on-year.(3) At present, the disease is a serious public health problem in Thailand 
due to no effective vaccine available. People with malaria often experience fever, 
chills, and flu-like illness. Left untreated, they may develop severe complications 
and die. Self-protection is one of the best means for prevention of the disease. The 
mosquito repellent products that are registered with FDA are effective in preventing 
the biting mosquitoes including malaria vectors. 

Objective:

This study aimed to evaluate the efficacy of the herbal and chemical  
mosquito repellents for the registration at FDA between 2015 and 2017.

Materials and Methods:

The samples of 17 herbal mosquito repellents and 18 chemical mosquito 
repellents (Fig. 3) were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under 
laboratory (SOP 13-02-423). The Anopheles dirus B testing time was 18.00 pm to 
01.00 am. Before application of the repellents, the arms of three human volunteers 
were washed and cleaned thoroughly with distilled water. Both arms were covered 
with rubber sleeve with a window area of 3 cm x 10 cm, the left arm for treatment 
and the right arm for control. A total of 0.1 mL of test repellent was applied to the 
treatment area of left forearm of each volunteer. The right forearm, which acted 
as a control was not treated and was exposed for up to 30 seconds to mosqui-
to cage (30 cm x 30 cm x 30 cm) contained 250 nulliparous female mosquitoes  
(3 to 5 day-old) and the left arm of one human volunteer was applied with IR3535 
15.0% as a positive control and the right forearm, which acted as a control was not 
treated. After applying the test repellent, the volunteer was instructed not to rub, 
touch or wet the treated forearm. If at least two mosquitoes landed on or bit the 
arm, the repellency test was then continued. The test continued unit as least two 
bites occurred in a three-minute period. If no mosquitoes bit or landed during the 
three-minute period, the arm was withdrawn from the cage. The repellency test 
period was carried out every 30 min until fewer than 2 mosquitoes bit or land during 
the three-minute study period at which time the repellency test was stopped. The 
time between applied of the repellents was recorded as the protection time. (4) 
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Result and Discussion:

The results showed 70.6% of herbal mosquito repellents and 100% of chemical  
mosquito repellents passed the test criterion with at least 2.0-hour protection time. 
It can conclude that herbal-and-chemical mosquito repellents were tested against 
Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory that able to protect the 
public effectively from the bite of Anopheles mosquitoes. Like these earlier studies, 
They evaluated and reported repellent effects of essential oils from Thai plants 
against 4 mosquito vectors: Aedes aegypti, Ae. albopictus, Anopheles dirus B and 
Culex quinquefasciatus under laboratory conditions using human volunteers. The 
essential oils were extracted from 18 plant species, belonging to 11 families, and 
the oils were then prepared as 10% solution in absolute ethanol with additives. The 
results showed night-biting mosquitoes (An. dirus B and Cx. quinquefasciatus) and 
Ae. albopictus were more sensitive to all the essential oils (repellency 4.5-8 hours) 
than was Ae. aegypti (repellency 0.3-2.8 hours), whereas deet and IR3535 provided 
excellent repellency against all four mosquito species (repellency 6.7-8 hours).(4)  

Table 1 : Protection time of Herbal and Chemical mosquito repellents 
were tested against Anopheles dirus B 

             by repellency testing under laboratory

Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed  

Products/Total   
(%)

Herbal 
mos-
quito 
repel-
lents 

1H Citronella 
oil 25.0% 
w/w

0.5 + 0.0 Failed 12/17

(70.6%)

2H Stemona 
tuberosa  
oil 13.3%  
w/w

0.5 + 0.0 Failed
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Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed 

Products/Total   
(%)

3H Citronella 
oil 0.05% 
w/w, 
Geraniol oil 
1.0% w/w

0.7 + 0.3 Failed

4H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

0.8 + 0.2 Failed

5H Citronella 
essential 
oil, Lemon-
grass, 
Ylang Ylang, 
Patchouli 
3% w/w

1.5 + 0.0 Failed

6H Lemongrass 
oil 2% w/w

2.0 + 0.0 Passed

7H Eucalyptus 
globulus oil 
0.6% w/w

2.5 + 0.5 Passed

8H Citronella 
oil 11.0% 
w/w

3.0 + 0.5 Passed

9H Eucalyptus 
globulus oil 
0.6% w/w

3.0 + 0.0 Passed
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Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed 

Products/Total   
(%)

10H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

3.2 + 0.3 Passed

11H Citronella 
oil 1.4% 
w/w,  
Eucalyptus 
globulus oil 
0.6% w/w

3.5 + 0.0 Passed

12H Eucalyptus 
globulus oil 
0.33% w/w,  
Lavender 
oil 0.67% 
w/w, 

3.5 + 0.5 Passed

13H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

3.5 + 0.5 Passed

14H Eucalyptus 
globulus oil 
0.33% w/w,  
Lavender 
oil 0.67% 
w/w, 

3.7 + 0.5 Passed
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Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed 

Products/Total   
(%)

10H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

3.2 + 0.3 Passed

11H Citronella 
oil 1.4% 
w/w,  
Eucalyptus 
globulus oil 
0.6% w/w

3.5 + 0.0 Passed

12H Eucalyptus 
globulus oil 
0.33% w/w,  
Lavender 
oil 0.67% 
w/w, 

3.5 + 0.5 Passed

13H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

3.5 + 0.5 Passed

14H Eucalyptus 
globulus oil 
0.33% w/w,  
Lavender 
oil 0.67% 
w/w, 

3.7 + 0.5 Passed

Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed 

Products/Total   
(%)

15H Citronella 
oil 10.0% 
w/w

4.3 + 0.2 Passed

16H Kaffir lime 
oil 2% w/w,  
May Chang 
oil 7.0% 
w/w

4.5 + 0.0 Passed

17H Citronella 
oil 10.0% 
w/w

5.3 + 0.2 Passed

Chem-
ical 
mos-
quito 
repel-
lents 

1C IR3535 
11.0% W/W

>7.0 + 0.0 Passed 18/18

(100%)

2C IR3535 
11.88% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

3C IR3535 
11.88% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

4C IR3535 
12.5% W/W

>7.0 + 0.0 Passed

5C IR3535 
15.5% W/W

>7.0 + 0.0 Passed
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Type 

of 

Products

Samples Active 
ingradient 
and Con-
centration

Protec-
tion time 
(hrs.) + 
SD.

Test criterion*

(passed ≥ 2.0 
hrs.)

Number of 
Passed 

Products/Total   
(%)

6C Icaridin 
7.0% w/w

>7.0 + 0.0 Passed

7C Icaridin 
9.5% w/w

>7.0 + 0.0 Passed

8C Icaridin 
9.98% w/w

>7.0 + 0.0 Passed

9C Icaridin 
10.6% w/w

>7.0 + 0.0 Passed

10C Icaridin 
20.0% w/w

>7.0 + 0.0 Passed

11C DEET 13.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

12C DEET 15.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

13C DEET 15.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

14C DEET 25.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

15C DEET 25.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

16C DEET 25.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

17C DEET 
34.34% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed

18C DEET 55.0% 
W/W

>7.0 + 0.0 Passed
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*Test criterion:  A qualified mosquito repellent must provide an average protection 
time of at least two hours (≥ 2.0 hrs.) against Anopheles dirus B mosquitoes.

Conclusion:

This study also revealed that the herbal mosquito repellents are alternative 
to chemical repellents for the prevention of malaria.    
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Fig. 1 :  Life Cycle of the Malaria Parasite  

Source: https://www.cddep.org/tool/life_cycle_malaria_parasite/
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Fig. 2 :  Malaria- endemic  
countries and high-risk areas

Source: http://www.manager.co.th/
Around/ViewNews.aspx?News-
ID=9570000086905&Html=1&Ta-
bID=3&

 Fig. 3 : The samples of herbal and chemical mosquito repellents were 
tested against Anopheles dirus B 

by repellency testing under laboratory for the registration at FDA  
between 2015 and 2017

Source: https://amarinbabyandkids.com/parenting/baby/baby-health/48211.html
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การเฝ้าระวังวัณโรคโดยการตรวจหาสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

กันยารัตน์ แคนตะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

วัณโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis การตรวจเสมหะ หรือการ

ตรวจดรูอยโรคทีป่อดจะได้ผลดใีนกลุม่ผูป่้วยทีก่�าลงัตดิเช้ือและมอีาการเข้าได้กบัวัณโรค (Active TB) 

แต่มข้ีอจ�ากัดในผูต้ดิเชือ้ทีย่งัไม่แสดงอาการหรอืเรียกว่าวัณโรคแฝง (Latent TB) ศนูย์วทิยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงศึกษาวิธีการตรวจการติดเชื้อวัณโรค ด้วย Interferon Gamma 

Release Assay (IGRA) โดยการตรวจหาสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-γ) ด้วยวิธี ELISA  ซึ่ง

ร่างกายสร้างจาก T-lymphocyte เพือ่ตอบสนองต่อเชือ้วณัโรค เป็นวธิกีารตรวจการตดิเชือ้วณัโรค

ทีส่ะดวก ได้ผลเรว็มีประสทิธิภาพเป็นท่ียอมรบั การศกึษาน้ี เกบ็ตวัอย่างเลือดจากกลุม่คนวัยท�างาน

ที่สมัครใจเข้ารับการตรวจหาสาร IFN-γ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 94 ราย เป็นชาย 32 ราย และหญิง 62 

ราย ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวกจ�านวน 24 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.53 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

31-35 ปี ส�าหรับผู้ที่ให้ผลบวกต่อการตรวจ IFN-γ จะได้รับค�าแนะน�าในการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้

พฒันาไปสูก่ารเป็นวณัโรคระยะแพร่เชือ้และบางรายได้น�าผลการตรวจไปพบแพทย์เพ่ือขอค�าแนะน�า

เพิ่มเติม ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการตรวจ IGRA เป็นอีก

แนวทางที่จะสนับสนุนให้การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: วัณโรคแฝง สารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา

1. บทน�ำ 

วัณโรค (Tuberculosis, TB) เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis  

(MTB) เป็นโรคติดเช้ือที่พบบ่อย และถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยในหลายกรณี โดยเมื่อเชื้อวัณโรคเข้าสู ่

ร่างกายจะเรียกว่าการติดเชื้อวัณโรค หากยังไม่แสดงอาการ เรียกว่า วัณโรคแฝง (วัณโรคแฝง, 

Latent tuberculosis) ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคคือ 2 ปีแรกหลังจากการได้รับเชื้อ  

และจากน้ันจะน้อยลงแต่โอกาสที่จะเกิดอาการของโรคมีตลอดชีวิต จากการศึกษาข้อมูลพบว่า  

ราว 1 ใน 10 ของการตดิเชือ้แฝงท้ายทีส่ดุพฒันาไปเป็นโรค  ซ่ึงหากไม่ได้รับการรักษา ท�าให้ผู้ติดเชือ้

เสียชีวิตมากกว่า 50% การติดเชื้อส่วนใหญ่พบในประเทศก�าลังพัฒนา ปัญหาของการตรวจวัณโรค

แฝงก็คือ ข้อจ�ากัดของวิธีการตรวจ คือ ไม่พบความผิดปกติใดจากการตรวจเสมหะ หรือการตรวจ 
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Chest X- ray ส่วนการการทดสอบโดยฉีดแอนติเจนทูเบอร์คิวลิน  เป็นการทดสอบทางภูมิคุ้มกัน

วทิยาเพ่ือตรวจการตดิเช้ือวัณโรค ซ่ึงผลทดสอบบวกอาจแยกไม่ได้จากการตดิเชือ้มยัโคแบคทเีรยีอืน่ 

และการฉีดวัคซีน BCG เนื่องจากแอนติเจนมีความจ�าเพาะต�่าต่อเชื้อวัณโรค ท�าให้มีปฏิกิริยาร่วม  

ดังนั้นวิธีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อแฝงเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรควัณโรคที่เหมาะสม ได้ถูกแนะน�าไว้

โดย CDC คือ การตรวจสารอนิเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-γ) ซึง่สร้างโดย T-lymphocyte ในระบบ

ภูมิคุ้มกัน โดยแอนติเจนของโปรตีน ESAT-6, CFP-10 และแอนติเจนอื่นที่จ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรค 

ในหลอดทดสอบจะกระตุ้นให้เซลล์หลั่งสาร IFN-γ ที่จ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรค สามารถตรวจวัดได ้

ด้วยวธิ ีELISA ซึง่เป็นการตรวจท่ีได้ผลเรว็ มปีระสทิธิภาพเป็นทีย่อมรบั นอกจากนีย้งัสามารถตรวจ

ผู้ติดเชื้ออื่นๆ ที่มีข้อจ�ากัดในการตรวจหรือการเก็บตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด ผู้ป่วยเด็ก 

เป็นต้น การศึกษานี้จึงไดน้�าเอาวิธีการตรวจ IFN-γ มาใช้ในการเฝ้าระวังกลุ่มคนในวัยท�างานเพื่อ

ดูแนวโน้มของการเกิดความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในการติดเช้ือวัณโรค เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการ

ดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคอีกทั้งยังสนับสนุนการควบคุมป้องกันวัณโรค

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิธีกำร 

 2.1 ระยะเวลาในการศึกษา มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

 2.2 ประชากรที่น�ามาศึกษา

 เกบ็ตวัอย่างเลอืดจากอาสาสมคัรซึง่เป็นกลุม่คนในวยัท�างานเป็นจ�านวน 94 ราย ซึง่ทัง้หมด

เป็นผู้ปฏิบัติงานหลากหลายอาชีพ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ งานธุรการ ผู้ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล   

 2.3 การตรวจวิเคราะห์ 

 ศึกษาวิธีการตรวจหาสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-γ) ด้วยเทคนิค ELISA จากนั้น

เก็บตัวอย่างเลือด โดยใส่ในหลอดเก็บเลือดพิเศษ 3 หลอด ดังนี้ 1) หลอด TB antigen ในหลอด 

มีแอนติเจนเปปไทด์ของโปรตีน  ESAT-6, CFP-10 และ TB 7.7 ที่จ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรค  2) หลอด

ควบคุม Mitogen ในหลอดมีแอนติเจน Mitogen ที่ไม่จ�าเพาะต่อเชื้อ ใช้เป็น Positive control  

ผลวิเคราะห์ของหลอด Mitogen จะช่วยในการแปลผลเกี่ยวกับสภาวะภูมิคุ้มกันทั่วไป การจัดเก็บ

และและการบ่มตัวอย่างเลือดถูกวิธีหรือไม่   3) หลอดควบคุม Nil  ในหลอดไม่มีแอนติเจนใด เป็น 

Negative control  เมื่อเก็บตัวอย่างเลือด บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสทันทีเป็นเวลา 16-24 

ชัว่โมง แอนตเิจนทีจ่�าเพาะต่อเชือ้วณัโรคจะกระตุน้ให้เมด็เลอืดของผูป่้วยหรอืผูม้กีารตดิเชือ้วณัโรค

หลั่งสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาออกมา  หลังจากบ่มจะปั่นแยกพลาสมา  สามารถตรวจวิเคราะห์

หาสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากการตอบสนองต่อแอนติเจนได้ด้วยวิธี ELISA โดยใช้ชุดน�้ายา

ส�าเรจ็รูป Quantiferon TB-gold ซึง่น�า้ยานีผ่้านการรบัรองโดย Food and Drug Administration  
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(FDA) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตาม package insert การวัดปริมาณสารอินเตอร์เฟ

อรอนแกมมา ท�าโดยวดัความเข้มข้นของสขีองปฏกิิรยิาทีเ่กดิขึน้ด้วยเครือ่ง spectrophotometer  

ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และความยาวคลื่นอ้างอิง 620 นาโนเมตร  ความเข้มข้นของสาร

อินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IU/mL) จะแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของสีที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์

ปริมาณของสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในตัวอย่างตรวจ โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานที่สร้างขึ้น

ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IU/ml) และค่าการดูดกลืนแสง 

(absorbance) ทีค่วามยาวคลืน่ 450  นาโนเมตร ท�าการประมวลผลโดย QuantiFERON-TB Gold 

Analysis Software โดยใช้ค่าท่ีค�านวณได้จากโปรแกรมแปลผลประกอบกนัทัง้สามหลอด (TB, Nil, 

Mitogen) โดยผล Positive หมายถึง การติดเชื้อวัณโรค

 2.4 การควบคุมคุณภาพกับองค์กรภายนอก (EQC) โดยทดสอบตัวอย่างจาก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลถูกต้องตรงกัน ร้อยละ 100

3. ผลและอภิปรำย

 จากการตรวจวิเคราะห์จ�านวนตัวอย่างจ�านวน 94 ราย เป็นชาย 32 ราย หญิง 62 ราย  

ผลเป็นบวกจ�านวน 24 ราย คดิเป็นร้อยละ 25.53 และผูใ้ห้ผลบวกส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 31-35 ปี  

ทั้งนี้เมื่อจ�าแนกผู้ให้ผลบวกแยกตามปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค ดังตาราง

ตารางแสดงร้อยละผู้ให้ผลบวกแยกตามปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง จ�ำนวน ร้อยละ

สัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค 14 58.33

มีโรคประจ�าตัว 8 33.33

สูบบุหรี่ 4 16.67

ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 1 4.17

 จากผลการตรวจประกอบกบัประวัตอิาสาสมคัร พบว่า ปัจจัยเส่ียงอนัดับหนึง่คอืการสัมผัส

ใกล้ชดิผูป่้วย อนัดบัสอง การท่ีมโีรคประจ�าตวั การสบุบุหรี ่ตามล�าดับ เป็นการบ่งชีว่้า สาเหตุเหล่านี้

ส่งผลให้เกดิการตดิเชือ้ได้ง่าย และหากต้องตกอยูภ่าวะเส่ียงอย่างท่ีกล่าวมา ให้เพ่ิมความระมดัระวงั

เป็นพิเศษ และควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นวัณโรค นอกจากนี้จะ

พบผู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ให้ผลบวกถึงร้อยละ 4.17 นั่นแสดงถึงว่า การติดเชื้อสามารถเกิดได้จาก

สภาพแวดล้อมทัว่ไปในการด�าเนนิชวีติ แต่เนือ่งจากภมูต้ิานทานของคนเรานัน้สามารถต่อสู้กับเชือ้ได้  

จึงควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ 
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4. บทสรุป

 จากข้อมูลดังกล่าวท�าให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดการติดเชื้อและแม้ว่าไม่มีภาวะ

เสีย่งใดๆ ยงัพบการตดิเชือ้ได้ ดังนัน้หากจ�าเป็นหรือหลีกเลีย่งไม่ได้ ให้เพ่ิมความระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ 

หากต้องเข้าไปในที่มีความเสี่ยงและรักษาร่างกายให้แข็งแรง เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค ผู้ที่พบการติดเชื้อ สามารถน�าผลการตรวจปรึกษาแพทย์เพ่ิมเติม

พร้อมทั้งรับค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพหรือรับการรักษาแบบป้องกันเพ่ือลดการเกิดเป็นวัณโรค

ระยะแพร่เชื้อ ทั้งนี้ข้อมูลจากการศึกษายังช่วยสนับสนุนการควบคุมและป้องกันวัณโรคให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เอกสำรอ้ำงอิง

5.1 การตรวจการติดเช้ือวัณโรคโดยการตรวจหาสาร อินเตอร์เฟอรอน แกมมา. สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข. เอกสารการอบรมเชิงวิชาการ. 2557.

5.2 วัณโรค. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki. 1 พฤษภาคม 2557

5.3 A comprehensive list of QFT-Plus and QFT references is located on Gnowee - 

the QuantiFERON reference library, available at www.gnowee.net. 

5.4 package-inserts. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.quantiferon.com.

5.5 Updated Guidelinenes for Using Interferon Gamma Release Assay to Detect 

Mycobacterium tuberculosisInfection - United State, 2010. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: 

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5905.pdf. 1 พฤษภาคม 2557
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การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR 
จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ธิชา มหาโยธา, วัจนา ช่างทอง, รัศมี ออมสิน, กรรธนากร ป่อยยิ้ม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้ขยายขอบข่ายการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ

เอชไอวีให้ครอบคลุมตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือดด้วยวิธี Real time PCR ระหว่างปี 2557-
2559  เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีมีความรวดเร็วมากขึ้น และมีความสะดวกในการ
ส่งตวัอย่างเลอืดของเด็กท่ีแม่ตดิเชือ้เอชไอวใีนพืน้ทีห่่างไกล ดังนัน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดตาม
มาตรฐาน ISO 15189: 2012 จงึได้ด�าเนนิการประเมนิการตรวจดงักล่าวก่อนน�ามาใช้ในงานประจ�า 
ซ่ึงม ี3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการเปรยีบเทียบผลการตรวจการติดเชือ้ HIV-1 ระหว่างวธิ ีReal time  
PCR และวิธี Multiplex Nested PCR จากตัวอย่างเลือดเด็กที่ส่งตรวจในงานประจ�า ขั้นตอน 
ที่สองคือ การเปรียบเทียบผลตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่าง
กระดาษซับเลือดที่เตรียมจากเลือดที่มีผลการตรวจ HIV-1 ด้วยวิธี Multiplex Nested PCR 140 
ตวัอย่าง โดยปรบัปรงุการสกดัตวัอย่าง DNA จากกระดาษซับเลือด เพือ่เพ่ิมปริมาณตัวอย่างเร่ิมต้น  
เปรียบเทียบผลกับการสกัด DNA ด้วยชุดสกัด QIAamp DNA Mini Kit และขั้นตอนที่สาม คือ 
การทดสอบหา Limit of detection (LOD) ของสกัดด้วยวิธีที่ปรับปรุงขึ้น ผลการตรวจการติดเชื้อ 
HIV-1 จากเลือด 458 ตัวอย่างด้วยวิธี Real time PCR โดยมีเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct ≤ 37 พบ
ผลบวก 22 ตัวอย่าง และผลลบ 436 ตัวอย่าง สอดคล้องกับวิธี Multiplex Nested PCR (ความ
ถูกต้องร้อยละ 100)  จากการตรวจ DNA ของกระดาษซับเลือดผลบวก 40 ตัวอย่าง และผลลบ 
100 ตัวอย่าง ซึ่งสกัดด้วยวิธีที่ปรับปรุงขึ้น โดยมีเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct ≤ 37 พบผลบวกเพียง 
26 จากทั้งหมด 40 ตัวอย่าง (ความไวร้อยละ 75) และแต่เมื่อปรับเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct ≤ 40 
พบผลบวกทั้ง 40 ตัวอย่าง (ความไวร้อยละ 100) การทดสอบในกลุ่มตัวอย่างลบ 100 ตัวอย่าง 
พบผลลบทุกตัวอย่างที่ Ct  ≤37 และ 40 (ความจ�าเพาะร้อยละ 100)  และผลการทดสอบมีความ
สอดคล้องกนัทกุตวัอย่าง จากการสกดัด้วย QIAamp DNA Mini Kit  จากผลการทดสอบ LOD ของ
วิธีสกัดที่ปรับปรุงขึ้นคือ HIV-1 DNA  ≥ 250 copies/mL ของเลือด จากผลการประเมินข้างต้น 
แสดงให้เหน็ว่า การตรวจการตดิเชือ้ HIV-1 จากเลอืด วิธี Real time PCR ให้ผลการตรวจไม่แตกต่าง 
จากวิธี Multiplex Nested PCR  แต่ส�าหรับการตรวจในกระดาษซับเลือด เกณฑ์ตัดสินผลบวก
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ของการตรวจด้วยวิธี Real time PCR มีผลต่อความไวและความจ�าเพาะของการตรวจ เนื่องจาก
ปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาการใช้เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: HIV-1, DNA Extraction, Multiplex PCR, Real time PCR

บทน�ำ
จากการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการ

ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวจีากแม่สูล่กูและเริม่ยาต้านไวรัสแก่ทารกทีติ่ดเชือ้ให้เร็วทีสุ่ด กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์มีภารกิจหลักในการตรวจการติดเชื้อในทารก ด้วยเทคนิค PCR  ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภมูภิาค เพือ่ให้การตรวจมคีวามถกูต้องและรวดเรว็มากยิง่ข้ึน กลุม่ห้องปฏิบตักิารทางคลินกิ 
ศนูย์วจัิยทางคลนิกิ สถาบันชวีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้พฒันาเทคนคิการตรวจหาการตดิเชือ้ 
HIV-1 ด้วยวธิ ีReal time PCR ท่ีสามารถตรวจได้ทัง้สิง่ส่งตรวจทีม่าจากเลอืด (Whole blood; WB)  
และกระดาษซับเลือด (Dried blood Spots; DBS) และได้ท�าการประเมินประสทิธภิาพและทดสอบ
ความใช้ได้ของวิธี ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 
(Multicenter Validation) ก่อนท่ีจะมีการน�าวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-1 
ในตัวอย่างเลือดที่ตรวจในงานประจ�า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โดยห้องปฏิบัติ
การอณูวิทยาชั้นสูง กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR ทั้งในตัวอย่างเลือด (WB) และกระดาษซับเลือด 
(DBS) โดยได้ท�าการประเมินการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวในปี 2557- 2559 เปรียบเทียบกับวิธีเดิม
คือ Multiplex Nested PCR(1,2) ซึ่งวิธี Real time PCR ใช้เวลาทดสอบแต่ละรอบลดลงจากเดิม  
6 เป็น 3 ชั่วโมง รวมทั้งลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ในขั้นตอนการตรวจสอบผล ด้วยวิธี Electrophoresis นอกจากนี้ จากจัดส่งตัวอย่าง DBS มีความ
สะดวกส�าหรับหน่วยงานทีห่่างไกล และการประเมนิวธิดีงักล่าวก่อนน�ามาใช้ในการทดสอบตวัอย่าง
ในงานประจ�า สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของคณุภาพการตรวจตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ด้วย   

วิธีกำรศึกษำ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) ท�าการศึกษา  

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2557- 2559 โดยการประเมินการ
ตรวจด้วยวิธี Real time PCR เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การเปรียบเทียบผลการ
ตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ระหว่างวิธี Real time PCR และวิธี Multiplex Nested PCR จาก EDTA 
Blood ของทารกทีค่ลอดจากแม่ติดเชือ้เอชไอว ี458 ตัวอย่าง ทีส่่งตรวจในงานประจ�า ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558  ตัวอย่างทั้งหมดถูกน�าไปสกัด DNA ด้วยชุด MagNa Pure 
Compact Nucleic Acid Isolation Kit; MNPC (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) 
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โดยปริมาณเลือดที่น�ามาใช้สกัด DNA คือ 400 ไมโครลิตร (µl) ต่อตัวอย่าง หลังจากนั้นทดสอบ
ตัวอย่าง DNA ด้วยวิธี Multiplex Nested PCR และ Real time PCR ซึ่งเป็นชุดน�้ายาที่ใช้ส�าหรับ
การศึกษานี้ เตรียมโดย กลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอ้างอิงตาม Wei Luo และคณะ(3) ขั้นตอนที่สอง 
คือ การเปรียบเทียบผลตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จาก DBS ที่เตรียมจาก 
WB 140 ตัวอย่าง แบ่งเป็น DBS ที่เตรียมจาก WB ที่ให้ผลบวกจากวิธี Multiplex Nested PCR 
40 ตัวอย่างและผลลบ 100 ตัวอย่าง โดยในขั้นตอนของการสกัด DNA จาก DBS ได้มีการเพิ่ม 
ขั้นตอนการละลายเลือด จากกระดาษซับเลือดด้วย 5 % Chelex-100 (BIO-RAD, USA)(4,5,6) และ
น�าสารละลายที่ได้ สกัด DNA ด้วยชุด MNPC และทดสอบการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time 
PCR  ขณะเดียวกันได้ท�าการสกัดตัวอย่างทั้ง 140 ตัวอย่าง ด้วยชุดสกัด QIAamp DNA Mini Kit 
(QIAGEN, )  และทดสอบการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR
ขัน้ตอนท่ีสาม คือ การทดสอบหาปรมิาณ HIV-1 DNA ต�า่สดุใน DBS จากการสกดัด้วยวธิทีีป่รบัปรงุ-
ขึ้นที่ให้ผลบวกด้วยวิธี Real time PCR (Limit of detection) ของการสกัดที่ปรับปรุงขึ้น โดย
เตรียมจากตัวอย่าง HIV-DNA 2 copies/µl เจือจางด้วย WB ในอัตราส่วน two-fold dilution 
โดยเริ่มจากตัวอย่าง Undiluted sample, 1:1, ถึง 1:512 เป็นจ�านวน 10 ตัวอย่าง และ HIV-DNA 
spiked samples แต่ละอัตราส่วนถูกเตรียมเป็น DBS 1 ชุดๆ ละ 6 วงๆ ละ 50 µl และเลือด
ส่วนเหลือของแต่ละตัวอย่าง 400 µl ถูกน�าไปสกัดด้วยวิธี MNPC ส่วนตัวอย่าง DBS ที่เตรียมแล้ว  
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้แห้ง โดยวางในแนวระนาบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง บรรจุ DBS ที่แห้งแล้วใน
ถุงซิปสีน�้าตาลที่มีสารดูดความชื้น ปิดปากถุงให้สนิท เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4-8 °C การสกัด DNA จาก 
HIV-DNA spiked samples ทั้ง 10 และวิธีที่ปรับปรุงขึ้น โดย การละลายเลือดจาก DBS 2 วงใหญ่  
ด้วย 5 % Chelex-100 ร่วมกับชุดสกัด MNPC แล้วทดสอบการติดเชื้อ HIV-1 จาก DNA ที่สกัดได้   
ทั้ง 10 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Real time PCR

ผลกำรศึกษำ 
ผลการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จาก WB 458 ตัวอย่างด้วยวิธี Real time PCR โดยมี

เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct ≤ 37 พบผลบวก 22 ตัวอย่าง ผลลบ 436 ตัวอย่าง และสอดคล้องกับผล 
การตรวจด้วยวิธี Multiplex Nested PCR ร้อยละ 100 (x436.4 = 2, p< 0.001, kappa correla-
tion = %100) จากการตรวจ DNA ของ DBS ที่เตรียมจาก WB ที่ให้ผลบวกจากวิธี Multiplex 
Nested PCR 40 ตวัอย่าง และผลลบ 100 ตวัอย่าง ซ่ึงสกดัด้วยวธิทีีป่รับปรุงขึน้ โดยมเีกณฑ์ตัดสิน
ผลบวกที่ Ct ≤ 37 พบผลบวกเพียง 26 จากทั้งหมด 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75)เมื่อปรับเกณฑ์ตัดสิน
ผลบวกที่ Ct ≤ 40 พบผลบวกทั้ง 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ส�าหรับการทดสอบในตัวอย่าง DNA 
ของ DBS ที่เตรียมจากตัวอย่างเลือดมีผลการติดเชื้อ HIV-1 เป็นลบด้วยวิธี Multiplex Nested 
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PCR 100 ตัวอย่าง มีผลลบทั้ง 100 ตัวอย่าง(ร้อยละ 100) ที่เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct ≤ 37 และ 
40 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 : การเปรียบเทียบผลตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จาก DBS  
ซึ่งใช้วิธีสกัด DNA ที่แตกต่างกัน

a = MagNa Pure Compact nucleic acid isolation kit I, b = QIAamp DNA Mini Kit

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจ DBS ทั้ง 140 ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีปรับปรุงขึ้นกับชุดสกัด 
QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN) มีความสอดคล้องทั้ง 140 ตัวอย่าง  และจากการเปรียบเทียบ
ค่า Ct. เฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างบวก พบว่า วิธีการสกัดด้วยเครื่อง MNPC , 5% Chelex+MNPC 
และ QIAGEN มีค่า Ct. ของ LTR-HIV gene เฉล่ียเท่ากับ 33.7, 36.4 และ 36.8 ตามล�าดับ  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และค่าเฉลี่ย Ct. ของ RNaseP gene เท่ากับ 20.9, 24.7, และ 25.9  
ตามล�าดับ แสดงในแผนภูมิที่ 2
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ชั่วโมง บรรจุ DBS ที่แห้งแล้วในถุงซิปสีน้ าตาลที่มีสารดูดความช้ืน ปิดปากถุงให้สนิท เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4-8 °C 
การสกัด DNA จาก HIV-DNA spiked samples ทั้ง 10 และวิธีทีป่รับปรุงขึ้น โดย การละลายเลือดจาก DBS 
2 วงใหญ่ ด้วย 5 % Chelex-100 ร่วมกับชุดสกัด MNPC แล้วทดสอบการติดเชื้อ HIV-1 จาก DNA ทีส่กัดได ้ 
ทั้ง 10 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Real time PCR 
ผลการศึกษา  

ผลการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จาก WB 458 ตัวอย่างด้วยวิธี Real time PCR โดยมีเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ 
Ct  37 พบผลบวก 22 ตัวอย่าง ผลลบ 436 ตัวอย่าง และสอดคล้องกับผลการตรวจด้วยวิธี Multiplex 
Nested PCR ร้อยละ 100 (x2 = 436.4, p< 0.001, kappa correlation = 100%) จากการตรวจ DNA ของ 
DBS ที่เตรียมจาก WB ที่ให้ผลบวกจากวิธี Multiplex Nested PCR 40 ตัวอย่าง และผลลบ 100 ตัวอย่าง ซึ่ง
สกัดด้วยวิธีที่ปรับปรุงขึ้น โดยมีเกณฑ์ตัดสินผลบวกที ่Ct  37 พบผลบวกเพียง 26 จากทั้งหมด 40 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 75)เมื่อปรับเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct  40 พบผลบวกทั้ง 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ส าหรับการ
ทดสอบในตัวอย่าง DNA ของ DBS ที่เตรียมจากตัวอย่างเลือดมีผลการติดเชื้อ HIV-1 เป็นลบด้วยวิธี 
Multiplex Nested PCR 100 ตัวอย่าง มีผลลบทั้ง 100 ตัวอย่าง(ร้อยละ 100) ที่เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ Ct  
37 และ 40 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 : การเปรียบเทียบผลตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จาก DBS  ซึ่งใช้วิธีสกัด DNA ที่แตกต่างกัน 
  Specimens and extraction methods 
  Whole blood DBS 
  MNPa 5% Chelex-100 + MNPa QIAb 
Real time PCR results positive 40 26 26 
(Positive cut off, Ct  
37) negative 100 114 114 
 Total (samples) 140 140 140 
     
Real time PCR results positive 40 40 40 
(Positive cut off, Ct  
40) negative 100 100 100 
 Total (samples) 140 140 140 

a = MagNa Pure Compact nucleic acid isolation kit I, b = QIAamp DNA Mini Kit 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจ DBS ทั้ง 140 ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีปรับปรุงขึ้นกับชุดสกัด QIAamp DNA 
Mini Kit (QIAGEN) มีความสอดคล้องทั้ง 140 ตัวอย่าง  และจากการเปรียบเทียบค่า Ct. เฉลี่ยจากกลุ่ม
ตัวอย่างบวก พบว่า วิธีการสกัดด้วยเครื่อง MNPC , 5% Chelex+MNPC และ QIAGEN มีค่า Ct. ของ LTR-
HIV gene เฉลี่ยเท่ากับ 33.7, 36.4 และ 36.8 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และค่าเฉลี่ย Ct. ของ 
RNaseP gene เท่ากับ 20.9, 24.7, และ 25.9 ตามล าดับ แสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 
แผนภูมิที่ 1: การเปรียบเทียบค่า Ct. ของ LTR-HIV gene ในตัวอย่างเลือด และ DBS ด้วยปริมาตรทีแ่ตกต่างกัน 

แผนภูมท่ีิ 1: การเปรยีบเทียบค่า Ct. ของ LTR-HIV gene ในตัวอย่างเลือด และ DBS ด้วยปริมาตร
ที่แตกต่างกัน
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แผนภมูท่ีิ 2 : การเปรยีบเทยีบค่า Ct. ของ RNaseP gene ในตัวอย่างเลอืด และ DBS ด้วยปริมาตร
ที่แตกต่างกัน

ผลการตรวจ DBS ทั้ง 140 ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีปรับปรุงขึ้นกับชุดสกัด QIAamp DNA 
Mini Kit มีความสอดคล้องทั้ง 140 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)  Limit of detection ของวิธีสกัด 
ที่ปรับปรุงขึ้นคือ HIV-1 DNA  ≥ 25 copies/100 µl (250 copies/mL) ของ WB ดังแสดง 
ในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2  แสดงค่า Ct. จากการทดสอบ LOD ของวิธ ีthe Real time PCR method ส�าหรับ
ตรวจหาการติดเชื้อ HIV-1 ในตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด
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แผนภูมิที่ 2 : การเปรียบเทียบค่า Ct. ของ RNaseP gene ในตัวอย่างเลือด และ DBS ด้วยปริมาตรทีแ่ตกต่างกัน 
 
ผลการตรวจ DBS ทั้ง 140 ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีปรับปรุงขึ้นกับชุดสกัด QIAamp DNA Mini Kit มีความ

สอดคล้องทัง้ 140 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)  Limit of detection ของวิธีสกดัที่ปรับปรุงขึ้นคือ HIV-1 DNA   25 
copies/100 µl (250 copies/mL) ของ WB ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2.  แสดงค่า Ct. จากการทดสอบ LOD ของวิธี the Real time PCR method ส าหรับตรวจหาการติดเชื้อ HIV-1 ใน
ตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด 
Samples 
(HIV-1; 
copies/
ml) 

Test Results of HIV-1 DNA detection by Real time PCR 
MNPa (WB400) MNP (WB100) 5 % Chelex-100 + 

MNP(DBS) QIAb (DBS) 
Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
 RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

2000 20.32 32.8 22.21 35.47 22.99 35.37 24.19 36.21 
1000 21.04 33.57 23.15 34.47 23.67 35.5 24.19 37.94 
500 20.42 33.81 22.71 36.83 23.52 36.67 24.35 38.49 
250 20.79 36.37 23.75 38.08 23.86 37.75 25.08 Undet. 
125 20.17 36.36 22.75 37.49 23.43 Undet. 25.25 Undet. 
> 62 20.95 37.29 23.68 36.75 23.59 Undet. 25.06 Undet. 
> 31 20.83 37.99 22.17 37.96 23.39 Undet. 25.09 Undet. 
> 15 21.12 38.39 22.25 Undet. 23.75 Undet. 24.59 Undet. 
> 7 20.99 Undet.c 22.38 Undet. 23.62 Undet. 25.08 Undet. 
> 3 20.83 Undet. 22.39 Undet. 23.48 Undet. 25.3 Undet. 

a = MagNa Pure Compact nucleic acid isolation kit I, b = QIAamp DNA Mini Kit, c = Undetermined 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จาก WB วิธี Real time PCR 

ให้ผลการตรวจไม่แตกต่างจากวิธี Multiplex Nested PCR  แต่ส าหรบัการตรวจใน DBS เกณฑ์ตัดสินผลบวก
ของการตรวจด้วยวิธี Real time PCR มีผลต่อความไวและความจ าเพาะของการตรวจ เนื่องจากปริมาณ
ตัวอย่างเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรพิจารณาการใช้เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่แตกต่างกัน หรือควรมีการ
ก าหนดค่า Ct. มากกว่า 37 ถึง 40 เป็นช่วงที่ไม่รายงานผล แต่ต้องทดสอบใหม่ หรือขอตัวอย่างเลือดส่งตรวจ
ซ้ าเพื่อยืนยันผลดังกล่าว 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  การประเมินนี้ส าเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 

7 ขอนแก่น ที่ได้สนับสนุนทัง้งบประมาณและบุคลากรในการด าเนินการ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้สนับสนุนน้ ายาส าหรับ
ตรวจ  Multiplex  Nested  PCR และ Real time PCR  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาลบาล

a = MagNa Pure Compact nucleic acid isolation kit I, b = QIAamp DNA Mini Kit, c = Undetermined
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สรุปผลกำรศึกษำ
จากผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จาก WB วิธี Real 

time PCR ให้ผลการตรวจไม่แตกต่างจากวิธี Multiplex Nested PCR  แต่ส�าหรับการตรวจใน 
DBS เกณฑ์ตัดสินผลบวกของการตรวจด้วยวิธี Real time PCR มีผลต่อความไวและความจ�าเพาะ
ของการตรวจ เนือ่งจากปรมิาณตัวอย่างเริม่ต้นท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ควรพจิารณาการใช้เกณฑ์ตัดสนิ
ผลบวกที่แตกต่างกัน หรือควรมีการก�าหนดค่า Ct. มากกว่า 37 ถึง 40 เป็นช่วงที่ไม่รายงานผล  
แต่ต้องทดสอบใหม่ หรือขอตัวอย่างเลือดส่งตรวจซ�้าเพื่อยืนยันผลดังกล่าว

กิตติกรรมประกำศ
  การประเมินนี้ส�าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ต้องขอขอบคุณ ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ท่ีได้สนับสนุนท้ังงบประมาณและบุคลากรในการด�าเนินการ  ขอบคุณ 
เจ้าหน้าที ่กลุม่ห้องปฏบิตักิารทางคลนิกิ ศูนย์วจิยัทางคลนิกิ สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
ได้สนบัสนนุน�า้ยาส�าหรบัตรวจ Multiplex  Nested  PCR และ Real time PCR  ขอบคณุเจ้าหน้าที่ 
ห้องปฏิบัติการ โรงพยาลบาลกาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่าง และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ที่ได้ร่วมกันท�างานจนบรรลุเป้าหมาย
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แผนภูมิที่ 2 : การเปรียบเทียบค่า Ct. ของ RNaseP gene ในตัวอย่างเลือด และ DBS ด้วยปริมาตรทีแ่ตกต่างกัน 
 
ผลการตรวจ DBS ทั้ง 140 ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีปรับปรุงขึ้นกับชุดสกัด QIAamp DNA Mini Kit มีความ

สอดคล้องทัง้ 140 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)  Limit of detection ของวิธีสกดัที่ปรับปรุงขึ้นคือ HIV-1 DNA   25 
copies/100 µl (250 copies/mL) ของ WB ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2.  แสดงค่า Ct. จากการทดสอบ LOD ของวิธี the Real time PCR method ส าหรับตรวจหาการติดเชื้อ HIV-1 ใน
ตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด 
Samples 
(HIV-1; 
copies/
ml) 

Test Results of HIV-1 DNA detection by Real time PCR 
MNPa (WB400) MNP (WB100) 5 % Chelex-100 + 

MNP(DBS) QIAb (DBS) 
Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
 RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

Ct. of 
RnaseP 

Ct. of 
LTR HIV-1 

2000 20.32 32.8 22.21 35.47 22.99 35.37 24.19 36.21 
1000 21.04 33.57 23.15 34.47 23.67 35.5 24.19 37.94 
500 20.42 33.81 22.71 36.83 23.52 36.67 24.35 38.49 
250 20.79 36.37 23.75 38.08 23.86 37.75 25.08 Undet. 
125 20.17 36.36 22.75 37.49 23.43 Undet. 25.25 Undet. 
> 62 20.95 37.29 23.68 36.75 23.59 Undet. 25.06 Undet. 
> 31 20.83 37.99 22.17 37.96 23.39 Undet. 25.09 Undet. 
> 15 21.12 38.39 22.25 Undet. 23.75 Undet. 24.59 Undet. 
> 7 20.99 Undet.c 22.38 Undet. 23.62 Undet. 25.08 Undet. 
> 3 20.83 Undet. 22.39 Undet. 23.48 Undet. 25.3 Undet. 

a = MagNa Pure Compact nucleic acid isolation kit I, b = QIAamp DNA Mini Kit, c = Undetermined 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จาก WB วิธี Real time PCR 

ให้ผลการตรวจไม่แตกต่างจากวิธี Multiplex Nested PCR  แต่ส าหรบัการตรวจใน DBS เกณฑ์ตัดสินผลบวก
ของการตรวจด้วยวิธี Real time PCR มีผลต่อความไวและความจ าเพาะของการตรวจ เนื่องจากปริมาณ
ตัวอย่างเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรพิจารณาการใช้เกณฑ์ตัดสินผลบวกที่แตกต่างกัน หรือควรมีการ
ก าหนดค่า Ct. มากกว่า 37 ถึง 40 เป็นช่วงที่ไม่รายงานผล แต่ต้องทดสอบใหม่ หรือขอตัวอย่างเลือดส่งตรวจ
ซ้ าเพื่อยืนยันผลดังกล่าว 
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  การประเมินนี้ส าเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 

7 ขอนแก่น ที่ได้สนับสนุนทัง้งบประมาณและบุคลากรในการด าเนินการ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้สนับสนุนน้ ายาส าหรับ
ตรวจ  Multiplex  Nested  PCR และ Real time PCR  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาลบาล
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Real-time PCR แนวทางใหม่เพื่อการวินิจฉัยเอชไอวีที่รวดเร็ว
 (Real-time PCR New Approach to Rapid HIV Diagnosis)

อภิษฎา สุวรรณ ต�าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมรีายงานผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี(HIV) จนถงึปัจจบุนั มผีูติ้ดเชือ้ประมาณ 440,000 คน  

ยงัคงมีผู้ตดิเช้ือ HIV รายใหม่เข้าสูก่ระบวนการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็
ในการยติุการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สูล่กูตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก คอื 
อัตราการติดเชื้อตำ่ากว่าร้อยละ 2 (ร้อยละ 1.6 ,พ.ศ.2558) และมีแนวโน้มที่ลดลง และในปี พ.ศ.
2556 มีการรายงานกรณีของ “Mississippi baby” ซึ่งเป็นความหวังของการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV 
โดยเน้นที่เริ่มยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  
เป็นหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้องและรวดเร็ว  
การศกึษานีเ้ป็นการประเมนิการนำาเทคนคิ Real time PCR มาใช้ในการตรวจ HIV-1 Proviral DNA 
เพื่อลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ HIV 1 Proviral DNA โดยคำานึงถึงความถูกต้อง กระบวนการ 
และงบประมาณ ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ  
พบว่าการตรวจ HIV 1 Proviral DNA โดยเทคนิค Nested PCR ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่ให้บริการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 นั้น มีระยะประกันเวลาการตรวจวิเคราะห์ที่ 7 วันทำาการ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ตรวจด้วยเทคนิค Real time PCR สามารถลดกระบวนการตรวจวิเคราะห์ลงได้ถึง 4 กระบวนการ  
คิดป็นลดระยะเวลาตรวจวเิคราะห์ได้ถึงร้อยละ 50 เมือ่เปรียบเทยีบในด้านต้นทนุค่าตรวจวเิคราะห์
พบว่า เทคนิค Real time PCR มีต้นทุนต่อ 1 ตัวอย่างทดสอบที่รวมตัวอย่างควบคุมคุณภาพแล้ว 
น้อยกว่าเทคนิค Nested PCR ถึงร้อยละ 12 เมื่อนำามาประเมินความใช้ได้ของเทคนิคท้ังสอง  
พบว่า เทคนคิ Nested PCR มีค่าความไวและความจำาเพาะของการทดสอบที ่ร้อยละ 95.2 และ 100 
ตามลำาดับ ค่าการทำานายโอกาสที่จะเป็นโรคเมื่อผลการทดสอบเป็นบวกและค่าการทำานายโอกาส
ที่จะเป็นโรคเมื่อผลการทดสอบเป็นลบ ร้อยละ 100 ส่วนเทคนิค Real time PCR มีค่าความไว 
และความจำาเพาะของการทดสอบที่  ร้อยละ 100 และ 92.4 ตามลำาดับ ค่าการทำานายโอกาสที่จะ
เป็นโรคเมือ่ผลการทดสอบเป็นบวกและค่าการทำานายโอกาสทีจ่ะเป็นโรคเมือ่ผลการทดสอบเป็นลบ 
ร้อยละ 100 ดงันัน้เทคนคิการตรวจด้วย Real time PCR จงึเป็นวิธทีีเ่หมาะสำาหรบัการตรวจคดักรอง  
ซึ่งเป็นทางเลือกในการเปิดให้บริการการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ในอนาคตเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น รองรับ
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การยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวจีากแม่สูล่กู และเพื่อให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้เริ่มต้นการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งจะมีโอกาสรักษาหายหรือหยุดยาได้ในอนาคต
ค�าส�าคัญ : Real-time PCR, HIV-1 DNA PCR, การติดเชื้อเอชไอวี, เทคนิคการตรวจเอชไอวี

1. บทน�า
 ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อ HIV รายแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 มีจำานวนผู้ติดเชื้อประมาณ 
440,000 คน (ข้อมูลกรมควบคุมโรค, พ.ศ.2560) จังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 
33,101 คน และยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่น จังหวัดเชียงรายพบอัตราความชุกของการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 
1.3 (พ.ศ. 2553) ในปี พ.ศ. 2538 พบหญงิตัง้ครรภ์ติดเชือ้สูงสุดถงึร้อยละ 2.29 และหากไม่มรีะบบ
การป้องกัน ร้อยละ 25-40 ของเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะติดเชื้อเอชไอวีด้วย ปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สูล่กูตามเป้าหมาย
ขององค์การอนามยัโลก คอื มอีตัราการตดิเชือ้ตำา่กว่าร้อยละ 2 (ร้อยละ 1.6 , พ.ศ. 2558) และม ี
แนวโน้มที่ลดลง เป็นผลให้องค์การอนามัยโลก รับรองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชีย 
และเป็นประเทศที ่ 2 ของโลกท่ีประสบความสำาเรจ็ในการยติุการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิจาก 
แม่สู่ลกู และได้มกีารมอบเกยีรตบัิตรให้ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุในการประชมุระดับสงู
ของสมชัชาแห่งสหประชาชาต ิว่าด้วยโรคเอดส์และเอชไอว ี(United Nations General Assembly 
Meeting on HIV/AIDS) ที่ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 

ทีผ่่านมามกีารศกึษามากมายเกดิขึน้ เพือ่รกัษาผูต้ดิเช้ือ HIV ซึง่มเีป้าหมายเดยีวกนัคอืการ
กำาจดัเชือ้ไวรสัและรกัษาให้หายขาด แต่ในปัจจบุบันยงัไม่มกีารรักษาทีเ่ป็นมาตรฐานท่ีจะรกัษาผู้ติด
เชือ้ HIV ให้หายขาด แต่กม็กีารผลติคดิค้นยาต้านไวรสัเกดิขึน้มากมาย ทำาให้คณุภาพชวีติของผูติ้ดเชือ้ 
ดีข้ึน ถึงแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถกดเชื้อไวรัสจนทำาให้ภูมิคุ้มกันกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เม่ือปี พ.ศ.2556 ความหวังใหม่ของการรักษา 
HIV ก็กลับมา ในกรณีของ “Mississippi baby” จากรายงานกรณีศึกษาที่ทำาให้ทั่วโลกเกิดความ
สนใจของวารสาร The New England Journal of Medicine ในปี พ.ศ.2556 “Absence of 
detectable HIV-1 Viremia after Treatment Cessation in an infant” การศกึษาผูป่้วยตดิเชือ้
ไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก (เด็กเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2553 คลอดก่อนกำาหนดที่อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ และ
ไมไ่ด้ ANC) และได้รับยาต้านไวรัสภายใน 30 ชัว่โมงหลังคลอด และรับยาตอ่เนือ่งจนอาย ุ18 เดอืน  
เมื่อมารดาพามาพบแพทย์อีกครั้งที่ 23 เดือน ตรวจ HIV-RNA ในกระแสเลือด และ Anti-HIV  
พบว่า ไม่พบการติดเชื้อไวรัส HIV ในกระแสเลือด และเป็นเช่นนี้จนถึงอายุ 30 เดือน ทางผู้วิจัย
จึงรายงานกรณีศึกษาดังกล่าวให้ทั่วโลกรับทราบ แต่แล้วเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีการ
รายงานว่าผูป่้วยรายนีต้รวจพบเชือ้ HIV อกีครัง้เมือ่อาย ุ46 เดือน หลังจากหยดุยาต้านไวรัสไป 2 ปี  
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แต่อย่างไรก็ตามรายงานนีไ้ด้จดุประกายความหวงัในการรกัษาผูต้ดิเชือ้ HIV ให้หายขาดได้ โดยเน้น
ทีเ่ริม่ยาต้านไวรสัให้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะทำาได้ ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นทีม่าการยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละ
ซฟิิลสิจากแม่สูล่กูตามเป้าหมายขององค์การอนามยัโลก ซ่ึงจำาเป็นต้องรู้ผลเร็ว และรักษาเร็ว เพ่ือนำาไป
สูก่ารยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สูลู่กอย่างแท้จริงในอนาคต

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี DNA PCR เป็นการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อ HIV 
ตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยัการติดเชือ้ HIV ทางห้องปฏบิติัการในเด็กทีอ่ายตุำา่กว่า 24 เดือน ตาม
คู่มือแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560 (แผนภูมิที่ 1)  
สำาหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 18-24 เดือน กำาหนดให้ตรวจด้วยวิธีทางซีโรโลยี กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดให้บริการตรวจ
วินิจฉัย HIV-1 DNA PCR ด้วยวิธี Nested DNA-PCR ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมีระยะ
เวลาแล้วเสรจ็ที ่7 วนัทำาการ ในปี พ.ศ.2559 สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ท่ีติดเช้ือ ด้วยวิธี Real Time PCR 
ซึ่งเป็นวิธีที่มีความถูกต้องแม่นยำาสูง และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาน้ีเพือ่ประเมนิการนำาเทคนคิ Real time PCR มาใช้ในการตรวจ 
HIV-1 Proviral DNA ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย โดยศึกษาจากกระบวนการ
ปฏบิตังิานทัง้ 2 วธิ ีเปรยีบเทียบระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่อการทดสอบ ซึง่จะเป็นประโยชน์สำาหรบั
การพิจารณาเลือกวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวจีาก 
แม่สูล่กู และเพื่อให้เด็กท่ีติดเชื้อ HIV ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด ซ่ึงจะมีโอกาส 
รักษาหาย หรือหยุดยาได้ในอนาคต

2. วิธีการ
 2.1 ดำาเนินการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation) ของการ
ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี HIV-1 Proviral DNA ด้วยเทคนิค Real-time PCR ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดนำ้ายาตรวจ HIV-1 DNA PCR ด้วยเทคนิค 
Real time PCR จากกลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่าง DNA ที่ส่งตรวจ HIV-1 DNA PCR 
ระหว่างปี พ.ศ.2555-2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ และร้อยละ
 2.2 ดำาเนนิการเปรยีบเทยีบระยะเวลาของกระบวนการตรวจวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ Nested  
PCR กับเทคนิค Real time PCR ทั้งหมดต่อ 1 ตัวอย่างทดสอบคิดเป็นนาที วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติความถี่ และร้อยละ ซึ่งเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี อ้างอิงจาก วิธีการตรวจของ 
กลุ ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
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กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยเตรียมตวัอย่าง DNA โดยใช้ชดุสกัดสำาเรจ็รูปยีห้่อ QIAsymphony 
DSP DNA Mini kit ปฏิบัติตามคู่มือชุดนำ้ายาสกัด 
  2.2.1. การตรวจ HIV-1 Proviral DNA โดยเทคนิค Nested PCR มีวิธีการ โดยย่อ 
ดังนี้ เป็นการเพ่ิมจำานวนสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี โดยใช้ชุดนำ้ายาจากศูนย์วิจัยทางคลินิก 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย ไพร์เมอร์ 2 คู่ 
ไพร์เมอร์คูแ่รกสำาหรบัตรวจหาเชือ้เอชไอวส่ีวน proviral DNA และไพร์เมอร์คูท่ี ่2 สำาหรบัตรวจหา 
ชิ้นส่วน DNA ของคนจากโครโมโซมคู่ที่ 5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ DNA ที่สกัดได้  
ทำาปฏกิริยิา PCR ตามเอกสารอ้างองิ หลงัจากสิน้สดุปฏิกริิยา PCR คร้ังแรก ทำา PCR คร้ังท่ี 2 ด้วยไพร์เมอร์ 
ที่จำาเพาะต่อเชื้อเอชไอวีจำานวน 1 คู่ แล้วตรวจสอบ ผลผลิต PCR โดยวิธี Electrophoresis ย้อม 
Gel ใน Ethidium bromide ตรวจสอบภายใต้แสง  UV รายงานผลบวกเมื่อพบทั้ง 2 band    คือ 
band ขนาด 130 bp ที่จำาเพาะต่อ HIV-1 proviral DNA และเมื่อพบ band ขนาด 397 bp ที่
จำาเพาะต่อยีนของคนแสดงว่าตัวอย่างมีคุณภาพดี
  2.2.2 การตรวจ HIV-1 Proviral DNA โดยเทคนิค Real time PCR มีวิธีการโดย
ย่อดงันี ้เป็นวธิกีารเพ่ิมปรมิาณสารพนัธุกรรมท่ีมีพืน้ฐานอยูบ่นการทำา PCR ท่ีเรยีกว่า quantitative 
real time polymerase chain reaction (qPCR) หรือ kinetic polymerase chain reaction 
(KPCR) เป็นการเพิม่และหาปรมิาณของสารพนัธกุรรมเป้าหมายทีม่สีารพนัธกุรรมจำาเพาะ ทีต้่องการ
ตรวจหามากกว่า 1 ตำาแหน่ง กส็ามารถตรวจหาได้ สามารถใช้ตรวจหาปรมิาณสารพนัธกุรรมได้โดย
อาศัยตัวติดตาม หรือ Probe ที่ติดสารเรืองแสงเป็นตัววัดปริมาณสารพันธุกรรมที่ได้จากการทำา
ปฏิกิริยา โดยใช้หลักการ Linear Probe หรือ TaqMan Probe คือ ในสภาวะปกตินั้นสารเรืองแสง 
(Fluorescence) จะถกูยบัยัง้การเรอืงแสงไว้ด้วยตวัยบัยัง้ (quencher) ในขณะที ่probe ขดตวัอยู่
ด้วยกัน ในระหว่างขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม probe จะทำาการจับกับ DNA เป้าหมาย
ที่มีเบสคู่สมกันที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส และที่ขั้นตอนนี้เอนไซม์ Taq Polymerase 
จะใช้ exo-nuclease activity ในการตดัแยกสารเรอืงแสงออกจากตัวยบัยัง้ จะทำาให้ตวัยับยัง้หลดุ
ออกไป ทำาให้สารเรืองแสงสามารถส่งสัญญาณออกมาและตรวจวัดโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ Real 
time PCR machine อุณหภูมิที่ใช้ในการ hybridize นั้น ต้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการต่อสาย
เพ่ือเพิ่มความจำาเพาะในปฏิกิริยา TaqMan probe นี้สามารถใช้เพื่อแยกความหลากหลายทาง
พันธุกรรมได้ รายการงานผลว่าพบสารพันธุกรรมของไวรัส HIV-1 เมื่อ ตัวอย่างผู้ป่วยที่ตรวจพบ 
Ct value ทั้ง 2 gene (Cut off < 45) และรายงานว่าไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัส HIV-1 เมื่อ
ตรวจพบ Ct value เฉพาะ RNaseP เพียงยีนเดียว
 2.3. ดำาเนนิการเปรียบเทยีบต้นทนุต่อหน่วยของการตรวจวเิคราะห์ด้วยวิธ ีNested PCR 
และ Real time PCR วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ และร้อยละ
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3. ผลและอภิปราย
 3.1 จำานวนและปรมิาณตวัอย่าส่งตรวจ HIV-1 DNA PCR ท่ีส่งมาตรวจ ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายระหว่างปี พ.ศ. 2551-2560 มีปริมาณตัวอย่างส่งตรวจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
120 รายต่อปี และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ (แผนภูมิที่ 1) 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจำานวนและปริมาณตัวอย่าส่งตรวจ HIV-1 DNA PCR ที่ส่งมาตรวจ ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายระหว่างปี พ.ศ.2551-2560

 3.2 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ (Method Validation) ของการตรวจ
วเิคราะห์ HIV-1 Proviral DNA ด้วยเทคนคิ Real-time PCR ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่1/1 
เชยีงราย ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุชดุนำา้ยาตรวจวเิคราะห์ จากกลุม่ห้องปฏบิตักิารทางคลนิกิ สถาบนั
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ตัวอย่าง DNA ที่ส่งตรวจ HIV-1 
DNA PCR ระหว่างปี พ.ศ.2555-2560 จำานวน 308 ตัวอย่าง พบว่าชุดนำ้ายาดังกล่าวสามารถใช้ได้
กับเครื่อง Real Time PCR ยี่ห้อ Bio-Rad รุ่น CFX96 อายุการใช้งาน 2 ปี 
  3.2.1 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบจากตัวอย่าง DNA ทีเ่คยให้บรกิารตรวจและ
รายงานผลไปแล้วด้วยวิธี Nested PCR (Gold standard) จำานวน 308 ตัวอย่าง กับวิธี Real-time 
PCR พบว่า ความจำาเพาะของวิธีทดสอบ (Specificity) เท่ากับร้อยละ 92.4 และมีความไวของวิธี
การทดสอบ (Sensitivity) เท่ากับร้อยละ 100 (ตารางที่ 1,2)
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวิธี Nested PCR และ Real-time PCR

วิธีกำรทดสอบ
ผลกำรทดสอบ (ตัวอย่ำง)

รวม (ตัวอย่ำง)
Positive Negative

Nested PCR 4 304 308

Real-time PCR 27* 281 308

*หมายเหตุ : ผลการทดสอบ Real-time PCR รายงาน Positive Cut off Ct < 45
         
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นยำา

*หมายเหตุ : True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ 
       False Negative (FN)

 3.3 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาของกระบวนการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ด้วยเทคนคิ 
Nested PCR และเทคนิค Real time ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าการใช้เทคนิค Real time PCR 
สามารถลดระยะเวลาการทำางานได้ 2 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อนำามาทดสอบกับตัวอย่างคนไข้ 10 ราย 
พร้อมกัน พบว่าระยะเวลาในการทำาด้วยวิธี Nested DNA-PCR อยู่ที่ 4 วัน ส่วนวิธี Real time 
PCR อยู่ที่ 2 วัน และจากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่า วิธี Real time PCR สามารถลดระยะเวลา
ของกระบวนการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ได้ 4 กระบวนการคิดเป็นร้อยละ 40

Positive Negative

TP FP

4 23

FN TN

0 281

4 304 616

Re
al

-ti
m

e 
PC

R

Positive 27

Negative 281

รวม

Evaluated 

Method

Gold standard Method

รวมNested PCR

ผลตรวจบ่งชี�
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 แผนภูมทิี ่2 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาของกระบวนการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ด้วย
เทคนิค Nested PCR และเทคนิค Real time PCR

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระยะเวลาของกระบวนการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ด้วยเทคนิค 
Nested PCR และเทคนิค Real time PCR

กระบวนกำร HIV-1 Proviral DNA Nested DNA-
PCR (นำที)

Real time 
PCR (นำที)

กระบวนการที่ 1 การเตรียมตัวอย่าง DNA โดยใช้ชุดสกัดส�าเร็จรูป 45 45

กระบวนการที่ 2 เตรียม Reaction mixture ครั้งที่ 1 10 10

กระบวนการที่ 3 เติมตัวอย่าง DNA 3 3

กระบวนการที่ 4 น�าไปเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ซึ่งตั้ง

                     โปรแกรมการท�างานไว้
90 90

กระบวนการที่ 5 เตรียม Reaction mixture ครั้งที่ 2 10 -

กระบวนการที่ 6 เติมผลผลิตที่ได้จาก การท�า PCR ครั้งที่ 1 3 -

กระบวนการที่ 7 น�าไปเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

                     ซึ่งตั้งโปรแกรมการท�างานไว้
80 -

กระบวนการที่ 8 การตรวจสอบผลผลิตโดย Gel electrophoresis 

                     รวมกระบวนการเตรียม Gel electrophoresis
60 -

กระบวนการที่ 9 ตรวจสอบผลที่ได้/วิเคราะห์ผลการทดสอบ 10 5

กระบวนการที่ 10 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 5 5

รวมระยะเวลำกำรทดสอบทั้งหมด 316 158
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 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Nested PCR และ 
Real time PCR พบว่าวิธีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Nested PCR มีการราคาสูงกว่าเทคนิค 
Real time PCR ร้อยละ 12 เมือ่คดิอัตราค่าตรวจวเิคราะห์ต่อ 1 ตัวอย่างทดสอบ ซึง่เทคนคิ Nested 
PCR ประกอบด้วยตัวอย่างทดสอบและตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำานวน 4 ตัวอย่าง คือ Negative  
control 1 ตัวอย่าง, Positive Control 2 ตัวอย่าง  และ Reagent Control 1 ตัวอย่าง  
ส่วนเทคนิค Real time PCR ประกอบด้วยตัว ตัวอย่างทดสอบและอย่างควบคุมคุณภาพ จำานวน 
7 ตัวอย่าง คือ Negative control 3 ตัวอย่าง ที่ความเข้มข้น 125, 625 และ 3125 Copies/µl  
ตามลำาดับ, Positive Control 3 ตัวอย่าง ที่มี DNA ของไวรัสเอชไอวี ปริมาณ 1, 5 และ 25 
Copies/ µl ตัวอย่างควบคุมคุณภาพทั้ง 2 ชนิดเตรียมโดยกลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ความเข้มข้น 125, 625 และ 3125 
Copies/µl ตามลำาดับ (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Nested PCR 
และ Real time PCR

รำยกำรน�้ำยำทดสอบ
เฉลี่ยต่อ 1 หน่วย 

(บำท)

สรุปรำคำที่ใช้รวม ตัวอย่ำงควบคุมคุณภำพ 

ต่อ 1 ตัวอย่ำงทดสอบ

Nested Real time

ชุดสกัด DNA 168.22 168.22 168.22

ชุดน�้ายา Probe/ Primer  

(จาก สชพ)
0 0 0

Nuclease Free Water 0.28 1.40 2.24

IMMOLASE™ DNA  

Polymerase 
48.15 240.75 0.00

KAPA Master mix 37.45 0.00 299.60

10XTBE buffer 2.68 2.68 0.00

Agarose Gel 34.24 34.24 0.00

Ethidium bromide 0.30 0.30 0.00

อุปกรณ์ ประกอบ plasticware  ต่างๆ

- Nested 228.00 228.00 0.00

- Real time 122.00 0.00 122.00

รวมต้นทุน 675.58 592.06
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สรุปผลการศึกษาพบว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ได้ดำาเนินการเปิดให้
บริการตรวจวิเคราะห์ HIV 1 Proviral DNA ในเด็กทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 โดยใช้วธิ ีNested PCR และเป็นหน่วยงานภาครัฐทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสำานกังานหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ สามารถเบิกค่าตรวจวิเคราะห์ได้ตามสิทธิกองทุนเอดส์ในราคาตัวอย่างละ 1,000 บาท  
มีปริมาณตัวอย่างส่งตรวจโดยเฉลี่ยนอยู่ท่ี 120 รายต่อปี และเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของการ
ส่งตัวอย่างพบว่าการส่งตรวจ HIV 1 Proviral DNA มีแนวโน้มลดลง (แผนภูมิที่ 1) เนื่องจากช่วงปี 
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบ HIV-1 DNA PCR ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่
ติดเชื้อ HIV เช่นกัน และมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ให้รองรับการตรวจโดยใช้กระดาษ
ซับเลือด (Dried blood spot ; DBS) ซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งด้านการขนส่ง และระยะเวลา
ในการการเก็บรักษา แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่
ใกล้เคียงถึงร้อยละ 60 ส่งตรวจรายการทดสอบ HIV-1 DNA PCR ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย ทั้งในกรณีเป็นเด็กทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV และกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่
ซึ่งทดสอบด้วยวิธีตามแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการสำาหรับผู้ใหญ่และ
เด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป แล้วให้ผลไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น 

ทั้งน้ี การตรวจ HIV 1 Proviral DNA โดยเทคนิค Nested PCR ศูนย์วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ประกันเวลาการตรวจวิเคราะห์ที่ 7 วันทำาการ สามารถแจกแจง
กระบวนการในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Nested PCR ได้เป็น 10 กระบวนการ และใช้ระยะ
เวลาในการตรวจทั้งสิ้น 316 นาที หรือ 5 ชั่วโมง 16 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจด้วยเทคนิค 
Real time PCR สามารถลดกระบวนการตรวจวเิคราะห์ลงได้ถงึ 4 กระบวนการ (แผนภมูทิี ่2) ซ่ึงใช้
เวลาในการตรวจทั้งสิ้น 158 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 38 นาที คิดเป็นร้อยละ 50 (ตารางที่ 3) และเมื่อ
เปรียบเทียบในด้านต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์พบว่า เทคนิค Real time PCR มีต้นทุนต่อ 1 ตัวอย่าง
ทดสอบทีร่วมตวัอย่างควบคมุคณุภาพแล้ว ตำา่เทคนคิ Nested PCR ถงึร้อยละ 12 แต่อย่างไรกต็าม
จากผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ ที่ดำาเนินการตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย พบว่าการตรวจด้วยเทคนิค Real time PCR มีค่าความจำาเพาะของวิธี
ทดสอบที่ร้อยละ 92.4 และมีความไวของวิธีการทดสอบที่ร้อยละ 100 ซึ่งการทดสอบที่มีค่าความ
ไวสงู และความจำาเพาะตำา่ จะมโีอกาสเกดิผลบวกปลอมมาก แต่มปีระโยชน์ในการแยกตัวอย่างท่ีให้
ผลลบได้อย่างแม่นยำา จึงเป็นวิธีที่เหมาะสำาหรับการตรวจคัดกรอง (Screening test) ซึ่งค่าทำานาย
ผลบวก Positive predictive value (PPV) เท่ากบัร้อยละ 14.8 หมายความว่า ถ้าการตรวจด้วยวธิี 
Real time PCR ให้ผลบวก โอกาสเกดิผลบวกจริงมีความเป็นไปได้ร้อยละ 14.8 แต่ถ้าการตรวจเป็น
ผลลบ โอกาสเกิดผลลบจริงที่ร้อยละ 100 แต่อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความชุกของการติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจากกรณีศึกษาของ “Mississippi baby” 
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ท่ีได้จุดประกายความหวังในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ให้หายขาดได้ โดยเน้นที่เริ่มยาต้านไวรัสให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้นั้น ในฐานะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เป็นหน่วยงานให้
บริการตรวจวิเคราะห์จึงมีส่วนสำาคัญ และจำาเป็นอย่างมากในกระบวนการรักษาผู้ป่วย HIV และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งควรดำาเนินการตรวจวิเคราะห์และ
รายงานผลการตรวจวเิคราะห์ให้ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว ดังนัน้ การนำาเทคนคิ Real time PCR 
มาใช้จึงเป็นทางเลือกในการเปิดให้บริการการตรวจ HIV-1 Proviral DNA ในอนาคตเพื่อให้ได้ผล
การทดสอบทีถ่กูต้องและรวดเรว็มากขึน้ เพือ่รองรบัการยติุการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวจีากแม่สู่ลูกและ
เพือ่ให้เดก็ทีต่ดิเชือ้ HIV ได้เริม่ต้นการรกัษาด้วยยาต้านไวรัสให้ได้เร็วทีสุ่ด ซ่ึงจะมโีอกาสรักษาหาย
หรือหยุดยาได้ในอนาคต
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การวิเคราะห์ยาเม็ดอัลปราโซแลม โดยใช้กาเฟอีนแทนไตรอะโซแลม

นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ, นายวิชัย ปราสาททอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

 การทดสอบปริมาณอัลปราโซแลมในยาเม็ดอัลปราโซแลมโดยใช้วิธีตามต�ารายา USP 36 
เป็นมาตรฐานการทดสอบ ก�าหนดให้ใช้สารไตรอะโซแลมเป็นสารมาตรฐานภายใน แต่เนื่องจาก
ไม่มีสารดังกล่าว ห้องปฏิบัติการยาจึงได้ใช้สารกาเฟอีนเป็นสารทดแทน โดยทดสอบวิธีดังกล่าว
ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง Agilent รุ่น 1100  คอลัมน์ vertisepTm UPS 
silica, 4.6 x 250, 5 µm  สารเคลื่อนที่เป็น อะซิโตไนไตรล์  คลอโรฟอร์ม บิวทิลแอลกอฮอล์  น�้า 
และกรดอะซิติก ในอัตราส่วน 850:80:50:20:0.5 ด้วยอัตราการไหล 2.0 มิลลิลิตรต่อนาที ฉีด
สาร 20 ไมโครลิตร ตรวจวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ผลการทดสอบพบว่า  
ช่วงความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น  4 – 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรให้ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (R2) เป็น 0.9998 เวลาการถูกชะออกส�าหรับกาเฟอีนและอัลปราโซแลม ที่ 3.7 และ 
15.2 นาที ตามล�าดับ การกู้คืนร้อยละ อยู่ในช่วง 98.70 - 99.60%  ความเที่ยงในการท�าซ�้าให ้
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ (RSD) น้อยกว่า 2.0  ค่าการแยกของสารทั้งสองเท่ากับ 15 และ 30 
ตามล�าดับ กราฟที่ได้มีความสมมาตร โดยมีค่าเทลลิ่งน้อยกว่า 2.0 ทั้งสองชนิด จึงสรุปได้ว่าการน�า
สารกาเฟอีนมาใช้แทนสารไตรอะโซแลมในการวิเคราะห์หาปริมาณอัลปราโซแลมยาเม็ดให้ผลการ
ทดสอบที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบตามต�ารายา สามารถใช้ท�าการทดสอบ
ปริมาณตัวยาในตัวอย่างยาเม็ดอัลปราโซแลมได้

ค�ำส�ำคัญ: อัลปราโซแลม มาตรฐาน USP 36
 
Analysis of alprazolam tablets by using triazolam instead of caffeine
Determination of alprazolam in tablets is performed by using the Pharmacopoeia, USP 
36, as an analytical method which requires triazolam as an internal standard. Since 
Drug Laboratory lacks this substance,  caffeine has been substituted for triazolam 
in this method. The method was validated by high performance liquid Chromatog-
raphy using Agilent Model 1100 , column vertisepTm UPS silica, 4.6 x 250,5um , the 
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mobile phase consisted of mixure of acetronitrile, chloroform,  butylalcohol water, 
acetic acid in a ratio of 850: 80: 50: 20: 0.5  at a flow rate of 2.0 ml/min, injection 
of 20 microlite.  The UV detector is operated at 254 nm. The results showed that 
linearity for detector response was observed in the concentration range of 4 - 40 
mcg / ml. Correlation coefficient (r) for calibration curve of Alprazolam was 0.9998 
.Retention times for caffeine and alprazolam were 3.7 min and 15.2 min respectively. 
Percent recovery for Alprazolam was 98.70 – 99.60. The percent RSD for repeatability 
was less than 2.0 . On conclusion the method which using caffeine substituted for 
triazolam is valid and relies on the Pharmacopoeia, therefore it can be used for 
analyzing alprazolam tablets

Keywords : alprazolam, standard method, USP 36
*Corresponding author 
E-mail: peangjai.w@dmsc.mail.go.th

1. บทน�ำ
 อลัปราโซแลม (Alprazolam) เป็นยาท่ีจดัอยูใ่นกลุม่เบนโซไดอาซปีีน (Benzodiazopine)  
ใช้ส�าหรับรักษาอาการวิตกกังวลท�าให้สงบ ระงับ และช่วยให้นอนหลับ  โดยผู้ที่มีสิทธิสั่งจ่ายยา 
ดังกล่าว ต้องเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์เท่านั้น ยาอัลปราโซแลมที่ใช้ในการแพทย์มีอยู ่
ด้วยกัน 3 ขนาด คือ ขนาด 0.25 มิลลิกรัม ขนาด 0.5 มิลิกรัม และขนาด 1.0 มิลลิกรัม โดยขนาด
ในการใช้ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็น
รายๆ ไป เช่นในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับเนื่องจากเครียด แพทย์อาจจะให้ยาอัลปราโซแลม  
ขนาด 0.25 มิลลิกรมั หรอืในผูป่้วยที่เลกิยาเสพติดแพทย์อาจจะตอ้งให้ยาขนาด 0.5 มิลลกิรมั หรอื 
1.0 มลิลกิรมั เป็นต้น ยาตวันีเ้ป็นยาออกฤทธิเ์รว็ มฤีทธิต่์อจิตประสาท หากรับประทานติดต่อกนัเป็น
เวลานานจะท�าให้เกิดการติดยาทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งหากหยุดยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือ
ถอนยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว ซึมเศร้า เป็นโรคจิต หรืออาจถึงกับชักได้ หากต้อง
รับประทานกับยาตัวอื่น เช่น ยากดหรือกระตุ้นประสาท หรือยาคุมก�าเนิด ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน 
เนือ่งจากมยีาหลายชนิดท่ีมปีฏิกริยิาต่อระดับยาอัลปราโซแลม ในกระแสเลอืดจนท�าให้เกดิอนัตราย
อย่างรนุแรงได้ และหากรบัประทานยาดงักล่าวพร้อมกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จะท�าให้กดประสาท
มากขึ้นและอาจกดการหายใจส่งผลให้เสียชีวิตได้ การควบคุมคุณภาพของยาให้มีให้มีปริมาณยา
อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดถูกต้องจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ต�ารายาสากล USP ได้ก�าหนดวิธีทดสอบคุณภาพ
ปริมาณตัวยาส�าคัญ (Assay) ของยาเม็ดอัลปราโซแลม ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว
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ความดันสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) โดยมีสารละลายตัวพา 
(mobile phase) เป็นสารละลายผสมระหว่างอะซิโตรไนไตรน์ (acetronitrile) คลอโรฟอร์ม   
(chloroform) บิวทิลอัลกอฮอล์ (butyl alcohol) น�้า (water) และกรดอะซิติก (glacial 
acetic acid) ในอัตราส่วน 850 : 80 : 50 : 20 : 0.5 ตามล�าดับ  และใช้สารไตรอะโซแลม  
(triazolam) เป็นสารละลายมาตรฐานภายใน (internal standard)  ซึ่งสารไตรอะโซแลมจัดเป็น
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2  ในปีงบประมาณ 2558 ห้องปฏิบัติการยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่นได้ร่วมทดสอบคณุภาพยาเมด็อลัปราโซแลมทีใ่ช้ในโรงพยาบาลทัว่ประเทศกบัส�านกัยาและ
วตัถเุสพตดิ ซึง่เดมิยานีก้ระทรวงสาธารณสขุจัดเป็นวัตถอุอกฤทธิใ์นประเภทที ่4 ตาม พ.ร.บ.วตัถทุี่
ออกฤทธิต่์อจติและประสาท พ.ศ.2518 แต่เนือ่งจากมกีารน�ายาเมด็อลัปราโซแลมไปใช้ในทางทีผิ่ด  
ก่อคดีมากมายกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เปล่ียนแปลง
ประเภทวตัถอุอกฤทธิ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 ซึง่ยกระดบัการควบคมุอลัปราโซแลม จากวัตถอุอกฤทธ์ิ 
ในประเภท 4 ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก�าหนด
ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธ์ิ ที่ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน 
ชัน้หนึง่ในสาขาทนัตกรรม (ผูป้ระกอบวชิาชีพทันตกรรม) หรอืผูป้ระกอบการบ�าบดัโรคสัตว์ ชัน้หนึง่ 
(ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2555 
ซึง่จะมผีลท�าให้ผูป้ระกอบวชิาชพีทุกรายต้องขอรบัใบอนญุาตให้มไีว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึง่วตัถอุอกฤทธิ ์จงึจะมไีว้ในครอบครอง อลัปราโซแลมและไตรอะโซแลม ได้ โดยประกาศฯ ทัง้สอง
ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไปนั้น ท�าให้มีการควบคุมการผลิต
และการจ�าหน่ายอย่างจริงจัง ท�าให้การด�าเนินการจัดหาสารมาตรฐานดังกล่าวยากยิ่งขึ้น ท�าให้
ไม่มีสารไตรอะโซแลม เพื่อใช้เป็น internal standard ในการทดสอบ การทดสอบเชิงปริมาณด้วย
เทคนิค HPLC โดยใช้ internal standard เป็นวธิทีีใ่ช้หาปรมิาณสารได้ถกูต้องแม่นย�า และเป็นการ
ควบคุมคุณภาพของการทดสอบในแต่ละขั้นตอนเพื่อลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการทดสอบ   
การเลอืกใช้ชนดิใดเป็น internal standard ในการทดสอบสารชนดิต่างๆ นัน้ สารทีจ่ะเป็น internal 
standard ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. สารนั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับสารที่จะวิเคราะห์
 2. สารนั้นต้องถูกชะออกมาจากคอลัมน์
  3. สารนัน้ต้องให้พกีทีแ่ยกอยูต่่างหาก โดยพีกจะไม่ซ�า้หรือเหล่ือมทบักบัพีกอืน่ๆ และอยู่
ใกล้กับพีกที่ต้องการหา
  4. สารนั้นต้องไม่ท�าปฏิกิริยากับสารที่เกี่ยวข้อง
  5. สารนั้นต้องมีความบริสุทธิ์
 เน่ืองจากสารมาตรฐานไตรอะโซแลมดังกล่าวมีราคาแพงและไม่เป็นที่นิยมในการใช้ 
และจัดหาได้ยาก โดยปกติห้องปฏิบัติการจะได้รับการสนับสนุนจากส�านักยาและวัตถุเสพติด 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ในปีดังกล่าวพบว่าไม่มีการน�าสารดังกล่าวเข้ามา ท�าให้ไม่มีสาร 
ดังกล่าวในการใช้ทดสอบคุณภาพยาเม็ดอัลปราโซแลม จากปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การทดสอบเป็น
ไปตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานก�าหนด ห้องปฏิบัติการจึงท�าการส�ารวจชนิดของสารในห้อง
ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นสาร internal standard ในการทดสอบคุณภาพยาเม็ด 
อัลปราโซแลมได้ พบว่าว่ามีสารที่น่าจะมาใช้แทนสารไตรอะโซแลม ทั้งในเรื่องปริมาณที่เพียงพอ  
ความบริสุทธิ์ คุณสมบัติการละลายและอื่นๆ ที่น่าจะใช้ทดแทนได้มี 2 ชนิดคือไดอะซีแพม  
(diazepam) และกาเฟอีน (caffeine) ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกันดังรูปที่ 1-3  

 

 รูปที่ 1  โครงสร้าง alprazolam   รูปที่ 2  โครงสร้าง traizolam

 รูปที่ 3  โครงสร้าง diazepam   รูปที่ 4  โครงสร้าง caffeine

 น�าสารดังกล่าวมามาท�าการทดสอบเพื่อดูลักษณะของพีกและเวลารีเทนของสารที่ถูกชะ
ออกมาจากคอลัมน์ โดยใช้สภาวะการทดสอบเดียวกันกับการทดสอบยาเม็ดอัลปราโซแลมตาม
มาตรฐาน USP36 เมื่อคัดเลือกชนิดของสารได้แล้วจึงท�าการทวนสอบความถูกต้องของวิธี เพ่ือ
พิสูจน์ความใช้ได้ของสารดังกล่าว โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อหาสารทดแทนสารไตรอะโซแลมในการ
ใช้เป็น internal standard ในการหาปริมาณยาเม็ดอัลปราโซแลม ตามมาตรฐานต�ารายาสากล 
USP36
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2. วัสดุและวิธีกำร
 2.1 สำรเคมีและสำรมำตรฐำน 
 สารเคมี : acetronitrile , water water เป็น HPLC grade  chloroform , butyl alcohol , 
glacial acetic acid เป็น AR grade  
 สารมาตรฐาน : alprazolam USP RF, Triazolam USP RF, caffeine HPLC grade 
purity > 99%, diazepam DMSc RF
 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
  เครื่องชั่ง ความละเอียด 0.0001 กรัมและ 0.01 มิลลิกรัม, . high performance liquid 
chromatograph (HPLC) with UV/PDA detector : ผลติภัณฑ์ ของ Agilent, Germany, Model 
Agilent 1100 , HPLC Column Zobax silica , 5 µm, 4.6 × 250 mm,  filter: Nylon 0.45 
µm , เครื่องแก้ว class A 
ตัวอย่าง : ตัวอย่างยาเม็ดอัลปราโซแลม ขนาด 0.25 , 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม  
 2.3 วิธีกำรทดสอบ 
สภาวะของระบบโครมาโทกราฟ (HPLC)
คอลัมน์: HPLC Column silica,5 µm,4.6 × 250 mm 
อุณหภูมิของคอลัมน์: 50 องศาเซลเซียส 
อัตราการไหล : 2.0 ml/min
สารละลายตัวพา : acetronitrile : chloroform :butyl alcohol : water : acetic acid 
(850:80:50:20:0.5)
เครื่องตรวจวัด : PDA 210 nm 
ปริมาตรที่ฉีด : 20 µl 
ข้อก�าหนด System suitability 
The resolution between alprazolam and triazolam (caffeine) is not less than 2.5. 
The tailing factor for the analyte peak is not more than 2.0 
The relative standard deviation for replicate injections is not more than 2.0%.
 2.4 กำรเตรียมสำรละลำย
 2.4.1 การเตรียม   standard solution caffeine : ชั่งสารมาตรฐาน กาเฟอีน ประมาณ 
25 มิลลิกรัม (ให้ทราบน�้าหนักท่ีแน่นอน) ลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร 
เติมตัวท�าละลาย  aetronitrile ประมาณ 50 มิลลิลิตร เขย่าจนละลายหมด เจือจางด้วย 
ตัวท�าละลายจนครบปริมาตร  (stock standard caffeine 0.25 mg/ml)
 การเตรียม internal  standard solution caffeine ส�าหรบัการยนืยนัพกี : ดดูสารละลาย 
standard solution caffeine 10 มิลลิลิตรลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตรละลาย
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และปรับปริมาตรด้วยตัวท�าละลาย aetronitrile กรองผ่านแผ่นกรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตร 
(standard caffeine 0.025 mg/ml)
 การเตรียม  standard solution caffeine ส�าหรบัการยนืยนัพกี : ดดูสารละลาย internal   
standard solution caffeine 5 มิลิลิตริลงใน volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตรละลาย
และปรับปริมาตรด้วยตัวท�าละลาย aetronitrile กรองผ่านแผ่นกรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตร  
(standard diazepam 0.0025 mg/ml)
 2.4.2 การเตรียม  standard solution diazepam : ชั่งสารมาตรฐาน diazepam  
ประมาณ 25 มิลลิกรัม (ให้ทราบน�้าหนักที่แน่นอน) ลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร 
เตมิตัวท�าละลาย aetronitrile ประมาณ 50 มลิลลิติร เขย่าจนละลายหมด เจือจางด้วยตัวท�าละลาย
จนครบปริมาตร  (stock standard diazepam 0.25 mg/ml)
 การเตรยีม  standard solution diazepam ส�าหรบัการยนืยนัพกี : ดดูสารละลาย standard  
solution diazepam 10 มิลลิลิตรลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตรละลาย 
และปรับปริมาตรด้วยตัวท�าละลาย aetronitrile กรองผ่านแผ่นกรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตร  
(standard diazepam 0.025 mg/ml)
 2.4.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานอัลปราโซแลม : ชั่งสารมาตรฐานอัลปราโซแลม 
ประมาณ 25 มิลลิกรัม (ให้ทราบน�้าหนักที่แน่นอน) ลงใน volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร
เติม Internal standard solution caffeine ประมาณ 20 มิลลิลิตร เขย่าจนละลายหมด เจือจาง 
ด้วย Internal standard solution จนครบปริมาตร ปิเปตสารละลายท่ีได้ 5 มิลลิลิตรลงใน  
volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตรละลายและปรับปริมาตรด้วยตัวท�าละลาย  aetronitrile 
กรองผ่านแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร (standard alprazolam and  0.025 mg/ml)
 2.4.4 การเตรียมสารละลายตัวอย่างในการหาปริมาณตัวยาส�าคัญ (Content of active 
ingredient) ชั่งตัวอย่างยาไม่น้อยกว่า 20 เม็ดหาน�้าหนักเฉลี่ยเม็ดยา น�าเม็ดยามาบดให้ละเอียด
แล้วน�าไปชั่งให้มีปริมาณตัวยาอัลปราโซแลม 5 มิลลิกรัม ลงใน volumetric flask ขนาด 200 
มิลลิลิตร เติมน�้า 0.4 มิลลิลิตรเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ 2 นาทีให้เนื้อยาละลาย  เติม Internal standard 
solution  20 มิลลิลิตร  น�าไปเขย่า 10 นาทีปรับปริมาตรด้วยตัวท�าละลาย  aetronitrile กรอง
ผ่านแผ่นกรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตรลงในขวดส�าหรับฉีดสาร
 2.5 กำรตรวจสอบหำสภำวะรีเทนชั่นไทม์ที่สำรแต่ละชนิดถูกชะออกคอลัมน์
 ทดสอบเอกลกัษณ์ของสารโดยการฉดีสารมาตรฐานแต่ละชนดิ ได้แก่ caffeine diazepam 
alprazolam triazolam โดยใช้สภาวะการทดสอบเดียวกันกับการทดสอบยาเม็ดอัลปราโซแลม 
ตามมาตรฐาน USP36 ดูลักษณะของพีกและเวลารีเทนของสารที่ถูกชะออกมาจากคอลัมน์  
เพื่อพิจารณาหาสารที่เหมาะสม
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 2.6 กำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีทดสอบ
 ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method validation) ในหัวข้อต่อไปนี้
 2.6.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy) 
 ทดสอบความแม่นของวิธีโดยน�าผงยาท่ีทราบปริมาณตัวยาส�าคัญชั่งน�้าหนักที่แน่นอน 
ให้มปีรมิาณยา 2.5 mg ใส่ลงใน volumetric flask 200 ml แล้วมาเติมสารมาตรฐานอลัปราโซแลม 
ลงไป (Spiked sample) 2.5 mg ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน  รวมแล้วจะมีเนื้อยา 5 mg เติมน�้า 
0.4 ml เขย่าและตัง้ทิง้ไว้ประมาณ 2 นาท ีเตมิ  internal standard solution 20 ml  เขย่า 10 นาที  
ละลายและปรับปริมาตรด้วย acetronitrile กรองผ่าน filter 0.45 ไมครอน น�าไปทดสอบ
ด้วย HPLC ท�าการทดสอบเช่นเดียวกันจ�านวน 10 ซ�้า เพ่ือค�านวณค่าร้อยละของการคืนกลับ  
(% recovery) ของแต่ละขวด  หาค่าเฉลีย่ร้อยละของการคนืกลบั (%mean recovery) และค่าร้อยละ 
ของค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ (%Relative Standard Deviation, %RSD) โดยทีค่่าเฉล่ียร้อยละ 
ของการคืนกลับของอัลปราโซแลมในรูปแบบ ยาเม็ด ต้องอยู่ในช่วง 98.0-102.0 และค่า %RSD 
ไม่เกิน 2.0 
 2.6.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision) 
  2.6.2.1 ความท�าซ�้าได้ (Repeatability) วิเคราะห์ปริมาณตัวยาส�าคัญในตัวอย่าง 
ยาเม็ดอัลปราโซแลมโดยทดสอบตัวอย่างชนิดเดียวกันในวันและสภาวะเดียวกัน ค�านวณปริมาณ 
อัลปราโซแลมต่อหน่วย ค่าเฉลี่ย และ %RSD โดย %RSD ต้องไม่เกิน 2.0
 2.6.2.2 Intermediate Precision วเิคราะห์ปรมิาณตัวยาส�าคญัในตัวอย่างตัวอย่างยาเมด็
อัลปราโซแลมโดยทดสอบตัวอย่างชนิดเดียวกัน โดยเปลี่ยนวัน และเปลี่ยนเครื่อง HPLC ค�านวณ
ปริมาณอัลปราโซแลมต่อหน่วย ค่าเฉลี่ย และ %RSD โดย %RSD ต้องไม่เกิน 2.0 
 2.6.3 การทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ (Linearity and Range)
  เตรียมสารละลายมาตรฐานอัลปราโซแลม โดยใช้ caffeine เป็น internal standard ให้
มีความเข้มข้น 1, 2, 3, 5. 10, 20, 30, 40 มิลลิกรัมลิตร โดยเตรียม ความเข้มข้นละ 3 ซ�้า กรอง
สารละลายผ่านแผ่นกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร น�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ศึกษา ความ
สมัพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและพืน้ทีใ่ต้พกี สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นกบัพ้ืนทีใ่ต้พีก  
ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient, r) ซึ่งต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.995 
 2.6.4 ขีดจ�ากัดในการตรวจพบ (Limit of Detection ; LOD) 
 ทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นต�่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ แต่ไม่สามารถแสดงปริมาณได้
อย่างความถกูต้อง เป็นค่าทีต่่างจากค่าศนูย์ ในการศกึษานีน้�าข้อมลูจาก calibration curve มาหา
ค่าประมาณ LOD โดย LOD = 3SD , LOQ=10SD ได้ค่า LOD=0.84 ppm, LOQ = 2.03 ppm  
แล้วเตรียมสารให้มีความเข้มข้นเท่ากับท่ีค�านวณได้ จ�านวน 10 ตัวอย่าง น�าไปทดสอบต้องได้ค่า
สัญญาณทั้ง 10 ตัวอย่าง โดยมีสัญญาณมากกว่า 3 เท่าของ base line (signal/noise ratio, S/N 
ratio)
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 2.6.5 ขีดจ�ากัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation , LOQ) ขีดจ�ากัดในการวัด
เชิงปริมาณ คือ ทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นต�่าสุดของสารที่ทดสอบ ซึ่งสามารถหาปริมาณได้
โดยที่มีความแม่นและความเที่ยงเป็นที่ยอมรับ วิธีในการรายงานผลที่ความเข้มข้นต�่าสุดที่ มีความ
แม่น ความเที่ยง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ในการศึกษานี้น�าข้อมูลจาก calibration curve มาหาค่า
ประมาณ LOQ = 10SD น�าค่าที่ได้ท�าการทดสอบเป็นจุดต�่าสุดของช่วงความเข้มข้นซึ่งเมื่อน�ามา
ประเมินจากค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Correlation coefficient, r) ซึง่ต้องมค่ีาไม่น้อยกว่า 0.995 
 2.6.6 การทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
 การทดสอบเทยีบกบัวธิมีาตรฐานท�าโดยการเตรียมตัวอย่างชนดิเดียวกนัจ�านวน 20 ซ�า้ โดย
แบ่ง 10 ครั้งแรก เตรียมตามวิธีมาตรฐาน USP 36 ซึ่งใช้สารมาตรฐาน triazolam เป็น internal 
standard และ อีก 10 ครัง้หลงั เตรยีมโดยใช้ caffeine โดยใช้เป็น internal standard และท�าการ
ทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC ที่มีสภาวะเครื่องและ mobile phase เดียวกัน น�าข้อมูลที่ทดสอบได้
มาค�านวณและประเมินผลหาความแตกต่างโดยใช้สถิติ F-Test
 2.6.7 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty) 
 ในการศึกษานี้จึงท�าการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยา
ส�าคัญ โดยค�านึงถึงแหล่ง ของความไม่แน่นอนทุกแหล่ง ซึ่งความไม่แน่นอนของการวัดเป็นค่ารวม
ของผลกระทบทัง้หมดท่ีมต่ีอผลทดสอบท่ีเป็นเชงิปรมิาณ ดังนัน้ แหล่งทีม่าของความไม่แน่นอนของ
การวิเคราะห์ปริมาณอัลปราโซแลม พิจารณาได้จากสูตรค�านวณ คือ

ปริมาณตัวยา/เม็ด   =

     (มิลลิกรัมต่อหน่วย)

Peak Ratio sample × Wstd × P × Dsam × Av.Wt/unit 

Peak Ratio std  x Dstd  x 100 x  Wsample

เมื่อ 
peak Ratio sample = พืน้ทีใ่ต้พคีอลัปราโซแลม/พืน้ทีใ่ต้พคี internal std ในสารละลายตวัอย่าง 
      peak Ratio std = พืน้ทีใ่ต้พคีอลัปราโซแลม/พืน้ทีใ่ต้พีค internal std ในสารละลายมาตรฐาน 
                  Wstd  = น�้าหนักของสารมาตรฐานอัลปราโซแลม (มิลลิกรัม) 
                   Dstd  = Dilution factor ของสารมาตรฐาน 
                      P   = ความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน (% purity) 
             Dsample  = Dilution factor ของตัวอย่าง 
            Av.Wt/unit = น�้าหนักผงยาเฉลี่ยต่อเม็ด (กรัม)
              Wsample = น�้าหนักยาที่ใช้ในการวิเคราะห์(กรัม) 
 พจิารณาความไม่แน่นอนจากแหล่งท่ีมาแต่ละแห่งแล้วน�าไปประเมนิหาค่าความไม่แน่นอน
รวมของการทดสอบปริมาณตัวยาส�าคัญ
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3. ผลกำรศึกษำ
 1. การตรวจสอบหาสภาวะรีเทนชั่นไทม์ที่สารแต่ละชนิดถูกชะออกคอลัมน์
 การทดสอบความเหมาะสมของระบบโครมาโทกราฟ (Chromatographic system 
suitability) จากการฉดีสารละลายมาตรฐานเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมสารตามระบบโครมาโท 
กราฟ พบว่าจากการฉีดสารละลายแต่ละชนิดเพื่อตรวจสอบสภาวะรีเทนชั่นไทม์ที่สารถูกชะออก
คอลมัน์ พบว่าระบบ โครมาโทกราฟสามารถแยกสาร พบว่า diazepam caffeine triazolam และ 
alprazolam ถกูชะออกทีเ่วลาประมาณ   2.3, 3.7, 10.4 และ 15.2   นาท ี ตามลำาดับ และมรูีปร่าง 
ของพีค (tailing factor) น้อยกว่า 2.0 และค่าการแยก (resolution) ระหว่าง alprazolam  
และ caffeine เท่ากับ 31 ขณะที่การแยกระหว่าง triazolam และ alprazolan เท่ากับ 15  
(ภาพที่ 5-9)

ภาพที่ 5 Chromatogram of diazepam

ภาพที่ 6 Chromatogram of caffeine
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ภาพที่ 7 Chromatogram of triazolam

ภาพที่ 8 Chromatogram of caffeine and alprazolam

ภาพที่ 9 Chromatogram of triazolam and alprazolam
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 การทดสอบความเหมาะสมของระบบโครมาโทกราฟ (Chromatographic system  
suitability) จากการฉดีสารละลาย Resolution เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบโครมาโทกราฟ  
พบว่าระบบ โครมาโทกราฟสามารถแยก caffeine และ alprazolam จากกัน (ภาพที่ 2)  
โดยมีretention time ประมาณ 3.7 และ 15.2 นาทีตามลำาดับ และมีค่า resolution เท่ากับ 31
 2. ผลการทดสอบความใช้ได้ของวธิทีดสอบปริมาณตัวยาสำาคญัในยาเมด็อลัปราโซแลมให้
ผลการทดสอบดังนี้
  2.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy) 
 ผลจากการฉีดสารละลาย ผงยาที่เติมสารมาตรฐานอัลปราโซแลมท่ี ระดับความเข้มข้น  
คือ ร้อยละ 50 เพื่อศึกษาร้อยละของการคืนกลับ พบว่าค่าเฉลี่ย ของร้อยละของการคืนกลับของ 
อัลปราโซแลมในรูปแบบยาเม็ด มีค่าเท่ากับ  99.48 และ %RSD เท่ากับ 0.28 (ตารางที่ 1) 
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การทดสอบความเหมาะสมของระบบโครมาโทกราฟ (Chromatographic system 
suitability) จากการฉีดสารละลาย Resolution เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของระบบโครมาโท
กราฟ พบว่าระบบ โครมาโทกราฟสามารถแยก caffeine และ alprazolam จากกัน (ภาพท่ี 2) โดยมี
retention time ประมาณ 3.7 และ 15.2 นาทีตามล าดับ และมีค่า resolution เท่ากับ 31 
2.  ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณตัวยาส าคัญในยาเม็ดอัลปราโซแลม 

 ให้ผลการทดสอบดังนี  
2.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy)  
 ผลจากการฉีดสารละลาย ผงยาที่เติมสารมาตรฐานอัลปราโซแลมที่ ระดับความเข้มข้น คือ 
ร้อยละ 50  เพ่ือศึกษาร้อยละของการคืนกลับ พบว่าค่าเฉลี่ย ของร้อยละของการคืนกลับของอัลปรา
โซแลมในรูปแบบยาเม็ด มีค่าเท่ากับ  99.48 และ %RSD เท่ากับ 0.28 (ตารางที่ 1)  
 

Sample No. ค่าจริง ค่าที่ตรวจพบ ร้อยละการกลับคืน 
1 0.4480 0.4432 98.9 
2 0.4534 0.4499 99.2 
3 0.4496 0.4435 98.6 
4 0.4499 0.4433 98.5 
5 0.4504 0.4410 97.9 
6 0.4469 0.4401 98.5 
7 0.4544 0.4492 98.9 
8 0.4522 0.4442 98.2 
9 0.4507 0.4425 98.2 

max     99.2 
min      97.9 

 
 
2.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision)  

 2.1 ความท าซ  าได้ (Repeatability) จากการวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาส าคัญในตัวอย่าง
ยาอัลปราโซแลมในรูปแบบยาเม็ดโดยวิเคราะห์10 ซ  า ได้ปริมาณตัวยาส าคัญเฉลี่ยเท่ากับ 242.2219 
มิลลิกรัมต่อเม็ด และ %RSD เท่ากับ 1.3 
 2.2 Intermediate precision การศึกษา Intermediate precision ของวิธีที่โดยการทดสอบ
ตัวอย่างเดียวกัน ต่างวันที่ทดสอบโดยทดสอบซ  า 10 ครั ง (ตารางที่ 2)  
 
 
 

 2.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision) 
 2.1 ความทำาซำา้ได้  (Repeatability) จากการวเิคราะห์หาปริมาณตัวยาสำาคญัในตัวอย่างยา
อัลปราโซแลมในรูปแบบยาเม็ดโดยวิเคราะห์ 10 ซำ้า ได้ปริมาณตัวยาสำาคัญเฉลี่ยเท่ากับ 242.2219 
มิลลิกรัมต่อเม็ด และ %RSD เท่ากับ 1.3
 2.2 Intermediate precision การศึกษา Intermediate precision ของวิธีที่โดยการ
ทดสอบตัวอย่างเดียวกัน ต่างวันที่ทดสอบโดยทดสอบซำ้า 10 ครั้ง (ตารางที่ 2) 
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 2.3 การทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ (Linearity and Range)
 เมื่อฉีดสารละลายมาตรฐาน ความเข้มข้น 1, 2, 3, 5. 10, 20, 30, 40 มิลลิกรัมลิตร พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับพื้นท่ีใต้พีคมีลักษณะเป็นเส้นตรงตลอดช่วงความเข้มข้นที่
ทดสอบ โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เท่ากับ 0.9998 (ภาพที่10)

         
ภาพที่ 10 calibration curve of standard alprazolam

 2.4 ขีดจำากัดในการตรวจพบ (Limit of Detection ; LOD) หมายถึงปริมาณความ 
เข้มข้นตำ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ แต่ไม่สามารถ แสดงปริมาณ ได้อย่างมีความ ถูกต้องหรือค่า  
ความแม่น เป็นค่าที่ต่างจากค่าศูนย์ และมีค่ามากกว่าค่าความไม่แน่นนอนของวิธีทดสอบ ในการ
ศึกษานี้นำาข้อมูลจาก calibration curve มาหาค่าประมาณ LOD โดย LOD = 3SD , LOQ=10SD 
ได้ค่า LOD=0.84 ppm, LOQ = 2.03 ppm  แล้วเตรียมสารให้มีความเข้มข้นเท่ากับที่คำานวณได้ 
10 ตัวอย่าง นำาไปทดสอบต้องได้ค่าสัญญาณทั้ง 10 ตัวอย่าง
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Sample No. ทดสอบวันที่1 ทดสอบวันที่2 
1 99.9 101.5 
2 100.4 101.7 
3 100.1 102.5 
4 100.4 101.8 
5 100.0 100.4 
6 100.1 100.6 
7 100.5 100.5 
8 100.2 100.0 
9 100.4 100.6 
10 100.0 101.7 

average 100.2 101.1 
SD 0.221 0.790 

%RSD 0.221 0.781 
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ผลการทดสอบ

NO Peak area(mAu)

Alprazolam(standard) Caffeine(internal standard)

1 20.05162 262.01089

2 19.69329 261.26462

3 21.00810 261.45511

4 19.39108 261.37076

5 18.60205 261.65280

6 19.61302 262.18546

7 19.93956 259.53992

8 19.36492 260.15033

9 18.20028 263.46915

10 20.56275 263.34277

average 19.64157 261.64418

SD 0.835124 1.22734

RSD 4.25182 0.469089

 
 1.5 ขีดจำากัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation , LOQ) 
 ขดีจำากดัในการวัดเชิงปรมิาณ คอื ปรมิาณความเข้มข้นตำา่สดุของสารทีท่ดสอบ ซึง่ สามารถ
หาปรมิาณได้โดยทีม่คีวามแม่นและความเท่ียงเป็นทีย่อมรับ สามารถแสดงค่าความไม่แน่นอน ของ
การทดสอบได้ ดงันัน้ขดีจำากดัในการวดัเชงิปรมิาณจึงเป็นคณุสมบติัของวธิทีีแ่สดงความสามารถของ 
วิธีในการรายงานผลที่ความเข้มข้นตำ่าสุดที่ มีความแม่น ความเที่ยง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ผลการทดสอบ
 ทดสอบ ในการศึกษานี้นำาข้อมูลจาก calibration curve มาหาค่าประมาณ LOQ=10SD 
ได้ค่า LOQ=2.08  ที่ความเข้มข้นดังกล่าว จาก calibration curve อยู่ในช่วงที่ที่ยอมรับได้ ดังนั้น
จึงยอมรับค่า LOQที่ 2.08 ppm
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 2.6.6 การทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
 โดยการทดสอบตัวอย่างชนิดเดียวกันแต่เตรียมตัวอย่าโดยใช้ caffeine เป็น internal 
standard กับการเตรียมตัวอย่างใช้ triazolam เป็น internal standard ตามมาตรฐาน USP 
กำาหนด แล้วประเมินผลเทียบกันด้วยสถิติ F-Test 

ผลการทดสอบ

No. วิธีประยุกต์ วิธีมาตรฐาน d (ผลต่าง)

1 104.26 102.4 -1.85

2 105.23 105.2 -0.05

3 102.19 103.2 1.03

4 101.67 103.4 1.71

5 103.58 103.6 0.04

6 100.88 101.8 0.95

7 105.58 105.7 0.08

8 104.36 104.6 0.19

9 103.16 103.8 0.62

10 101.50 103.1 1.59

average 103.24 103.67 0.43

SD 1.633 1.184 1.47

ใช้ Paired t-test   พบว่า ค่าเฉลี่ย d = 0.43 
                จาก t = ค่าเฉลี่ย d/ (SD/√ n)
                        = 0.43/(1.47/√10)
                        = 0.92
T

c
(0.05,9) =2.26

สรปุ ค่า t จากการคำานวณมค่ีาน้อยกว่าค่า t จากตาราง t แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัสำาคญั

 2.7 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (measurement uncertainty)
 จากการระบุที่มาของความไม่แน่นอนจากสูตรการคำานวณ ให้พิจารณาค่าความไม่
แน่นอนของแต่ละแหล่งแล้วนำามาคำานวณหาค่าความไม่แน่นอนรวม (combined relative  



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 79 

standard uncertainty) และค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded uncertainty)  เพื่อรายงาน
เป็นผลการทดสอบ  ดังตวัอยา่งการคำานวณค่าความไม่แนน่อนของการวัดในการวิเคราะห์ ปริมาณ
ตัวยาสำาคัญอัลปราโซแลมที่ได้ผลการวิเคราะห์เท่ากับ 101,8% ของปริมาณที่แจ้ง  ผลการคำานวณ
ค่าความไม่แน่นอน พบว่าได้ค่าความไม่แน่นอนขยายเท่ากับ 1.06% ของปริมาณที่แจ้ง จึงรายงาน
ผลการทดสอบเป็น 101.8 + 1.06% ของปริมาณที่แจ้ง (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบปริมาณตัวยาสำาคัญยาเม็ด
อัลปราโซแลม

components Value,Xi unit U(xi) U(xi)/xi

standard

W
std

24.6 mg 0.01 0.000406504

Volumetric flask
std

100 ml 0.130416 0.00130416

Pipet
std

5 ml 0.0030335 0.000606703

Volumetric flask
std

50 ml 0.0349106 0.000698212

Peak area
std

61560 - 116.337 0.001889806

Purity - - - -

Sample

Av.wt/unit 0.111165 g 0.00002 0.000014142

W
sample

0.14320 g 0.00002 0.000014142

Volumetric flask
sample

200 ml 0.260832 0.00130416

Peak area
sample

86436 - 211.8964 0.002451483

Repeatability 0.514 % 0.296766744 0.002967667

Total relative standard  uncertainty : 0.0000268366

Combined relative standard  uncertainty : 0.00518

Test result is 101.8 %LA : Combined standard uncertainty: 0.00518 x 101.8 = 0.53

Expanded uncertainty :k=2, 2x0.53 = 1.06%LA

4. วิจารณ์ผล
  จากการทดสอบ พบว่า สภาวะรีเทนชั่นไทม์ท่ีสารถูกชะออกคอลัมน์ พบว่าระบบ  
โครมาโทกราฟสามารถแยกสาร  diazepam caffeine triazolam และ alprazolam ถูกชะออก 
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ที่เวลาประมาณ 2.3, 3.7, 10.4 และ 15.2 นาที ตามลำาดับ และมีรูปร่างของพีก (tailing  
factor) น้อยกว่า 2.0  และค่าการแยก (resolution) ระหว่าง alprazolam และ caffeine เท่ากบั 31  
ขณะที่การแยกระหว่าง triazolam และ alprazolan เท่ากับ 15 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า  
Caffeine สามารถใช้เป็น  internal standard แทน triazolam ได้ และเมื่อทดสอบความใช้ได้
ของวิธีทดสอบในพารามิเตอร์ต่างๆ โดยให้ผลทดสอบในรายการความแม่นให้ค่าร้อยละการ 
กลับคืนระหว่าง 97.9 – 99.2 รายการ ความเท่ียง ให้ค่าเบี่ยงเบนน้อยกว่า 2.0 ความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง ในช่วงความเข้มข้น1-40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) 
เป็น 0.9998  ขีดจำากัดในการตรวจพบและ ขีดจำากัดในการวัดเชิงปริมาณ พบไม่น้อยกว่า 0.84 
และ 2.08 ppm ตามลำาดับ และเมื่อทำาการทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐานพบว่าผลการทดสอบไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ดีในการทดสอบนี้เนื่องจากสาร caffeine มีการแยกที่ห่าง
จากสารที่สนใจคืออัลปราโซแลมมากและมีระยะเวลาในการรีเทนอยู่ภายในคอลัมน์น้อยกว่าสาร 
triazolam มาก ทำาให้พีกมีระยะห่างมากไป ซึ่งสารที่เป็น internal standard ควรจะมีพีกที่ใกล้
เคยีงกบัสารทีส่นใจ แต่ในการทดสอบนีม้ข้ีอจำากดัในเร่ืองชนดิและปริมาณของสารรวมถึงคณุสมบติั
ต่างๆ ทำาให้ต้องเลือกใช้สารดังกล่าวในการใช้เป็น internal standard นอกจากเหตุผลดังกล่าว
แล้วสาร caffeine มีอยู่ในตลาดได้อย่างง่ายดาย  โดยทั่วไปเราใช้คาเฟอีนเป็นมาตรฐานสำาหรับ 
การสอบเทียบ HPLC เป็นพิเศษสำาหรับ (Calibration of Wave Length Accuracy) เนื่องจาก
จะทำาการสแกน ช่วง UV ทั้งหมดเช่นการตอบสนองต่อความยาวคลื่นเช่น maxima แรกที่ 205 
nm  second maxima ที่ 273 nm และ minima ที่ 245 นาโนเมตร และ มีความเสถียรมาก
เราสามารถใช้เวลานานในการวิเคราะห์ได้เช่นไม่สามารถย่อยสลายได ้และมีการใช้สารชนิดนี้เป็น
ประจำาในห้องปฏิบัติการ สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีความบริสุทธิ์สุง  จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำา
มาใช้ในการทดสอบหาปริมาณตัวยาสำาคัญในยาเม็ดอัลปราโซแลมดังกล่าว 

5. สรุป
 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารมาตรฐานท่ีใช้เป็นสารมาตรฐานภายในสำาหรับการ
ทดสอบปริมาณยาเม็ดอัลปราโซแลม ห้องปฏิบัตการด้านยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่นได้ทำาการทดสอบสารกาเฟอนีมาใช้ทดแทนสารไตรอะโซแลมโดยใช้หลักการทางการวจัิย
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันผลการทดสอบว่าสารดังกล่าวสามารถใช้ทดแทนกันได้ ได้โดยให้ผลอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสากลกำาหนด ท้ังนี้สามารถลดค่าใช่จ่ายในการซ้ือสารแพง และสามารถ
หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ไม่ยุ่งยากในการจัดเก็บและทำารายงานส่งคณะกรรมการอาหารและยา
ทุกเดือน
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การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
ฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี

อริณญา  พงศธรพิศุทธิ์* อภิชนันท์ คงธนะ และลัดดา ธรรมการัณย์  
ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

บทคัดย่อ
 สำานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มักจะได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนเก่ียวกับข้อวิตกกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐาน
ระบบโทรศัพท์เคลือ่นที ่เนือ่งจากจำานวนสถานฐีานระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีเ่พิม่มากขึน้ตามความ
ต้องการใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ หน่วยงานสากลทีม่บีทบาทเกีย่วกบัการศกึษาโรคมะเร็ง คอื International 
Agency for Research on Cancer (IARC) ซึง่เป็นหน่วยงานหนึง่ในองค์การอนามยัโลก ได้กำาหนด
ให้สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าหรอืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นปัจจัยทีอ่าจก่อให้เกดิโรคมะเร็ง โดยจัดให้อยูใ่น
กลุ่ม 2B จึงทำาให้เป็นที่วิตกกังวลของผู้ที่ทราบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้  
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ศกึษาผลกระทบต่อสขุภาพจากสถานีฐานระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีต่ามข้อร้องเรียน
ในหมูบ้่านแห่งหนึง่ ในเขตจงัหวดัชลบรุ ีเพือ่หาข้อเทจ็จริงจากการสำารวจและสัมภาษณ์ประชาชนท่ี
อาศยัในหมู่บ้านน้ี  จำานวน 62 คน (62 หลงัคาเรอืน) ทีอ่าศัยอยูใ่กล้สถานฐีานระบบโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
เป็นเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 44 คน ช่วงอายุที่สัมภาษณ์มากที่สุดคือ 50-60 ปี โดยสัมภาษณ์
ตามอาการไม่เฉพาะเจาะจง (Non-Specific Health Syntoms: NSHS) พบว่าแต่ละคนมีอาการ
หลายอย่าง และอาการที่มีจำานวนมากที่สุดได้แก่ วิงเวียนหรือมึนงง จำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.77 รองลงมาคือ อ่อนเพลีย เมื่อยล้า จำานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32 แต่พบอาการเป็น
บางครั้งซึ่งเกิดจากโรคทางกายที่ไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไม่พบผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเรง็ในระยะ 500 เมตร สำาหรบัการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากเสาสัญญาณ
โทรศัพท์กับอาการ NSHS ระหว่างกลุม่ทีอ่ยูร่ะยะไม่เกนิ  300 เมตรกบักลุม่ทีอ่ยูม่ากกว่า 300 เมตร 
พบว่าการเกิดอาการ NSHS ส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์
เคลือ่นทีด่งักล่าว จากการประเมนิผลการตรวจวดัสนามไฟฟ้าจากสถานฐีานระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
ความถี ่900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz พบว่ามีค่าตำา่กว่าขีดจำากัดมาตรฐานมากถึง 1,000 เท่า  
นัน่คอืสนามไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานฐีานระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ม่น่าจะมผีลทำาให้
เกิดอาการเจ็บป่วยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้
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Abstract

 According to Bureau of Radiation and Medical Devices, Department of Medical 
Sciences often received complaints about people health concerns from Electromag-
netic field of Mobile phone base station .Mobile phone base station density must 
increase follow demand.The International Agency for Research on Cancer (IARC) is 
the specialized cancer agency of the World Health Organization. IARC has classified 
electromagnetic fields or electromagnetic wave as possibly carcinogenic to humans 
(Group 2B), It is a concern for those who know that electromagnetic fields can cause 
cancer. Therefore, the researcher has studied the health effects of  Mobile phone 
base station follow the complaints at village in Chonburi province for investigate 
matter of fact. Survery and Interrview of  62 people (62 households) living near the 
Mobile phone base station. Of these, 18 were male and 44 were female. The age of 
the interviewees was 50-60 years follow not specific Non-Specific Health Symptoms 
(NSHS). Research found that each person has many symptoms. A the most common 
symptoms are 24 people were dizzy or numb, 46.77%.Second is 25 people was 
fatigue, 40.32%.  But the symptoms are sometimes caused by non-contact physical 
diseases such as diabetes, high blood pressure and no cancer patients within 500 
meters. Analysis of the relationship between distance from telephone towers with 
NSHS symptoms between groups of distance is shorter than 300 meters and distance 
is longer than 300 meters from telephone towers found that symptoms of NSHS 
was not significantly correlated with the distance from  Mobile phone base station. 
The evaluation of measurements from Mobile phone base station , frequencies of 
900 MHz, 1800 MHz and 2100 MHz were found that values were lower than the 
standard limit of 1,000. That electric field or electromagnetic fields from Mobile 
phone base station not likely to cause illness to people living in the area.
Keyword :  Electromagnetic field,  Non-Specific Health Symptoms, NSHS,  Mobile 
phone base station,  Group 2B
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บทน�า
 สำานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มักจะได้รับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเก่ียวกับข้อวิตกกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถาน ี
ฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากจำานวนสถานีฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามความ
ต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยี 3G และ 4G จึงต้องมีการติดต้ังสถานีฐานโทรศัพท์
เคลือ่นทีเ่พิม่มากขึน้โดยเฉพาะในเมอืง ซึง่เรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวเกิดจากการทีม่บีทความในสือ่ต่างๆ  
กล่าวถึงอันตรายจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  เช่น บางบทความชี้ให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งหรือการกลายพันธุ์ ในขณะท่ีบางบทความก็กล่าวว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อให้เกิดอาการที่ไม่เจาะจงหลายชนิด (Non-Specific Health Symptoms: 
NSHS)  เช่น ความจำาเสื่อม ปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นต้น อาการในกลุ่ม  NSHS นี้ มักนิยมใช้ในการ
ประเมนิผลต่อสขุภาพของโรคในกลุม่ทีเ่กดิจากการทำางาน หรือ โรคจากส่ิงแวดล้อม ท่ียงัไม่สามารถ
อธิบายกลไกการเกิดโรคได้ 
 กรณีผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ได้มีการนำาคำาว่า  
Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome (EHS) เข้ามาใช้ ซึ่งหมายถึงกลุ่มอาการที่ไม่มี
ความเฉพาะเจาะจง  ที่ไม่ปรากฏโรคหรือกลไกทางสรีรวิทยาอย่างชัดเจน ซ่ึง EHS นี้ไม่มีเกณฑ์
การวินิจฉัยที่ชัดเจน ไม่มีความเชื่อมโยงในทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง EHS กับการรับสัมผัสต่อ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และไม่พบว่ากลุ่มท่ีรายงานว่ามี EHS มีความไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากว่า 
คนทัว่ไป1 และ EHS ไม่ใช่การวินจิฉยัในทางการแพทย์ (Medical diagnosis)2 พบว่าอาการในกลุ่ม 
EHS นี้ อาจเกิดจากปัจจัยทางด้านจิตใจและสังคม (Psychosocial) 3 เข้ามามีส่วนด้วย
 มีหน่วยงานสากล International Commission on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion (ICNIRP) ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวเป็น
ประจุไฟฟ้าของอะตอม (Non- Ionizing) โดยกำาหนดค่าการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยจากการสมัผสัสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าทีจ่ะส่งผลต่อประชาชนทัว่ไป4 ซึง่ในประเทศไทย
กไ็ด้ใช้ข้อกำาหนดของ ICNIRP ในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของการสมัผสัสนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า และหน่วยงานสากลอีกหน่วยงานท่ีสำาคญัและมบีทบาทเกีย่วกับโรคมะเรง็ คอื International 
Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การอนามัยโลก ทำาหน้าที่
ศึกษาและวิจัยในเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะ โดยเน้นงานวิจัยทางระบาดวิทยา ทางห้องปฏิบัติการและ
ทางชีวสถิติ  IARC ได้กำาหนดให ้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้
เกิดโรคมะเร็ง โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ม 2B5 ในกลุ่ม 2B นี้ประกอบด้วย ควันจากการเชื่อมโลหะ นำ้ามัน
เบนซนิ และควนัจากเครือ่งยนต์นำา้มนัเบนซิน เป็นต้น จงึทำาให้เป็นทีว่ติกกงัวลของผูท้ีท่ราบว่าสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
 ในปี พ.ศ. 2548 สำานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับ 
หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศแคนาดา (Health Canada) เพ่ือศึกษาสำารวจความเข้ม 
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สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าค่าความเข้ม 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าตำ่ากว่าค่ามาตรฐานของ ICNIRP6  เป็นพันเท่า7

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตาม 
ข้อร้องเรียนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี เพ่ือหาข้อเท็จจริงด้วยการต้ังข้อสมมติฐาน
จากความกังวลของประชาชนว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเกิดอาการ 
NSHS หรือไม่

วัสดุและวิธีการ
เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนท่ีอาศยัในหมูบ้่านแห่งหนึง่ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีจำานวน 62 คน (62 หลงัคาเรอืน) 
2. แบบสอบถามของสำานักโรคจากการประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เพื่อ

สัมภาษณ์ข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ
สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. รายงานผลการวดัสนามไฟฟ้าจากสถานฐีานระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากบริษทัท่ีเข้าตรวจวดั
วิธีการ

1. ศึกษารายงานข้อร้องเรียนที่ได้จากศูนย์ดำารงธรรม จังหวัดชลบุรี
2. ดำาเนินการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
3. ลงพืน้ทีส่ำารวจและศึกษาผลกระทบต่อสขุภาพจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าของสถานฐีานระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่
4. ประเมินผลสนามไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจากรายงานผลของบริษัท 

ที่เข้าตรวจวัด
5. วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการศึกษา

 ผล
1. การสัมภาษณ์ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอาการไม่เฉพาะเจาะจง ได้สัมภาษณ์ประชาชน

จำานวน 62 คน เป็นเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 44 คน ช่วงอายุที่สัมภาษณ์มากที่สุดคือ 
50-60 ปี แสดงดังตารางที่ 1  พบว่าแต่ละคนมีอาการหลายอย่าง และอาการที่มีจำานวน
มากที่สุดได้แก่ วิงเวียนหรือมึนงง แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงช่วงจำานวนอายุประชาชนที่สัมภาษณ์

เพศ ช่วงอายุ จ�านวนคน

ชาย 20-30 1

  30-40 3

  40-50 3

  50-60 5

  60-70 4

  70-80 2

  รวม 18

หญิง 10-20 1

  20-30 1

  30-40 6

  40-50 8

  50-60 13

  60-70 10

  70-80 4

  80-90 1

รวม 44

ตารางที่ 2  แสดงจำานวนประชาชนที่มีอาการไม่เฉพาะเจาะจง (NSHS) 

อาการ จ�านวนคน (คน) คิดเป็นร้อยละ

รู้สึกอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้า 25 40.32

หงุดหงิดง่าย 16 25.81

ปวดศีรษะ 18 29.03

คลื่นไส้ 8 12.90

เบื่ออาหาร 8 12.90
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ภาพท่ี 1  กราฟแสดงใหเ้ห็นความถ่ีของอาการต่างๆ โดยจ าแนกตามระดบั 
 
              โดยอาการต่างๆ จ าแนกตามระดบัได ้คือ  อาการระดบั 2 คือ มีอาการบางคร้ัง  
      อาการระดบั 3 คือ มีอาการบ่อย 
      อาการระดบั 4 คือ มีอาการประจ า 
      อ่ืนๆ ไม่สามารถระบุได ้
 

2.  การประเมินค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าสนามไฟฟ้าท่ีวดัไดก้บัค่าขีดจ ากดัมาตรฐานโดยพิจารณาจากรายงาน

การตรวจวดัของบริษทั พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 1 นัน่คือต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัถึง 1,000 เท่า คือท่ีความถ่ี 900 MHz 
และความถ่ี 1800 MHz มีค่าแตกต่างจากค่าขีดจ ากดัมาตรฐานประมาณ 5 เท่า ส าหรับความถ่ี 2100 MHz มี
ค่าแตกต่างจากค่าขีดจ ากดัมาตรฐานประมาณ 6 เท่า ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
 

0
5
10
15
20
25
30
35

อาการระดบั 2 มีอาการบางครัง้ อาการระดบั 3 มีอาการบอ่ย อาการระดบั 4 มีอาการประจ า อื่นๆ อื่นๆ

อาการ จ�านวนคน (คน) คิดเป็นร้อยละ

นอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก 19 30.65

ซึมเศร้า 2 3.23

รู้สึกไม่สบายตัว 14 22.58

สมาธิลดลงหรือสมาธิสั้น 8 12.90

หลงลืม/ลืมง่าย/ความจำาสั้น 28 45.16

เกิดปัญหากับผิวหนัง 7 11.29

การมองเห็นลดลง/มีปัญหาการมองเห็น 13 20.97

มีปัญหาการได้ยิน/ได้ยินไม่ชัดเจน 11 17.74

วิงเวียน หรือมึนงง 29 46.77

ปัญหาการทรงตัวหรือเคลื่อนไหวลำาบาก 8 12.90

ปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 7 11.29

ความต้องการทางเพศลดลง 3 4.84

 
 สามารถแสดงจำานวนอาการในระดับต่างๆ ดังภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าอาการ วิงเวียนมึนงง  
มีระดับมากที่สุดคือแสดงอาการระดับ 2 มีอาการบางครั้ง รองลงมาคืออาการหลงลืม/ลืมง่าย/ 
ความจำาสั้น คือ แสดงอาการระดับ 2 มีอาการบางครั้งเช่นกัน หมายความว่าไม่ได้มีอาการบ่อย
 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงให้เห็นความถี่ของอาการต่างๆ โดยจำาแนกตามระดับ
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           โดยอาการต่างๆ จำาแนกตามระดับได้ คือ  อาการระดับ 2 คือ มีอาการบางครั้ง 
      อาการระดับ 3 คือ มีอาการบ่อย
      อาการระดับ 4 คือ มีอาการประจำา
      อื่นๆ ไม่สามารถระบุได้

 2.  การประเมินค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เมื่อทำาการเปรียบเทียบค่าสนามไฟฟ้าที่วัดได้กับค่าขีดจำากัดมาตรฐานโดยพิจารณาจาก

รายงานการตรวจวัดของบริษัท พบว่ามีค่าน้อยกว่า 1 นั่นคือตำ่ากว่าค่าขีดจำากัดถึง 1,000 เท่า คือที่
ความถี่ 900 MHz และความถี่ 1800 MHz มีค่าแตกต่างจากค่าขีดจำากัดมาตรฐานประมาณ 5 เท่า  
สำาหรับความถี่ 2100 MHz มีค่าแตกต่างจากค่าขีดจำากัดมาตรฐานประมาณ 6 เท่า ดังแสดง 
ในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 แสดงค่าสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าทีว่ดัได้ทีค่วามถีต่่างๆของสถานีฐานระบบ โทรศพัท์เคล่ือนที่
กับค่าขีดจำากัดมาตรฐานของ ICNIRP

ความถี่
(MHz)

ค่าสนามไฟฟ้าที่วัดได้
สูงสุด
(V/m)

ขีดจำากัดมาตรฐานของ 
ICNIRP*
(V/m)

เปรียบเทียบกับค่าขีดจำากัด
มาตรฐาน*

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 
1000 เท่า

900 0.1997 41.25 4.84

1800 0.3069 58.34 5.26

2100 0.3757 61 6.16

* ใช้มาตรฐานของ ICNIRP และเทียบกับแหล่งกำาเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพียง 1 แหล่งคือจาก
สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีวดัไดท่ี้ความถ่ีต่างๆของสถานีฐานระบบ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบั 
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ความถี่ ค่าสนามไฟฟ้าทีว่ดัได้สูงสุด 
ขีดจ ากดัมาตรฐานของ 

ICNIRP* เปรียบเทยีบกบัค่าขีดจ ากดัมาตรฐาน* 

(MHz) (V/m) (V/m) เม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐาน 1000 เท่า 
900 0.1997 41.25 4.84 

1800 0.3069 58.34 5.26 
2100 0.3757 61 6.16 

 
* ใชม้าตรฐานของ ICNIRP และเทียบกบัแหล่งก าเนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเพียง 1 แหล่งคือจากสถานีฐานระบบ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการเขา้สัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่กลบ้ริเวณสถานีฐานระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   
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ภาพที่ 2  แสดงการเข้าสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 
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วิจารณ์
 อาการในกลุ่ม NSHS นี้ มักนิยมใช้ในการประเมินผลต่อสุขภาพของโรคในกลุ่มที่เกิดจาก
การทำางาน หรือ โรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคได้ แต่จากการศึกษา
ของ  A Spurgeon, D Gompertz และ J M Harrington เรื่อง Modifiers of non-specific 
symptoms in occupational and environmental syndromes2  พบว่าอาการในกลุม่ NSHS นี้  
อาจเกิดจากปัจจัยทางด้านจิตใจและสังคม (Psychosocial) เข้ามามีส่วนด้วย ดังแสดงในภาพที ่3

ภาพที่ 3  แสดงปัจจัยที่ผลต่ออาการในกลุ่ม NSHS

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากเสาสัญญาณโทรศัพท์กับอาการ NSHS 
ระหว่างกลุ่มที่อยู่ระยะไม่เกิน 300 เมตรกับกลุ่มที่อยู่มากกว่า 300 เมตร พบว่าการเกิดอาการ 
NSHS ส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่2 ซึ่งอาการ
ที่มีมากจากการสัมภาษณ์คือมึนงง หลงลืม โดยท่ัวไปโรคความจำาเส่ือมมีสองแบบ คือ ตามวัย  
ซึง่ไม่รนุแรง กับแบบอลัไซเมอร์ ซึง่รนุแรงกว่า โรคความจำาเสือ่มแบบอลัไซเมอร์ มสีาเหตจุากหลาย
อย่าง เช่น กรรมพนัธ์ุ จากสิง่ปนเป้ือนในอาหาร เช่น ไนโตรซามนี สารกำาจัดศตัรูพืช เช่น ดีดีท ีร่วมกบั
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ฝุ่นละอองขนาดเลก็ในบรรยากาศ3 ดังนัน้เพือ่ให้ได้ผลแน่ชดั ในการศกึษาหรือทำาวจัิยต่อไปควรมกีาร
ตรวจเลอืดเพือ่หาสาเหตุท่ีแน่ชดัในเร่ืองของสขุภาพ ส่วนคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ายงัไม่มงีานวจิยัท่ีแน่ชดั
 การประเมนิค่าสนามไฟฟ้า ใช้การเปรยีบเทียบกบัค่ามาตรฐานของ ICNIRP6  ดงัตารางที ่4  โดย
รายงานผลการวัดของบริษทันี ้ได้ทำาการวดัสนามไฟฟ้า จึงใช้ค่าสนามไฟฟ้าดงักล่าวมาเปรยีบเทยีบ 
กับค่าขีดจำากัดมาตรฐาน หรือสามารถใช้ค่ากำาลังไฟฟ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับการวัดว่าวัดค่าอะไร

ตารางที่ 4 แสดงค่าขีดจำากัดของการสัมผัสสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กของ ICNIRP

 เมื่อ f  คือค่าความถี่ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพิจารณาค่าความถี่ 900 
MHz และ 1800 MHz ในช่วง 400-2000 MHz จะได้ค่า สนามไฟฟ้า (E-field strength) 1.375f1/2  

V/m ซึ่งพิจารณาแหล่งกำาเนิดสนามไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียวจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และใช้การเปรียบเทียบค่าสนามไฟฟ้าที่วัดได้กับค่าขีดจำากัดมาตรฐานพบว่าค่าที่วัดได้ตำ่ากว่า   
1,000 เท่า 
 
สรุป
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ใกล้บริเวณสถานีฐานระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  พบว่า มีการเจ็บป่วยแบบที่ไม่เจาะจง (Non Specific Health Symptoms) 
มากที่สุด คืออาการวิงเวียน มึนงง  จำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77 รองลงมาคือ อ่อนเพลีย 
เม่ือยล้า จำานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32 บางส่วนเกดิจากโรคทางกายทีไ่ม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในระยะ 500 เมตร
 จากการประเมินผลการตรวจวัดสนามไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 
900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz พบว่ามีค่าตำ่ากว่าขีดจำากัดมาตรฐานมากถึง 1,000 เท่า 
นัน่คอืสนามไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานฐีานระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ม่น่าจะมผีลทำาให้
เกิดอาการเจ็บป่วยต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้
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การตรวจพบวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ Desoxy-D2PM 
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนำ้าหนัก

ภณิดา รัตนานุกูล*  กนกวรรณ มุจรินทร์  จริยา สุขผล และภิทรากรณ์ ศรีมงคล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. บทน�ำ

2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM เป็นสารท่ีมีสูตรโครงสร้างทาง

เคมีคล้ายกับ Diphenylprolinol (D2PM) และ  Desoxypipradol (2-DPMP) (รูปที่ 1) สารทั้ง

สองตัวนี้เป็นอนุพัน์ของ Pipradol ซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 2 สารกลุ่ม

น้ีออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กดความอยาก

อาหาร และท�าให้เคลบิเคลิม้ มกัถกูน�ามาใช้ในรปูแบบสารเสพติดสังเคราะห์ (designer drug) เพ่ือ

ทดแทนและหลีกเลี่ยงสารที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย มีชื่อเรียกอื่น เช่น Ivory Wave, A3A New 

Generation, A3A Methano และ Green Powder 

รูปที่ 1 โครงสร้างของสาร Desoxy-D2PM, D2PM, 2DPMP และ Pipradol
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ในประเทศสหราชอาณาจักรได้จัดให้สาร Desoxy-D2PM เป็นยาควบคุมภายใต้  

The Misuse of Drug Act 1971 ในกลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มยาควบคุมเดียวกับแอมเฟตามีน  

(Amphetamine) แคนนาบินอลและอนุพันธ์ (Cannabinol and derivatives) แคนนาบิส 

(Cannabis) โคดีอีน (Codeine) และคีตามีน (Ketamine) เนื่องจากพบว่ามีการออกฤทธิ์ผลข้าง

เคียงและความเสี่ยงเทียบเท่ากัน 

ในต่างประเทศมีการตรวจพบการปลอมปน Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เช่นสหรัฐอเมริกาพบการปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน�้าหนักยี่ห้อ Slim 

Xtream ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกมายอมรับต่อ Food and Drug Administration Office of  

Criminal Investigations ว่าได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Desoxy-D2PM จริง และประเทศ

แคนาดา โดย Health Canada ได้แจ้งข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่พบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ 

และไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในประเทศแคนาดา มีรายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีตรวจสอบโดย 

Hong Kong Department of Health ยี่ห้อ B-finn ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย พบสาร  

Desoxy-D2PM เช่นกัน” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก

ผู้รับบริการจังหวัดสมุทรสาคร ทางไปรษณีย์ จ�านวน 1 ตัวอย่าง  มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว 

บรรจุในแคปซูลสีเขียวอมฟ้า ระบุอักษรและตัวเลข “Chô12” อยู่ในแผงบรรจุละ 15 แคปซูล  

บนแผงพมิพ์ข้อมลูระบ ุ“Chô12” รุน่ทีผ่ลติ 10061601 วนัท่ีผลิต 10.06.16 วนัหมดอาย ุ09.06.18 

แจ้งวตัถปุระสงค์เพือ่ตรวจหาการปลอมปน Fenfluramine จากการตรวจวเิคราะห์โดยเทคนคิ TLC 

ใช้ silica gel 60 F254 เป็นวัฏภาคนิ่ง วัฏภาคเคลื่อนที่ระบบที่ 1 ใช้ส่วนผสมระหว่าง Methanol :  

Ammonia (100 : 1.5) และระบบท่ี 2 ใช้ส่วนผสมระหว่าง Ethyl acetate : Methanol :  

Ammonia (85 : 10 : 5) ตรวจวัดโดยส่องด้วย UV 254 นาโนเมตร ปรากฏจุดมืด (dark spots) 

ค่า Retardation Factor (Rf) ใกล้เคียงกับ Fenfluramine และเมื่อพ่นด้วยน�้ายา acidified  

iodoplatinate solution เกิดปฏิกิริยากับน�้ายาดังกล่าวปรากฏสีม่วงน�้าตาลใกล้เคียงกับ

สารมาตรฐาน Fenfluramine เช่นเดียวกัน จึงตรวจวิเคราะห์อีกครั้งด้วยเทคนิค UV-Vis  

spectrophotometry โดย scan spectrum ที่ความยาวคลื่น 200–350 nm สารตัวอย่างพบ

ค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุด (λ Max) ที่ความยาวคลื่น 252 258 และ 264 nm ในขณะที่สาร

มาตรฐาน Fenfluramine มีค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุด (λ Max) ที่ความยาวคลื่น 258 และ 

264 nm จากการตรวจวิเคราะห์จึงสรุปได้ว่าไม่พบ Fenfluramine และตั้งสมมุติฐานในการ

ค้นหาสารที่พบว่าเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือไม่ หรือเป็นสารชนิดใด และท�าการ

ค้นหาด้วยเทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometry พบ peak ของสารตัวอย่างที่  

Retention time เท่ากบั 20.55 แมสสเปกตรมั (Mass spectrum) แตกตัวให้ไอออนที ่m/z 70, 165  

เม่ือเทยีบผลกับฐานข้อมลูในระบบ (library) พบว่าตรงกบัสารชือ่ (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine 
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โดยมค่ีาความเป็นไปได้ 97.82% จงึท�าการจดัหาสารมาตรฐานและตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการ 

โดยเทคนิคต่างๆ ประกอบกัน ได้แก่ TLC เทคนิค UV-Vis spectrophotometer และเทคนิค 

Gas chromatograph-Mass spectrometer สามารถยืนยันการตรวจวิเคราะห์ พบสาร  

2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ที่

ไม่เคยมีรายงานการตรวจพบในประเทศไทยมาก่อน

ดังนั้น การตรวจพบสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว จึงเป็นข้อมูล

ทางห้องปฏิบติัการท่ีส�าคญัของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มและความเสีย่ง

ทีจ่ะมกีารน�าสารออกฤทธิต่์อจติและประสาท ทีย่งัไม่ถกูควบคมุตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้

ปลอมปนในผลติภัณฑ์เสรมิอาหารประเภทลดน�า้หนกั อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน

และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่จะน�า

ไปใช้ในการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดน�า้หนกั พิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ัง

การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อไป

2. วิธีการ

2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS) 

2. เครื่องชั่ง Sartorius ED224S 

3. UV-VIS Spectrophotometer

4. TLC Tank (Developing Chamber)

5. TLC Plate ชนิดแผ่นกระจกเคลือบสาร Silica gel GF 254 ขนาด 20X5 เซนติเมตร

6. Capillary tube สำาหรับ spot สาร

7. เครื่องแก้ว class A

2.2 สารเคมี (Chemicals) 

1. Ammonia solution, concentrated  (contains 27 – 30 % w/w of NH
3 
, 

weight per ml about 0.88 g) สารละลายแอมโมเนียเข้มข้น: AR grades

2. Ethyl acetate: AR grades

3. 95% Ethanol: AR grades

4. Chloroform: AR grades

5. Hydrochloric acid , concentrated (contains 35 – 38 % w/w of HCl)   

กรดไฮโดร คลอริกเข้มข้น: AR grades

6. Methanol: AR grades, HPLC grades

7. Platinic chloride: AR grades
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  8. Potassium iodide: AR grades

  9. Sodium hydroxide: AR grades

10. Sulphuric acid, concentrated (contains 97 – 98 % w/w of H
2
SO

4
)  

 กรดซลัฟรูกิเข้มข้น: AR grades

11. 10% Ammonium Hydroxide (NH4OH)

12. 0.2 N Hydrochloric acid

13. Acidified iodoplatinate solution

2.3 สารมาตรฐาน

2-Diphenylmethylpyrrolidine Batch Number: BCBR9469V 

2.4 ตัวอย่าง

 เป็นผงละเอียดสีขาว บรรจุในแคปซูลสีเขียวอมฟ้า ระบุอักษรและตัวเลข “Chô12” อยู่

ในแผงบรรจุละ 15 แคปซูล บนแผงพิมพ์ข้อมูลระบุ “Chô12” รุ่นท่ีผลิต 10061601 วันที่ผลิต 

10.06.16 วันหมดอายุ 09.06.18

2.5 การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Thin-Layer Chromatography (TLC)

โดยกำาหนดสภาวะของระบบ TLC ดังนี้

วัฏภาคเคลื่อนที่

ระบบที่ 1:  Methanol : Ammonia Solution (100 : 1.5)

ระบบที่ 2:  Ethyl acetate : Methanol : Ammonia (85 : 10 : 5)

วัฏภาคนิ่ง:  TLC Siliga gel 60 F254 20 × 5 cm plates

ปริมาตรที่หยด:  Volume 10 µl

นำ้ายาพ่น:  Acidified iodoplatinate solution

2.5.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน

ชั่งสารมาตรฐาน Desoxy-D2PM 5 มิลลิกรัม ลงใน volumetric flask ขนาด 10 

มิลลิลิตร ละลายด้วย methanol จนครบปริมาตร

2.5.2 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง

ใช้ตัวอย่าง 1 แคปซูล เอาเฉพาะผงยาที่อยู่ภายในใส่ในกรวยแยก เติมนำ้า 10  

มิลลิลิตร แล้วปรับความเป็นกรด ด้วย 0.2 N Hydrochloric acid ให้ตัวอย่างอยู่ในรูปของ  Free 

acid จากนั้นนำาไปสกัดด้วย คลอโรฟอร์ม 15 มิลลิลิตร ถ่ายชั้นคลอโรฟอร์ม ลงในถ้วยระเหย ทิ้งไว้

ให้ระเหยแห้งในตู้ดูดควัน (สารทดสอบ A) จากนั้นปรับชั้นนำ้าให้เป็นด่างด้วย 10% Ammonium 

Hydroxide (NH4OH) ให้ตัวอย่างอยู่ในรูปของ Free base จากนั้นนำาไปสกัดด้วย คลอโรฟอร์ม 

15 มิลลิลิตร ถ่ายชั้นคลอโรฟอร์ม ลงในถ้วยระเหย ทิ้งไว้ให้ระเหยแห้งในตู้ดูดควัน (สารทดสอบ B)
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2.5.3 การวิเคราะห์

นำาสารละลายมาตรฐาน สารทดสอบ A และสารทดสอบ B (ละลายด้วย 95% 

Ethanol เล็กน้อย) ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TLC ตรวจวัดโดยส่อง UV ที่ 254 นาโนเมตร แล้วพ่น

ด้วยนำ้ายา acidified iodoplatinate solution

2.5.4 การอ่านและแปลผล

พิจารณาจากค่า Retardation Factor (Rf) และการทำาปฏิกิริยาให้เกิดสีกับนำ้ายา

พ่น (Spraying agent) เทียบกับสารมาตรฐาน

2.6 การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-VIS Spectrophotometry

2.6.1 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง

 นำาสารทดสอบ A หรือสารทดสอบ B ละลายด้วย 95% Ethanol เล็กน้อย

2.6.2 การวิเคราะห์

ใช้ Capillary tube ดูดสารละลายตัวอย่าง spot แบบ streak plate ลงบน TLC 

plate และ spot สารละลายมาตรฐาน เทียบด้วย นำาไปส่องดูความเข้มของ spot ภายใต้แสง UV 

ถ้า spot มีความเข้มน้อยให้ทำาการ spot ซำ้า นำา TLC plate ลงแช่ในนำ้ายาแยกสารท่ีสามารถ

แยกสารแต่ละตัวได้ชัดเจน  ปล่อยให้นำ้ายาเคลื่อนที่ได้ระยะประมาณ 10 เซนติเมตร นำาแผ่น TLC 

ขึ้นผึ่งให้แห้งในตู้ดูดควัน นำา TLC plate มาส่องภายใต้แสง UV เพื่อดูตำาแหน่งของสาร แล้วทำา

เครือ่งหมายไว้ ขดูบรเิวณท่ีทำาเครือ่งหมายไว้ ใส่ใน centrifuge tube เตมิ 95% เอทานอล ประมาณ 

5 มลิลลิติร เขย่าแรงๆ ด้วยเครือ่งป่ันให้ได้นำา้ยาใส กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำาส่วนใสท่ีกรอง

ได้นำาไป scan spectrum ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 350 นาโนเมตร  

เทียบกับสารมาตรฐาน 

2.6.3 การอ่านและแปลผล

เปรยีบเทยีบ spectrum  โดยเทยีบจาก maximum absorbance และ minimum 

absorbance ของตัวอย่างและสารมาตรฐานต้องตรงกันจึงจะสรุปว่าเป็นสารเดียวกัน

2.7 การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometry (GC-MS)

กำาหนดสภาวะเครื่อง GC-MS ดังนี้

Inlet:   Split Flow at 250 ำC

Oven:   Initial temp 40 ำC, hold 5 min Ramp 10 ำC/min to  

   100 ำC, hold 

1 min, Ramp 20 ำC/min to 220 ำC, 20 min

Column flow:  Constant pressure at 3 kPa, 50.0 ml/min

Analytical column: Thermo TG-5MS, 30m x 0.25mm x 0.25µm
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Detector:  MS (Single quadrupole) with Full Q1MS, Micro Scans 1,

Scan Time 0.50, Q1 PW 0.70, (50.000 – 500.000)

Transfer line:  250 ำC

2.7.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน

เตรียมสารละลายมาตรฐาน Desoxy-D2PM ใน Methanol (HPLC grade) ให้มี

ความเข้มข้นประมาณ 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

2.7.2 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง

นำาสารทดสอบ A หรือสารทดสอบ B (ละลายด้วย Methanol (HPLC grade)  

เล็กน้อย) ปิเปตมา 20 ไมโครลิตร เติม Methanol (HPLC grade) 1 ml 

2.7.3 การวิเคราะห์

นำาสารละลายมาตรฐาน สารละลายตัวอย่าง ไปฉีดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS

3. ผลการตรวจวิเคราะห์

3.1 เทคนิค Thin-Layer Chromatography (TLC)

ภายใต้สภาวะ TLC เมื่อใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ระบบที่ 1 Methanol : Ammonia (100 : 

1.5) พบว่าสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน Desoxy-D2PM มีอัตราส่วนของระยะ

ทางที่สารเคลื่อนที่ต่อระยะทางที่วัฏภาคเคลื่อนที่ (Rf) เท่ากับ 0.56 และระบบที่ 2 Ethyl acetate 

: Methanol : Ammonia (85 : 10 : 5) สารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน Desoxy-

D2PM มีอัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่ต่อระยะทางที่วัฏภาคเคลื่อนที่ (Rf) เท่ากับ 0.87 

และพ่นด้วยนำ้ายา acidified iodoplatinate solution พบว่า สารละลายตัวอย่าง และสารละลาย

มาตรฐาน Desoxy-D2PM ทำาปฏิกิริยากับนำ้ายาดังกล่าวปรากฏสีม่วงนำ้าตาล (รูปที่ 2)

3.2 เทคนิค UV-VIS Spectrophotometry

เมื่อนำาไป scan spectrum ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 350 

นาโนเมตรจะปรากฏลักษณะของ spectrum ของตัวอย่าง และสารมาตรฐาน Desoxy-D2PM 

(รูปที่ 3)     

รูปที่ 2 โครมาโตแกรม

เทคนิค TLC        

รูปที่ 3 spectrum สารมาตรฐานและตัวอย่าง
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       รูปที่ 2 โครมาโตแกรมเทคนิค TLC        รูปที่ 3 spectrum สารมาตรฐานและตัวอย่าง 

3.3 เทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS) 
ภายใต้สภาวะของ GC-MS ทีใ่ช้ พบว่า peak ของสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน 

Desoxy-D2PM ที่ Retension time เท่ากับ 20.55 และ 20.56 ตามล าดับ (รูปที่ 4) แมสสเปกตรัม (Mass 
spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ m/z 70, 165 (รูปที่ 5)  
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3.3 เทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS)

ภายใต้สภาวะของ GC-MS ท่ีใช้ พบว่า peak ของสารละลายตัวอย่าง และสารละลาย

มาตรฐาน Desoxy-D2PM ที่ Retension time เท่ากับ 20.55 และ 20.56 ตามลำาดับ (รูปที่ 4) 

แมสสเปกตรัม (Mass spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ m/z 70, 165 (รูปที่ 5) 

รูปที่ 4 peak ของสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน Desoxy-D2PM

รูปที่ 5 แมสสเปกตรัม (Mass spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ m/z 70, 165

4. สรุปและวิจารณ์

การตรวจเอกลักษณ์สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทลดนำ้าหนัก  ซึ่งไม่เคยมีรายงานการตรวจพบในประเทศไทยมาก่อน การตรวจ

พบ Desoxy-D2PM ใช้วิธีการตรวจเอกลักษณ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (Thin Layer 

Chromatograpgy, TLC) ใช้ silica gel 60 F254 เป็นวัฏภาคนิ่ง วัฏภาคเคลื่อนที่ระบบที่ 1 ใช้

ส่วนผสมระหว่าง Methanol : Ammonia (100 : 1.5) และระบบที่ 2 ใช้ส่วนผสมระหว่าง Ethyl 

acetate : Methanol : Ammonia (85 : 10 : 5) ตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วย UV254 พบว่ามีค่า 

Retardation Factor (Rf) ในระบบที ่1 เท่ากบั 0.56 และระบบที ่2 มค่ีา Retardation Factor (Rf)  

เท่ากับ 0.87 เมือ่พ่นด้วยนำา้ยา  acidified Iodoplatinate จะเกดิปฏกิริยิาปรากฏเป็นสม่ีวงนำา้ตาล  
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รูปที่ 5 แมสสเปกตรัม (Mass spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ m/z 70, 165 

 
 
 

4. สรุปและวิจารณ์ 
การตรวจเอกลักษณ์สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท

ลดน  าหนัก  ซึ่งไม่เคยมีรายงานการตรวจพบในประเทศไทยมาก่อน  การตรวจพบ Desoxy-D2PM ใช้วิธีการ
ตรวจเอกลักษณ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (Thin Layer Chromatograpgy, TLC) ใช้ silica gel 60 
F254 เป็นวัฏภาคนิ่ง วัฏภาคเคลื่อนที่ระบบที่ 1 ใช้ส่วนผสมระหว่าง Methanol : Ammonia (100 : 1.5) 
และระบบที่ 2 ใช้ส่วนผสมระหว่าง Ethyl acetate : Methanol : Ammonia (85 : 10 : 5) ตรวจวัดการ
ดูดกลืนแสงด้วย UV254 พบว่ามีค่า Retardation Factor (Rf) ในระบบที่ 1 เท่ากับ 0.56 และระบบที่ 2 มีค่า 
Retardation Factor (Rf)  เท่ากับ 0.87 เมื่อพ่นด้วยน  ายา  acidified Iodoplatinate จะเกิดปฏิกิริยาปรากฏ
เป็นสีม่วงน  าตาล  และตรวจยืนยันผลด้วยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry  scan spectrum ที่ความ
ยาวคลื่น 200 – 350 พบว่ามีค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุด ( Max) ที่ความยาวคลื่น 264 nm และเทคนิค 
Gas chromatograph-Mass spectrometry  พบว่าแมสสเปกตรัม (Mass spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ 
m/z 70, 165  ผลการตรวจวิเคราะห์ทั ง  3 เทคนิค ยืนยันการพบสาร   Desoxy-D2PM  

การตรวจพบสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความ
เสี่ยงที่จะมีการน าสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่ยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้
ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน  าหนัก อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสังคม
โดยรวม ทั งนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่จะน าไปใช้ในการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน  าหนัก พิจารณาทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน
ทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อไป 
5. เอกสารอ้างอิง 
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ใน: กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. วารสารอาหารและยา ฉบับเดือน
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ปรากฏลักษณะของ spectrum ของตัวอย่าง และสารมาตรฐาน Desoxy-D2PM (รูปที่ 3) 

             
       รูปที่ 2 โครมาโตแกรมเทคนิค TLC        รูปที่ 3 spectrum สารมาตรฐานและตัวอย่าง 

3.3 เทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometer (GC-MS) 
ภายใต้สภาวะของ GC-MS ทีใ่ช้ พบว่า peak ของสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน 

Desoxy-D2PM ที่ Retension time เท่ากับ 20.55 และ 20.56 ตามล าดับ (รูปที่ 4) แมสสเปกตรัม (Mass 
spectrum) แตกตัวให้ไอออนที่ m/z 70, 165 (รูปที่ 5)  

 
รูปที่ 4 peak ของสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน Desoxy-D2PM 
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และตรวจยืนยันผลด้วยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry  scan spectrum ที่ความยาวคลื่น 

200 – 350 พบว่ามีค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุด (λ Max) ที่ความยาวคลื่น 264 nm และเทคนิค 

Gas chromatograph-Mass spectrometry  พบว่าแมสสเปกตรัม (Mass spectrum) แตกตัวให้

ไอออนที่ m/z 70, 165  ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้ง  3 เทคนิค ยืนยันการพบสาร   Desoxy-D2PM 

การตรวจพบสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนว

โน้มและความเสีย่งทีจ่ะมกีารนำาสารออกฤทธิต่์อจิตและประสาท ท่ียงัไม่ถูกควบคมุตามกฎหมายใน

ประเทศไทย มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดนำ้าหนัก อันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ที่จะนำาไปใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนำ้าหนัก พิจารณาทบทวน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อไป
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ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์กำาจัดยุงชนิดฉีดพ่นอัดแก๊ส
เพื่อใช้ในการกำาจัดยุงลายบ้านพาหะนำาโรคไข้เลือดออก

พรรณเกษม แผ่พร  สุนัยนา สท้านไตรภพ พรอนงค์ ทัศนัย ภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ เอก ฐานโอภาส  
พงศกร มุขขันธ์  สมชาย แสงกิจพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

บทคัดย่อ  

 จากสถานการณ์ผูป่้วยไข้เลอืดออก ณ วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 พบผูป่้วยสะสมรวม 44,422 ราย  

ซึง่มากกว่าในช่วงเวลาเดยีวกันของปี 2560 ถงึ 1.49 เท่า มาตรการส�าคญัในการควบคุมการระบาด

ของโรคไข้เลือดออก คือการใช้สารเคมีในการควบคุมยุง  การใช้ผลิตภัณฑ์ก�าจัดแมลงในบ้านเรือน

เพือ่ก�าจัดยงุลายพาหะน�าโรคไข้เลอืดออกเป็นอกีมาตรการหนึง่ในการป้องกนัตนเองจากไข้เลอืดออก 

ซึง่จะให้ได้ประสทิธผิลมากข้ึน หากเราได้ทราบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ดงักล่าว คณะผูว้จัิยจึงได้

มีการรวบรวมข้อมลูการทดสอบประสทิธภิาพทางชวีวเิคราะห์ของผลิตภณัฑ์ก�าจัดยงุชนิดกระป๋อง

อัดแก๊สในประเทศไทย ด�าเนินการทดสอบโดยวิธี glass chamber method ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน

ที่ได้รับการรับรอง ISO17025 วิธีทดสอบท�าโดยฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเข้าไปในตู้ทดสอบ  

แล้วปล่อยยุงลายบ้านให้สัมผัสกับละอองของสารเคมีที่ลอยฟุ้งกระจายอยู่ในตู้ทดสอบ บันทึก

จ�านวนยุงที่หงายท้องจนครบเวลา 20 นาที เก็บยุงมาเลี้ยงต่อในภาชนะที่สะอาดพร้อมทั้งให้ส�าลี

ชุบน�้าหวาน และบันทึกจ�านวนยุงที่ตาย เมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน 

คือผลิตภัณฑ์ทดสอบต้องสามารถท�าให้ยุงลายบ้านหงายท้องร้อยละ 50 (Knockdown Time 50 

หรือ KT
50
) ภายในเวลา 5 นาที และมีอัตราการตายของยุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากการรวบรวม

ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ส่งมาทดสอบ ในช่วงระยะ

เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 จากผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 136 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทดสอบจ�านวน 100 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.5 ทุกผลิตภัณฑ์มีผลท�าให้ยุงลายทดสอบตายร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) มีค่า KT50 อยู่ระหว่าง 3-4 นาที สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ 

Imiprothrin ซึง่จัดเป็นสารเคมกี�าจดัแมลงในกลุม่ไพรทีรอยด์สงัเคราะห์ ผลติภณัฑ์มสีตูรแตกต่างกนั 

ทั้งหมด 38 สูตร สูตรผสมระหว่าง Esbiothrin และ Permethrin มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

ท�าให้ยุงลายบ้านหงายท้องได้ไว อย่างไรก็ตาม Permethrin ได้มีการใช้ในการก�าจัดยุงลายมาเป็น

เวลานาน และมีรายงานการดื้อของยุงลายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลนี้จึงมีความ

ส�าคัญต่อการศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เคมีส�าหรับควบคุมยุงลายดื้อยาต่อไป 
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ค�ำส�ำคัญ : ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นอัดแก๊ส  ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์  glass chamber method  

ยุงลายบ้าน

บทน�ำ

 จากสถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมลูจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 

506 ส�านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue 

Fever: DF, Dengue Haemorrhagic Fever: DHF, Dengue Shock Syndrome: DSS) สะสม 

รวม 44,422 ราย เพิม่ขึน้จากสปัดาห์ทีผ่่านมา 3,328 ราย พบอตัราป่วย 62.42 ต่อประชากรแสนคน   

ซึ่งมากกว่าปีพ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 48.8 (1.49 เท่า) อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 

ซึ่งเกินค่าเฉล่ียในรอบ 5 ปี ในขณะท่ีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา  

ดงันัน้กลวธิคีวบคมุโรคไข้เลอืดออกในปัจจบัุนคอืการควบคมุยงุพาหะน�าโรคให้น้อยลง  การควบคมุ

ยุงลายด้วยตนเองภายในบ้านมีหลายวิธี ตั้งแต่การลดแหล่งเพาะพันธุ์  และการก�าจัดตัวเต็มวัย  

โดยใช้ผลติภณัฑ์ก�าจดัในบ้านเรอืนซึง่มหีลายรปูแบบ ผลิตภณัฑ์ก�าจัดยงุชนดิพ่นอดัแก๊ส เป็นหนึง่ใน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งานได้สะดวก แต่มักจะมีค�าถามจากผู้ใช้เสมอว่าผลิตภัณฑ์

ยีห้่อไหนประสทิธภิาพดกีว่ากนั ทางฝ่ายศกึษาควบคมุแมลงโดยใช้สารเคม ีสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์

สาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก�าจัดแมลง 

ในบ้านเรือนก่อนวางจ�าหน่ายจึงได้ท�าการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมี

ก�าจดัยงุชนดิพ่นอดัแก๊ส ซ่ึงส่งตรวจระหว่างปี 2556-2560 เพือ่เป็นข้อมลูแก่ผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และต่อผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมแมลง จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของ 

สารเคมีแต่ละชนิด สูตรผสมของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการก�าจัดยุงลาย 

วัสดุและวิธีกำร

 1. ฉีดผลิตภัณฑ์เคมีปริมาณ 0.22-0.28 กรัมไปในเข้าตู้ทดสอบขนาด 70X70X70 cm3  

(ภาพที1่) หลงัฉดีพ่น 30 วินาที ปล่อยยงุลายบ้าน (Aedes  aegypti) เพศเมยี ตวัเต็มวัย อาย ุ3-5 วนั  

ซึ่งกินเลือดมาแล้ว 1 วัน จ�านวน 20 ตัวต่อตู้ทดสอบ (ภาพที่ 2)

 2. นับจ�านวนยุงที่หงายท้องทุกๆ 30 วินาทีจนครบ 20 นาที

 3. เก็บยุงมาเลี้ยงในภาชนะที่สะอาด ในห้องที่มีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส เพื่อรอดู

ผลการตายที่ 24 ชั่วโมง

 4. ด�าเนินการทดสอบ 3 ซ�้า และให้มีชุดเปรียบเทียบ

 5. ปรบัอัตราตายดว้ย Abbott’s formula กรณีทีย่งุในชดุเปรยีบเทยีบ มกีารตายระหวา่ง 

5-20%
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      ภำพที่ 1 ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์เข้าตู้ทดสอบ       ภำพที่ 2 ปล่อยยุงเข้าตู้ทดสอบ

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบต้องท�ามีค่าเวลาที่ท�าให้ยุงลายตกลงมาหงายท้อง 

ร้อยละ 50 (Knockdown Time 50 หรือ KT
50
) ภายในเวลา 5 นาทีและสามารถท�าให้ยุงลายตาย 

เมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละของ

ตวัอย่างทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ และน�าค่าเวลาทีย่งุหงายท้องในแต่ตูท้ดสอบไปค�านวณหาค่าเวลา

ที่ท�าให้ยุงลายหงายตกลงมาหงายท้องร้อยละ 50 (KT
50
) โดย Program SPSS

ผล

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นอัดแก๊สที่ส่งตรวจ

วิเคราะห์ในช่วง 5 ปี (ปี 2556-2560) รวมทั้งสิ้น 136 ตัวอย่าง มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบจ�านวน 100 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.5 โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) มี KT
50
  

อยูร่ะหว่าง 3-4 นาท ีจากข้อมลูพบว่าสตูรของผลติภณัฑ์ทีใ่ห้ประสทิธภิาพดทีีส่ดุคอืสตูรผสมระหว่าง  

Esbiothrin 0.11% + Permethrin 0.05 % ให้ผล KT
50
 อยู่ที่ 1 นาที 29 วินาที สารเคมีที่ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ส่งทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) จ�านวน 16 สาร ที่เหลือเป็นสาร 

pyrethrin ที่สกัดจากพืชธรรมชาติคือดอกไพรีทรัม สารเคมีในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของ

แมลง (Insect Growth Regulator) คือ Pyriproxyfen สารสมุนไพร คือ peppermint oil และ

บางผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มสารเสริมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของสารออกฤทธิ์หลัก คือ

สาร Pyperonyl  Butoxide (PBO) เข้าไปในสูตรด้วย

 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพบมีสูตรแตกต่างกัน 38 สูตร โดยมีสูตรที่เป็น

สารผสมตั้งแต่สารเคมี 2-4 ชนิด จ�านวน 35 สูตร สารเคมีเดี่ยว 3 สูตร ดังตารางที่ 1 
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ภาพที่ 2 ปล่อยยุงเข้าตู้ทดสอบ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณา 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบต้องท ามีค่าเวลาที่ท าให้ยุงลายตกลงมาหงายท้องร้อยละ 50 (Knockdown 
Time 50 หรือ KT50) ภายในเวลา 5 นาทีและสามารถท าให้ยุงลายตาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละของตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และน าค่าเวลาที่ยุงหงายท้อง
ในแต่ตู้ทดสอบไปค านวณหาค่าเวลาที่ท าให้ยุงลายหงายตกลงมาหงายท้องร้อยละ 50 (KT50) โดย Program SPSS 

 
ผล 
 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นอัดแก๊สที่ส่งตรวจวิเคราะห์ในช่วง 5 ปี (ปี 
2556-2560) รวมทั้งสิ้น 136 ตัวอย่าง มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจ านวน 100 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.5 
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 40) มี KT50 อยู่ระหว่าง 3-4 นาที จากข้อมูลพบว่าสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ ให้
ประสิทธิภาพดีที่สุดคือสูตรผสมระหว่าง Esbiothrin 0.11% + Permethrin 0.05 % ให้ผล KT50 อยู่ที่ 1 นาที 29 
วินาที สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส่งทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) จ านวน 16 สาร ที่เหลือเป็นสาร 
pyrethrin ที่สกัดจากพืชธรรมชาติคือดอกไพรีทรัม สารเคมีในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (Insect 
Growth Regulator) คือ Pyriproxyfen สาร สมุนไพร คือ peppermint oil และบางผลิตภัณฑ์มีการเพ่ิมสารเสริม
ฤทธิ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของสารออกฤทธิ์หลัก คือสาร Pyperonyl  Butoxide (PBO) เข้าไปในสูตรด้วย 

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบพบมีสูตรแตกต่างกัน 38 สูตร โดยมีสูตรที่เป็นสารผสมตั้งแต่สารเคมี 
2-4 ชนิด จ านวน 35 สูตร สารเคมีเดี่ยว 3 สูตร ดังตารางที่ 1  

  
  

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     89

บทน า 
 

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค  506 ส านักระบาด
วิทยา ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever: DF, Dengue Haemorrhagic 
Fever: DHF, Dengue Shock Syndrome: DSS) ส ะ ส ม ร ว ม 44,422 ร า ย เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,328 
ราย พบอัตราป่วย 62.42 ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งมากกว่าปีพ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 48.8 (1.49เท่า) 
อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 ซึ่งเกินค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี ในขณะที่วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนา ดังนั้นกลวิธีควบคุมโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันคือการควบคุมยุงพาหะน าโรคให้น้อยลง  การควบคุมยุงลายด้วย
ตนเองภายในบ้านมีหลายวิธี ตั้งแต่การลดแหล่งเพาะพันธุ์  และการก าจัดตัวเต็มวัย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ก าจัด ใน
บ้านเรือนซึ่งมีหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงชนิดพ่นอัดแก๊ส เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งาน
ได้สะดวก แต่มักจะมีค าถามจากผู้ใช้เสมอว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนประสิทธิภาพดีกว่ากัน ทางฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดย
ใช้สารเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงในบ้านเรือนก่อนวางจ าหน่ายจึงได้ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมีก าจัดยุงชนิด
พ่นอัดแก๊ส ซึ่งส่งตรวจระหว่างปี 2556-2560 เพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และต่อผู้ที่
รับผิดชอบในการควบคุมแมลง จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของสารเคมีแต่ละชนิด  สูตรผสมของสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดยุงลาย  

 
วัสดุและวิธีการ 

 
1. ฉีดผลิตภัณฑ์เคมีปริมาณ 0.22-0.28 กรัมไปในเข้าตู้ทดสอบขนาด 70X70X70 cm3 (ภาพที่1) 

หลังฉีดพ่น 30 วินาที ปล่อยยุงลายบ้าน (Aedes  aegypti) เพศเมีย ตัวเต็มวัย อายุ 3-5 วัน  
ซึ่งกินเลือดมาแล้ว 1 วัน จ านวน 20 ตัวต่อตู้ทดสอบ (ภาพที่ 2) 

2. นับจ านวนยุงที่หงายท้องทุกๆ 30 วินาทีจนครบ 20 นาที 
3. เก็บยุงมาเลี้ยงในภาชนะท่ีสะอาด ในห้องที่มีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส เพ่ือรอดูผลการตายที่ 24 ชั่วโมง 
4. ด าเนินการทดสอบ 3 ซ้ า และให้มีชุดเปรียบเทียบ 
5. ปรับอัตราตายด้วย Abbott’s formula กรณีท่ียุงในชุดเปรียบเทียบมีการตายระหว่าง 5-20% 
 
 

 
ภาพที่ 1 ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์เข้าตู้ทดสอบ 
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ตำรำงที่ 1 สารออกฤทธิ์ส�าคัญ/สารเสริมฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เคมีก�าจัดยุงชนิดอัดแก๊สที่ผ่านการ

ทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ในปี 2556-2560 

 สูตรสารออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่มีส่งทดสอบมากท่ีสุดคือ cypermetrin + 

imiprothrin + prallethrin มจี�านวนท้ังหมด 17 ตวัอย่าง และได้แสดงความเข้มข้นของสารออกฤทธิ ์

และจ�านวนตวัอย่างของสารเคมแีต่ละชนดิในผลติภณัฑ์ ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงพบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งตรวจ 

มกีารใช้ Imiprothrin เป็นสารออกฤทธ์ิมากท่ีสดุจ�านวน 52 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 52 ของตวัอย่าง

ทั้งหมด รองลงมาคือ Permethrin มีจ�านวน 50 ตัวอย่าง โดยแสดงสัดส่วนการใช้สารออกฤทธิ์ 

แต่ละชนิดในภาพที่ 3 

ภำพที่ 3 แสดงสัดส่วนการใช้สารออกฤทธิ์แต่ละชนิดในปี 2556-2560 
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วิจำรณ์

 จากข้อมูลท่ีได้พบว่าสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือสูตรผสม esbiothrin 

0.11%+permethrin 0.05% w/w อย่างไรกต็าม จากรายงาน ของพรรณเกษมและคณะพบการดือ้ 

ของยุงลายบ้านต่อ Permethrin ในหลายพื้นที่ท่ัวประเทศไทย(1) แต่ข้อมูลที่ได้ท�าให้ทราบว่า  

Permethrin มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้เมือ่ผสมกบั Esbiothrin ในการช่วยควบคมุยงุลาย แต่เนือ่งจาก

ยงุทีใ่ช้ทดสอบเป็นยงุลายบ้านท่ีไวต่อสารเคม ีดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาเพ่ิมเติมกับยงุลายภาคสนาม

ที่ดื้อต่อสารเคมี เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงข้อมูล

สรุป

 สารออกฤทธ์ิท่ีใช้มากท่ีสดุ 5 อันดบัแรก คอื Imiprothrin (LD50 ใน หน ู=900-1,800 mg/kg)  

Permethrin (LD
50
=2,000-4,000 mg/kg) Prallethrin (LD

50
=640 mg/kg) Cypermethrin 

(LD50=247 mg/kg) และ dtratamethrin (LD50=4,640 mg/kg)  ได้แสดงค่าความเป็นพิษของ

สารเคมีที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ก�าจัดแมลงในตารางที่ 3 จะเห็นว่า Cypermethrin  มีความเป็นพิษ 

มากกว่าสารเคมีตัวอื่น แต่ปริมาณท่ีพบในผลิตภัณฑ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10-0.33% ซ่ึงน้อยกว่า

ระดับที่จะท�าให้เกิดพิษมาก ถึงแม้ว่าสารเคมีท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด ์

ท่ีค่อนข้างมีความปลอดภัยต่อคน แต่อาจก่อความระคายเคืองต่อคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กเล็ก 

การใช้จึงต้องมีความระมัดระวัง

เอกสำรอ้ำงอิง

1. พรรณเกษม แผ่พร กสิน ศุภปฐม และสุนัยนา สท้านไตรภพ. ความไวของยุงลายตาม 

ภาคต่างๆ ของประเทศไทยต่อสารเคมีก�าจัดแมลงที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก, 

2549-2553. วารสารโรคติดต่อน�าโดยแมลง. 2553; 7: 8-16.

2. World Health Organization. Pesticides and their application; For the control 

of vectors and pests of public health importance. 2006. Geneva, Switzerland.
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เปรียบเทียบผลการดำาเนินการการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ
ปีงบประมาณ 2560 และ 2561ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
Compare the result Operating of Drugs analysis in Urine between 2560 

and 2561 of Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima

นายพัฒนศักดิ์  เพิ่มพูน, นางสาวกฤตยา  อสุนี ณ อยุธยา, นายวรศักดิ์  อินทร์ชัย, นายดี อาพัดนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ยืนยันผลสารเสพติด
ในปัสสาวะ รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อสนับสนุน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการดำาเนินการการตรวจ
วเิคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 จากฐานข้อมลูการตรวจวเิคราะห์ของ 
ห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาในปี 2560 มีจำานวนตัวอย่าง ทั้งหมด 6,479 ตัวอย่าง จังหวัดส่งตรวจ 
มากที่สุดเรียงลำาดับ คือ จังหวัดนครราชสีมา 6,313 ตัวอย่าง (97.4%) บุรีรัมย์ 93 ตัวอย่าง (1.4%) 
ชัยภูมิ 70 ตัวอย่าง (1.1%)  ตำารวจภูธรเป็นกลุ่มผู้ส่งตรวจมากที่สุด ในนครราชสีมา 51 แห่ง  
บุรีรัมย์ 15 แห่ง ชัยภูมิ 11 แห่ง ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ชนิด เมทแอมเฟตามีน (M) 
5,486 ตวัอย่าง (86.7%) เมทาบอไลท์ของกัญชา (THC) 177 ตวัอย่าง (2.7%) และ M ร่วมกบั THC 40 
ตวัอย่าง (0.6%) ตรวจพบสารเสพตดิในกลุม่เดก็ 7-14 ปี 20 ตวัอย่าง มากทีส่ดุในกลุม่อาย ุ25-34 ปี  
2,031 ตัวอย่าง (31.3%)  ปี 2561 มีจำานวนตัวอย่าง 6,841 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็น 6%  
จังหวดัส่งตรวจมากท่ีสดุเรยีงลำาดับ คอื นครราชสมีา 6,439 ตัวอย่าง (94.1%) บรุรีมัย์ 353 ตัวอย่าง 
(5.2%) ชัยภูมิ 33 ตัวอย่าง (0.5%)  ตำารวจภูธรส่งตรวจมากที่สุด ใน นครราชสีมา 51 แห่ง พบมี
จำานวนหน่วยงานตำารวจภูธรในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นเป็น 32 แห่งจากปี 2560 (15 แห่ง) 113.3%  
ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ชนิด M 6,018 ตัวอย่าง (88.0%) THC 158 ตัวอย่าง (2.3%) M  
ร่วมกับ THC 75 ตัวอย่าง MDMA (ยาอี) 1 ตัวอย่าง M ร่วมกับยาอี 1 ตัวอย่าง และเคตามีน  
2 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติดในกลุ่มเด็ก 7-14 ปี 40 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (20 ตัวอย่าง) 
100% มากที่สุดในกลุ่มอายุ 25-34 ปี 2,117 ตัวอย่าง (30.9%) จากผลการศึกษาเป็นข้อมูล 
ในการแจ้งเตือนภัยการใช้สารเสพติด การเฝ้าระวังสารเสพติดชนิดใหม่ และการแพร่ระบาดชนิด
ของสารเสพตดิ  และการนำาปัญหาและอปุสรรคในการดำาเนนิการประกอบการพฒันาการให้บรกิาร 
การวางแผนปฏิบัติงานในปี 2562
ค�าส�าคัญ  สารเสพติด ยาบ้า กัญชา ยาเค
Email address : pattanasak.p@dmsc.mail.go.th
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1. บทน�า 
 การแพร่ระบาดของยาเสพตดิเป็นปัญหาสำาคญัทีม่คีวามรนุแรง ดังทีเ่ป็นข่าวตามส่ืออยูเ่สมอ  
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาชนจึงต้องร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รับผิดชอบการให้บริการตรวจยืนยันผลสารเสพติด
ในปัสสาวะ ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  ซึ่งเป็นบทบาทสำาคัญในการ
พิสูจน์การมีสารเสพติดในร่างกาย  เพื่อประกอบการดำาเนินการทางอรรถคดี และการนำาผู้เสพ  
ผูติ้ดยาเสพตดิ เข้าสูก่ระบวนการรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เน่ืองจากจังหวดันครราชสีมา เป็นประตูเมอืง
สูภ่าคอสีาน เป็นเส้นทางผ่านของประชาชนหลายจงัหวดั และเป็นทีต้ั่งของศนูย์วทิย์ฯ ทำาให้มตัีวอย่าง
ส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะเป็นจำานวนมาก ศูนย์วิทย์ฯ จะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ  
ในการให้บริการ การสนับสนุนทางวิชาการ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยการใช้สารเสพติด  
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี จึงได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผล 
การดำาเนนิการ การตรวจวเิคราะห์สารเสพตดิในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 เพือ่ศกึษา
การระบาดของยาเสพติด ตามกลุ่มช่วงอายุ ชนิดของสารเสพติด และจำานวนหน่วยงานผู้ส่งตรวจ  
ซึง่จะสามารถนำาข้อมลูทีไ่ด้มาประกอบการวางแผนปฏิบัตงิานในปีงบประมาณ 2562  ได้อย่างเหมาะสม  
การส่ือสารความเสี่ยงการใช้สารเสพติดในกลุ่มช่วงอายุต่างๆ  เตรียมความพร้อมในการพัฒนา 
วิธีวิเคราะห์สารเสพติดชนิดใหม่ และพัฒนาการให้บริการ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดกับหน่วยงานในพื้นที่

2. วิธีการ
 2.1 รวบรวมข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ห ้องปฏิบัติการพิษวิทยา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา
 2.2 ใช้กลุม่ตวัอย่างท่ีส่งตรวจวเิคราะห์สารเสพตดิในปัสสาวะ ในปีงบประมาณ 2560 และ 
ปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 15 สิงหาคม 2561)
 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ ร้อยละ

3. ผล และอภิปราย
ตารางท่ี 1. เปรยีบเทยีบ จำานวนหน่วยงาน/ผูส่้งตรวจวเิคราะห์ ผู้ส่งตรวจ ปี พ.ศ. 2560 และ 2561
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จำานวนหน่วยงานส่งตรวจวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 60 61 60 61 60 61 60 61 60 61

จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ นอกเขต

ตำารวจภูธร 51 51 15 32 11 9 - 2 - -

เรือนจำา 4 4 - - - - - - - -

คุมประพฤติ 
และศูนย์ฝึกเด็ก

2 1 - - - - - - - -

ตารางที่ 1. แสดงจำานวนหน่วยงาน/ ผู้ส่งตรวจ ตามปีงบประมาณ

จำานวนหน่วยงานส่งตรวจวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 60 61 60 61 60 61 60 61 60 61

จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ นอกเขต

โรงพยาบาล 8 2 1 - - 1 - - - -

ศป.ปส.อ 2 3 - - - - - - - -

ทหาร 1 3 - - - - - - - -

บริษัท 3 1 - - - - - - - 2

บุคคล 5 5 1 - - - 1 1 2 11

เปรียบเทียบ ผู้ใช้ยาเสพติดจำาแนกตามกลุ่มช่วงอายุ

รูปที่ 1. จำานวนตัวอย่างที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะจำาแนกตามกลุ่มช่วงอายุ
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รูปที่ 2 แสดงผลการตรวจพบชนิดของสารเสพติด ปี 2560 และ 2561

 จากตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในปี งบประมาณ 2560 จำานวน  6,479 ตัวอย่าง ตรวจพบ
สารเสพติด 5,703 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88) และในปี 2561 จำานวน 6,841 ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.4) 
จำาแนกชนิดของสารเสพติดที่ตรวจพบตามรูปที่ 2

4.  บทสรุป  
 จากผลการศกึษาพบว่า หน่วยงานตำารวจภธูรเป็นหน่วยงานทีส่่งตรวจมากทีส่ดุ  ในจงัหวดั
บุรีรัมย์เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จาก 15 แห่งเป็น 32 แห่ง คิดเป็น 113 % จากการประสานงานกับ 
โรงพยาบาลเครือขา่ยตรวจยืนยนั ทราบวา่ การตรวจเพือ่ดำาเนินการทางอรรถคดี จำาเป็นต้องตรวจ
หาปรมิาณสารเมทแอมเฟตามนี ซึง่ศักยภาพของบางโรงพยาบาลไม่สามารถทำาได้ อกีทัง้ยงัมปัีญหา
ในการจัดหาสารมาตรฐานสำาหรับตรวจยืนยันผล จึงต้องส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
เป็นสาเหตุให้มีปริมาณตัวอย่าง และจำานวนหน่วยงาน/ผู้ส่งตรวจ เพิ่มขึ้นในปี 2561  ผลการศึกษา
การใช้สารเสพติดจำาแนกตามกลุ่มช่วงอายุ พบมีการใช้สารเสพติดมากที่สุดในช่วงอายุ 25 –34 ปี 
ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาว และกำาลังประกอบอาชีพ ในปี 2560  ตรวจพบ 2,268 หรือร้อยละ 39.8 ของ
ตวัอย่างทีพ่บ 5,703 ตวัอย่าง และปี 2561 ตรวจพบ 2,297 ตวัอย่าง หรอืร้อยละ 36.7 ของตวัอย่าง
ที่ตรวจพบ 6,225 ตัวอย่าง พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน 7-14 ปี และ 15-19 ปี เพิ่มขึ้น  
จากปี 2560 ที่ตรวจพบสารเสพติด รวม 1,089 ตัวอย่าง ในปี 2561 ตรวจพบรวม 1,476 ตัวอย่าง 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 35.5 และผลการตรวจพบชนดิของสารเสพตดิพบว่าเริม่มกีารแพร่ระบาดของ MDMA 
หรือยาอี และเคตามีนในปี 2561  
       จากการเปรียบเทียบผลการดำาเนินการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จะ
ได้วางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาเสพติด ในการเตรียมความพร้อมของ 
ห้องปฏิบัติการ ในการจัดหาสารมาตรฐานที่สำาคัญ การเตรียมพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเสพติด หรือ
สารที่ใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดใหม่ และการสื่อสารแจ้งเตือนภัยการใช้สารเสพติด เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
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การจัดการนำ้ามันทอดซำ้าเสื่อมสภาพในเขตสุขภาพที่ 2
Management of deep frying oil in Regional Health  2

วาลีย์ ทองทา  สมศรี ด�ารงสวัสดิ์วิทย์   เสาวนิตย์ บุณพัฒนศักดิ์  สุวิมล  เอี่ยมบู่ และ
พลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
  ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่2 พษิณโุลก ได้จดัท�าโครงการบูรณาการด้านอาหารปลอดภยั

เรือ่งการจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพในเขตสุขภาพที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ 

ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2555  

เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาคต่ีาง ๆ  ของชมุชนในการจัดการน�า้มนัทอดซ�า้เส่ือมสภาพ

ไม่ให้กลบัคนืเข้าสูว่งจรอาหารซ�า้อีก ซึง่ด้วยภารกจิงานประจ�าทีม่ปีรมิาณมาก ศูนย์ฯ จงึได้ปรบัเปลีย่น

รูปแบบท�างาน ใหม่เป็นการจัดงานประชุมวิชาการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  

1 วัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เครือข่ายชุมชน....เพ่ือคนท�างาน คบส.” โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการ

น�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการน�้ามันทอดซ�้า 

เสื่อมสภาพท่ียั่งยืนในเขตพื้นท่ีเครือข่ายสุขภาพท่ี 2 อย่างน้อย 5 แห่ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูป้ระสบการณ์การท�างานทัง้ภาย ในเขตสขุภาพที ่2 และภายนอกเขต ก�าหนดกจิกรรมภายในงาน 

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การน�า เสนอผลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน/ 

เครือข่ายในเขตพื้นที่ฯโดยจัดเป็นชุดนิทรรศการ  2) การบรรยาย 2 เรื่อง คือ “เครือข่ายชุมชน

เพื่อคนท�างานคบส.” และ “ต้องจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพเพื่อ…ใคร?” และ 3) การเสวนา 

“การจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพภายในชุมชน”

  ผลการด�าเนินงาน มีผู ้เข้าร่วมประชุม 276 คน เครือข่ายชุมชนสมัครเข้าร่วมแสดง

นิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 15 แห่ง เป็นเครือข่ายที่มีผลงานด้านการจัดการน�้ามัน

ทอดซ�้าเสื่อมสภาพ 6 แห่ง วิทยากรบรรยายและเสวนาจากภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้ประเมินผลการจัดงานจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งร้อยละ 98 พึงพอใจ 

ในรูปแบบการจัดงาน/ได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้และมีข้อเสนอแนะให้จัดงานลักษณะ

เช่นนี้อีกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้มีเวทีวิชาการบ้าง

               

ค�ำส�ำคัญ (Key words) Empowerment การจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพ เขตสุขภาพที่ 2

e-mail address : walee.t@dmsc.mail.go.th
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1. บทน�ำ 

     น�้ามันทอดซ�้า หมายถึง น�้ามันที่ผ่านการทอดอาหารมากกว่า 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547 เรื่องการก�าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันที่ใช้ทอดหรือ

ประกอบอาหารเพื่อจ�าหน่าย ให้มีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน�้าหนัก ซึ่งจะมีปริมาณสาร

โพลาร์เพิ่มขึ้นจากเดิม ตามประกาศสาธารณสุขที่ได้ก�าหนดให้น�้ามันทอดซ�้ามี สารโพลาร์ไม่เกิน

ร้อยละ  25 ของน�้าหนัก น�้ามันที่มีสารโพลาร์มากกว่า ร้อยละ 25 ของน�้าหนัก บ่งบอกให้ทราบว่า

น�้ามันเสื่อมสภาพแล้วและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมายหลายชนิดรวมถึงสารก่อมะเร็ง 

เช่นสารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons : PAHs และผู้ประกอบการอาหารที่ใช้น�้ามัน 

ทอดซ�้าในการผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่ายแก่ผู ้บริโภคถือเป็นการจ�าหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน  

มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ปัจจุบันผู้บริโภคได้รับรู้ถึงอันตรายและพิษภัยของน�้ามันทอดซ�้า 

เสื่อมสภาพอย่างกว้างขวางแล้วแต่ก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เนื่องจากมีการน�าน�้ามันท่ีใช้แล้ว  

ไปฟอกสีให้เหมือนน�้ามันใหม่แล้วน�ากลับมาขายจึงท�าให้มีสารอันตรายต่อร่างกายกลับคืนเข้าสู่

วงจรอาหารซ�้าอีก สารโพลาร์ที่เกิดขึ้นในน�้ามันทอดซ�้ามีความสัมพันธ์การเกิดโรคความดันโลหิต 

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคสมองตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจและการบริโภคอาหารที่ผ่านการทอดด้วย

น�า้มนัทอดซ�า้จะท�าให้เสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็ล�าไส้และกระเพาะอาหาร นอกจากนีผู้ป้ระกอบการ 

อาหารทอดยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด เนื่องจากการสูดดมไอหรือควันของน�้ามันทอดซ�้า 

ทีเ่สือ่มสภาพ จงึควรมกีารป้องกนัอันตรายท่ีจะเกดิขึน้ต่อสขุภาพทัง้ของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ

โดยป้องกันไม่ให้น�ามนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพแล้วถกูน�ากลบัมาใช้ซ�า้อกี ตามมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติ

ครัง้ที ่4 ปี พ.ศ. 2554 เรือ่งการปัญหาน�า้มนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพ และมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2555 เร่ือง

ความปลอดภยัทางด้านอาหารก�าหนดให้การจดัการน�า้มนัทอดซ�า้เส่ือมสภาพ (นโยบายรัฐบาลข้อ 4)  

เป็นวาระแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้จดัท�าโครงการบรูณาการเรือ่ง 

การจดัการน�า้มนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพในเขตสขุภาพที ่2 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทีม่นีโยบาย 

เพือ่ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และขยายความร่วมมอืสูอ่งค์กรทีเ่กีย่วข้องในการดแูลสขุภาพระดบัท้องถ่ิน

ให้เพิม่มากขึน้ สนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาคต่ีาง ๆ  ของชมุชนในการจดัการน�า้มนัทอดซ�า้

เสื่อมสภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ 

2. วัสดุและวิธีกำร

  วัสดุ ประกอบด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ชุดนิทรรศการของชุมชน 

15 แห่ง เอกสาร/กระเป๋า เกียรติบัตร ของที่ระลึก 

  วิธีการ 1. ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ/ ขออนุมัติใช้งบประมาณ/ ยืมเงิน 

              2. แต่งตัง้คณะท�างาน /ประชมุก�าหนดแนวทางการจดังาน/จองโรงแรมส�าหรบัจดังาน

   3. ประสานวิทยากรเสวนา/กลุ่มคุ ้มครองผู้บริโภคฯ ส�านักงานสาธารณสุข  

        5 จังหวัด
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  4. ท�าหนงัสอืเชิญผูเ้ข้าร่วมประชุม/ผูน้�าเสนอ วทิยากรเสวนา 5 คน ผูด้�าเนนิรายการเสวนา

  5. เตรียมงาน

           โดยได้ก�าหนดกิจกรรมหลักเป็นการจัดงานประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง “เครือข่ายชุมชน...

เพื่อคนท�างานคบส.” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  

รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย 

  2.1 นิทรรศการด้านการจัดการน�้ามันทอดซ�้าจังหวัดละ 1 แห่ง นิทรรศการการน�าเสนอ

ผลงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขอื่น ๆ จังหวัดละ 2 แห่ง รวมเป็น 15 แห่ง

  2.2 การบรรยาย 2 เรื่อง “เครือข่ายชุมชนเพื่อคนท�างาน คบส.” และ “ต้องจัดการ

น�า้มนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพเพือ่…ใคร?” โดยวทิยากรจากหวัหน้ากลุม่งานคุม้ครองผู้บรโิภค ส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

  2.3 การเสวนาเรื่อง “การจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพภายในชุมชน” โดยได้เชิญ

วทิยากรเสวนาจากภมูภิาคต่างๆ จากชมุชนทีม่กีารจัดการน�า้มนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพภายในชมุชนที่

ประสบผลส�าเรจ็มาเล่าประสบการณ์การท�างาน ประกอบด้วย ตัวแทนภาคใต้ คอื พลงังานจังหวดัตรงั  

ตัวแทนจากภาคอีสาน คือ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตัวแทนจาก 

ภาคเหนอื คอื ทีป่รกึษาโครงการพลงังานทดแทนโรงพยาบาลอุม้ผาง จงัหวดัตากและประธานชมรม

ผู้ประกอบการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลน�้าปาด อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้แทนจาก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

          การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร ์

การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 5 แห่ง คุ้มครองผู้บริโภคเขตสุขภาพที่ 2 และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ผลและอภิปรำย 

          มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจ�านวน 276 คน เครือข่ายชุมชน

สมคัรเข้าร่วมแสดงนทิรรศการเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั 15 แห่ง ด้านการจดัการน�า้มนัทอดซ�า้ 

เสื่อมสภาพ 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัด

พิษณุโลก เครือข่ายพนานิคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ์  

เครอืข่ายเทศบาลพิษณโุลกและกองบิน 46 จงัหวดัพษิณโุลก เครือข่ายอาสาสมคัรคุม้ครองผูบ้รโิภค

ต�าบลบ้านหวาย จังวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลต�าบลน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 9 

เครือข่าย  วิทยากรเสวนาจากภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ประเมินผลการ

จดัประชุมจากแบบสอบถามผูเ้ข้าร่วมประชมุซึง่ร้อยละ 98 พงึพอใจในรปูแบบการจดังาน ร้อยละ 99 

 มีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ และมีข้อเสนอแนะให้จัดงานลักษณะเช่นนี้อีก

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ได้มีเวทีวิชาการบ้าง 
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4. สรุป  

        เนื่องจากท่ีผ่านมาการแก้ไขปัญหาน�้ามันทอดซ�้าพบว่าการอบรมให้ความรู้และการแจก 

ชุดทดสอบสารโพลาร์ฯ ไม่เพยีงพอทีจ่ะช่วยผลกัดันให้การจัดการน�า้มนัทอดซ�า้เสือ่มสภาพประสบ

ผลส�าเร็จได้ครบวงจร การจัดงานเพียง 1 วันดังกล่าว จึงเป็นการ Empowerment ภายใต้กรอบ

แนวคิด “การท�าให้ดูเป็นตัวอย่างคือการสอนที่ดีท่ีสุดและตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าค�าสอน” ซึ่ง

ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานและคนในชุมชนหันมาร่วมมือกันท�างาน และผลกระทบจากการจัดงาน 

ดงักล่าวได้ท�าให้เกดิการ MOU ระหว่างเทศบาลนครพษิณโุลกกบักองบนิ 46 เรือ่งการท�าไบโอดีเซล 

จากน�้ามันทอดซ�้าเป็นเวลา 3 ปี (ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน) จังหวัดพิษณุโลกจัดท�าแผนบูรณาการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ามันทอดซ�้าในปี 2557 และเขตสุขภาพที่ 2 ก�าหนดให้เรื่องสารโพลาร์ในน�้ามัน

ทอดซ�้าเป็นตัวชี้วัดระดับเขตฯ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา   

5. เอกสำรอ้ำงอิง
5.1 กระทรวงสาธารณสุข. 2547. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 283) พ.ศ. 

2547 เรื่อง ก�าหนดสารโพลาร์ในน�้ามันทอดซ�้าที่ใช้ทอดประกอบอาหารเพื่อจ�าหน่าย.  
ลงราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 125 ง. 5 พฤศจิกายน 2547. 

5.2 นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ 2558. อันตรายจากน�้ามันทอดซ�้า วารสารวิชาการและวิจัย มทร.
พระนคร ฉบับที่ 1 มีนาคม 2558
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การเฝ้าระวังสารประกอบของปรอทในเครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว 
ในเขตสุขภาพที่ 10

เสนีย์  พลราช* โชติกา  องอาจณรงค์  และกฤติกา  น้อยถนอม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
 การใช้เครื่องสำาอางสำาหรับหน้าขาวของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่านิยม
อยากให้ผิวขาวปราศจากสิว ฝ้าและร้ิวรอยของคนไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้มีลักลอบนำาสารเคมีที่
เป็นอันตราย เช่น สารประกอบของปรอทเป็นส่วนผสมในเครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว-
กันแดด เนื่องจากสารประกอบของปรอท จะยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส  ทำาให้มีการ
สร้างเมด็สเีมลานนิลดลง จงึช่วยให้สผิีวขาวข้ึนและสารปรอทยงัมฤีทธิฆ่์าเชือ้แบคทเีรยี ชนดิทีท่ำาให้
เกิดสิว  แต่สารประกอบของปรอททำาให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำา เกิดฝ้าถาวร ผิวบางลง   
ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้สารประกอบของปรอทเป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องสำาอาง ลำาดับที่ 221 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำาหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็น 
ส่วนผสมในการผลติเครือ่งสำาอาง พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัเคร่ืองสำาอาง พ.ศ. 2558   
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังการลักลอบเติมสารประกอบของปรอทในเครื่องสำาอาง
ประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10  
อุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสุขภาพที่ 10 สุ่มเก็บตัวอย่าง 
เครือ่งสำาอางประเภท สวิ-ฝ้า-หน้าขาว ตรวจยนืยนัการเติมสารประกอบของปรอท โดยวธิ ีReinsch,s 
test รวมทั้งสิ้น 253 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 96 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.94  
โดยใน ปีงบประมาณ 2557  จำานวน 54 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 20 ตัวอย่าง  
คดิเป็นร้อยละ 37.04 ปีงบประมาณ 2558 จำานวน 62 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 16 
ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.81 ปีงบประมาณ 2559 จำานวน 31 ตวัอย่าง ตรวจพบสารประกอบของ
ปรอท 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.03 และในปีงบประมาณ 2560 จำานวน 51 ตัวอย่าง ตรวจพบ
สารประกอบของปรอท 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.29 และในปีงบประมาณ 2561 จำานวน 55 
ตวัอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 33 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 60 ตามลำาดบั แสดงให้เหน็ว่า 
การเติมสารประกอบของปรอทยังคงเป็นปัญหาความปลอดภัย การสุ่มตรวจเฝ้าระวังตัวอย่างที่
กระจายในพืน้ทีเ่ป็นแนวทางหนึง่ทีส่ามารถแก้ปัญหาได้ แต่ควรดำาเนนิการควบคูก่บัการส่งเสริมให้ 
ผูบ้รโิภคมคีวามตระหนกัรูแ้ละส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคสามารถคดักรองเครือ่งสำาอางอย่างง่ายด้วยตนเอง 
เช่น การดูฉลากผลิตภัณฑ์ การสังเกตอาการแพ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนเพื่อ
ดำาเนินการกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวดและยั่งยืน

ค�าส�าคัญ  เครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว  สารประกอบของปรอท 
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บทน�า
 ในปัจจุบันการใช้เครื่องสำาอางสำาหรับหน้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
เครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว  เนื่องจากค่านิยมอยากมีผิวขาวปราศจากสิว ฝ้าและริ้วรอย
ของคนไทยในปัจจบุนั  ส่งผลให้ผูผ้ลติพฒันาสตูรตำารบัทีห่ลากหลาย มกีารโฆษณาสรรพคณุ รกัษาสวิ  
ลบริ้วรอย ฝ้า กระ เพิ่มความขาว  กระจ่างใสของผิว กันแดด ฯลฯ เพื่อเชิญชวนผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อ
ให้ผลติภัณฑ์เป็นทีต้่องการของผู้บรโิภคและมุง่สร้างมูลค่าการตลาด ทำาให้มกีารลกัลอบนำาสารเคมี
ที่เป็นอันตรายมาผสมในการผลิตเครื่องสำาอาง เช่น ไฮโดรควิโนน กรดเรติโนอิคและสารประกอบ
ของปรอท 
 สารประกอบของปรอท จะยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส  ทำาให้มีการสร้างเม็ด
สีเมลานิน ลดลง จึงช่วยให้สีผิวขาวขึ้นและสารปรอทยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ทำาให้เกิดสิว  
อย่างไรก็ดีสารประกอบของปรอททำาให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำา เกิดฝ้าถาวร ผิวบางลง และ
เมือ่ใช้ตดิต่อกนั เป็นเวลานานจะทำาให้เกดิพษิสะสมของสารปรอทในผวิหนงั และดดูซมึเข้าสูก่ระแส
โลหติ ทำาให้ตบัและไตอกัเสบ เกิดโรคโลหติจาง ทางเดินปัสสาวะอกัเสบ อกีทัง้ในสตรีมคีรรภ์ปรอท
จะดดูซมึเข้าสูร่่างกาย และไปสูท่ารก ทำาให้เดก็มสีมองพกิารและปัญญาอ่อน  กระทรวงสาธารณสขุ
ได้กำาหนดให้ปรอทและสารประกอบของปรอทเป็นสารห้ามใช้ผลิตเครือ่งสำาอาง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 
และในปัจจุบันเป็นสารห้ามใช้ ลำาดับท่ี 221 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กำาหนด
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำาอาง พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
เครื่องสำาอาง พ.ศ. 2558  
 แม้ว่าการลักลอบเติมสารประกอบของปรอทผสมในเครื่องสำาอางเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แต่ก็มีผู้ที่เจตนาฝ่าฝืนเพื่อแลกกับผลกำาไรท่ีได้รับ ดังมีรายงานการตรวจพบสารประกอบของ
ปรอทในเครื่องสำาอางอยู่เป็นประจำา เช่น จากการศึกษา การตรวจสอบสารปรอทแอมโมเนียและ 
ไฮโดรควโินน ในครมีทาหน้าขาวทีว่างจำาหน่ายในอำาเภอเมอืง จังหวดันครปฐม ของภาควชิาเภสัชวทิยา 
และพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม โดย เอมวดี บุญประชม และคณะ พบว่า จากตัวอย่างที่ทำาการศึกษา 29 ตัวอย่างตรวจ
พบปรอทแอมโมเนยี 17 คดิเป็น ร้อยละ 58.60 รวมทัง้การศกึษาปริมาณสารปรอทในครมีทาหน้าที่
จำาหน่ายในพืน้ทีเ่ทศบาลนครสวรรค์ ของศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ในปี 2558 พบว่า 
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องสำาอางที่เคยมีรายงานจากสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 38 ตัวอย่าง พบปริมาณปรอท ตั้งแต่ 1,075 - 54,244 ppm โดยพบมากที่สุดในช่วง 1,000 
– 10,000 ppm 
 สาเหตุเพราะทัศนคติและค่านิยมของผู ้บริโภคทำาให้มีปริมาณความต้องการใช้ที่สูง  
นอกจากน้ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ยงัขาดความรูเ้กีย่วกบัอนัตรายของสารห้ามใช้ดงักล่าว และไม่สามารถ
ที่จะสังเกตได้ว่าเครื่องสำาอางใดท่ีผสมสารประกอบของปรอท  นอกจากจะเกิดอาการแพ้ หรือ 
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เจบ็ป่วยหลงัจากใช้ไปแล้วระยะหนึง่  การตรวจวเิคราะห์เพือ่เฝ้าระวงัการลกัลอบเตมิสารประกอบ
ของปรอทในเครือ่งสำาอางทำาได้เบือ้งต้นด้วยชดุทดสอบอย่างง่ายแต่ต้องใช้ความชำานาญในการทีจ่ะ
ทดสอบและแปรผลอย่างถกูต้อง การจะให้ผลการวเิคราะห์ทีเ่ชือ่ถอืได้ต้องตรวจโดยห้องปฏบัิตกิาร 
 ดังน้ันเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังการลักลอบเติมสารประกอบของปรอท
ในเครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว-กันแดด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี 
ร่วมกบัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล ในเขตสขุภาพ
ที่ 10 ดำาเนินงานเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสำาอาง
ประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว ส่งตรวจยืนยันการลักลอบเติมสารประกอบของปรอทท่ีห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี 

วิธีการตรวจวิเคราะห์
 ตรวจวิเคราะห์ยืนยัน เอกลักษณ์สารประกอบของปรอท โดยอาศัยหลักการ ปรอทเมื่อทำา
ปฏิกริิยากบักรดไฮโดรคลอรคิ (HCl) ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมจะเกดิเมอร์คิวริคคลอไรด์หรอืเมอร์คิวรสั 
คลอไรด์และเม่ือนำาแผ่นทองแดงที่สุกปลั่งและสะอาดไปจุ่มในสารละลายเมอร์คิวรัสคลอไรด์หรือ
เมอร์คิวรสัคลอไรด์ ปรอทจะมาเกาะทีแ่ผ่นทองแดงเป็นสเีงนิวาวหมายถงึมสีารประกอบของปรอท
ในตัวอย่างโดยมีขั้นตอนการตรวจเอกลักษณ์สารประกอบของปรอทโดยวิธี Reinsch,s test ดังนี้
 1. เตรยีมแผ่นทองแดงโดยใช้กรรไกรตดัแผ่นทองแดงให้มขีนาดประมาณ 4 X 4 มิลลเิมตร 
นำาไปล้างให้สะอาดโดยแช่ใน 10% v/v HNO

3
 แล้วนำามาล้างด้วยนำ้ากลั่นซับให้แห้งด้วยกระดาษ

ทิชชู
 2. ใช้แท่งแก้วตักตัวอย่างครีมประมาณ 2 กรัม ใส่ในบิกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร
 3. วิเคราะห์ blank โดยใช้นำ้ากลั่น 2 มิลลิลิตรแทนตัวอย่าง
 4. ใส่แผ่นทองแดงที่เตรียมไว้ 3-4 แผ่น เติมนำ้ากลั่น 20  มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน
 5. เติม 6 N HCl  ลงไป 20  มิลลิลิตร
 6. นำาบกิเกอร์ไปตัง้บนเตาไฟฟ้าทีม่รีะดบัความร้อนอุณหภมูปิระมาณ 200 องศาเซลเซียส 
ใช้เวลาต้มนานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
 7. อ่านผลโดยสังเกตสีเงินวาวที่แผ่นทองแดงแสดงว่าตัวอย่างมีสารประกอบของปรอท 
ตั้งแต่ 0.1% w/w ขึ้นไป 
 ตัวอย่าง
 ตัวอย่างเครื่องสำาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังโดย สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ในจังหวัด มุกดาหาร ยโสธร 
ศรีสะเกษ อำานาจเจริญและอุบลราชธานี ในช่วงปีงบประมาณ  2557 – 2561 
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ผลการตรวจวิเคราะห์

ตารางท่ี 1. แสดงผลการตรวจเอกลักษณ์สารประกอบของปรอทในเครื่องสำาอางประเภททา  
สิว-ฝ้า-หน้าขาว-กันแดด ตามปีงบประมาณแยกจำานวนตัวอย่างตามเขตพื้นที่จังหวัด

ปีงบ 
ประมาณ

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี รวม

ตัวอย่าง พบ ตัวอย่าง พบ ตัวอย่าง พบ ตัวอย่าง พบ ตัวอย่าง พบ ตัวอย่าง พบ (ร้อยละ)

2557 20 13 14 7 0 0 20 0 0 0 54 20 (37.04)

2558 13 6 29 4 6 3 4 0 10 3 62 16 (25.81)

2559 0 0 23 6 0 0 8 3 0 0 31   9 (29.03)

2560 6 4 10 2 10 8 10 1 15 3 51 18 (35.29)

2561 10 3 10 7 25 22 10 1 0 0 55 33 (60.00)

รวม 49 26 86 26 41 33 52 5 25 6 253 96 (37.94)

 จากตารางที่ 1. แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์สารประกอบของปรอทใน 
เครือ่งสำาอางประเภททาสิว-ฝ้า-หน้าขาว-กนัแดด ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อบุลราชธานี 
โดยวิธี Reinsch,s test ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 รวมทั้งสิ้น 253 ตัวอย่าง ตรวจพบ
สารประกอบของปรอท 96 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.94 (โดยใน ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 
54 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.04 ปีงบประมาณ 
2558 จำานวน 62 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.81 
ปีงบประมาณ 2559 จำานวน 31 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 9 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 29.03 และในปีงบประมาณ 2560 จำานวน 51 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 
18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.29 และในปีงบประมาณ 2561 จำานวน 55 ตัวอย่าง ตรวจพบ
สารประกอบของปรอท 33 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60 ตามลำาดับ)  เมื่อแยกตัวย่างตามเขตพื้นที่
จังหวัดพบว่า จังหวัดยโสธร ส่งตัวอย่างตรวจมากที่สุด คือ 86 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบ
ของปรอท 26 ตัวอย่าง รองลงมาคือ จังหวัดอำานาจเจริญ 52 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของ
ปรอท 5 ตัวอย่าง จังหวัดมุกดาหาร 49 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 26 ตัวอย่าง 
จังหวดัศรสีะเกษ 41 ตวัอย่าง   ตรวจพบสารประกอบของปรอท 33 ตัวอย่างและสดุท้ายคอืจังหวดั
อุบลราชธานี  25 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 6 ตัวอย่าง
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สรุปและวิจารณ์
 จากผลการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์สารประกอบของปรอทในเครื่องสำาอางประเภท 
สิว-ฝ้า-หน้าขาว ตรวจพบสารประกอบของปรอท 86 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 32.45 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557 – 2561 จากจำานวนตัวอย่างทั้งหมด  253 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าการ
ลกัลอบสารประกอบของปรอทในเครือ่งสำาอางยงัคงเป็นปัญหาความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคทีส่ำาคญั 
ประการหน่ึง  ประกอบกบัการกระจายในท้องตลาดของเครือ่งสำาอางทีห่ลากหลาย เช่น ร้านค้าร้าน
ชำา ตลาดนัด  ขายตรง ขายออนไลน์ผ่านสือ่ต่างๆ รวมทัง้ความถกูต้องของฉลากในบรรจภุณัฑ์กมี็ทัง้ 
ครบถ้วนถูกต้องไปจนถึงไม่มีฉลากเลย อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังสารประกอบของปรอทใน 
เครื่องสำาอางต้องดำาเนินการต่อไป รวมท้ังต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจสารห้ามใช้ใหม่ๆ ให้ทันกับ 
ผู้ผลิตเช่นสารกลุ่มสเตียรอยด์ที่เริ่มพบปลอมปนมากขึ้น นอกจากนี้ต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้
ต่อผูบ้รโิภค ส่งเสรมิให้ชมุชนมคีวามสามารถทีจ่ะคดักรองผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางเพ่ือความปลอดภยั
ในการบริโภค นอกจากนี้จากแนวทางท่ีเฝ้าระวังเครื่องสำาอางลักลอบเติมสารประกอบของปรอท
ของเขตสุขภาพที่ 10 พบว่าบางจังหวัดมีการส่งตัวอย่างยืนยันผลจำานวนสูงที่สุด แต่ตรวจพบ
สารประกอบของปรอทในจำานวนน้อย ในขณะที่บางจังหวัดที่มีการส่งยืนยัน ไม่มาก แต่ให้ผลการ
ตรวจที่พบสารประกอบของปรอทเกินครึ่งหน่ึงของตัวอย่างทั้งหมด เนื่องมาจากความเข้มข้นใน
การเฝ้าระวงั มกีารใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้นเพือ่เฝ้าระวงัในพืน้ทีตั่วอย่างทีส่่งตรวจยนืยนัคอืตัวอย่างที่
ต้องสงสัยโดยแท้จริง ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ลงได้ สามารถให้การเฝ้าระวัง
ตัวอย่างได้มากขึ้น และสิ่งที่ต้องเร่งดำาเนินการคือการจัดการทางกฎหมายกับผลิตภัณฑ์ที่เจตนา
ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด ทันการณ์  
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การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 2561 
ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์

นางสาวกฤตยา อสุนี ณ อยุธยา, นายวรศักดิ์ อินทร์ชัย, นายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน 
และนายฉัตรชัย ชุมกระโทก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รักษาวินัยจราจรของ

ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ที่พฤติกรรมเมาแล้วขับ

เป็นสาเหตุหลักของการอุบัติเหตุ จนเรียกกันว่า 7 วันอันตราย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2561 เป็นการศึกษาแบบ

ย้อนกลับ โดยรวบรวมข้อมูลจากการน�าส่งตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ของ 

ผู้ขับขี่ ที่ประสบอุบัติเหตุใน 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ช่วง 7 วันอันตรายของ

เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 จ�านวน 124 ราย และเทศกาลสงกรานต์ 

ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 61 – 17 เม.ย. 61 จ�านวน 110 ราย จากข้อมูลพบผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาล

ปีใหม่จ�านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.29 ในขณะที่เทศกาลสงกรานต์พบว่าเสียชีวิตถึง 26 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 23.64 จากการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด พบว่า มีปริมาณมากกว่า 50 mg%  

ร้อยละ 62.90 และ 57.27 ส�าหรับเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ตามล�าดับ ส่วนใหญ่พบระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดระหว่าง 100.00-299.99 mg% จากการศึกษา พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์

มีจ�านวนผู ้ประสบอุบัติเหตุลดลงจากปีใหม่ ร้อยละ 11.29 แต่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 12.35 และพบว่ามากกว่า 50% มปีรมิาณแอลกอฮอล์เกินท่ีกฎหมายก�าหนด แสดงให้เหน็ว่า  

ผูข้บัขีย่งัไม่ตระหนกัถึงอนัตรายจากการเมาแล้วขบั และมาตรการทีใ่ช้ช่วยลดได้เพยีงอตัราการเกดิ

อุบัติเหตุ แต่ยังไม่สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้

ค�ำส�ำคัญ อุบัติเหตุทางถนน / อุบัติเหตุช่วงเทศกาล / 7 วัน อันตราย 

E-mail : krittaya.a@dmsc.mail.go.th

1. บทน�ำ

 จากการศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

ที่มีวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ ระหว่างปี 2554-2560 พบว่า ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหต ุ

มากกว่า 3,000 ครั้ง และมีสาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับ ซ่ึงอุบัติเหตุเหล่านี้ท�าให้เกิดความ 

สูญเสียเป็นจ�านวนมาก ทั้งยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ในปี 2558  
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องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้รายงานว่า ประเทศไทยมอีตัราการเสยีชวีติจากอบุติัเหตบุนท้องถนน

เป็นอันดับ 2 ของโลก จากข้อมูลดังกล่าวท�าให้มีการรณรงค์สร้างจิตส�านึกร่วมกับการใช้มาตรการ

ทางกฎหมายที่เข้มงวด เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลจากการตรวจ

วเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิารของศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 นครราชสมีา และข้อมลูทัว่ไปจาก

หนังสือน�าส่งของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ น�ามาวิเคราะห์อัตรา

การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนประชาชน

และสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วิธีกำร

 รวบรวมข้อมูลทั่วไปจากหนังสือน�าส่งตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ของ

ผู้ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุใน 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 และเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 61 – 17 

เม.ย. 61 และผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเทคนิค Headspace Gas 

hromatography แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ฐานนิยม ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

3. ผลและอภิปรำย

ตำรำงที่ 1 จ�านวนผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตแบ่งตามจังหวัดและระดับแอลกอฮอล์

ปีใหม่ สงกรำนต์

ประสบ

อุบัติเหตุ
เสียชีวิต

ประสบ

อุบัติเหตุ
เสียชีวิต

รวม 124 14 110 26

จังหวัด ชัยภูมิ 14 3 18 6

นครราชสีมา 57 8 48 14

บุรีรัมย์ 53 3 44 6

ระดับ

แอลกอฮอล์ 

(mg%)

00.00-49.99 mg% 46 3 47 8

50.00-99.99 mg% 9 0 5 0

100.00-199.99 mg% 33 5 32 8

200.00-299.99 mg% 33 5 21 8

300.00-399.99 mg% 3 1 5 2
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ได้รับตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจหาปริมาณ

แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ ที่ประสบอุบัติเหตุใน 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ช่วง 7 

วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 รวม 124 ราย และเทศกาล

สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 61 – 17 เม.ย. 61 รวม 110 ราย จากข้อมูลพบผู้เสียชีวิตช่วง

เทศกาลปีใหม่จ�านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.29 ในขณะที่เทศกาลสงกรานต์พบว่าเสียชีวิตถึง 

26 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 จากผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ พบว่า มีปริมาณมากกว่า 50 mg% ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดให้สามารถขับรถได้ถึง

ร้อยละ 62.90 และ 57.27 ตามล�าดบั โดยส่วนใหญ่พบระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผูข้บัขีร่ะหว่าง 

100.00-299.99 mg% และเป็นช่วงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยะ 8.06 และ 14.55 ตามล�าดับ 

ตำรำงที่ 2 จ�านวนผู้ประสบอุบัติเหตุแบ่งตามเพศ พาหนะ ช่วงอายุ และช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ
ปีใหม่ สงกรำนต์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รวม 124 100.00 110 100.00
เพศ ชาย 111 89.52 99 90.00

หญิง 13 10.48 11 10.00
พำหนะ รถจักรยานยนต์ 93 75.00 81 73.64

รถกระบะ 16 12.90 18 16.36
รถเก๋ง 6 4.84 8 7.27
เดินถนน 4 3.23 2 1.82
รถจักรยานยนต์พ่วง 0 0.00 1 0.91
ไม่ระบุ 5 4.03 0 0.00

ช่วงอำยุ ไม่เกิน 20 ปี 35 28.23 22 20.00
21-35 ปี 49 39.52 44 40.00
36-60 ปี 35 28.23 33 30.00
มากกว่า 60 ปี 5 4.03 11 10.00

ช่วงเวลำ 00.01-03.00 7 5.65 9 8.18
03.01-06.00 5 4.03 4 3.64
06.01-09.00 7 5.65 10 9.09
09.01-12.00 16 12.90 8 7.27
12.01-15.00 13 10.48 22 20.00
15.01-18.01 18 14.52 11 10.00
18.01-21.00 39 31.45 22 20.00
21.01-24.00 15 12.10 24 21.82
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พาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดของเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ คือ รถจักรยานยนต์  

ร้อยละ 78.15 และ 73.64 ตามล�าดับ ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 21-35 ปี ประมาณร้อยละ 40  

ของตัวอย่างในแต่ละเทศกาล ช่วงเวลาที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดของเทศกาลปีใหม่ คือ  

18.01-21.00 น. และเทศกาลสงกรานต์ คือ 21.01-24.00 น. เป็นเพศชายประมาณร้อยละ 90 

และเพศหญิงร้อยละ 10 ทั้งสองเทศกาล 

4. สรุป 

จากการศึกษา พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีจ�านวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลงจากปีใหม่ 

ร้อยละ 11.29 แต่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.35 และยังพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มีปริมาณ

แอลกอฮอล์เกิน 50 mg% แสดงให้เหน็ว่า ผูข้บัขีย่งัไม่ตระหนกัถงึอนัตรายจากการเมาแล้วขบั และ

มาตรการที่ใช้ช่วยลดได้เพียงอัตราการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังไม่สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ทางถนนได้

5. เอกสำรอ้ำงอิง

5.1 นิวส์มอร์นิเตอร์. ไทยติดอันดับเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่ 2 ของโลก เจ็บนับล้าน พิการ  

6 พันคนต่อปี. ข่าวสด [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2561 สิงหาคม 10]; เข้าถึงได้จาก 

: https://khaosod.co.th/monitor-news/news_267369 

5.2 ราเมศ กรณย์ี และคณะ. ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ประสบอบุติัเหตุทางจราจร ใน

พืน้ทีเ่ขตสขุภาพท่ี 3 พ.ศ. 2557 – 2559. วารสารวิชาการสาธารณสขุ 2560;26(2):281-

289

5.3 ศูนย์ข้อมลูอบุตัเิหต ุเพือ่สเรมิสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน. ข้อมลูสถติ ิปีใหม่

และสงกรานต์ 58-60 แหล่งข้อมูล ปภ. [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 2561 สิงหาคม 10];  

เข้าถึงได้จาก : http://www.thairsc.com/TH/stataccidentonfestival 

5.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. การตรวจ

แอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเฮดสเปส แก๊สโครมาโตกราฟี่. แก้ไขครั้งที่ 8. SOP 33 02 

052 คู่มือการปฏิบัติงาน 2560.

5.5 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน. สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554-2560. 

[เข้าถึงเมื่อ 2561 สิงหาคม 10]; เข้าถึงได้จาก : http://122.155.1.141/inner.

roadsafety-5.196/download/menu_7090/3050.3/ 
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การศึกษาคุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทน

จริยา  สุขผล, ภณิดา  รัตนานุกูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
 วาลซาร์แทน (Valsartan) เป็นยากลุ่ม Angiotensin II Receptor Blockers (ARB)  
ใช้สำาหรับรักษาภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยชนิดไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (Essential hyper-
tension) จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) สามารถจำาหน่ายได้ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
(ข.ย.1) ภาวะความดันโลหติสงูเป็นโรคเรือ้รงัท่ีรนุแรง ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ กม็คีวามเสีย่งต่อภาวะ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต อันเป็นสาเหตุที่ทำาให้เสียชีวิตได้ คุณภาพ
ของยาจงึเป็นประเดน็หนึง่ทีม่คีวามสำาคญัต่อประสทิธผิลของการรักษา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยสำานักยาและวัตถุเสพติดและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ได้ดำาเนินการเฝ้า
ระวงัคณุภาพยาภายใต้โครงการประกันคณุภาพยา ปีงบประมาณ 2560   โดยสุ่มเกบ็ตวัอย่างยาเมด็
วาลซาร์แทนที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ จากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศผ่านระบบโปรแกรม  
Single window และร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในเขตสุขภาพที่ 10   จำานวน  32  ตัวอย่าง ทำาการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีมาตรฐานในตำารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP39) พบว่ายา
ทั้ง 32 ตัวอย่าง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100 และในระหว่างการศึกษาพบว่า  
ตัวอย่างยาเม็ดวาลซาร์แทน จำานวน 3 ตัวอย่าง ที่ถูกแกะออกจากแผงบรรจุ ใส่ในขวดแก้ว  
เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์ 75%RH นานประมาณ 20 วัน เมื่อนำามาทดสอบ
การละลายตวัของยา พบว่ายาไม่ละลายตัว ในขณะท่ียาเมด็รุ่นผลิตเดียวกนัแต่บรรจุในแผงมค่ีาการ
ละลายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดงันัน้ยาเมด็วาลซาร์แทนทีแ่กะออกจากแผงบรรจุแล้วทิง้ไว้ก่อนใช้ยา  
อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของยาในการรักษาโรค จากปัญหาการละลายตัวของยาที่พบดังกล่าว  
การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อค่าการละลายตัวของยาเม็ดวาลซาร์แทนที่แกะจากแผงบรรจุเป็นงาน
วิจัยที่ต้องทำาการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพยาที่สามารถนำามาใช้ประกอบการแนะนำา
การเก็บรักษายาในระหว่างการใช้ยาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาอีกด้านหนึ่ง และยัง
ได้ชุดข้อมูลคุณภาพยาเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้าน
ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ค�าส�าคญั   วาลซาร์แทน, คุณภาพยา, ความดนัโลหติสูง และ Angiotensin II Receptor Blockers
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1. บทน�า
 ตามโครงการประกันคุณภาพยา (หรือโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน
บริการด้านยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาทั้งผลิตภัณฑ์ยาแผน
ปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เพื่อดำาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
พิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 หรือจากผล
สำารวจรายการยาทีโ่รงพยาบาลต้องการให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวเิคราะห์ เนือ่งจากพบ
ปัญหาคณุภาพยา ภายใต้แผนงานโครงการดงักล่าวศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อบุลราชธานี
ได้พิจารณาคัดเลือกยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรัง กลุ่มยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงในรายการยาเม็ด 
วาลซาร์แทน ซึ่งจัดเป็นยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2)  ที่ใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งใน
และนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ และยงัมีจำาหน่ายในร้านขายยา ข.ย.1  เพ่ือประเมนิ
คณุภาพยาของแต่ละผลติภณัฑ์บนมาตรฐานเดยีวกัน และเพ่ือเฝ้าระวงัคณุภาพยาหลังออกสู่ตลาด 
ช่วยให้ผูป่้วยได้รบัยาทีม่คีณุภาพ มปีระสทิธผิลต่อการรักษาทีส่อดคล้องตามภารกจิและยทุธศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    
2. วิธีการศึกษา
 การศึกษานีเ้ป็นการศกึษาเชงิทดลอง โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพ
ยาเม็ดวาลซาร์แทนของตัวอย่างที่สุ่มจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศผ่านระบบโปรแกรม Single 
window ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตัวอย่างท่ีสุ่มอย่างง่ายจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
ในเขตสุขภาพที่ 10 ทำาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีมาตรฐานตำารายาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USP39) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ภายใต้ระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 หวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ (Identification) ปรมิาณตวัยาสำาคญั (Assay) ปรมิาณ
สารสลายตัว (Related substances) ความสมำ่าเสมอของตัวยา (Uniformity of dosage unit) 
และการละลายตัวของยา (Dissolution)
 การประเมนิคณุภาพผลติภณัฑ์ยา การทดสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ยาแต่ละหวัข้อหากพบว่า 
มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ตำารายากำาหนด จะระบุว่าหัวข้อนั้นเข้ามาตรฐาน และระบุว่า 
ผิดมาตรฐาน หากผลไม่อยู่ในเกณฑ์ และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีการผิดมาตรฐาน 
ในหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ หรอืมากกว่า จะสรปุว่าผลติภณัฑ์น้ันไม่มคีณุภาพตาม ตำารายาหรอืมาตรฐาน
กำาหนด

3. ผลและอภิปราย
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทนตามมาตรฐานวิธีตำารายา USP 39  ใน
หัวข้อการตรวจเอกลักษณ์ (Identification) ปริมาณตัวยาสำาคัญ (Assay) ปริมาณสารสลายตัว  
(Related substances)  ความสมำา่เสมอของตวัยา (Uniformity of dosage unit) และการละลาย
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ตวัของยา (Dissolution) ของตวัอย่างทีสุ่ม่จากโรงพยาบาลรฐั จำานวน 17 ตวัอย่าง และยาจากร้านยา  
จำานวน 15 ตัวอย่าง  รวมทั้งหมด 32 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่ได้รับมีคุณภาพเข้ามาตรฐานคิด
เป็นร้อยละ 100  และเมือ่เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คณุภาพยาตามแหล่งผลติยาพบว่ายาทีผ่ลติ 
ในประเทศมคีณุภาพเทยีบเท่ายาทีน่ำาเข้าหรอืสัง่เข้าเข้ามาในประเทศ  ดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2  

ตารางที่ 1 คุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทนที่สุ่มจากโรงพยาบาลรัฐ

แหล่งผลิต
จ�ำนวน

ทะเบียนยำ
ขนำดยำ

(mg)
จ�ำนวน
รุ่นที่ผลิต

จ�ำนวน
ตัวอย่ำง

ผลกำรตรวจวิเครำะห์

เข้ำมำตรฐำน
(ร้อยละ)

ผิดมำตรฐำน
(ร้อยละ)

ผลิตใน
ประเทศ

1 80 2 2 2 (100) 0

1 160 5 5 5 (100) 0

น�าเข้าหรือ

สั่งเข้า

1 80 2 3 3 (100) 0

2 160 4 5 5 (100) 0

1 320 2 2 2 (100) 0
   
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพยาตามแหล่งกระจายยาพบว่าคุณภาพยาเม็ด 
วาลซาร์แทนทีจ่ำาหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจบัุน ในเขตสขุภาพที ่10 และยาทีใ่ช้ในโรงพยาบาลรฐั 
มีคุณภาพเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อรายการตรวจวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางท่ี 
1 และ 2

ตารางที่ 2  คุณภาพยาเม็ดวาลซาร์แทนที่สุ่มจากร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตสุขภาพที่ 10

แหล่งผลิต
จ�ำนวน

ทะเบียนยำ
ขนำดยำ
(mg)

จ�ำนวน
รุ่นที่ผลิต

จ�ำนวน
ตัวอย่ำง

ผลกำรตรวจวิเครำะห์

เข้ำมำตรฐำน 
(ร้อยละ)

ผิดมำตรฐำน
(ร้อยละ)

ผลิตใน
ประเทศ

1 80 1 1 1 (100) 0

1 160 5 5 5 (100) 0

น�าเข้าหรือ
สั่งเข้า

1 80 2 3 3 (100) 0

2 160 5 6 6 (100) 0

อกีทัง้ยงัพบว่าในระหว่างการศกึษาตวัอย่างยาเม็ดวาลซาร์แทนทีถ่กูแกะออกจากแผงบรรจุ 
ใส่ในขวดแก้ว เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพัทธ์ 75%RH นานประมาณ 20 วัน  
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มีปัญหาของการละลายตัวของยา ในขณะท่ียาเม็ดรุ่นผลิตเดียวกันแต่บรรจุในแผงมีค่าการละลาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 1

                                          

ภาพที่ 1 แสดงเม็ดยาวาลซาร์แทนที่ไม่ละลายขณะทดสอบการละลายตัวด้วยเครื่อง Dissolution

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้บอกได้ว่ายาเม็ดวาลซาร์แทนที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐและที่จำาหน่าย 

ในร้านขายยาของผู้ผลติในประเทศและท่ีนำาเข้าหรอืส่ังเข้าเข้ามาในประเทศ  มคีณุภาพเข้ามาตรฐาน 
USP 39 กำาหนด  รวมทั้งยังทำาให้ทราบปัญหาจากปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิลของยา เช่น  อณุหภมู ิความชืน้สัมพทัธ์ การแกะยาจดัเตรยีมใส่กล่องไว้รบัประทานของ
ผู้ป่วย หรือการหักแบ่งยา ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ในครั้งนี้พบว่ายาที่ถูกแกะออกจากแผงจะไม่
ละลายตวั ค่าการละลายตวัของยาเป็นรายการวเิคราะห์หนึง่ทีส่ามารถประเมินประสิทธผิลของยาได้  
ยามีค่าการละลายตัวที่ดีจะช่วยให้สามารถควบคุมและลดระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย  
จะช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและโรคหลอดเลือด ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เสียชวีติของผู้ป่วย  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำาการศึกษาต่อเพิ่มเติมทั้งนี้เพ่ือได้ข้อมูลคุณภาพยานำามาแนะนำาการใช้ยา  
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ตารางที่ 1 คุณภาพยาเม็ดวาลซารแทนที่สุมจากโรงพยาบาลรัฐ 
แหลงผลิต จํานวน 

ทะเบียนยา 
ขนาดยา 

(mg) 
จํานวน 

รุนท่ีผลิต 
จํานวน 
ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 
เขามาตรฐาน

(รอยละ) 
ผดิมาตรฐาน

(รอยละ) 
ผลิตใน
ประเทศ 

1 80 2 2 2 (100) 0 
1 160 5 5 5 (100) 0 

นําเขาหรือ 
ส่ังเขา 

1 80 2 3 3 (100) 0 
2 160 4 5 5 (100) 0 
1 320 2 2 2 (100) 0 

    
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพยาตามแหลงกระจายยาพบวาคุณภาพยาเม็ดวาลซารแทน 
ที่จําหนายในรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขตสุขภาพท่ี 10 และยาที่ใชในโรงพยาบาลรัฐมีคุณภาพเขา
มาตรฐานทุกหัวขอรายการตรวจวิเคราะห คิดเปนรอยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1และ 2 
 
ตารางที่ 2  คุณภาพยาเม็ดวาลซารแทนที่สุมจากรานขายยาแผนปจจุบนัในเขตสุขภาพท่ี 10 

อกีทั้งยังพบวาในระหวางการศึกษาตัวอยางยาเม็ดวาลซารแทนท่ีถูกแกะออกจากแผงบรรจุ 
ใสในขวดแกว เก็บในตูควบคุมอุณหภูมิ 25°C ความชื้นสัมพทัธ 75%RH นานประมาณ 20  วัน มี
ปญหาของการละลายตัวของยา ในขณะท่ียาเม็ดรุนผลิตเดียวกันแตบรรจุในแผงมีคาการละลายผาน
เกณฑมาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

                                           
 

แหลงผลิต จํานวน 
ทะเบียนยา 

ขนาดยา 
(mg) 

จํานวน 
รุนที่ผลิต 

จํานวน 
ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 
เขามาตรฐาน 

(รอยละ) 
ผดิมาตรฐาน

(รอยละ) 
ผลิตใน
ประเทศ 

1 80 1 1 1 (100) 0 
1 160 5 5 5 (100) 0 

นําเขาหรือ 
ส่ังเขา 

1 80 2 3 3 (100) 0 
2 160 5 6 6 (100) 0 
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ภาพที่ 1 แสดงเม็ดยาวาลซารแทนที่ไมละลายขณะทดสอบการละลายตัวดวยเคร่ือง Dissolution 
 
4.สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังนี้บอกไดวายาเม็ดวาลซารแทนที่ใชในโรงพยาบาลรัฐและท่ีจําหนายในราน
ขายยา ของผูผลิตในประเทศและที่นําเขาหรือส่ังเขาเขามาในประเทศ  มีคุณภาพเขามาตรฐาน USP 
39 กําหนด  รวมทั้งยังทําใหทราบปญหาจากปจจัยอ่ืนที่อาจสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของยา เชน  อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ   การแกะยาจดัเตรียมใสกลองไวรับประทานของ
ผูปวย หรือการหักแบงยา   ซึ่งจากการตรวจวิเคราะหในคร้ังนี้พบวายาที่ถูกแกะออกจากแผงจะไม
ละลายตัว  คาการละลายตวัของยาเปนรายการวิเคราะหหนึ่งที่สามารถประเมินประสิทธิผลของยาได 
ยามีคาการละลายตัวที่ดีจะชวยใหสามารถควบคุมและลดระดับความดันโลหิตไดตามเปาหมาย จะ
ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ที่อาจเปนสาเหตุใหเสียชีวิตของผูปวย  
ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาตอเพิ่มเติมทั้งนี้เพ่ือไดขอมูลคุณภาพยานํามาแนะนําการใชยา การ
เก็บรักษายาในระหวางการใชยาท่ีถูกตอง ซึ่งจะชวยใหผูปวยนําไปใชประกอบ  การดูแลเกี่ยวกับการ
ใชยา รวมทั้งยังเปนการเฝาระวังคุณภาพยาอีกดานหน่ึงท่ีไดชุดขอมูลคุณภาพยาเผยแพร ให
ผูเก่ียวของนําไปใชประโยชนเพ่ือการคุมครองผูบริโภคทางดานยาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
5.กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาล ที่ใหความรวมมือในการสุมตัวอยางยาตามโครงการ
ประกันคุณภาพยา ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี รวมถึงเจาหนาที่ที่
เก่ียวของทุกทานท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานและตรวจวิเคราะหตัวอยางตามระบบคุณภาพ 
 
6.เอกสารอางอิง  
   The United Stated Pharmacopoeia Convention, Inc. The United States 
Pharmacopoeia, Thirty-ninth Revision, and the National Formulary, Thirty-three 
Edition. (USP 39) 
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การเก็บรักษายาในระหว่างการใช้ยาที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยนำาไปใช้ประกอบ การดูแล 
เกีย่วกับการใช้ยา รวมท้ังยงัเป็นการเฝ้าระวงัคณุภาพยาอกีด้านหนึง่ทีไ่ด้ชดุข้อมลูคณุภาพยาเผยแพร่ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาล ที่ให้ความร่วมมือในการสุ่มตัวอย่างยาตามโครงการ

ประกันคุณภาพยา ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รวมถึงเจ้าหน้าที่
ทีเ่ก่ียวข้องทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุการดำาเนนิงานและตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างตามระบบคณุภาพ

6. เอกสารอ้างอิง 
 The United Stated Pharmacopoeia Convention, Inc. The United States  
Pharmacopoeia, Thirty-ninth Revision, and the National Formulary, Thirty-three 
Edition. (USP 39)
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จากห้องปฏิบัติการสู่การเป็น PT Provider

นางสาธิตา ปานขวัญ นายรัฐวุฒิ อรรถโกวิท และนางสาววนิดา พลวงค์ษา
ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ

 ห้องปฏิบตักิารทดสอบ และสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย์ สำานกัรังสีและเคร่ืองมอืแพทย์ ร่วมกับ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาวิธีการทดสอบเครื่องวัด

ความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลขึ้น(1,2)  และได้ให้บริการทดสอบเคร่ืองวัดความดันโลหิตแก ่

ผู้แทนจำาหน่ายเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล และประชาชนทั่วไป  

โดยเป็นห้องปฏิบัตกิารทีผ่่านการรบัรองระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 ได้รับประสบการณ์ในการ

ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตหลายยี่ห้อรุ่น และได้นำาเสนอผลงาน เรื่องคุณภาพเครื่องวัดความ 

ดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลเขตสขุภาพที ่4 ในวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

ปีที ่59 ฉบบัที ่4 : 2560 ซึง่จากการสำารวจคณุภาพเครือ่งวดัความดนัโลหติของโรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สุขภาพตำาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง 2559 จำานวน 2,072 

เครื่อง พบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกลมีปริมาณการใช้งานลดลงโดยมีการปรับมาใช้

เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบอัตโนมตั ิสาเหตท่ีุเครือ่งวดัความดันโลหติแบบเชงิกลไม่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบเน่ืองจากเป็นเครือ่งทีม่อีายกุารใช้งานมานาน ปรอททีอ่ยูใ่นหลอดสกปรกหรอืรัว่ออกทำาให้

มีปริมาณน้อยลงจึงทำาให้เกิดฟองอากาศ และการชำารุดของอุปกรณ์ประกอบ เช่น สายยาง ลูกยาง 

คัฟ เป็นต้น สำาหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ไม่ผ่านเกณฑ์อัตราการรั่วของความดัน 

ในระบบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุจากท่อลมภายในเครื่องหรือคัฟชำารุด ซ่ึงเมื่อทราบสาเหตุที่ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทำาให้ผู้ใช้สามารถจัดหาอะไหล่มาเปล่ียน หรือซ่อมแซมในส่วนท่ีชำารุดได้(5)  

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ใช้งานที่ทำาหน้าที่ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตรวมถึงประชาชนได้ใช้เคร่ือง

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้มีความมั่นใจว่าได้ใช้งานเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ มีผลการวัดที่ 

น่าเช่ือถอื ยงัผลให้สามารถช่วยในการวนิจิฉยัเพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคได้  ซึง่ต่อมาสำานกัรงัสแีละ

เครือ่งมอืแพทย์ยงัได้มกีารเผยแพร่วธิกีารทดสอบยงัห้องปฏบิติัการทดสอบเครือ่งมอืแพทย์ทัง้ภาครฐั  

และเอกชนภายในประเทศให้มีมาตรฐานวธิกีารทดสอบเดยีวกนั และพฒันางานของหน่วยงานจาก

การให้บรกิารทดสอบ ไปเป็นให้บรกิารทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิารทดสอบเครือ่งวดัความ

ดันโลหิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 17 แห่ง  แต่ละห้องปฏิบัติการ

ทำาการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำานวน 6 เคร่ือง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งหมดทุกเคร่ือง  
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9 ห้องปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการท่ีพบผลการทดสอบบางเครื่องเป็นที่น่าสงสัย 5 ห้องปฏิบัติ

การ และมีห้องปฏิบัติการที่พบผลการทดสอบบางเครื่องไม่เป็นที่น่าพอใจ 3 ห้องปฏิบัติการ อาจ

เนื่องมาจากห้องปฏิบัติการยังประสบการณ์ในการทดสอบโดยวิธีการนี้ไม่มากนัก ซ่ึงได้มีการให้

ข้อคิดเห็นทางเทคนิคแก่ห้องปฏิบัติการเพ่ือการปรับปรุงระบบคุณภาพด้วย ซ่ึงสำานักรังสีและ 

เครื่องมือแพทย์มีแผนจะขอการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตตาม ISO/IEC 17043 ต่อไป 

ค�าส�าคัญ : เครื่องวัดความดันโลหิต การทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

Email address: sathita.s@dmsc.mail.go.th

บทน�า

 ค่าความดนัโลหิตเป็นเสมอืนตวับ่งช้ีถึงภาวะปกตหิรอืผดิปกตขิองร่างกาย ในการวดัความดนั

โลหิต  ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดควรรู้จักการดูแลรักษาเครื่องมือวัด  และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับการวัด   

เพื่อให้สามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา  ยังผลให้นำาไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและ 

ตรวจติดตามโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจรักษาใน 

สถานพยาบาล  หรือผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) 

เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น(4)  

 เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

แบบท่ี 1 เครือ่งวัดความดนัโลหติแบบเชงิกล อาจเป็นเครือ่งวดัความดนัโลหติแบบปรอท (Mercurial 

manometer) หรอืเครือ่งวดัความดนัโลหติหน้าปัดนาฬิกา (Aneroid manometer) ซึง่ต้องใช้งาน

ร่วมกับหูฟัง (Stethoscope) เหมาะกับการใช้งานโดยผู้ที่มีทักษะในการวัดภายในสถานพยาบาล  

ภาพที่ 1  การวัดค่าความดันโลหิตโดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกลและแบบอัตโนมัติ

แบบที่ 2  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีปั๊มความดันอัตโนมัติ                       

และแสดงค่าความดันเป็นตัวเลข ซึ่งจะบอกค่าความดันโลหิตเป็นตัวเลข 2 ค่า โดยตัวเลขบน  

(Systolic pressure) คอืค่าความดนัเลอืดในขณะทีห่ลอดเลอืดหวัใจบบีตัว และตัวเลขล่าง (Diastolic  

pressure) คือค่าความดันเลือดขณะที่หลอดเลือดหัวใจคลายตัว เช่น 120/ 80 มิลลิเมตรปรอท 
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บทน า 
 ค่าความดันโลหิตเป็นเสมือนตัวบ่งชี้ถึงภาวะปกติหรือผิดปกติของร่างกาย  ในการวัดความดัน
โลหิต  ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดควรรู้จักการดูแลรักษาเครื่องมือวัด  และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับการวัด  
เพ่ือให้สามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้อง แม่นย า  ยั งผลให้น าไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และ 
ตรวจติดตามโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจรักษาใน
สถานพยาบาล  หรือผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น(4)   
 เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
แบบที่ 1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล อาจเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (Mercurial 
manometer) หรือเครื่องวัดความดันโลหิตหน้าปัดนาฬิกา  (Aneroid manometer) ซึ่งต้องใช้งาน
ร่วมกับหูฟัง (Stethoscope) เหมาะกับการใช้งานโดยผู้ที่มีทักษะในการวัดภายในสถานพยาบาล   
 

 

ภาพที่ 1  การวัดค่าความดันโลหิตโดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกลและแบบอัตโนมัติ 
 

แบบที่ 2  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีปั๊มความดันอัตโนมัติ                       
และแสดงค่าความดันเป็นตัวเลข ซึ่งจะบอกค่าความดันโลหิตเป็นตัวเลข 2 ค่า โดย ตัวเลขบน 
(Systolic pressure) คือค่าความดันเลือดในขณะที่หลอดเลือดหัวใจบีบตัว และตัวเลขล่าง (Diastolic 
pressure) คือค่าความดันเลือดขณะที่หลอดเลือดหัวใจคลายตัว เช่น 120/ 80 มิลลิเมตรปรอท  
 

 
วิธีการ 

 ก าหนดเกณฑ์การ คัดเลือกห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตที่เข้าร่ว ม โดยต้อง
เป็นห้องปฏิบัติการ ที่ใช้วิธีทดสอบ ตามคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัด ทางการแพทย์ TP-MMD-01: 
เครื่องวัดความดันโลหิต (3)  และส่งจดหมายเชิญหน่วยงาน ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม  โดยมีหน่วงงานที่
เข้าร่วม โปรแกรมทดสอบความช านาญ  ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
รวมจ านวน 17 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 สมุทรสงคราม 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี 
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วิธีการ

 กำาหนดเกณฑ์การคดัเลอืกห้องปฏบัิตกิารทดสอบเครือ่งวดัความดนัโลหติทีเ่ข้าร่วม โดยต้อง

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธีทดสอบตามคู่มือการทดสอบเคร่ืองมือวัดทางการแพทย์ TP-MMD-01: 

เครือ่งวดัความดนัโลหติ(3)  และส่งจดหมายเชญิหน่วยงานทีส่นใจเข้าร่วมโปรแกรม โดยมหีน่วงงาน

ทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำานาญ สำานักรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

รวมจำานวน 17 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 สมุทรสงคราม

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี

6. กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

8. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์

9. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี

10. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี

11. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี

12. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

13. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

14. ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา

15. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

16. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

17. Southern Calibration Services Co., Ltd.

 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำานาญ เป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัด 

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้เป็น PT Samples โดยไดแ้บ่งกลุ่มของห้องปฏิบัตกิารเป็น 3 กลุ่ม A 

B และ C แต่ละห้องปฏิบัติการทำาการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำานวน 6 เครื่อง เป็นเครื่อง

วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง แบบปรอท 1 เครื่อง และแบบหน้าปัดนาฬิกา 2 เครื่อง 

ทำาการทดสอบโดยปฏบิตัติามคูม่อืการทดสอบเครือ่งมอืวดัทางการแพทย์ TP-MMD-01: เคร่ืองวดั

ความดันโลหิต(3) ซึ่งต้องเข้า Test Mode หรือ Cal Mode ของเครื่องก่อน สำาหรับเครื่องวัดความ
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โลหิตแบบอัตโนมัติ ทดสอบค่าความผิดพลาดสูงสุดของการอ่านค่าความดัน ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ 

0 mmHg, 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg, 200 mmHg, และ 250 mmHg  โดยเทียบ

ค่ากับเครื่องมือมาตรฐานด้านความดันของแต่ละห้องปฏิบัติการ แล้วนำาค่าความผิดพลาดสูงสุด 

มาใช้เป็นผลการวัดในการเปรียบเทียบกัน

 

ภาพที่ 2  ชุดเครื่องมือในการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

ประเมินผลโดยใช้ค่า Z-score  ตามสมการ

           เมื่อ   Z
i    

คือ  Z-score สำาหรับการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

                   x
i    

คือ  ค่าที่วัดได้ของห้องปฏิบัติการ

                   X
pt  

คือ  ค่าที่กำาหนดสำาหรับการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

                  s
pt
 คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำาหรับการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมินผล

 ½Z½ ≤ 2 แสดงถึง “ผลเป็นที่น่าพอใจ”

2 <½Z½≤  3 แสดงถึง “ผลเป็นท่ีน่าสงสยั” (อยูใ่นเกณฑ์ทีต้่องระวงัอาจจะทบทวนวธิกีารใหม่)

 ½Z½≤  3 แสดงถึง “ผลไม่เป็นทีน่่าพอใจ” (ผลเป็น outlier ต้องหาสาเหต ุดำาเนนิการแก้ไข)      

 ค่า Assigned value (Xpt)  ได้มาจากค่าเฉลี่ยของค่าความผิดพลาดสูงสุดของ Reference 

lab จากการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตก่อน และหลังการให้ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัด

ความดันโลหิตที่เข้าร่วมการทดสอบความชำานาญทำาการทดสอบ 
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 เกณฑ์  ± 3Z  ได้มาจากเกณฑ์ค่าความผิดพลาดสูงสุด ±3 mmHg (สำาหรับเครื่องวัดความ

ดันโลหิตเครื่องใหม่) (3)

ผลและอธิปราย

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ จำานวน 17 แห่ง

ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ จ�ำนวน (ห้องปฏิบัติกำร)

เป็นที่น่าพอใจ ทุกเครื่อง 9

บางเครื่อง เป็นที่น่าสงสัย 5

บางเครื่อง ไม่เป็นที่น่าพอใจ 3
 

ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการทดสอบ
 

 1. ความเหมาะสมของชดุเครือ่งมอืมาตรฐาน และความถกูต้องของเครือ่งมอืมาตรฐานอ้างอิง 

ก่อนนำามาใช้งาน และระหว่างใช้งาน

 2. ประสบการณ์ของผู้ที่ทำาการทดสอบ ตามขั้นตอนปฏิบัติงาน

 3. เครื่องวัดความดันโลหิต (PT Samples) จะต้องปรับตั้งค่าที่จุดเริ่มต้น 0 mmHg เสมอ 

 4. ระบบการควบคุมสภาวะ ที่มีผลกระทบกับความเสถียรของเครื่องมือ

บทสรุป

 ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตที่เข้าร่วมการทดสอบความชำานาญ ท่ีมีผล

การทดสอบความชำานาญอยูใ่นเกณฑ์ “ผลเป็นทีน่่าสงสยั” หรอื “ผลไม่เป็นทีน่่าพอใจ” ควรดำาเนนิ

การหาสาเหตเุพือ่การปรบัปรงุ และปฏบัิตกิารแก้ไข เพือ่พฒันาระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิารต่อไป 

และความคาดหวังในการทำาเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำานาญนี้ เพื่อหวังให้ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตทั่วประเทศมีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการเท่าเทียมกัน

เอกสารอ้างอิง

1.  International Organization of Legal Metrology. OIML R 16-1 Non-invasive  
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    automated sphygmomanometers 2002(E).
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คุณภาพทางเคมีของนำ้าก่อนนำามาผลิตนำ้าดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560

Chemical quality of water before produce drinking water in Regional 
Health 2 during 2015-2017

สุวิมล เอี่ยมบู่  สมศรี ด�ารงสวัสดิ์วิทย์ และวันดี ทองเอม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
ในการผลิตน�้าดื่ม มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงคุณภาพของแหล่งน�้าดิบที่

จะน�ามาใช้ก่อนท�าการผลิตจริง เพื่อน�าไปใช้วางแผน ปรับปรุงคุณภาพน�้า เลือกชนิดและขนาด
ของเคร่ืองกรองให้เหมาะสม เพื่อจะได้น�้าดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป กลุ่มงานอาหาร  
จึงได้ศึกษาคุณภาพทางเคมขีองน�้าคือ น�้าบาดาล และน�้าประปา จากการส่งตัวอย่างของหน่วยงาน
รัฐบาลและผู้ประกอบการ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 จ�านวน 510 ตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทของแหล่งน�้าได้แก ่ 
น�า้บาดาลจ�านวน 121 ตวัอย่าง และน�า้ประปาจ�านวน 389 ตวัอย่าง โดยตรวจคณุภาพทางเคมด้ีวย
วิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF และ วิธี Ion Chromatography (IC) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่61 (พ.ศ. 2524) และฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน�า้บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-เบส, ปริมาณสารทั้งหมด, ความกระด้าง
ทั้งหมด, คลอไรด์, ไนเตรท, ฟลูออไรด์, เหล็กและตะกั่ว พบว่า คุณภาพทางเคมีของน�้าบาดาล 
ไม่ได้มาตรฐานจ�านวน 99 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 81.8 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกระด้าง
ทั้งหมด (74.7%), ปริมาณสารทั้งหมด (28.3%), เหล็ก (20.2%), ความเป็นกรด-เบส (12.1%), 
คลอไรด์และไนเตรท (2.0%), ตะกั่วและฟลูออไรด์ (1.0%) ส่วนน�้าประปาไม่ได้มาตรฐานจ�านวน 
174 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.7 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกระด้างทั้งหมด (30.5%), ความ
เป็นกรด-เบส (19.0%), เหล็ก (12.1%), ปริมาณสารทั้งหมด (6.3%), ฟลูออไรด์ (2.9%), ไนเตรท 
(1.7%) และตะกั่ว (1.1%) ส่วนคลอไรด์ในน�้าประปาผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง จากการศึกษา
ท�าให้ได้ข้อมลูทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผูป้ระกอบการในการเลอืกแหล่งน�า้ท่ีมคีณุภาพและสะอาด  
จะช่วยให้ลดกระบวนการในการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ได้มากท�าให้ประหยดัในการลงทุนก่อสร้างและ
การด�าเนินการในการผลิตน�้าดื่มต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพทางเคมีของน�้า, น�้าดื่ม, ไอออนโครมาโทรกราฟี
Email address : suwimon.i@dmsc.mail.go.th
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1. บทน�ำ

น�า้เป็นต้นก�าเนดิและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัชวีติทุกชวีติไม่ว่าจะเป็นพชื สตัว์ หรอื
จลุนิทรีย์ โดยเฉพาะมนษุย์นัน้ เราต้องใช้น�า้และมคีวามสมัพนัธ์อยูก่บัน�า้ในชวีติประจ�าวนัอย่างเหน็
ได้ชดั อย่างไรก็ตามน�า้ท่ีน�ามาใช้ต้องมคีวามสะอาด ปลอดภยั และมลีกัษณะทีน่่าใช้ ดังนัน้จงึจ�าเป็น
ต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ ในการเลือกแหล่งน�้าส�าหรับน�ามา
ผลติน�า้ดืม่นัน้ นอกจากต้องพจิารณาในด้านปรมิาณของน�า้ต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้น�า้แล้ว 
การพจิารณาทางด้านคณุภาพของน�า้มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากจะเป็นปัจจยัซ่ึงก�าหนดระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน�้าว่าจะต้องใช้กระบวนการอะไรบ้าง และมีจ�านวนมากน้อยเพียงใด ดังนั้นโดย
ท่ัวไปจงึต้องมกีารเกบ็น�า้ตวัอย่างจากแหล่งน�า้ดบินัน้ไปตรวจวเิคราะห์คณุภาพ ก่อนตัดสินใจเลือก
ระบบปรบัปรงุคุณภาพน�า้ และถ้าเป็นไปได้ควรพยายามเลอืกแหล่งน�า้ดบิทีม่คีณุภาพดีหรอืสะอาด
มากทีส่ดุเพราะจะส่งผลให้มกีระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน�า้น้อยทีสุ่ด ซ่ึงจะท�าให้ประหยดัในการ
ลงทุนก่อสร้างและการด�าเนินการ ดังนั้น จึงได้ศึกษาคุณภาพทางเคมีของน�้าที่จะน�ามาผลิตน�้าดื่ม
จากแหล่งน�้า คือ น�้าบาดาล และน�้าประปา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 จ�านวน 510 ตัวอย่าง ซึ่งจ�าแนกเป็นน�้าบาดาลจ�านวน 
121 ตัวอย่าง และน�้าประปาจ�านวน 389 ตัวอย่าง โดยตรวจคุณภาพทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐานของ 
APHA, AWWA and WEF และ วธิ ีIon Chromatography (IC) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)  เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีของน�้าจากแหล่งน�้าบาดาลและ
น�้าประปาก่อนน�ามาผลิตน�้าดื่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของน�้า
และน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐานต่อไป

2. วิธีกำร
 2.1 ตัวอย่ำงน�้ำ

ตัวอย่างน�้า ได้แก่ น�้าบาดาล และน�้าประปาจากการน�าส่งตัวอย่างของหน่วยงานรัฐบาล
และผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้แก่ 
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 จ�านวน 510 ตัวอย่าง 
ซึ่งจ�าแนกเป็นน�้าบาดาลจ�านวน 121 ตัวอย่าง และน�้าประปาจ�านวน 389 ตัวอย่าง

2.2 กำรตรวจวิเครำะห์และวิธีวิเครำะห์

โดยตรวจวเิคราะห์คณุภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ. 2524) และ
ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตำรำงท่ี 1 แสดงรายการตรวจวเิคราะห์ทางกายภาพ ทางเคม ีและมาตรฐานทีก่�าหนดของน�า้บริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

3. ผลและอภิปรำย

จากการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางเคมขีองน�า้ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 จ�านวน 510 ตัวอย่าง จ�าแนกตามประเภทของแหล่งน�้าได้แก่ น�้าบาดาลจ�านวน 121 
ตัวอย่าง และน�้าประปาจ�านวน 389 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพทางเคมีของน�้าบาดาลและน�้าประปา
ไม่ได้มาตรฐานจ�านวน 99 และ 174 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 81.8 และ 44.7 ตามล�าดับ สาเหตุ
ส่วนใหญ่ของน�า้บาดาลมาจากความกระด้างทัง้หมด (74.7%), ปรมิาณสารทัง้หมด (28.3%), เหลก็ 
(20.2%), ความเป็นกรด-เบส (12.1%), คลอไรด์และไนเตรท (2.0%), ตะกั่วและฟลูออไรด์ (1.0%) 
ส่วนน�า้ประปาสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากความกระด้างทัง้หมด (30.5%), ความเป็นกรด-เบส (19.0%), 
เหลก็ (12.1%), ปรมิาณสารทัง้หมด (6.3%), ฟลอูอไรด์ (2.9%), ไนเตรท (1.7%) และตะก่ัว (1.1%) 
ส่วนคลอไรด์ในน�้าประปาผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง

จากการพิจารณาคุณภาพของน�้าดิบที่น�ามาผลิตน�้าดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 จะเห็นว่า ทั้งน�้าบาดาลและน�้าประปายังคงมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด  
ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของแหล่งน�้ามีการเปลี่ยนแปลง สภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม 
การบ�ารุงรักษาวัสดุที่เลือกใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้า เป็นต้น
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ตารางที่ 1 แสดงรายการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และมาตรฐานที่ก าหนดของน้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการ/เครื่องมือ มาตรฐานที่ก้าหนด 
ทางกายภาพ   
  ความเป็นกรด-ด่าง  pH meter 6.5 – 8.5 
ทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)   
  ปริมาณสารทั้งหมด  TDS meter ไม่เกิน 500.0 

ความกระด้างทั้งหมด โดยค านวณเป็น                      
แคลเซียมคาร์บอเนต  

EDTA Titrimetric ไม่เกิน 100.0 

  คลอไรด์  IC ไม่เกิน 250.0 
  ไนเตรท โดยค านวณเป็นไนโตรเจน    IC ไม่เกิน 4.0 
  ฟลูออไรด์ IC ไม่เกิน 0.7 
  เหล็ก  FAAS ไม่เกิน 0.3 
  ตะกั่ว  FAAS ไม่เกิน 0.05 
3. ผลและอภิปราย 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างปี พ.ศ.2558-
2560 จ านวน 510 ตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของแหล่งน้ าได้แก่ น้ าบาดาลจ านวน 121 ตัวอย่าง 
และน้ าประปาจ านวน 389 ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพทางเคมีของน้ าบาดาลและน้ าประปาไม่ได้
มาตรฐานจ านวน 99 และ 174 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 81.8 และ 44.7 ตามล าดับ สาเหตุส่วนใหญ่
ของน้ าบาดาลมาจากความกระด้างทั้งหมด (74.7%), ปริมาณสารทั้งหมด (28.3%), เหล็ก (20.2%), 
ความเป็นกรด- เบส (12.1%), คลอไรด์และไนเตรท (2.0%), ตะกั่วและฟลูออไรด์ (1.0%) ส่วน
น้ าประปาสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกระด้างทั้งหมด (30.5%), ความเป็นกรด- เบส (19.0%), เหล็ก 
(12.1%), ปริมาณสารท้ังหมด (6.3%), ฟลูออไรด์ (2.9%), ไนเตรท (1.7%) และตะกั่ว (1.1%) ส่วน
คลอไรด์ในน้ าประปาผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง 

จากการพิจารณาคุณภาพของน้ าดิบที่น ามาผลิตน้ าดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 จะเห็นว่า ทั้งน้ าบาดาลและน้ าประปายังคงมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ซึ่งอาจ
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของแหล่งน้ ามีการเปลี่ยนแปลง สภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม การ
บ ารุงรักษาวัสดุที่เลือกใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า เป็นต้น 
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4. บทสรุป

การศึกษาคุณภาพทางเคมีของน�้าดิบที่น�ามาผลิตน�้าดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ พิษณุโลก 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ท�าให้ทราบว่าคุณภาพของ
น�้าดิบที่น�ามาผลิตน�้าดื่มยังคงพบปัญหาทางเคมีหลายสาเหตุ โดยเฉพาะความกระด้างทั้งหมด 
ดงันัน้ทกุหน่วยงานทกุภาคส่วนควรตระหนกัถงึความส�าคญัในการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ดบิทีน่�าไปสู่ 
กระบวนการผลิตน�้าดื่ม เพื่อเป็นการลดกระบวนการและต้นทุนในการผลิตน�้าด่ืมให้ได้มาตรฐาน
ต่อไป

5. กิตติกรรมประกำศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 

พิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คุณพลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ ซึ่งกรุณาสละเวลาให้ความรู้และค�าแนะน�า

ในการจัดท�าผลงานฉบับสมบูรณ์จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

6. เอกสำรอ้ำงอิง

6.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 

(พ.ศ. 2524) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 (วันที่ 24 กันยายน 2524)

6.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 

(พ.ศ. 2534) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 61 (วันที่ 2 เมษายน 2534)

6.3 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คูม่อืการพฒันาคณุภาพน�า้ดืม่ 

ในโรงเรียน. อุบลราชธานี: หจก. อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์. 2551.

6.4 Rice, E.W.; Baird, R.B.; Eaton, A.D.; Clesceri, L.S. Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 22nded; Washington, 

DC: American Public Health Association (APHA). 2012.

6.5 นิทรา เนื่องจ�านง, พลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ, เสาวนิตย์ บุณพัฒนศักด์ิ, เรณู  

วิริยะประสิทธิ์, นพรัตน์ คงสกุล, ทิพวัลย์ จิตตะวิกูล. 2539. คุณภาพน�้าบริโภค

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตภาคเหนือตอนล่าง. ว.กรมวิทย. พ. 38 (3) : 

203-208.
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การศึกษาปัจจัยในการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด 

ชัยยศ อินทร์ติยะ  และสาธิตา ปานขวัญ  
ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับ 
วดัปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวธิเีป่าลมหายใจ มหีวัวดัแบบเซลล์ไฟฟ้าเคม ีเพือ่ให้เครือ่งมคีวาม
แม่นย�าในการวัดผู้ใช้งานต้องส่งเครื่องสอบเทียบทุก 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
มเีครือ่งวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ส่งสอบเทยีบเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  และหลากหลายยีห้่อ ท�าให้ต้องจดัซือ้แก๊ส 
มาตรฐานเพ่ิมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้สอบเทียบเคร่ือง จ�านวนเคร่ืองที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่
มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สแต่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากข้อมูลการสอบเทียบ 
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐาน ได้แก่ อัตราการไหลของแก๊ส
และเวลาทีใ่ช้ในการรบัแก๊ส  ซึง่บางรุน่ออกแบบการใช้อตัราการไหลของแก๊สทีส่งูมากและเวลาทีใ่ช้
ในการรบัแก๊สนาน  เน่ืองจากถูกออกแบบมาให้ตรงกบัการตรวจวัดปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลือดทีม่า
จากลมหายใจในส่วนลกึของปอด ส่วนใหญ่รุ่นท่ีใช้อตัราการไหลของแก๊สมากและใช้เวลานาน ได้แก่ 
รุน่ A รุ่น B รุ่น C และรุน่ D  ซึง่ใช้กนัแพร่หลายในประเทศ  จากการศกึษาข้อมลูของเครือ่ง ทัง้ 4 รุน่  
หากปรับอัตราการไหลของแก๊สและใช้เวลาน้อยลงจะท�าให้ลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานลงได้ 
และจากการทดลองเปรยีบเทียบผลการสอบเทยีบระหว่างใช้อตัราการไหลของแก๊สและเวลาตามที่
ระบไุว้ในคูม่อืกบัเทคนคิท่ีปรบัใหม่ พบว่าไม่ได้ส่งผลต่อการสอบเทยีบเครือ่งทัง้ 4 รุน่ โดยมค่ีาความ
ผิดพลาด (Error) ไม่เกิน ±4 mg/100ml  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ไม่เกิน ±1.3 mg/100ml ดั้งนั้น เทคนิคที่ปรับใหม่จึงเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับการสอบเทียบ 
เครือ่งวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดได้  อย่างไรก็ตามเทคนคิใหม่นีส้ามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดรุ่นอื่นได้  เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐาน  
ลดต้นทนุและสามารถรองรบัจ�านวนเครือ่งวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ค�ำส�ำคัญ : เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด / หัววัดแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี / แก๊สมาตรฐาน
E-mail : chaiyot.i@dmsc.mail.go.th
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บทน�ำ
 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ (Breath alcohol analyzer) เป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ส�าหรับตรวจวัดระดับหรือปริมาณของแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ ปัจจุบัน
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดแบบตรวจยืนยันผล ท่ีจ�าหน่ายในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อ/รุ่น เช่น 
ALCO-SENSOR IV, lion alcolmeterâ SD-400, AlcoQuant 6020Plus, ALCO-SENSOR 
FST, Lifeloc FC2, lion alcolmeterâ SD-400 Touch, ALCO-SENSOR V (2) เป็นต้น  การ
สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดท�าโดยน�าเครื่องมาสอบเทียบกับแก๊สมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)  เครื่องวัดแอลกอฮอล์ใน
เลือดแต่ละรุ่นใช้อัตราการไหลและเวลาในการรับตัวอย่างแตกต่างกัน  ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ท�าให้
สิ้นเปลืองแก๊สมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบอย่างมาก โดยปกติเครื่องแอลกอฮอล์ในเลือด
ต้องใช้อัตราการไหลของแก๊สในปริมาณท่ีสูงมากและใช้เวลาในการรับแก๊สนาน เนื่องจากถูก
ออกแบบมาให้ตรงกับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่มาจากลมหายใจในส่วนลึก
ของปอด การใช้อัตราการไหลของแก๊สและเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือจะท�าให้ส้ินเปลืองแก๊ส
มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจึงได้ศึกษาหลักการท�างานของเครื่อง และ
ท�าการปรับลดอัตราการไหลของแก๊สและเวลาที่ใช้ในการรับแก๊สลง จากนั้นท�าการทดลองและ
เปรียบเทียบผล เพื่อน�าเทคนิคที่ปรับใหม่มาใช้กับการสอบเทียบ และเพ่ือเป็นการประหยัดแก๊ส
มาตรฐาน ลดต้นทุน และรองรับปริมาณเครื่องที่มีแนวโน้มส่งมาสอบเทียบจ�านวนมากทุกปี

วัสดุและวิธีกำร
 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
  2. เครื่องควบคุมอัตราการไหลของแก๊ส (Gas Flow Controller) 
  3. ตู้ดูดไอสาร (Fume Collector)
  4. กุญแจ (Dongle Key)/ กุญแจพลาสติก
  5. หลอดเป่าลมหายใจ
           6. แก๊สมาตรฐาน (Ethanol gas) Ethanol/Air ความเข้มข้น (192.8 ± 2.1) ppm
วิธีกำร
  การศึกษาปัจจัยในการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ท�า
โดยน�าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ สอบเทียบท�าตามขั้นตอนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์(3)  
ซึ่งเป็นวิธีได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 จากส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จากนั้น รวบรวมข้อมูล สรุปผล  
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และท�าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้อัตราการไหลของแก๊สและเวลาตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือหรือตามข้อก�าหนดของผู้ผลิตกับเทคนิคที่ปรับใหม่ โดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.  ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ แต่ละยี่ห้อ/รุ่น 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและน�ามาใช้กับงานวิจัย

2.   รวบรวมข้อมูลเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่ส่งมาสอบเทียบ
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2557-2560  จ�าแนกตามรุ่น และน�ามาสรุป ดังแสดงในรูปที่ 1 

                        

รูปที่ 1  แนวโน้มเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ปีงบประมาณ 2557-2560

 3. น�าเครื่องแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ รุ่น A รุ่น B รุ่น C และรุ่น D รุ่นละ 
3 เครื่อง มาสอบเทียบกับแก๊สมาตรฐานที่ความเข้มข้น 70.5 mg/100ml โดยใช้อัตราการไหลของ
แก๊ส และเวลา ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  อัตราการไหล เวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 

ล�ำดับที่ รุ่น
อัตรำกำรไหลที่ใช้

(l/min)
เวลำที่ใช้
(sec)

กำรรับตัวอย่ำงแก๊ส

1 A 16-20 5  ขีดสเกลเต็มแล้วกดรับ

2 B 8-12 5  ขีดสเกลเต็ม ปิดวาร์วแก๊ส
3 C 16-20 5  หน้าจอแสดง ++ ปิดวาร์วแก๊ส
4 D 16-20 > 5 ขีดสเกลเต็มแล้วกดรับ

 4.  น�าเครือ่งแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวธิเีป่าลมหายใจ ตามข้อ 3.  มาสอบเทยีบกบัแก๊สมาตรฐาน
ความเข้มข้น 70.5 mg/100ml  โดยใช้อตัราการไหลของแก๊ส และเวลาทีป่รบัใหม่ ดงัแสดงในตารางที ่2
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ตำรำงที่ 2  อัตราการไหลของแก๊ส เวลาที่ปรับใหม่ 

ล�ำดับที่ รุ่น
อัตรำกำรไหลที่ใช้

(l/min)
กำรรับตัวอย่ำงแก๊ส

1 A 8-12 กดรับก่อน 5 วินาที

2 B 5-7 กดรับก่อน 5 วินาที

3 C 12-15 กดรับก่อน 5 วินาที

4 D 12-15 กดรับก่อน 5 วินาที

ผล
 จากการศึกษาปัจจัยในการสอบเทียบเคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ  
พบว่า เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด รุ่น A รุ่น B รุ่น C และรุ่น D เป็นรุ่นที่ใช้แก๊สมาตรฐานในการ 
สอบเทยีบสิน้เปลอืงมาก    จากข้อมลูดงักล่าวห้องปฏบิติัการได้ศกึษาและท�าการปรบัอตัราการไหล 
ของแก๊สและเวลาใหม่ และน�าผลมาเปรียบเทียบกับอัตราการไหลของแก๊สและเวลาที่ระบุไว้ใน
คู่มือ โดยเทคนิคท่ีปรับใหม่ไม่ได้ส่งผลต่อการสอบเทียบเคร่ืองทั้ง 4 รุ่น ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 
รูปที่ 5 ตามล�าดับ

        
รปูท่ี 4  กราฟเปรยีบเทยีบผลค่าความผดิพลาดระหว่างเทคนคิใหม่กบัวธิทีีร่ะบใุนคูม่อื รุน่ A และ B

        

รปูท่ี 5  กราฟเปรยีบเทียบผลค่าความผดิพลาดระหว่างเทคนคิใหม่กบัวธิทีีร่ะบใุนคู่มอื รุน่ C และ D
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รูปที่ 4  กราฟเปรียบเทียบผลค่าความผิดพลาดระหว่างเทคนิคใหม่กับวิธีที่ระบุในคู่มือ รุ่น A และ B 

         
 

รูปที่ 5  กราฟเปรียบเทียบผลค่าความผิดพลาดระหว่างเทคนิคใหม่กับวิธีที่ระบุในคู่มือ รุ่น C และ D 
 

วิจารณ์ 
 

การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ท าโดยน าเครื่องมาสอบเทียบกับแก๊สมาตรฐาน ซึ่งเป็น
วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) และมีต้นสูง จากข้อมูลเคร่ืองวัดแอลกอฮอล์
ในเลือด ปีงบประมาณ 2557-2560  พบว่ามแีนวโน้มส่งมาสอบเทียบเพ่ิมข้ึน มีความหลากหลาย และแต่ละ
ยี่ห้อ/รุ่น ใช้อัตราการไหลของแก๊ส และเวลาในการรับตัวอย่างแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้สิ้นเปลือง
แก๊สมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ จากการทดลองปรับปัจจัยเหล่าน้ีและเปรียบเทียบผลระหว่างเทคนิค  
ที่ปรับใหม่กับวิธีเดิมตามที่ระบุไว้ในคู่มือ พบว่า มีผลการสอบเทียบที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าความผิดพลาด
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตามวิธีน้ีสามารถน าไปปรับใช้กับ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดรุ่นอ่ืน ฯ ได้ ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่ท าการสอบเทียบต้องศึกษา
หลักการท างานของเครื่อง เพ่ือให้เข้าใจและสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และหากสามารถศึกษา
และทดลองเก็บเป็นฐานข้อมูลของห้องปฏิบัติการหรือของประเทศได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  

 

สรุป 
 

การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ  พบว่าอัตราการไหลของแก๊ส 
เวลา และการกดรับรับแก๊ส ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานโดยตรง จากข้อมูลเครื่องที่ส่งมา
สอบเทียบส่วนใหญ่เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด รุ่น A  รุ่น B  รุ่น C และรุ่น D  ที่ใช้อัตราการไหลของแก๊ส
ในปริมาณมากและใช้เวลาในการรับแก๊สนาน  หากปรับอัตราการไหลของแก๊สและใช้เวลาน้อยลงจะท าให้
ลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานลงได้  จากการเปรียบเทียบผลการสอบเทียบระหว่างใช้อัตราการไหลของ
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วิจำรณ์
การสอบเทียบเครือ่งวดัแอลกอฮอล์ในเลอืด ท�าโดยน�าเครือ่งมาสอบเทยีบกบัแก๊สมาตรฐาน 

ซึ่งเป็นวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) และมีต้นสูง จากข้อมูล 
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ปีงบประมาณ 2557-2560 พบว่ามีแนวโน้มส่งมาสอบเทียบเพิ่มขึ้น  
มีความหลากหลาย และแต่ละยี่ห้อ/รุ่น ใช้อัตราการไหลของแก๊ส และเวลาในการรับตัวอย่าง 
แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท�าให้สิ้นเปลืองแก๊สมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ จากการทดลอง
ปรับปัจจัยเหล่านี้และเปรียบเทียบผลระหว่างเทคนิค ที่ปรับใหม่กับวิธีเดิมตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 
พบว่า มีผลการสอบเทียบท่ีไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าความผิดพลาดและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด อย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถน�าไปปรับใช้กับเครื่องวัดแอลกอฮอล์
ในเลือดรุ่นอื่นฯ ได้ ท้ังนี้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่ท�าการสอบเทียบต้องศึกษาหลักการท�างาน
ของเคร่ือง เพื่อให้เข้าใจและสามารถน�ามาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และหากสามารถศึกษาและ
ทดลองเก็บเป็นฐานข้อมูลของห้องปฏิบัติการหรือของประเทศได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

สรุป
การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ พบว่าอัตราการไหล

ของแก๊ส เวลา และการกดรับรับแก๊ส ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานโดยตรง 
จากข้อมูลเครื่องท่ีส่งมาสอบเทียบส่วนใหญ่เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด รุ่น A  รุ่น B  รุ่น C 
และรุ่น D ที่ใช้อัตราการไหลของแก๊สในปริมาณมากและใช้เวลาในการรับแก๊สนาน หากปรับ
อัตราการไหลของแก๊สและใช้เวลาน้อยลงจะท�าให้ลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานลงได้ จาก
การเปรียบเทียบผลการสอบเทียบระหว่างใช้อัตราการไหลของแก๊สและเวลาท่ีปรับใหม่กับ
วิธีท่ีระบุไว้ในคู่มือ พบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องท้ัง 4 รุ่น โดยมีค่าความ 
ผิดพลาดไม่เกิน ±4 mg/100ml และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน ±1.3 mg/100ml(1)   
ดังนั้น เทคนิคที่ปรับใหม่จึงเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้กับการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดได้ อย่างไรก็ตามวิธีใหม่นี้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดรุ่นอื่น ฯ ได้ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐาน ลดต้นทุน และสามารถ
รองรับจ�านวนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

กิตติกรรมประกำศ
 ขอขอบคุณ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ที่ให้
ค�าปรึกษาและสนับสนุนผลงานนี้จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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ประหยัดงบ…ลดแรง…เพิ่มสุข…ด้วย…ฝาเกลียว

สุชิน สินไสวผล และ สมพร สินไสวผล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
 การตรวจวิเคราะห์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยเครื่องมือ Headspace Gas 
Chromatograph – Mass Spectrophotometer ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ 
เมือ่เตรยีมตวัอย่างเสรจ็จะต้องทำาการปิดฝาขวดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมตัแิบบฝาจบี (crimp caps)  
ซึง่จะต้องใช้แรงในการกดทีเ่ครือ่งผนกึฝามากและผูป้ฏบิติัต้องมีความชำานาญ นอกจากนีฝ้าแบบฝาจีบ 
ยังเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์สิ้นเปลืองท่ีใช้ครั้งเดียวท้ิงไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก จึงทำาให้มีต้นทุน
การตรวจวิเคราะห์ท่ีสูง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนากระบวนการเตรียมตัวอย่างเพื่อลดการใช้
แรงในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์  
โดยงานวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยทดลองในห้องปฏบิตักิาร เปรยีบเทยีบข้อมลูพืน้ทีใ่ต้กราฟ
ของการตรวจวิเคราะห์สารมาตรฐาน ข้อมูลระยะเวลาการเตรียมตัวอย่าง และข้อมูลราคาฝา จาก
การเปลี่ยนขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาจีบ (crimp vial) ขนาด 20 ml มาเป็นขวดฉีดสาร
ตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) ขนาด 10 ml ผลการวิจัยพบว่าค่าพื้นที่ใต้กราฟของ
สารมาตรฐานทั้งแบบฝาจีบและแบบฝาเกลียวมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ระยะเวลาเฉลีย่ในการเตรยีมตวัอย่างด้วยฝาแบบฝาเกลียวมีค่าน้อยกว่าการใช้แบบฝาจีบ และการ
ใช้ฝาแบบเกลียวจะใช้งบประมาณที่ตำ่ากว่า

ค�าส�าคัญ : Headspace Gas Chromatograph – Mass Spectrophotometer, crimp caps, 
screw caps
Email address: suchin.s@dmsc.mail.go.th

1. บทน�า
 การตรวจวเิคราะห์สารเสพตดิเมทแอมเฟตามนีในปัสสาวะ โดยเครือ่งมอื Headspace-GC/
MS ในขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่างมกีารใช้ฝาขวดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมัตแิบบฝาจบี (crimp caps) 
ซึง่จะต้องใช้ความชำานาญและแรงในการกดท่ีเครือ่งผนกึฝามากขณะทำาการปิดฝาขวด มเิช่นนัน้อาจ
ทำาให้เกดิการรัว่ซมึของสารเคมใีนระหว่างการตรวจวเิคราะห์ได้ และฝาขวดฉีดสารตัวอย่างอตัโนมัติ
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แบบฝาจีบ (crimp caps) เป็นวสัดวุทิยาศาสตร์สิน้เปลอืงทีใ่ช้ครัง้เดยีวทิง้ไม่สามารถนำากลบัมาใช้ได้อกี  
จึงทำาให้มีต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ที่สูง ในต่างประเทศมีผลงานการวิจัยที่ใช้ขวดฉีดสารตัวอย่าง
อัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) ในการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีละลายต้องห้าม (solvents 
of abuse) ในของเหลวจากช่องปาก (oral fluid)(1) การตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ที่เจือปน 
ในสารปรุงแต่งยา (Pharmaceutical Excipients)(2) และการตรวจวิเคราะห์อัลคอกซีแอลกอฮอล์ 
(Alkoxyalcohol) ในทชิชูเ่ปียก (Wet Wipes)(3) ผูว้จัิยจึงมแีนวคดิว่าการเปล่ียนขวดฉีดสารตัวอย่าง
อัตโนมัติแบบฝาจีบ (crimp vial) เป็นขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) จะ
ช่วยลดการใช้แรงในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำาเป็นต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ว่าไม่ม ี
ผลกระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์

2. วิธีการศึกษา
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยทดลองในห้องปฏิบัติการ มีการเก็บข้อมูล 3 ชนิด 
ดังน้ี 1. เก็บข้อมูลค่าพื้นที่ใต้กราฟของสารมาตรฐาน (peak area) จากการเตรียมตัวอย่างสาร
มาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ทราบค่า (1 µg/ml) และสารเคมีสำาหรับทำาปฏิกิริยา ในขวดฉีดสาร
ตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาจีบ (crimp vial) ขนาด 20 ml จำานวน 10 ขวด และ ขวดฉีดสารตัวอย่าง
อัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) ขนาด 10 ml จำานวน 10 ขวด ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
Headspace-GC/MS นำาค่าพื้นที่ใต้กราฟที่ได้มาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ F-test 2. เก็บข้อมูล
ระยะเวลาการปิดฝาขวดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมัตแิบบจบี (crimp caps) และแบบฝาเกลยีว (screw 
caps) ลงบนขวดหลังเติมสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนและสารเคมีสำาหรับทำาปฏิกิริยาลงในขวด
ฉีดสารตวัอย่างอตัโนมตั ินำาระยะเวลาทีใ่ช้ในการเตรยีมตัวอย่างมาเปรียบเทยีบกนัด้วยสถติิ t-test 
3. ข้อมูลราคาวัสดุแบบฝาจีบและแบบฝาเกลียวมาคำานวณมูลค่าค่าใช้จ่าย จากการเปลี่ยนการใช้
ขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาจีบ (crimp caps) มาเป็นแบบฝาเกลียว (screw caps) เพื่อดู
ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ได้

3. ผลและอภิปราย
 ข้อมูลจากการทดลองนำามาวิเคราะห์ได้ผล ดังนี้
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ตารางที่ 1 พื้นที่ใต้กราฟของสารมาตรฐาน

ข้อมูล

พื้นที่ใต้กราฟของสารมาตรฐาน จำานวน 10 ขวด

สถิติแบบฝาจีบ (crimp vial) 
ขนาด 20 ml

แบบฝาเกลียว (screw vial) 
ขนาด 10 ml

ค่าเฉลี่ย 1960.5 3900.41 F-test

ค่าความแปรปรวน 36191.03 216941.8

นำามาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ F-test ข้อมูลทั้ง 2 ชุด ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ น้อยกว่า 0.05

 จากการทดลองและนำาข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนท่ีใต้กราฟของสารมาตรฐาน (1 µg/ml)  
ได้ผลดงัแสดงในตารางที ่1 สรปุได้ว่าสามารถเปลีย่นขวดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมตัแิบบฝาจบี (crimp 
vial) เป็นขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) ได้ 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาการเตรียมตัวอย่าง

ข้อมูล

ระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างต่อ 1 ตัวอย่าง

สถิติแบบฝาจีบ (crimp vial) 
ขนาด 20 ml

แบบฝาเกลียว (screw vial) 
ขนาด 10 ml

ค่าเฉลี่ย 62.7 วินาที 49.7 วินาที t-test

นำามาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ t-test พบว่า ข้อมูลระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05

          จากการทดลองและนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการเตรียมตัวอย่าง ได้ผล 
ดังแสดงในตารางที่ 2 สรุปได้ว่าเมื่อดำาเนินการเปลี่ยนขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาจีบ 
(crimp vial) เป็นขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติแบบฝาเกลียว (screw vial) จะลดระยะเวลาการ 
เตรียมตัวอย่างลงได้ 
ตารางที่ 3 ราคาฝาขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ

ข้อมูล
แบบฝาจีบ (crimp vial) 

ขนาด 20 ml
แบบฝาเกลียว (screw vial) 

ขนาด 10 ml

ราคา/ฝา 3.75 บาท 10.50 บาท

จำานวนตัวอย่าง 6 เดือน 
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

3,508 ตัวอย่าง 3,508 ตัวอย่าง

จำานวนฝาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 3,508 ฝา 200 ฝา

ค่าใช้จ่าย 13,155 บาท 2,100 บาท

ประหยัดงบประมาณ 11,055 บาท
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          จากข้อมูลราคาฝาขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ในตารางที่ 3 สรุปได้ว่าการใช้ฝาแบบเกลียว
จะลดงบประมาณในการตรวจวิเคราะห์ได้ 11,055 บาท/3,508 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84 ของ
งบประมาณที่ใช้

4. บทสรุป
 การเปลีย่นขวดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมตัแิบบฝาจบีมาเป็นแบบฝาเกลยีวได้ผ่านการทดลอง
ในห้องปฏิบตักิารและนำาข้อมลูพืน้ทีใ่ต้กราฟมาเปรยีบเทยีบตามหลกัสถติพิบว่าค่าความแปรปรวน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ จึงสรุปได้ว่าการใช้ฝาเกลียวแทนการใช้ฝาจีบไม่มีผลต่อการตรวจ
วิเคราะห์ สามารถใช้แทนกันได้ และเมื่อนำาฝาเกลียวมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทำาให้ระยะเวลา
การเตรียมตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ช่วยลดการใช้แรงในการปฏิบัติงานและทำาให้
การเตรียมตัวอย่างง่ายขึ้น จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้
การใช้ฝาแบบเกลียวซึ่งถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้หลายคร้ัง แทนการใช้ฝาแบบจีบซ่ึงสามารถ
ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  จึงทำาให้ต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ลดลงและช่วยประหยัดงบประมาณได้
มากตามจำานวนตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น
 จากผลการดำาเนนิการวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัจงึมีข้อเสนอแนะว่าควรนำาวธิกีารปรับกระบวนการ 
หรือค้นหาวสัดอุปุกรณ์ทีม่รีาคาถูกกว่าแต่สามารถนำามาใช้ทดแทนกันได้ โดยไม่มผีลต่อการวเิคราะห์
ไปปรบัใช้กับการตรวจวเิคราะห์ในตวัอย่างอืน่ๆ ทีม่จีำานวนมากหรอืมีต้นทนุในการตรวจวเิคราะห์สงู 
เพือ่ช่วยเพิม่ความสะดวกในการทำางาน ประหยดังบประมาณ และเพ่ิมความสขุในการทำางาน ต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย และ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติด ทุกท่านที่ทำาให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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สถานการณ์คุณภาพนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 9

ปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์ น�้าตาล ปานเพ็ชร พัชรี อินธิยศ และศศิธร สุกรีฑา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บทน�ำ
 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนม
ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจังโดยมีนโยบายแจกนมให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มฟรีนมโรงเรียนมีทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์และยูเอชที คุณภาพ
ของนมโรงเรยีนก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรือ่งนมโคดงันัน้เพือ่ให้ทราบสถานการณ์และเป็นการเฝ้าระวงัคณุภาพนมโรงเรียนศนูย์วทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนประจ�า
ปีงบประมาณ 2559-2561 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์จากผู้ประกอบการและส�านักงาน
สาธารณสุขในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนน�า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพนมโรงเรียนต่อไป

วิธีกำรศึกษำ
 รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูผลการตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างนมโรงเรียนจ�านวน 365 ตัวอย่าง 
ตำรำงที่ 1 แสดงรายการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค 

รำยกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน ชนิดนมโรงเรียน วิธีวิเครำะห์

ปริมาณเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8.25

พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที AOAC 2016 : 990.21

ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที AOAC 2016 : 989.05

โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 2.8 พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที AOAC 2016 : 991.20

จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
CFU/มิลลิลิตร

ไม่เกิน 10,000 พาสเจอร์ไรส์ BAM 2001, chapter 3

ไม่เกิน 50,000

ไม่พบ ยูเอชที

Coliforms CFU/มิลลิลิตร น้อยกว่า 100 พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที BAM 2001, chapter 18
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ตำรำงที่ 1 แสดงรายการตรวจวิเคราะห์ (ต่อ)

รำยกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน ชนิดนมโรงเรียน วิธีวิเครำะห์

 E. coli/0.1มิลลิลิตร ไม่พบ พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที BAM 2013,chapter 4

S. aureus /0.1 มิลลิลิตร ไม่พบ พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที BAM 2016, chapter 12

B. cereus /มิลลิลิตร
น้อยกว่า 100 พาสเจอร์ไรส์ BAM 2016, chapter 12

น้อยกว่า 1 ยูเอชที

Salmonella spp./
25 มิลลิลิตร

ไม่พบ พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที ISO 6579:2002

ผลกำรศึกษำ
 จากการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนปี พ.ศ. 2559-2561จ�านวน 365 ตัวอย่างพบไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ�านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.74 สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ด้านจุลชีววิทยา 7 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.92 (จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด, E. coli และ B. cereus) ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
โภชนาการ 2 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 0.55 (เนื้อนมไม่รวมไขมัน) และไม่ผ่านเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยา
และโภชนาการ 1 ตัวอย่าง คดิเป็นร้อยละ 0.27 (เนือ้นมไม่รวมไขมนัและ B. cereus) เมือ่แยกข้อมลู
ผลการตรวจวเิคราะห์ตามปีงบประมาณพบว่าร้อยละของตัวอย่างทีไ่ม่ได้มาตรฐานในปีงบประมาณ 
2561 น้ันลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559-2560 ส�าหรับจังหวัดที่พบว่าตัวอย่าง 
นมมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์ และยังพบว่า นมโรงเรียนชนิด 
พาสเจอร์ไรส์มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 12.49 ส�าหรับนมโรงเรียนชนิดยูเอชที 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 2.41 ผลดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาคุณภาพของนมโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่านมโรงเรียนมี
แนวโน้มดขีึน้ในปี พ.ศ. 2561 ส�าหรบัจงัหวัดท่ีนมโรงเรยีนมคีณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุตัวอย่าง
คือ จังหวัดชัยภูมิและสุรินทร์ และยังพบว่านมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมากกว่านมโรงเรียนชนิดยูเอชทีนมโรงรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ มีสาเหตุ
มาจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา พบมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บ่งชี้คุณภาพอาหาร
ได้แก่ จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (พบในนมพาสเจอร์ไรส์และยูเอชท)ี พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
บ่งชี้สุขลักษณะการผลิตได้แก ่E. coli (พบในนมพาสเจอร์ไรส)์ และพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรคอาหารเป็นพษิได้แก่ B. cereus (พบในนมพาสเจอร์ไรส์) ซึง่การปนเป้ือนเชือ้จลิุนทรย์ีเหล่านี ้
เป็นการบ่งชี้ถึงอาหารท่ีไม่สะอาด มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ดี รวมถึงการขนส่งและการเก็บรักษาที่
ไม่เหมาะสม ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรควบคุม แหล่งผลิตและตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้
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กิตติกรรมประกาศ
  งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำานวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 เรื่องนมโค 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 87 ง (24 กรกฎาคม 2556)
2. สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานสรุปผลการ

ดำาเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั (Food Safety) ประจำาปีงบประมาณ 2559 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี
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การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สีอีริโทรซินในผักและผลไม้แปรรูปด้วยเทคนิค UPLC
Method validation of Erythosine in fruit and vegetable products by UPLC

นางไพริน  หาปัญนะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

 สผีสมอาหารสงัเคราะห์เป็นวตัถเุจอืปนอาหารท่ีสังเคราะห์หรือสกดัข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์

ใช้แต่งสอีาหารให้มสีสีนัทีน่่ารับประทานมากขึน้ เช่น เคร่ืองดืม่  ไอศกรมี  เยลลี ่ หรอื ใช้แต่งอาหาร 

ที่มีสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงสีระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา เช่น อาหารอบ ผลไม้

แปรรูป เป็นต้น สีอีริโทรซินเป็นสีสังเคราะห์สร้างจากน�้ามันถ่านหินมีไอโอดีนและโซเดียมเป็น 

ส่วนประกอบ ไอโอดีนอาจมีผลต่อต่อมไทรอยด์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 381 

(พ.ศ. 2559) เรือ่งวัตถุเจอืปนอาหาร ฉบับท่ี 4 อนญุาตให้ใช้สอีรีโิทรซินในอาหาร 6 หมวด  สอีรีโิทรซิน 

ให้สชีมพเูชอรีถ่งึแดงนิยมใช้ในเครือ่งดืม่และอาหาร เช่น คอกเทล เชอรี่  การตรวจวเิคราะห์สีอีรโิทรซนิ 

ท�าได้โดยสกัดสจีากตวัอย่างด้วย n-Butanol ในสภาวะด่าง ต้ังทิง้ไว้ให้เกดิการแยกชัน้อย่างสมบรูณ์ 

จากนัน้วดัการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลืน่ 537 nm ด้วยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมเิตอร์  วธิวีเิคราะห์นี้ 

ใช้เวลานานและใช้ปริมาณ n-Butanol จ�านวนมาก ซึ่งไอของ n-Butanol ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

ดวงตาและระบบทางเดินหายใจหากสูดดมอาจท�าให้เกิดอาการง่วงซึมและวิงเวียนศีรษะ รวมทั้ง

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม   ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

จึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีอีริโทรซิน โดยใช้ polyamide-6-powder ดูดสีที่ละลายออกจากตัวอย่าง

มะละกออบแห้งในสภาวะกรด จากนั้นละลายสีออกจาก polyamide-6-powder ด้วยสารละลาย

ผสมของ 95%EtOH:NH
3
:H

2
O (90:25:5) ระเหยแห้งและปรับปริมาตรด้วยน�้ากลั่น  ฉีดเข้าเครื่อง 

UPLC โดยมีสภาวะการทดลองดังนี้  สารละลายตัวพา คือ 10 mM ammonium  acetate  

(pH 4.5-4.6), Acetonitrile และ Methanol  แยกสารด้วยคอลัมภ์ Acquity BEH C18, 2.1 mm, 

100 mm, 1.7 um ตรวจวดัสอีีรโิทรซนิท่ีความยาวคล่ืน 500 nm  จากการทดสอบความถกูต้องของ

วิธีตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการพบว่าสีอีริโทรซินออกเวลา 8.6 นาทีและให้ความเป็น

เส้นตรงดทีีช่่วง  8 – 400  mg/g  มค่ีาสมัประสทิธิก์ารตัดสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.999  ขดีจ�ากดัของการ

ตรวจพบเชงิคณุภาพ (LOD) เท่ากบั 1.66 mg/g ขดีจ�ากัดของการตรวจพบเชงิปริมาณ (LOQ) เท่ากบั 

8.33 mg/g  ค่าร้อยละการกลับคืน (% recovery) อยู่ในช่วง 88.12-107.84 และค่า HORRAT  

น้อยกว่า 2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ จากการทดสอบที่ได้พบว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีความจ�าเพาะ
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เจาะจง มีความแม่นและความเที่ยงสูง ใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างและสารมาตรฐานน้อยลง 

ปลอดภัยต่อนักวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม สามารถน�าไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห ์

สอีรีโิทรซนิในอาหารประเภทผกัและผลไม้แปรรปูของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 นครราชสมีาได้

1. บทน�ำ 

 สีอีริโทรซิน หรือ สี F&DC Red No.3  เป็นสีสังเคราะหส์ร้างจากน�้ามันถ่านหิน (cold 

tar)  มีสูตรโมเลกุลคือ C
20
H

6
I
4
Na

2
O

5 
น�้าหนักโมเลกุล เท่ากับ 879.86 g/mol ค่า ADI เท่ากับ  

0-0.1 mg/kg bw (1)   สอีรีโิทรซินให้สชีมพเูชอรีถ่งึแดง นยิมใช้ในเคร่ืองด่ืมและอาหารประเภทขนม

หวาน เช่น คอกเทล เชอรี ่ทอฟฟี่ อุปกรณ์ตกแต่งคุกกี้และขนมเค้ก เป็นต้น หากบริโภคเครื่องดื่ม 

หรืออาหารที่ใส่สีอีริโทรซินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้เนื่องจาก

ไอโอดีนในสีอาจมีผลต่อต่อมไทรอยด์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 (พ.ศ.2559) 

เรือ่งวตัถเุจอืปนอาหาร ฉบบัที ่4 อนญุาตให้ใช้สอีีรโิทรซนิในอาหาร 6 หมวด (2)  การตรวจวเิคราะห์

สีอีริโทรซินในอาหารท�าได้โดยสกัดสีจากตัวอย่างด้วย n-Butanol ในสภาวะด่าง ตั้งไว้ให้เกิดการ

แยกชัน้อย่างสมบรูณ์ จากนัน้วดัการดดูกลนืแสงท่ีความยาวคลืน่ 537 nm ด้วยเครือ่งสเปกโตรโฟโต 

มเิตอร์ วธิวีเิคราะห์นีใ้ช้เวลานานและใช้ปรมิาณ n-Butanol จ�านวนมาก ไอของ n-Butanol ระคายเคอืง 

ต่อผิวหนัง ดวงตาและระบบทางเดินหายใจหากสูดดมอาจท�าให้เกิดอาการง่วงซึมและวิงเวียน

ศีรษะ สารสกัดที่เหลือจากการวิเคราะห์เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการต้องมีภาระ

ค่าใช้จ่ายในการก�าจัด เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์สีอีริโทรซินท�าได้รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ 

n-Butanol และผู้วิเคราะห์มีความปลอดภัย  ห้องปฏิบัติการอาหาร  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ท่ี 9 นครราชสมีาจงึพัฒนาวธิวีเิคราะห์สอีรีโิทรซินด้วยเคร่ือง UPLC เพ่ือทดแทนวธิเีดิม โดยดัดแปลง

มาจากวิธีของ Elizabeth Brady and Jennifer Burgess(3) ท�าการทดสอบความถูกต้องของวิธี

วิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นวิธีมาตรฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาใน

การตรวจวิเคราะห์สีอีริโทรซิน   ผลของการตรวจวิเคราะห์น�าไปใช้ในการประกอบการขึ้นทะเบียน

อาหาร ควบคุมคุณภาพ หรือส�ารวจวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสต่อไป

2. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 2.1 การเตรยีม stock standard สอีรีโิทรซิน ชัง่สีมาตรฐานสีอริีโทรซิน  0.1 g ละลายด้วย

น�้ากลั่น ปรับปริมาตรครบ 500 ml วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ ความยาวคลื่น 526 nm  ค�านวณ

หาค่าความเข้มข้น

 2.2 ท�า standard curve เพือ่หาค่า linearity โดยเตรยีมสอีรีโิทรซิน ความเข้มข้น เท่ากับ 

1.00 mg/ml, 2.00 mg/ml, 6.00 mg/ml, 15.00 mg/ml, 20.00 mg/ml, 40.00 mg/ml  

และ 60.00  mg/ml  ฉีดเข้าเครื่อง UPLC ความเข้มข้นละ 3 ซ�้า
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 2.3 ท�า  calibration curve โดยเตรียมสีอีริโทรซิน ความเข้มข้น 5 จุด เท่ากับ 1.00 

mg/ml, 2.00 mg/ml, 6.00 mg/ml,  20.00 mg/ml และ 60.00  mg/ml  ฉีดเข้าเครื่อง UPLC  

ความเข้มข้นละ 7 ซ�้า

 2.4 การเตรียมตัวอย่าง

 ช่ังน�้าหนักตัวอย่างมะละกออบที่เตรียมเอง  1 g ปิเปต stock standard สีอีริโทรซิน  

1 ml, 1.8 ml และ 2.45 ml  ลงในตัวอย่าง จะมีความเข้มข้นสีอีริโทรซินที่ spike เท่ากับ 166.55  

mg/g,  299.79 mg/g และ 408.04 mg/g ตามล�าดับ ล้างสีอีริโทรซินออกจากตัวอย่างจนหมด 

เติม polyamide-6-powder 0.5-1 กรัม ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที หรือจน polyamide ดูดสีหมด  

ถ่าย polyamide  ลง column (ที่มีส�าลีรอง) ให้หมด rinse บีกเกอร์ด้วยน�้าร้อน  ล้างด้วยน�้าร้อน 

(~500C) 6 ครั้งๆ ละ 10 ml  ล้างด้วย acetone 3 ครั้งๆ ละ 5 ml elute สีออกจาก column  

ใส่ลงในบกีเกอร์ใบใหม่  ด้วย 95%EtOH:NH
3
:H

2
O (90:25:5) จนสหีมดจาก column (เตมิทลีะน้อย) 

น�าไประเหยจนเกือบแห้งใน hood โดยใช้ water bath หรือ hot plate ที่เปิดไฟอ่อนๆ ละลาย 

residue ที่ได้ด้วยน�้ากลั่น ถ่ายใส่ vol. fl. 10 ml กรองผ่าน cellulose acetate membrane 

(Æ 13 mm, 0.22 mm) ใส่ vial ขนาด 2 ml  แต่ละความเข้มข้นวิเคราะห์ 7 ซ�้า และ น�าไปฉีด 

UPLC  ยี่ห้อ Waters รุ่น Acquity UPLC H-Class สภาวะที่ใช้ ดังนี้

 Column                   :   Acquity BEH C18, 2.1 x 100 mm, 1.7 mm

 Flow rate                 :   0.45 ml/min

 Extracted  wavelength  :  λ = 500 nm

 ปริมาตรที่ฉีด                   :   1 mL

 Mobile phase A  :   10  mM   ammonium  acetate (pH 4.5-4.6)

 Mobile phase B          :   Acetonitrile 

 Mobile phase C          :   Methanol

Gradient : ตั้ง สภาวะ ดังนี้
เวลำ (นำที) A (%) B (%) C (%)

เริ่มต้น 97 1 2
1.4 97 1 2
1.6 90 1 9
7.4 50 25 25
7.5 2 49 49
8.5 2 49 49
8.6 97 1 2
10.0 97 1 2

ค�านวณผลและประเมินผลตามเกณฑ์ยอมรับ (4)
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3. ผล

  

 พบว่าสีอีริโทรซินออกที่เวลา 8.6 นาที   ค่าคุณลักษณะที่ทดสอบดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1  ค่าคุณลักษณะที่ทดสอบ

คุณลักษณะที่ทดสอบ สีอีริโทรซิน  (mg/g)

1. limit of detection (LOD) 1.66
2. limit of quantitation (LOQ) 8.33
3. linearity and range R2 = 0.999, 8 – 400

4. % recovery (เฉลี่ย) ± RSD 88.4600 ± 0.0672

4. สรุป

 วิธีวิเคราะห์หาปริมาณสีอีริโทรซินในผลไม้แปรรูปโดยวิธี UPLC มีความเหมาะสมใน

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสีอีริโทรซินในผลไม้แปรรูปโดยวิธี UPLC เนื่องจากมีความจ�าเพาะ  

มีความแม่นและความเท่ียงสูง  ใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างและสารมาตรฐานน้อยลง ปลอดภัย

ต่อนักวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม สามารถน�ามาใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ  

สอีรีโิทรซนิในผลไม้แปรรูปของห้องปฏิบัตกิารอาหาร ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมาได้

5. เอกสำรอ้ำงอิง
5.1 http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/chemical.

aspx?chemID=3740 
5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2559) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4
5.3 Elizabeth Brady and Jennifer Burgess. Analysis  of  artificial food  dyes using 

UPLC and an extened  wavelength photo diode array detector. 2014.avialable 
from : http//www.water.com/Webassets/cms/library/docs/72000521en.pdf.

5.4 ทิพวรรณ นิ่งน้อย. แนวปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดย 
ห้องปฏิบัติการเดียว. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2549
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คุณภาพของนำ้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9

กนกวรรณ ศรีสมพงษ์   สมชาย สิทธิโอภากุล   นางพัชรี อินธิยศ   และน�้าตาล ปานเพ็ชร  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บทคัดย่อ 
 ปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 นครราชสมีา ตรวจวเิคราะห์คณุภาพ
ของนำ้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งได้รับจากผู้ประกอบการนำ้าดื่มชุมชนจาก 4 จังหวัด ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำานวน 87 ตัวอย่าง ดำาเนินการตรวจวิเคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316  
(พ.ศ.2553) เรือ่ง นำา้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ข้อมลูคณุภาพนำา้ด่ืม
ประชารัฐในเขตสขุภาพที ่9 และใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุคณุภาพนำา้ดืม่ประชารฐัให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพนำ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่ามีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำานวน 
39 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึ่งจำาแนกเป็น ไม่ผ่านเกณฑ์ pH, MPN Coliforms, ปริมาณสาร
ทัง้หมดและความกระด้าง, pH และ MPN Coliforms, MPN Coliforms และ E.coli จำานวน 28, 4, 
1, 3 และ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.2, 4.6, 1.1, 3.4 และ 3.4 ตามลำาดับ จากผลการศึกษาระบุ
ให้เหน็ว่าโดยรวมแล้วคณุภาพของนำา้ดืม่ประชารฐัในเขตสุขภาพที ่9 ไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน 
ในรายการ pH เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ 
นำาข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการเฝ้าระวงัคณุภาพและความปลอดภยันำา้ดืม่ประชารฐั พร้อมทัง้พฒันาผูผ้ลติ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตนำ้าดื่มประชารัฐให้มีคุณภาพ สำาหรับผู้บริโภคควรเลือกบริโภค 
นำา้ดืม่ทีบ่รรจใุนภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิ เพือ่ป้องกนัความเส่ียงทีอ่าจจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพได้

ค�าส�าคัญ  นำ้าดื่มประชารัฐ
email address : kanokwan.sr@dmsc.mail.go.th

1. บทน�า
 นำ้าดื่มประชารัฐเป็นโครงการผลิตนำ้าดื่มที่รัฐบาลสนับสนุนให้สร้างโรงนำ้าดื่มขนาดเล็ก ซึ่ง
ผ่านกระบวนการผลติท่ีได้มาตรฐานเพ่ือให้ชุมชนมนีำา้บริโภคทีส่ะอาดปลอดภยัมคีณุภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และสามารถจำาหน่ายให้กับทุกคนในชุมชนได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด นำ้าดื่มประชารัฐ 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทกำาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการผลิต 
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การจำาหน่าย และการแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ รวมทั้งต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2553) เรื่อง  
นำ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ที ่9 นครราชสมีา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำาเนนิการตรวจ
คุณภาพนำ้าดื่มประชารัฐ ในเขตสุขภาพที่ 9 ประจำาปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ทราบสถานการณ์
ข้อมูลคุณภาพนำ้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพท่ี 9 และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพนำ้าด่ืม
ประชารัฐให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพนำ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

2. วิธีการ
 ดำาเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนำ้าดื่มประชารัฐที่ได้รับมาจากผู้ประกอบการนำ้าดื่มจาก 
4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 จำานวน 87 ตัวอย่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บรุรัีมย์ และจงัหวดัสรุนิทร์ จำานวน 19, 5, 53 และ 10 ตวัอย่าง ตามลำาดบั ดำาเนนิการตรวจวิเคราะห์
ทั้งสิ้น 12 รายการ จำาแนกเป็นทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 อ้างอิงตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 135 
(พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2553) เรื่อง นำ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 6.5 – 8.5
 ปริมาณสารทั้งหมด (Total solid) : ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร
 ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) : โดยคำานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต : ไม่เกิน 
100 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท (Nitrate) ในรูปไนโตรเจน : ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 ฟลูออไรด์ (Fluoride) : ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร
 คลอไรด์ (Chloride) โดยคำานวณเป็นคลอรีน : ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
 เหล็ก : ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
 ตะกั่ว : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
 MPN Coliforms / 100 มิลลิลิตร : น้อยกว่า 2.2
 Escherichia coli / 100 มิลลิลิตร : ไม่พบ
 Staphylococcus aureus / 100 มิลลิลิตร : ไม่พบ
 Salmonella spp. / 100 มิลลิลิตร : ไม่พบ
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3. ผลและอภิปราย
 จากผลการตรวจวิเคราะห์นำ้าดื่มประชารัฐ จำานวน 87 ตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจำานวน 39 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึ่งจำาแนกเป็น ไม่ผ่านเกณฑ์ pH, MPN 
Coliforms, ปริมาณสารทั้งหมดและความกระด้าง, pH และ MPN Coliforms, MPN Coliforms 
และ E.coli จำานวน 28, 4, 1, 3 และ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.2, 4.6, 1.1, 3.4 และ 3.4 ตาม
ลำาดับ
 ผลการวเิคราะห์นำา้ดืม่ประชารฐั เมือ่แยกตามจงัหวดัพบว่า ตวัอย่างของจงัหวดันครราชสมีา 
จำานวน 19 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 52.6) ตัวอย่างของ
จังหวัดชัยภูมิ 5 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) ตัวอย่างของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 53 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 20 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 37.7) ตัวอย่าง
ของจังหวัดสุรินทร์ 10 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 40) และ
จังหวัดที่มีคุณภาพนำ้าดื่มประชารัฐไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดถึงร้อยละ 100 คือจังหวัดชัยภูมิ

ตารางที่ 1 แสดงรายการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานนำ้าบริโภคในภานะบรรจุที่ปิดสนิทของ
นำ้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9

น�้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9 จ�านวนตัวอย่าง ร้อยละ

ตัวอย่างน�้าดื่มประชารัฐทั้งหมด 87 100

    ผ่านมาตรฐาน 48 55.2

    ไม่ผ่านมาตรฐาน 39 44.8

รายการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

  - ด้านกายภาพและเคมี

    pH 28 32.2

    Total solids และ Total hardness 1 1.1

  - ด้านจุลชีววิทยา

    MPN Coliforms 4 4.6

    MPN Coliforms และ E.coli 3 3.4

  - ด้านกายภาพและด้านจุลชีววิทยา

    pH และ MPN Coliforms 3 3.4
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ตารางที่ 2 แสดงจำานวนตัวอย่างนำ้าดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพที่ 9
จ�านวน 

ตัวอย่าง

ผ่านมาตรฐาน ไม่ผ่านมาตรฐาน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

จังหวัดนครราชสีมา 19 9 47.4 10 52.6

จังหวัดชัยภูมิ 5 0 0.0 5 100.0

จังหวัดบุรีรัมย์ 53 33 62.3 20 37.7
จังหวัดสุรินทร์ 10 6 60.0 4 40.0

รวม 87 48 55.2 39 44.8

4. บทสรุป
 จากผลการศึกษาข้างต้นระบุให้เห็นว่าโดยรวมแล้วคุณภาพของนำ้าด่ืมประชารัฐในเขต
สขุภาพท่ี 9 สาเหตุหลกัท่ีทำาให้นำา้ดืม่ประชารฐัไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน คอื pH เป็นส่วนใหญ่  
จากการศึกษา เครื่องกรองนำ้าท่ีใช้เป็นระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ซึ่งกรองอนุมูลคาร์บอเนต 
ออกหมด จงึไม่มอีนุมลูทีท่ำาให้นำา้เป็นกลางและนำา้ทำาปฏกิิรยิากบัคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำาให้
นำา้มีสภาพเป็นกรด อย่างไรกต็ามส่งผลกระทบด้านสขุภาพและความปลอดภยัต่อการบรโิภคไม่มากนกั  
ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้ได้แก่ สำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมมีาตรการการตดิตามและเฝ้าระวงัคณุภาพและความ
ปลอดภัย นำ้าดื่มประชารัฐ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ของนำา้ดืม่ประชารฐัให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีกำาหนด และควบคมุกระบวนการผลติให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
สำาหรับผู้บริโภคควรเลือกบริโภคนำ้าดื่มท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
อาจจะทำาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

5. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา ที่กรุณาให้คำาปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ที่ได้ร่วมกันดำาเนินการในการตรวจวิเคราะห์
นำ้าดื่มประชารัฐ
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6. เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง นำ้าบริโภคในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท (ลงวันที่ 7 กันยายน 2524).
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง นำ้าบริโภคในภาชนะบรรจ ุ

ที่ปิดสนิท (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534).
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง นำ้าบริโภคในภาชนะบรรจ ุ

ที่ปิดสนิท (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2544).
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู ่มือการพัฒนาคุณภาพนำ้าดื่ม 

ในโรงเรียน. อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์ ; 2551.
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การศกึษาคณุภาพและความปลอดภยัของนำา้ด่ืมประชารฐัจงัหวดัอบุลราชธาน ีปี 2561

สุดารัตน์ แก้วมณี สมพร เอมโอษฐ์ สุจิตรา แสนทวีสุข สุทธิพงษ์ แสงโชติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
 รฐับาลท�าโครงการเพิม่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารัฐให้ชมุชน
จดัตัง้โรงผลติน�า้ดืม่ประชารฐั ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อบุลราชธาน ีด�าเนนิโครงการศกึษา
คุณภาพและความปลอดภยัของน�า้ดืม่ประชารฐัจังหวดัอบุลราชธานร่ีวมกบัส�านกัคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหารส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 8 เพื่อศึกษาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของน�้าดื่มประชารัฐ ในจังหวัดมีชุมชนผลิตน�้าด่ืมประชารัฐ ทั้งหมด 283 ชุมชน  
สุ่มคัดเลือกจ�านวน 30 ชุมชน และสมัครใจขอเข้าร่วมโครงการจ�านวน 5 ชุมชน รวมทั้งหมด  
35 ชมุชน เกบ็ตวัอย่างน�า้ดืม่ประชารฐั 2 ระยะ ระยะทีห่นึง่ เก็บตัวอย่างน�า้ดิบและน�า้ด่ืมประชารัฐ  
ตรวจตามวิธีมาตรฐาน2 รายการ ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมด คลอไรด์ 
ไนเตรต เหล็ก ตะกั่ว Coliforms E. coli S. uareus และSalmonella spp.3 เทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 
25241  และระยะที่สองเก็บตัวอย่างน�้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว  ผลระยะ
ที่หนึ่ง พบว่าตัวอย่างน�้าดิบ 35 ตัวอย่าง ไม่เป็นไปมาตรฐานจ�านวน 27 ตัวอย่าง ร้อยละ 77.14 
แบ่งเป็น ด้านฟิสิกส์และเคมี 22 ตัวอย่าง จาก ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมด คลอไรค์ และ
เหล็ก ด้านจุลินทรีย์ 11 ตัวอย่างจาก Coliforms และ  E. coli  และน�้าดื่มประชารัฐ 37 ตัวอย่าง 
พบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  5 ตัวอย่าง ร้อยละ 13.5  จาก Coliforms และE. coli จึงแจ้งผลให้
ชมุชนทีไ่ม่เป็นไปมาตรฐานและปรบัปรงุคณุภาพน�า้ แล้วเสรจ็จงึด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่าง ระยะทีส่อง  
พบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2 ตัวอย่างร้อยละ 40 จาก Coliforms จึงปรับปรุงอีกและเก็บตรวจ 
1 ตัวอย่าง  ผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานจาก Coliforms พบว่าคุณภาพน�้าดิบมีปัญหาร้อยละ 77.14 
จึงควรมีการปรับคุณภาพน�้าดิบก่อนเข้าเครื่องกรอง น�้าดื่มประชารัฐมีปัญหาร้อยละ 13.5 ด้าน
จุลินทรีย์ถึงแม้ปรับปรุงแล้วยังมีปัญหาร้อยละ 40 ด้านจุลินทรีย์ท่ีบ่งชี้ถึงกระบวนการผลิตท่ีไม่
สะอาดการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลให้ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดอบรมให้
ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องกระบวนการผลิตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักแก่ชุมชน
ให้ผลิตน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
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1. บทน�ำและวัตถุประสงค์ 
 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
ด้วยการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานในชมุชน คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิ
ได้รบัเหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตรใีห้ด�าเนนิการโครงการเพิม่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ และในจังหวัดอุบลราชธานีมีกองทุนหมู่บ้านจ�านวน 283 กองทุนจัดตั้ง
โรงงานผลิตน�้าดื่มประชารัฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความส�าคัญ
และจ�าเป็นต้องเข้าไปดูแลในเรื่องคุณภาพน�้าดื่ม เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค ได้รับความปลอดภัยจึง 
ได้ด�าเนินโครงการศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน�้าดื่มประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ร่วมกับส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ภาคีเครือข่ายกับส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชมุชนเมอืงแห่งชาตสิาขา 8 อบุลราชธานี เพือ่ศกึษาคุณภาพและความปลอดภยัของน�า้ดืม่ประชารฐั  
จังหวัดอุบลราชธานี

2. วิธีกำรด�ำเนินงำน
  คัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 10 ของชุมชนที่ผลิตน�้าดื่มประชารัฐ  จากทั้งหมด 
283 ชุมชน ได้ 30 ชุมชน และมีชุมชนขอเข้าร่วมโครงการอีก 5 ชุมชน รวม 35 ชุมชน เก็บตัวอย่าง 
มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี แบ่งเก็บ
ตัวอย่างเป็น 2 ระยะ ระยะท่ีหนึ่ง เก็บตัวอย่างน�้าดิบและน�้าด่ืมประชารัฐ และระยะที่สองเก็บ
ตวัอย่างน�า้ดืม่ประชารฐั ทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขคณุภาพแล้ว  โดยตรวจคณุภาพน�า้ทาง
เคมีและจุลชีววิทยารายการตรวจได้แก่ความเป็นกรด-ด่าง2 ปริมาณสารทั้งหมด2, ความกระด้าง2, 
คลอไรค์2, ไตเตรท2, เหลก็2,ตะก่ัว 2, Coliforms 2,  E. coli 2, เชือ้โรคอาหารเป็นพษิได้แก่ S. aureus2, 
Salmonella spp.3 เปรยีบเทียบคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน�า้บริโภคในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 1  จ�านวนตัวอย่างทั้งหมด 78 ตัวอย่าง

3. ผลกำรศึกษำ
 จากผลการตรวจวเิคราะห์ในระยะที ่1 จ�านวนน�า้ดบิทีต่รวจทัง้หมด 35 ตัวอย่างพบไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานทัง้หมด 27 ตวัอย่างคดิเป็นร้อยละ 77.14 แบ่งเป็น ด้านฟิสิกส์และเคม ี22 ตัวอย่าง
สาเหตุจาก ปริมาณสารทั้งหมด 9 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 25.7, ความกระด้าง 20 ตัวอย่างคิดเป็น 
ร้อยละ 57.1, คลอไรค์ 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 8.6, เหล็ก 1 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.9 ด้าน
จุลินทรีย์ สาเหตุจาก Coliforms 4 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 11.4 Coliforms และ E. coli  
8 ตวัอย่างคดิเป็นร้อยละ 22.6 น�า้ดืม่ประชารฐั ตรวจทัง้หมด 37 ตวัอย่างพบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งหมด 5 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 13.5 สาเหตุจาก Coliforms 2 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 5.4,  
Coliforms และ E. coli 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 8.1
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 จากผลการตรวจวิเคราะห์ในระยะที่ 2 จ�านวนน�้าดื่มประชารัฐ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านจลุนิทรย์ีสาเหตจุาก Coliforms 2 ตวัอย่าง Coliformsและ E. coli  3 ตัวอย่างและได้แนะน�าให้
ปรบัปรงุคุณภาพแล้วคร้ังท่ี  1 ท้ังหมด 5 ตวัอย่างพบไม่เป็นไปตามมาตรฐานสาเหตุจาก Coliforms 
ทั้งหมด 2 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 40 และได้แนะน�าให้ปรับปรุงคุณภาพแล้วครั้งที่ 2  1 ตัวอย่าง
พบไม่เป็นไปตามมาตรฐานสาเหตุจาก Coliforms ทั้งหมด 1 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ระยะที่ 1

ประเภท
จ�านวนที่

ตรวจ 
(ไม่ผ่าน)

จ�านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐา น(ร้อยละ)

TS TH Cl- Fe Coliforms
Coli-

forms,E.
coli

น�้าดิบ 35(27) 9(25.7) 20(57.1) 3(8.6) 1(2.9) 4(11.4) 8(22.6)

น�้าดื่ม
ประชารัฐ

37(5) 2(5.4) 3(8.1)

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ระยะที่ 2

ประเภท จ�านวนที่ตรวจ
จ�านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ร้อยละ)

Coliforms

น�้าที่แก้ไขครั้งที่ 1 5 2(40)

น�้าที่แก้ไขครั้งที่ 2 2 1(100)

4. สรุปและวิจำรณ์
 จากการศึกษาคุณภาพน�้าประชารัฐ พบว่าคุณภาพน�้าดิบไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 
77.14 ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และ จุลินทรีย์  จึงควรมีการปรับคุณภาพน�้าดิบก่อนเข้าเครื่องกรองน�้า 
น�า้ดืม่ประชารัฐไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 13.5 ด้านจลุนิทรย์ีถงึแม้ปรบัปรงุคณุภาพแล้วยงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 40 ด้านจลุนิทรย์ีท่ีบ่งชีถ้งึกระบวนการผลติทีไ่ม่สะอาด ในกระบวนการ
ผลิตของชุมชนยังพบปัญหาคุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์ซ่ึงบ่งชี้ถึงกระบวนการผลิตและสถานที่ผลิต 
ทีไ่ม่ได้มาตรฐานผลจากการศกึษาน้ีจะเป็นข้อมลูให้ ส�านกังานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาติ  
ด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในเร่ืองสถานที่ผลิตที่ดี กระบวนการผลิตและ 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความตระหนกัแก่ชมุชนให้ผลติน�า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ
ที่ดีและสะอาดได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
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5. กิตติกรรมประกำศ
 ขอขอบคณุ ดร.กมล ฝอยหริญั ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อบุลราชธานี 
ที่สนับสนุนและให้ค�าปรึกษา และ คุณวารี ทองชุม หัวหน้าส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมอืงสาขา 8 อุบลราชธาน ีทีใ่ห้ความสะดวกในการออกเกบ็ตวัอย่าง จนคณะท�างานสามารถด�าเนนิ
โครงการนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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tional OrganizationStandard; 2013.          
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คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางผสมสมุนไพรที่ผลิต
และจำาหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 

ระหว่างปี 2558-2560

วิภาวดี รากแก่น  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�านาญการ
กนกวรรณ มุจรินทร์ เภสัชกรช�านาญการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพร เป็นเคร่ืองส�าอางทั่วไปท่ีผลิตในชุมชน เช่น แชมพู    
ครีมนวดผม สบูเ่หลว สบู่ก้อน เปน็ต้น นอกจากจะเปน็การส่งเสรมิการใช้ประโยชนจ์ากสมนุไพรซึง่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางผสมสมนุไพรทีม่คีณุภาพเชือ่ถอืได้และปลอดภยั
สามารถจ�าหน่ายเพือ่เป็นการเพิม่รายได้และสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนด้วย ในปีงบประมาณ 2558-2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีร่วมกับ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน (OTOP) ด้านผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอางผสมสมนุไพร ภายใต้โครงการบรูณาการร่วมกนัระหว่าง
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์
เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีเลขที่ใบจดแจ้ง 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ�านาจเจริญ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดลักษณะของเครื่องส�าอางที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือขาย พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2559 จ�านวน 2 รายการ ตามที่ อย.ก�าหนดได้แก่ จ�านวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ 
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) และ เชื้อ Clostridium spp. 
รวม 68 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิวหน้า 4 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ผิวหนัง 41 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเส้นผม 22 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ในช่องปาก 1 
ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบ Total aerobic plate count ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด 
6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.8) เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิวหน้า 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.4)  ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ผิวหนัง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.4)   และ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเส้นผม  2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9)  จากผล
การด�าเนนิงานดงักล่าวผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางผสมสมนุไพรในเขตสขุภาพที ่10 ส่วนใหญ่มคีณุภาพ
ได้มาตรฐาน แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะเครื่องส�าอางส�าหรับผิวหน้า 
ควรมีการควบคุมจุดเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต  
การบรรจุ การจ�าหน่าย ระยะเวลาการเก็บ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้มาตรฐานตาม  
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ควรมีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพให้ครอบคลุมผู้ผลิตจากกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 10 และตรวจเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มเติมให้ครอบคลุมตาม
ประกาศฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านสมุนไพร 
ค�ำส�ำคัญ  เครื่องส�าอางผสมสมุนไพร  การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

บทน�ำและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรระดับชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่ม 
แม่บ้านในชมุชนท้องถิน่ต่างๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิชมุชนให้มรีายได้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  
และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวตัถดุบิสมนุไพรอนัเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ แต่ปัจจบุนัยงัพบปัญหา
การพฒันาเครือ่งส�าอางผสมสมนุไพรของประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพและคณุภาพมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน 
ภายในปี 2564 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับท่ี 1 
พ.ศ.2560-2564 ประเทศไทยก�าหนดเกณฑ์คณุภาพมาตรฐานเคร่ืองส�าอางตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดลักษณะของเครื่องส�าอางที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559  ในปี 
2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เก็บเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรมาตรวจจ�านวน 527 ตัวอย่าง 
พบว่าตกเกณฑ์มาตรฐานจ�านวน 72 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14 โดยตรวจพบปริมาณรวมของ
เชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา (Total aerobic plate count) และพบเชื้อ Clostridium spp. ร่วม
ด้วยมากถึง 28 ตัวอย่าง ปริมาณเชื้ออยู่ในช่วง 8,400 - 50,000,000  cfu / กรัม ซึ่งนับว่าเกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553) พ.ศ. 2553 
ถึง  8-50,000 เท่าตัว ดังนั้นการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของกระบวนการผลิตจึงมีความ
ส�าคัญ ในปีงบประมาณ 2558-2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานีร่วมกับ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชมุชน (OTOP) ด้านผลติภัณฑ์เคร่ืองส�าอางผสมสมนุไพร ภายใต้โครงการบรูณาการร่วมกนัระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เฝ้าระวังคุณภาพของเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรที่ผลิตในเขตสุขภาพที่ 10

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขต
สุขภาพที่ 10 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
สุขภาพที่ 10 ที่มีเลขที่ใบจดแจ้ง 
 2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจวิเคราะห์
ด้านจุลนิทรย์ี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะของเครือ่งส�าอางท่ีห้ามผลติ  
น�าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559 จ�านวน 2 รายการ ตามที่ อย. ก�าหนด คือ Total 
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aerobic plate count ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน  ISO 21149.2006 และ ISO 16212.2007  
เชื้อ Clostridium spp. ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน  USP 38-2015

ผลกำรวิจัย
 จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2558-2560 รวม 68 ตัวอย่าง แบ่งเป็น     
4 ประเภท คอื ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผวิหน้า 4 ตัวอย่าง ผลิตภณัฑ์ส�าหรับผิวหนงั 41 ตัวอย่าง ผลิตภณัฑ์
ส�าหรบัเส้นผม 22 ตวัอย่าง และผลติภณัฑ์ส�าหรบัใช้ในช่องปาก 1 ตวัอย่าง ผลการตรวจวเิคราะห์พบ  
Total aerobic plate count ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.8) เป็น
ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผวิหน้า 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.4)  ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผวิหนงั 3 ตวัอย่าง (ร้อยละ 4.4)    
และผลิตภัณฑ์ส�าหรับเส้นผม 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9) ดังแสดงดังกราฟที่ 1 และ ตารางที่ 1

กรำฟท่ี 1 แสดงจ�านวนและประเภทของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางผสมสมนุไพรทีต่รวจวเิคราะห์แยก
เป็นรายจังหวัดที่ส่งตรวจ

ตำรำงที่ 1 รายการเครื่องส�าอางที่ไม่ได้มาตรฐานในรายการทดสอบ Total aerobic plate count     
(ประกาศฯ ก�าหนดไม่เกิน 1,000 cfu/กรัม)

ปีงบประมำณ จังหวัด ชนิดเครื่องส�ำอำง จ�ำนวนตัวอย่ำง

2558 ศรีสะเกษ สปาหน้า 1

2559 อ�านาจเจริญ ครีมนวดผม 1

อ�านาจเจริญ สบู่ 3

2560 อ�านาจเจริญ ครีมนวดผม 1

       รวม 6
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ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน  ISO 21149.2006 และ ISO 16212.2007  เชื้อ Clostridium spp. 
ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน  USP 38-2015 

ผลการวิจัย 

จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2558-2560 รวม 68 ตัวอย่าง แบ่งเป็น     
4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า 4 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหนัง 41 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเส้นผม 22 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในช่องปาก 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบ 
Total aerobic plate count ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.8) เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.4)  ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหนัง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.4)   
และ ผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผม 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9) ดังแสดงดังกราฟท่ี 1 และ ตารางที่ 1 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่ตรวจวิเคราะห์แยก
เป็นรายจังหวัดที่ส่งตรวจ 

 

ตารางที่ 1 รายการเครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐานในรายการทดสอบ Total aerobic plate count     
(ประกาศฯ ก าหนดไม่เกิน 1,000 cfu/กรัม) 

ปีงบประมาณ จังหวัด ชนิดเครื่องส าอาง จ านวนตัวอย่าง 

2558 ศรีสะเกษ สปาหน้า 1 
2559 อ านาจเจริญ ครีมนวดผม 1 

อ านาจเจริญ สบู่ 3 

2560 อ านาจเจริญ ครีมนวดผม 1 

       รวม 6 
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สรุปและอภิปรำย
 จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 10  
ส่วนใหญ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะ 
เครื่องส�าอางส�าหรับผิวหน้า ควรมีการควบคุมจุดเสี่ยงที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่
วตัถดุบิ กระบวนการผลติ การบรรจ ุการจ�าหน่าย และระยะเวลาการเกบ็ รวมถงึมกีารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ควรมีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
ให้ครอบคลมุผูผ้ลติจากกลุ่มวสิาหกจิชมุชนทัง้หมดในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่10 และตรวจเช้ือจลุนิทรย์ี
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมตามประกาศฯ ได้แก่ เชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus  
aureus และ Candida albicans เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมคีวามปลอดภยั และส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพร
ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านสมุนไพร 

เอกสำรอ้ำงอิง
1. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดลักษณะของ 

เครื่องส�าอางที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559. วันที่สืบค้นข้อมูล 15 มีนาคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://www.thaicosmetic.org/documents/Cosmetic133-72.pdf

2. กระทรวงสาธารณสุข. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560-2564 . วันที่สืบค้นข้อมูล 15 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.dtam.
moph.go.th/images/download/dl0021/MasterPlan-Thaiherb_Shot.pdf.pdf

3. ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนส�านักข่าวอิสรา. เตือนอันตรายเครื่องส�าอางสมุนไพรโอทอปตก
มาตรฐาน. วันที่สืบค้นข้อมูล 15 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid 
chromatography – fluorescence detector

The development of aflatoxin analysis in food by High performance liquid 
chromatography – fluorescence detector

นิรันดร แร่กาสินธุ์ กนกวรรณ เทพเลื่อน เขมิกา เหมโลหะ และ จรรยา บุญวิจิตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ

 เพื่อสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

รับผิดชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงพัฒนาวิธี

การตรวจวเิคราะห์ปรมิาณอฟลาทอกซนิในอาหารโดยวธิ ีHigh performance liquid chromatography  

– fluorescence detector (HPLC-FLD) โดยสกัดตัวอย่างอาหารด้วย Methanol 70% แล้วนำาไป

ทำาให้บริสุทธิ์ด้วย Immunoaffinity column และนำาไปทำาอนุพันธ์ด้วย Trifluoro acetic acid 

ก่อนวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ที่ตรวจวัดด้วยฟลูออเรสเซนต์ อฟลาทอกซินถูกแยกด้วยคอลัมม์

ชนิด BDS Hypersil C18 และชะด้วยตัวทำาละลายผสมของ H
2
O : Acetonitrile : Methanol 

อัตราส่วน 55 : 10 : 35 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า ค่า LOD ของอฟลาทอกซิน ชนิด 
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1
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2
 เท่ากับ 0.4, 0.4, 0.6 และ 0.2 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำาดับ ค่า LOQ  

ของอฟลาทอกซิน ชนิด B
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2
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1
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2
 เท่ากับ 1.5, 0.4, 1.5 และ 0.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

ตามลำาดับ ช่วงการวิเคราะห์ที่ให้ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง ของอฟลาทอกซิน ชนิด B
1
 และ G

1
 

คือ 1.0 – 20.1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร อฟลาทอกซิน ชนิด B
2
 และ G

2
 คือ 0.3 – 6.4 นาโนกรัม 

ต่อมลิลลิติร ค่า R2 ของอฟลาทอกซนิทุกชนดิ มค่ีามากกว่า 0.995 ค่าความแม่นยำาของอฟลาทอกซนิ  

ชนิด B
1
, B

2
 และ G

1
 ซึ่งแสดงด้วยค่าร้อยละการกลับคืน มีค่ามากกว่า ร้อยละ 60 ซึ่งจากผลการ

ทดสอบดงักล่าว พบว่าคณุลกัษณะเฉพาะของวธิเีป็นไปตามเกณฑ์การยอมรบั แสดงว่าวธิกีารตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี HPLC-FLD มีความเหมาะสม

ค�าส�าคัญ: อฟลาทอกซิน, ไมโคทอกซิน, HPLC-FLD

E-mail address: nirundorn.r@dmsc.mail.go.th

1. บทน�า

 อฟลาทอกซนิ คอืสารพิษในกลุม่ไมโคทอกซนิ (Mycotoxins) ทีถู่กสร้างจากการเมตาโบไลต์

ทุติยภูมิโดยเชื้อสายพันธุ์ Aspergillus (A) flavus และ A. parasiticus จะปนเปื้อนในอาหาร

ในกลุ่มถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง ที่มีภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งจะนำาไปสู่อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
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และสัตว์ อฟลาทอกซินที่พบในธรรมชาติ มี 4 ชนิด คือ อฟลาทอกซิน บี1, บี2, จี1 และ จี2 โดย 

อฟลาทอกซิน บี1 จะมีความเป็นพิษสูงสุด องค์การ IARC (International Association Research 

Cancer) จดัให้อฟลาทอกซนิเป็นสารก่อมะเรง็ Class I ซึ่งมีความเป็นพิษต่อตับ และตามข้อกำาหนด

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  

กำาหนดให้อฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เดิมศูนย์ฯ  

ตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารแห้งตามแผนของการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคของ

สำานักงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารนำาเข้าทางด่านจังหวัด

ระนอง ด้วยชดุทดสอบ DOA Aflatoxin ELISA Test Kit ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ แต่เนือ่งผลการตรวจวเิคราะห์จากชดุทดสอบเป็นผลการตรวจวเิคราะห์เบือ้งต้นเท่านัน้  

หากพบว่าผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน จะต้องส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันด้วยวิธี

มาตรฐาน ที่สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ระยะเวลาในการตรวจวเิคราะห์ ดงันัน้ ศนูย์ฯ จงึเลง็เหน็ถงึความสำาคญัในการขยายขดีความสามารถ

ในการวิเคราะห์อฟลาทอกซินของห้องปฏิบัติการที่เป็นวิธีมาตรฐาน โดยดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน 

AOAC Official Method 990.33 และ 991.31 เพื่อให้ตอบสนองงานบริการในพื้นที่ ส่งผลให้การ

วิเคราะห์มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งตัว

อย่างตรวจยืนยันที่ส่วนกลาง ตอบสนองต่องานบริการพื้นที่รับผิดชอบได้

2. วิธีการ

 2.1 ทบทวนและศึกษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 2.2 ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซิน โดยสกัดตัวอย่างด้วยสารละลาย 70% 

Methanol แล้วแยกอฟลาทอกซินออกจากตัวอย่างด้วย Immunoaffinity column หลังจากนั้น 

ทำาอนุพันธ์สารละลายตัวอย่างด้วย Trifluoro acetic acid นำาไปวิเคราะห์ปริมาณด้วย 

เครื่อง HPLC-FLD

 2.3 ตรวจสอบความถกูต้องของวธิ ีรายการการทดสอบช่วงของการวัด (Working ranges) 

ความเป็นเส้นตรง (Linearity) การทดสอบขีดจำากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) 

ขดีจำากดัของการวดัเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation: LOQ) การทดสอบความแม่น (Accuracy) 

และการทดสอบความเที่ยง (Precision)

 2.4 ประเมินผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตาม AOAC

3. ผลและอภิปราย

 การทดสอบช่วงของการวัด และความเป็นเส้นตรงของสารมาตรฐานอฟลาทอกซิน 

ศึกษาโดยการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของอฟลาทอกซิน และพื้นที่ใต้พีค แสดง
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ตัวอย่างดังรูปที่ 1 และ 2 พบว่าการทดสอบอฟลาทอกซินมีความเป็นเส้นตรงตลอดช่วงการศึกษา  

โดยช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซนิ บี1 และจ1ี คอื 1.007 – 20.140 นาโนกรมัต่อมลิลลิติร  

ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน บี2 คือ 0.306 – 6.120 นาโนกรัม

ต่อมิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 และ ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน จี2 คือ 0.322 – 

6.440 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000

 ค่า LOD และ LOQ ได้จากการคำานวณจุดตัดของกราฟมาตรฐานที่สร้างโดยใช้ simple 

least squares method แล้วคำานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นกราฟ (S
y/x

) หรือค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของ y-intercept ทำาให้ได้ค่า LOD และ LOQ จากการคำานวณ แสดงดังตารางที่ 1

 ทดสอบ Accuracy และ Precision ของอฟลาทอกซิน บ1ี บ2ี จี1 จี2 ทีร่ะดับความเข้มข้น  

LOQ และที่ 15, 5, 15, 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมตามลำาดับ โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่าง

พริกป่นที่ไม่พบอฟลาทอกซิน ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1

 

4. บทสรุป

 จากการพฒันาวิธกีารวเิคราะห์อฟลาทอกซนิในอาหารโดยวธิ ีHigh performance liquid 

chromatography – fluorescence detector และการตรวจสอบความถกูต้องของวธิเีป็นไปตาม

เกณฑ์การยอมรับ ยกเว้นอฟลาทอกซิน จี2 ซึ่งสามารถสรุปค่าต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1 ดังนั้น วิธีการ

ตรวจวเิคราะห์ปรมิาณอฟลาทอกซินในอาหารโดยวธิ ีHPLC-FLD จงึมคีวามเหมาะสม สามารถเปิด

ให้บริการเพื่อสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบได้
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รูปที่ 1 และ 2 พบว่าการทดสอบอฟลาทอกซินมีความเป็นเส้นตรงตลอดช่วงการศึกษา โดยช่วง
ความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน บี1 และจี1 คือ 1.007 – 20.140 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า 
r2 เท่ากับ 1.0000 ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน บี2 คือ 0.306 – 6.120 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 และ ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน จี2 คือ 0.322 – 
6.440 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 
 

  
รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี1 รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี2 

 
 ค่า LOD และ LOQ ได้จากการค านวณจุดตัดของกราฟมาตรฐานที่สร้างโดยใช้ simple 
least squares method แล้วค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นกราฟ (Sy/x) หรือค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ y-intercept ท าให้ได้ค่า LOD และ LOQ จากการค านวณ แสดงดังตารางที่ 1 
 ทดสอบ Accuracy และ Precision ของอฟลาทอกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 ที่ระดับความเข้มข้น 
LOQ และที่ 15, 5, 15, 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่าง
พริกป่นที่ไม่พบอฟลาทอกซิน ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1 
  

4. บทสรุป 
จากการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid 

chromatography – fluorescence detector และการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีเป็นไปตาม
เกณฑ์การยอมรับ ยกเว้นอฟลาทอกซิน จี2 ซึ่งสามารถสรุปค่าต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1 ดังนั้น วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี HPLC-FLD จึงมีความเหมาะสม สามารถเปิด
ให้บริการเพ่ือสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ 
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1. บทน า 
อฟลาทอกซิน คือสารพิษในกลุ่มไมโคทอกซิน (Mycotoxins) ที่ถูกสร้างจากการเมตาโบไลต์

ทุติยภูมิโดยเชื้อสายพันธุ์ Aspergillus (A) flavus และ A. parasiticus จะปนเปื้อนในอาหารใน
กลุ่มถ่ัว ข้าวโพด พริกแห้ง ที่มีภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งจะน าไปสู่อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สัตว์ อฟลาทอกซินที่พบในธรรมชาติ มี 4 ชนิด คือ อฟลาทอกซิน บี1, บี2, จี1 และ จี2 โดยอฟลา
ทอกซิน บี1 จะมีความเป็นพิษสูงสุด องค์การ IARC (International Association Research 
Cancer) จัดให้อฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็ง Class I ซึ่งมีความเป็นพิษต่อตับ และตามข้อก าหนด
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
ก าหนดให้อฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เดิมศูนย์ฯ ตรวจ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารแห้งตามแผนของการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารน าเข้าทางด่านจังหวัดระนอง ด้วย
ชุดทดสอบ DOA Aflatoxin ELISA Test Kit ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แต่เนื่องผลการตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบเป็นผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น หากพบว่า
ผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน จะต้องส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพ่ือยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน ที่
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมระยะเวลาใน
การตรวจวิเคราะห์ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการขยายขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินของห้องปฏิบัติการที่เป็นวิธีมาตรฐาน โดยดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน AOAC 
Official Method 990.33 และ 991.31 เพ่ือให้ตอบสนองงานบริการในพ้ืนที่ ส่งผลให้การวิเคราะห์
มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่าง
ตรวจยืนยันที่ส่วนกลาง ตอบสนองต่องานบริการพื้นท่ีรับผิดชอบได้ 

 
2. วิธีการ 

2.1 ทบทวนและศึกษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซิน โดยสกัดตัวอย่างด้วยสารละลาย 70% Methanol 

แล้วแยกอฟลาทอกซินออกจากตัวอย่างด้วย Immunoaffinity column หลังจากนั้นท า
อนุพันธ์สารละลายตัวอย่างด้วย Trifluoro acetic acid น าไปวิเคราะห์ปริมาณด้วยเครื่อง 
HPLC-FLD 

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธี รายการการทดสอบช่วงของการวัด (Working ranges) ความ
เป็นเส้นตรง (Linearity) การทดสอบขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) 
ขีดจ ากัดของการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation: LOQ) การทดสอบความแม่น 
(Accuracy) และการทดสอบความเที่ยง (Precision) 

2.4 ประเมินผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตาม AOAC 
 

3. ผลและอภิปราย 
 การทดสอบช่วงของการวัด และความเป็นเส้นตรงของสารมาตรฐานอฟลาทอกซิน ศึกษาโดย
การสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของอฟลาทอกซิน และพ้ืนที่ใต้พีค แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 1 และ 2 พบว่าการทดสอบอฟลาทอกซินมีความเป็นเส้นตรงตลอดช่วงการศึกษา โดยช่วง
ความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน บี1 และจี1 คือ 1.007 – 20.140 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า 
r2 เท่ากับ 1.0000 ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน บี2 คือ 0.306 – 6.120 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 และ ช่วงความเป็นเส้นตรงของอฟลาทอกซิน จี2 คือ 0.322 – 
6.440 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า r2 เท่ากับ 1.0000 
 

  
รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี1 รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี2 

 
 ค่า LOD และ LOQ ได้จากการค านวณจุดตัดของกราฟมาตรฐานที่สร้างโดยใช้ simple 
least squares method แล้วค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นกราฟ (Sy/x) หรือค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ y-intercept ท าให้ได้ค่า LOD และ LOQ จากการค านวณ แสดงดังตารางที่ 1 
 ทดสอบ Accuracy และ Precision ของอฟลาทอกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 ที่ระดับความเข้มข้น 
LOQ และที่ 15, 5, 15, 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่าง
พริกป่นที่ไม่พบอฟลาทอกซิน ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1 
  

4. บทสรุป 
จากการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid 

chromatography – fluorescence detector และการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีเป็นไปตาม
เกณฑ์การยอมรับ ยกเว้นอฟลาทอกซิน จี2 ซึ่งสามารถสรุปค่าต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1 ดังนั้น วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี HPLC-FLD จึงมีความเหมาะสม สามารถเปิด
ให้บริการเพ่ือสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ 
 
 
 

y = 1.48667x + 0.17380 
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รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี 1 รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานของอฟลาทอกซิน บี 2
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะของวธิทีีส่ำาคญัของการวเิคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวธิ ีHPLC-FLD

Performance Aflatoxin B
1

Aflatoxin G
1

Aflatoxin B
2

Aflatoxin G
2

Range (ng/mL) 1.0 – 20.1 1.0 – 20.1 0.3 – 6.1 0.3 – 6.4

Linearity (r2) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

LOD (ng/mL) 0.3 0.4 0.3 0.1

LOD (µg/kg) 0.4 0.6 0.4 0.2

LOQ (ng/mL) 1.0 1.0 0.3 0.3

LOQ (µg/kg) 1.5 1.5 0.4 0.4

Accuracy (%Recovery) 63.9 – 97.0 79.6 – 101.4 60.9 – 94.1 ศึกษาเพิ่มเติม

Precision (%RSD) 5.3 9.7 11.6 ศึกษาเพิ่มเติม

5. กิตติกรรมประกาศ
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การสำารวจคุณภาพของนำ้าจากบ่อนำ้าแร่ร้อนและบ่อแช่               
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญในพื้นที่จังหวัดระนอง

กฤษณี เรืองสมบัติ, กนกวรรณ เทพเลื่อน และเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ
 ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารแช่น�า้แร่ร้อนจากแหล่งน�า้แร่ทีเ่กดิจากธรรมชาตเิพือ่การผ่อนคลาย  
ซึ่งแหล่งน�้าแร่ร้อนมีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส�าหรับแหล่งที่ส�าคัญเป็นที่
ขนานนาม ว่าเป็นออนเซ็นเมืองไทยนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง ซ่ึงได้รับความนิยมใช้บริการ
ของผู ้ที่มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ เนื่องจากเชื่อว่าการแช่น�้าแร่ร้อนสามารถรักษาโรคท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วย ความเมื่อยล้า ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนัง 
บางชนิดได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีด�าเนิน
การส�ารวจคุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดและบ่อแช่สาธารณะในจังหวัดระนอง จ�านวน 2 แห่ง  
จ�าแนกเป็นบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด 5 บ่อ (15 ตัวอย่าง) และบ่อแช่ 8 บ่อ (24 ตัวอย่าง) ใน 3 
ช่วงฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายน)  
เพ่ือตรวจคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา พบว่าคุณภาพน�้า บ่อน�้าร้อน ต้นก�าเนิด 
ด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา มีค่าไม่แตกต่างกัน คุณภาพน�้าบ่อแช่ตรวจพบเชื้อ โคลิฟอร์ม 
22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.67) Escherichia coli 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88.33) Staphylococcus 
aureus 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 58.33) Clostridium perfringens 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 54.17) 
และตรวจไม่พบ Salmonella spp. ทุกตัวอย่าง โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อน
ต้นก�าเนิด พบว่า จ�านวนตัวอย่างการตรวจพบเชื้อของน�้าบ่อแช่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ศนูย์ฯ จงึด�าเนินการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้บ่อน�า้ร้อนต้นก�าเนดิ และบ่อแช่ด้านจลุชีววทิยา 
(ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการดูแลสระว่ายน�้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า 
ปาก ปี พ.ศ. 2543) โดยเก็บตัวอย่างน�้าจากบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดในช่วงเช้า ส�าหรับบ่อแช่ตัว เก็บ 
2 ช่วงเวลา คือ เวลาเช้า (ก่อนเปิดให้ใช้บริการ) และเวลาเย็น (หลังปิดการให้บริการ) ผลการตรวจ
วเิคราะห์ พบว่า คณุภาพน�า้ร้อนบ่อต้นก�าเนิด ตรวจพบเชือ้โคลิฟอร์มแบคทเีรียเกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40), Escherichia coli 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40), Salmonella spp. 1 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 20) ตรวจ ไม่พบ Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens ทุกตัวอย่าง 
คุณภาพน�้าบ่อแช่ (ก่อนเปิดให้ใช้บริการ) ตรวจพบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31.25), Escherichia coli 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.50), Salmonella spp. 
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1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.25), Clostridium perfringens  1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.25) ตรวจไม่พบ
เชื้อ Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens ทุกตัวอย่าง คุณภาพน�้าบ่อแช่ 
(หลังปิดให้ใช้บริการ) ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เกินเกณฑ์มาตรฐาน 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
100), Escherichia coli 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 93.75), Salmonella spp. 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
18.75), Staphylococcus aureus 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 93.75) และ Clostridium perfringens  
8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50) จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อน 
ต้นก�าเนิดมีคุณภาพค่อนข้างดี และคุณภาพน�้าบ่อแช่พบเชื้อเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดเพิ่มสูงขึ้น  
เม่ือน�้าผ่านการใช้บริการแล้ว ดังนั้นการควบคุมคุณภาพน�้าของบ่อแช่ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม  
ควรต้องร่วมมอืกนัทัง้จากหน่วยงานทีด่แูลในด้านมาตรการการท�าความสะอาด รวมถงึการก�าหนด
วิธีการปฏิบัติตนก่อนการลงแช่ และความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเองควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ
การลงบ่อแช่อย่างเคร่งครัด
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพน�้า, บ่อน�้าร้อน, บ่อแช่, ระนอง
E-mail : kritsanee.r@dmsc.mail.go.th

1. บทน�ำ
 จังหวัดระนองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเกี่ยวกับบ่อน�้าร้อน จนได้รบัการขนานนาม
ว่าเป็นออนเซ็นเมอืงไทย ซ่ึงเกิดจากแหล่งน�้าใต้ดินท่ีถูกความร้อนและแรงอัดภายในโลกผุดข้ึนมา
เป็นน�้าร้อนผิวดิน โดยคุณสมบัติของน�้าจะมีแร่ธาตุตามแหล่งพื้นที่นั้นๆ ปัจจุบันแหล่งน�้าดังกล่าว
ถูกพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และเป็นที่รู้จักเก่ียวกับสรรพคุณในการ
บ�าบัดโรค ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อีกท้ังในประเทศไทยมีการแช่น�า้ร้อนจากแหล่งน�า้ร้อน
ทีเ่กดิจากธรรมชาตเิพือ่การผ่อนคลายเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากเชือ่ว่าการแช่น�า้ร้อนสามารถรกัษาโรค 
ทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วย ความเมื่อยล้า ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนัง 
บางชนิดได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ท�าการ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดด้านกายภาพ เคมี และเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าคุณภาพ
น�้าด้านกายภาพเคมี และจุลชีววิทยา ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก�าหนด (1), (2), (3) ยกเว้นฟลูออไรด์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด(4) ส�าหรับคุณภาพน�้าบ่อแช่ด้าน 
เชื้อจุลินทรีย์ในภาพรวมพบเช้ือเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด(1) ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้
บริการ จากการส�ารวจพืน้ทีเ่กบ็ตวัอย่างสงัเกตได้ว่าบ่อน�า้ร้อนทีเ่กดิจากธรรมชาติของจังหวดัระนอง
ที่มีการถูกน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัด  
โดยมีผู้มาใช้บริการจากประชาชนในพ้ืนที่และต่างจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว (อัมพฤก อัมพาต ปวดเมื่อยร่างกาย) ซึ่งมีความเชื่อว่าหาก
ได้ดื่มหรือแช่น�้าร้อนจะท�าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561             
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงเห็นว่าควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อน 
ต้นก�าเนิด และบ่อแช่ ด้านจุลชีววิทยาในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของประชาชนผู้มาใช้บริการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดการคุณภาพน�้าของ       
บ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดและบ่อแช่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. วิธีกำร
 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้า 3 รอบฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว 
(เดือนธันวาคม) ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายน) จากบ่อน�้าร้อน 2 แหล่ง  
จ�าแนกเป็น บ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด 5 บ่อ (15 ตัวอย่าง) โดยตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ  
เคมี 16 รายการ และ จุลชีววิทยา จ�านวน 5 รายการ ส�าหรับน�้าบ่อแช่ 8 บ่อ (24 ตัวอย่าง)  
ตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยา จ�านวน 5 รายการ ด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้า 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ รอบท่ี 2 เดือนมิถุนายน จากบ่อน�้าร้อน 2 แหล่ง จ�าแนกเป็น บ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด  
5 บ่อ (10 ตัวอย่าง) น�้าบ่อแช่ก่อนเปิดใช้บริการ 8 บ่อ (16 ตัวอย่าง) และน�า้บ่อแช่หลังเปิดใช้
บริการ 8 บ่อ (16 ตัวอย่าง) โดยตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยา จ�านวน 5 รายการ ด้วยวิธีมาตรฐานที่
ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์พร้อมสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

3. ผลและอภิปรำย
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดด้านกายภาพ เคมี จ�านวน 5 บ่อ    
(15 ตัวอย่าง) ใน 3 ช่วงฤดูกาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด ด้านกายภาพ และเคมี จ�าแนกตามรายการตรวจ    
     วิเคราะห์

รำยกำรตรวจวิเครำะห์ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ มำตรฐำนก�ำหนด(2) (3)

ด้านกายภาพ

ความขุ่น 0.1-1.9 ไม่เกิน 5

ความเป็นกรด-ด่าง 7.5-8.3 6.5-8.5

ด้านเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 153-292 ไม่เกิน 500

ความกระด้าง 27-59 ไม่เกิน 300
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คลอไรด์ น้อยกว่า 5.0 ไม่เกิน 250 

ไนเตรต น้อยกว่า 1.8 ไม่เกิน 45

ฟลูออไรด์ (4) 3.3-6.9 ไม่เกิน 0.7

ซัลเฟต 3.3-46.2 ไม่เกิน 200

โบรไมด์ ไม่พบ -

เหล็ก น้อยกว่า 0.03-0.05 ไม่เกิน 0.5

ทองแดง ไม่พบ-น้อยกว่า 0.03 ไม่เกิน 1

แมงกานีส น้อยกว่า 0.03-0.07 ไม่เกิน 0.3

ตะกั่ว 0.01 ไม่เกิน 0.05

สารหนู น้อยกว่า 0.05-0.02 ไม่เกิน 0.05

แคดมียม น้อยกว่า 0.005 ไม่เกิน 0.01

ปรอท น้อยกว่า 0.001 ไม่เกิน 0.001

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดด้านจุลชีววิทยา จ�านวน 5 บ่อ  
(15 ตัวอย่าง) ใน 3 ช่วงฤดูกาล ฤดูกาลละ 5 ตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตารางที่  2

ตำรำงที่ 2 คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด ด้านจุลชีววิทยา จ�าแนกตามรายการตรวจวิเคราะห์

รายการตรวจวิเคราะห์
(ต่อ 100 มิลลิลิตร)

ผลการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์              
(จ�านวนตัวอย่าง) มาตรฐาน

ก�าหนด 
(1)

จ�านวนตวัอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน    
(ร้อยละ)

ฤดูหนาว 
(ธันวาคม)

ฤดูร้อน 
(มีนาคม)

ฤดูฝน 
(มิถุนายน)

MPN Coliforms 2 - 1 น้อยกว่า 
10

3 (20.00)

Escherichia coli 1 - - ไม่พบ 1 (6.67)

Staphylococcus aureus - - - ไม่พบ -

Clostridium perfringens 1 1 - ไม่พบ 2 (13.33)

Salmonella spp. - - - ไม่พบ -

อุณหภูมิของน�้า 
(องศาเซลเซียส)

39-66

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบ่อแช่ด้านจุลชีววิทยา จ�านวน 8 บ่อ (24 ตัวอย่าง)  
ใน 3 ช่วงฤดูกาล ฤดูกาลละ 8 ตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 คุณภาพน�้าบ่อแช่ ด้านจุลชีววิทยา จ�าแนกตามรายการตรวจวิเคราะห์

รายการตรวจวิเคราะห์

(ต่อ 100 มิลลิลิตร)

ผลการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์              
(จ�านวนตัวอย่าง) มาตรฐาน

ก�าหนด (1)

จ�านวนตวัอย่าง
ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน    
(ร้อยละ)

ฤดูหนาว 
(ธันวาคม)

ฤดูร้อน 
(มีนาคม)

ฤดูฝน 
(มิถุนายน)

MPN Coliforms 7 7 8 น้อยกว่า 
10

22 (91.67)

Escherichia coli 7 6 7 ไม่พบ 20 (88.33)

Staphylococcus aureus 4 3 7 ไม่พบ 14 (58.33)

Clostridium perfringens 6 2 5 ไม่พบ 13 (54.17)

Salmonella spp. - - - ไม่พบ -

อุณหภูมิของน�้า 

(องศาเซลเซียส)

39-46

 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์น�้าทางห้องปฏิบัติการ พบว่า คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด
ด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา มีคุณภาพไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ฤดูกาล และมีคุณภาพค่อนข้างดี    
โดยส่วนใหญ่ไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด ยกเว้นฟลูออไรด์ เนือ่งจากน�า้บ่อน�า้ร้อนน�ามาใช้เพ่ือการ
อปุโภคและช�าระล้างร่างกาย ไม่ได้น�ามาใช้เพือ่บรโิภค จงึยงัคงท�าให้มคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช้บริการ

 คณุภาพน�า้บ่อแช่ ด้านจลุชวีวทิยา พบว่า ส่วนใหญ่ตรวจพบเชือ้เกนิเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 
ยกเว้นเชื้อ Salmonella spp. ซึ่งตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า 
อาจเนื่องจากตัวอย่างน�้าที่เก็บนั้นเก็บในขณะท่ีบ่อแช่เปิดให้ประชาชนใช้บริการจึงเป็นสาเหตุให้
ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ตกมาตรฐานค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิของน�้าบ่อแช่มีค่าลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้าทางด้านจุลชีววิทยาของบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด 
พบว่าน�้าจากบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด ตรวจพบเช้ือเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ MPN Coliforms,  
Escherichia coli, Salmonella spp., ตรวจไม่พบ Staphylococcus aureus และ Clostridium 
perfringens ทุกตัวอย่าง น�้าจากบ่อแช่ (ก่อนเปิดใช้บริการ) ตรวจพบเชื้อเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
MPN Coliforms, Escherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens และตรวจ
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ไม่พบ Staphylococcus aureus ทุกตัวอย่าง น�้าจากบ่อแช่ (หลังเปิดใช้บริการ) ตรวจพบเชื้อเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน คือ MPN Coliforms, Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus และ Clostridium perfringens นอกจากนี้พบว่าอุณหภูมิของน�้าร้อนต้นก�าเนิดมีค่าสูง
ที่สุด และมีค่าลดลงเมื่อเข้าสู่บ่อแช่ (ก่อนเปิดใช้บริการ) และบ่อแช่ (หลังเปิดใช้บริการ) ตามล�าดับ       
ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด และบ่อแช่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิด
ตัวอย่ำง

จ�ำนวน 
(ตัวอย่ำง)

รำยกำรตรวจวิเครำะห์
(ต่อ 100 มิลลิลิตร)

จ�ำนวนตัวอย่ำง       
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
(ร้อยละ) 

มำตรฐำนก�ำหนด 
(1)

บ่อน�้าร้อน
ต้นก�าเนิด 10

MPN Coliforms 2 (20.00) น้อยกว่า 10

Escherichia coli 2 (20.00) ไม่พบ

Salmonella spp. 1 (10.00) ไม่พบ

Staphylococcus aureus - ไม่พบ

Clostridium perfringens - ไม่พบ

อุณหภูมิของน�้า
(องศาเซลเซียส)

44-66 -

บ่อแช่
(ก่อนเปิด
ใช้บริการ)

16

MPN Coliforms 5 (31.25) น้อยกว่า 10

Escherichia coli 6 (37.50) ไม่พบ

Salmonella spp. 1 (6.25) ไม่พบ

Staphylococcus aureus - ไม่พบ

Clostridium perfringens 1 (6.25) ไม่พบ

อุณหภูมิของน�้า
(องศาเซลเซียส)

41-57 -
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ตำรำงที่ 4 คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด และบ่อแช่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ชนิด
ตัวอย่ำง

จ�ำนวน 
(ตัวอย่ำง)

รำยกำรตรวจวิเครำะห์
(ต่อ 100 มิลลิลิตร)

จ�ำนวน
ตัวอย่ำง       

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
(ร้อยละ) 

มำตรฐำนก�ำหนด 
(1)

บ่อแช่
(หลังเปิดใช้

บริการ)
16

MPN Coliforms 16 (100.00) น้อยกว่า 10

Escherichia coli 15 (93.75) ไม่พบ

Salmonella spp. 3 (18.75) ไม่พบ

Staphylococcus aureus 15 (93.75) ไม่พบ

Clostridium perfringens 8 (50.00) ไม่พบ

อุณหภูมิของน�้า
(องศาเซลเซียส)

38-42 -

4. บทสรุป
 จากผลการศกึษาในครัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่าคณุภาพน�า้บ่อน�า้ร้อนต้นก�าเนดิมคีณุภาพค่อนข้างดี  
ส�าหรับคุณภาพน�้าบ่อแช่พบเช้ือเกินเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นเมื่อน�้าผ่านการใช้บริการแล้ว แสดงให้
เห็นว่าสาเหตุอาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ จ�านวนของผู้ใช้บริการ ความถี่และวิธีการดูแล 
ท�าความสะอาด อีกทั้งอุณหภูมิของน�้าบ่อแช่มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิด  
ซ่ึงอุณหภูมิอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (5) จึงมีความเป็นไปได้ที่
คุณภาพน�้าบ่อแช่ (หลังเปิดใช้บริการ) ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวหน่วยงาน   
ทีเ่ก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางพฒันาการบรหิารจดัการคณุภาพน�า้ในการให้บรกิาร รวมถงึสร้าง
ความมัน่ใจในความปลอดภัยให้กบัผูใ้ช้บรกิารบ่อแช่อย่างมรีะบบ และสามารถจดัท�าแผนบ�ารงุรกัษา
คุณภาพน�้าบ่อน�้าร้อนต้นก�าเนิดและบ่อแช่ให้น�้ามีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

5. เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการดูแลสระว่ายน�้า เพื่อป้องกันการระบาดของ 

โรคมือเท้า ปาก พ.ศ. 2543 
2. มาตรฐานน�า้บาดาลทีใ่ช้บรโิภค ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส�าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551
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3. มาตรฐานน�า้เพือ่การบรโิภค ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่332 (พ.ศ. 2521)
4. มาตรฐานน�้าแร่ธรรมชาติในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข    

(ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543
5. อธัยา กงัสวุรรณ. เรือ่งน่ารูข้องจลุนิทรย์ีก่อโรคทีส่�าคญับางชนดิ. คูม่อืด้านจลุนิทรย์ี (Micro 

Manual. เข้าถึงได้ที่; http://www.foodsafety-lcfa.com/file/foodsafety_corner/ 
micro_manual.pdf.
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ด้านงานสนับสนุน
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การบริหารความเสี่ยงกับการจัดการลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 นางสาวกรรณิการ์  ก้องสูงเนิน  ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร

ให้สามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินผลความเสี่ยง ทำาให้ทราบถึงผลกระทบ
และระดับความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร ดังนั้นปีงบประมาณ 2559 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  ได้นำากระบวนงานการรับชำาระหนี้
และการติดตามหนี้ มาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  
จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงกระบวนงาน  ประกอบด้วยการพัฒนาโปรแกรม
การออกใบแจ้งหนี้ เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามหนี้ ประสานทำาความเข้าใจทั้งภายในและ
ภายนอก สรุปผลการดำาเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำาทุกเดือน จากการดำาเนินการตาม
แผน ทำาให้สามารถควบคุมและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ ก่อนดำาเนินการ  
ปีงบประมาณ 2557-2559 อัตราการเรียกเก็บ คิดเป็นร้อยละ 46.00 57.37 65.81 หลังดำาเนินการ  
ปีงบประมาณ 2557–2560 อัตราการเรียกเก็บ คิดเป็นร้อยละ 92.88  94.02  98.80  96.84  
ตามลำาดับ ส่งผลให้อัตราการเรียกเก็บเงินในแต่ละปีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน ลูกหนี้การค้า ณ วันส้ินปี  
ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2560  คิดเป็นร้อยละของลูกหนี้ทั้งหมด ดังนี้  20.29  18.26  
24.68  6.23  3.14  2.05  0.02  1.88  ตามลำาดับ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีสถานะการเงินท่ีดี  
และมั่นคงยิ่งขึ้น แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�าส�าคัญ : ความเสี่ยง/ลูกหนี้การค้า/ติดตามหนี้

ความเป็นมา  
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำาคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร

ให้สามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินผลความเสี่ยงในการดำาเนินงาน
ด้านต่างๆ ด้วยปัจจัยของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ท้ังนี้ เพ่ือให้ทราบถึงระดับ
ความเสียหายและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร จากกระบวนงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำา   
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  จึงมีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักของ
งานต่าง ๆ  เม่ือพบความเส่ียงจะมกีารดำาเนนิการกำาหนดแนวทางการแก้ไข ป้องกนั ปฏบิตักิารโต้ตอบ
ความเสีย่ง  และจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่ง เพือ่ลดและป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งขึน้อกี  และยงั
ใช้เครือ่งมือในการพฒันา และปรับปรงุงานในด้านต่าง ๆ  ให้มปีระสิทธภิาพและมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้   

วิธีด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2559  ฝ่ายบรหิารท่ัวไป มกีารวิเคราะห์ความเสีย่งและจดัลำาดบัความเสีย่ง  

ซึ่งกระบวนการรับชำาระหนี้และติดตามหนี้ มีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับชำาระหนี้ตามกำาหนดเวลา  
อยูใ่นระดบัสงู  จงึจดัทำาแผนบรหิารความเสีย่ง มกีารกำาหนดแนวทางการแก้ไข/ป้องกนั  โดยทบทวน
และปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้

1. พัฒนาโปรแกรมการออกใบแจ้งหนี้และติดตามหนี้
2. มีการตรวจสอบข้อมูลรายการตรวจวิเคราะห์ก่อนออกใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง
3. ประสานกับเจ้าของโครงการ และงานรับตัวอย่าง 
4. มีการจัดทำารายละเอียดลูกหนี้ค้างชำาระ และติดตามหนี้ 4 ครั้ง/ปี
5. จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำาทุกเดือน 
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกำาหนดมาตรการเพิ่มเติม

ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2559 จากข้อมลูการติดตามหนีพ้บว่า มกีารออกใบแจ้งหนีร้วดเรว็ ครบถ้วน  

ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและศูนย์ฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค้างชำาระปีก่อน (ปี 2553-2558)  
ทีค่าดว่าจะเรยีกเก็บไม่ได้แล้ว  เป็นจำานวน 1,289,626  บาท คดิเป็นร้อยละ 21.55  ของยอดลูกหน้ี 
คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ 2560 มกีารตดิตามหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าคงค้างปีก่อน อย่างต่อเนือ่งตามแผน
บริหารความเสี่ยง สามารถเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำาระปีก่อน (ปี 2553-2559) เป็นเงิน 824,384 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.10 ของยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

จากการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการรับชำาระหนี้และการติดตามหนี้  
พบว่ายอดลกูหน้ีการค้าคงค้าง-ภาครฐั  คดิเป็นร้อยละจากลูกหนีค้งค้างทัง้หมด ณ วนัที ่15  สิงหาคม 
2561  ลดลงตามลำาดับ ดังนี้

ปีงบประมำณ ลูกหนี้คงค้ำง (ร้อยละ) ปีงบประมำณ ลูกหนี้คงค้ำง (ร้อยละ)
2553 20.29 2557 3.14
2554 18.26 2558 2.05
2555 24.68 2559 0.02
2556 6.23 2560 1.88
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เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง การดำาเนินตามแผนบริหารความเส่ียงลูกหนี้การค้า
คงค้างแล้ว เดิมการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน ในปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559 มีอัตราการ
เรียกเก็บเงินได้คิดเป็นร้อยละ 46.00 57.37 65.81 ตามลำาดับ  หลังจากการดำาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงกระบวนงานการติดตามหนี้อย่างเข้มงวดและเป็นระบบ โดย
ดำาเนนิการติดตามท้ังลกูหน้ีการค้าคงค้างปีก่อน และลกูหนีก้ารค้าปีปัจจุบัน สรปุการเรยีกเกบ็เงนิได้  
ณ 15 สิงหาคม 2561  ในปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 2560  คิดเป็นร้อยละ  92.88  94.02  
98.80 96.84 ตามลำาดับ  

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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2557 46.00 2557 92.88

2558 57.37 2558 94.02
2559 65.81 2559 98.80

2560 96.84

สถานะเงินบำารุงศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 39,475,744.11 บาท 

ปีงบประมำณ เงินบ�ำรุงคงเหลือ

เงนิบํารุงคงเหลอื

2557

2558

2559

2560

2561

2557 33,309,161.18

2558 38,813,251.59

2559 32,442,483.76
2560 39,475,744.11
2561 42,319,348.16

จากสถานะเงินบำารุงของศูนย์ฯ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพในการบริหาร
จัดการลกูหนีก้ารค้าของศนูย์ฯ เป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบันโยบายเชงิรุกในด้านต่าง ๆ  ของศนูย์ฯ  
ที่มีในขณะนี้ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เงินที่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการเก็บเงินไม่ได้  
ตามกระบวนการติดตามหนี้อย่างเคร่งครัด และการประสานความร่วมมือในการทำางานทุกฝ่าย  
ทำาให้ศูนย์ฯ รวมถึงกรมฯ มีสถานะการเงินที่ดี มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
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การพัฒนาระบบการชำาระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ของผู้รับบริการเอกชน
ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์

รมิดา วงส�าแดง, สุทัศน์ เทียนพิมพ์ใหม่ และศศิพร สวัสดิ์สิงห์ 
Ramida Wongsumdang, Sutat Tieanpimmai and Sasiporn Sawatsing 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima

 เพื่อการพัฒนาระบบการช�าระเงินให้สะดวกและเอื้อต่อการรับบริการของงานด้านรังสี

และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเดิมผู้รับบริการต้องยื่นหนังสือมายังหน่วยงาน และรอหนังสือแจ้งค่าตรวจ

วเิคราะห์เพือ่ท�าการช�าระเงินโดยซือ้ตัว๋แลกเงิน/แคชเชยีร์เชค็ ส่งกลับหน่วยงานหรอืเดนิทางมาช�าระ 

ด้วยเงินสดที่หน่วยงาน เมื่อหน่วยงานได้รับแล้ว น�าเงินเข้าระบบบัญชี ออกใบเสร็จรับเงินและ 

ส่งหลักฐานการช�าระเงินคืนผู้รับบริการ พร้อมส�าเนาหลักฐานการช�าระเงินไปยังห้องปฏิบัติการ 

ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีความยุ่งยากและใช้เวลาในการด�าเนินการค่อนข้างมากเนื่องจากเกี่ยวข้อง

กับหลายส่วน ตลอดจนไม่สะดวกต่อผู้รับบริการที่ต้องรอหลายขั้นตอน ดังนั้นงานการเงินจึงมี

แนวความคิดแบบบูรณาการ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการโดยใช้ระบบ Teller payment เข้ามา

ช่วยในการเรียกเก็บเงิน เริ่มจากห้องปฏิบัติการให้รายละเอียดของราคาค่าตรวจวิเคราะห์ และ

ประเภทตัวอย่างทั้งหมดที่เปิดให้บริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จัดท�า application ส�าหรับ 

การขอรับบริการ โดยวางระบบการย่ืนขอพร้อมท�าการช�าระเงินผ่านระบบและสามารถพิมพ์

หลักฐานไปช�าระเงินที่ธนาคารได้ทันที งานการเงินศึกษาระเบียบวิธีการช�าระเงินโดยวิธี Teller 

payment โดยประสานธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ตั้งเพื่อขอค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินงาน 

เปิดบัญชีส�าหรับรองรับการช�าระเงินในระบบดังกล่าว พร้อมส่งเอกสารของผู้ท่ีมีอ�านาจในการท�า

ธุรกรรมของหน่วยงานให้ธนาคาร  สมัครเพื่อขอรับบริการไปยังธนาคารสาขาใหญ่ เพื่อรับรหัส

หน่วยงานซึ่งเป็นตัวชี้บ่งรายการที่ขอรับบริการและรายละเอียดค่าตรวจวิเคราะห์ เมื่อนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์จัดท�า application แล้วเสร็จ และทดลองการใช้บริการแล้ว พบว่ามีความสะดวกใน

การให้บริการเป็นอย่างมาก จากเดิมที่กล่าวไปแล้วเหลือเพียงเข้าตรวจสอบการใช้บริการท�าการ

ยืนยันการได้รับเงินและพิมพ์ใบร้องขอส่งต่อไปที่สารบรรณเพื่อรับเรื่องเข้าระบบ จากการพัฒนา 

ดงักล่าวท�าให้ลดภาระงานลงในทกุส่วนทีเ่ก่ียวข้อง และสะดวกต่อผูรั้บบริการ ซึง่ในอนาคตจะท�าการ

พัฒนาขยายผลเพิ่มช่องทางการช�าระผ่าน Internet Banking หรือช่องทางอื่นต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ พัฒนาระบบการช�าระเงิน / Taller payment / application 

E-mail : ramida.w@dmsc.mail.go.th
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1. บทน�ำ

 ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของ

ประชาชนชาวไทย รวมทัง้ด้านการช�าระเงนิทีม่แีนวโน้มไปในทางอเิล็กทรอนกิส์มากข้ึน งานการเงิน 

และห้องปฏิบตักิารรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย์ ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา พบความ

ยุง่ยากของขัน้ตอนการให้บริการและการช�าระเงนิค่าตรวจวิเคราะห์ของผูร้บับรกิาร จงึมแีนวความ

คิดแบบบูรณาการให้มีช่องทางในการรับช�าระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารที่เรียกว่าระบบ Teller 

payment เพื่อสะดวกต่อผู้รับบริการ และลดขั้นตอนการให้บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. วิธีกำร

 2.1 ศึกษาวธิกีารช�าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ และตดิต่อประสานเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

กรุงไทยสาขาในจังหวัด เพื่อท�าธุรกรรมเปิดบัญชีธนาคารใหม่

 2.2 ขอรายละเอียดของราคาค่าตรวจวิเคราะห์และประเภทตัวอย่างที่เปิดให้บริการจาก

ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์

 2.3 ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาส�านักงานใหญ่ เพื่อขอสมัครใช้บริการ 

Teller payment พร้อมน�าส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ ลงนามโดยผู้มีอ�านาจในการท�าธุรกรรม

ของหน่วยงาน

 2.4 ธนาคารกรุงไทยสาขาส�านักงานใหญ่ แจ้งรหัส Company Code มายังหน่วยงาน

 2.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์จัดท�า application รองรับการขอใช้บริการ ให้ผู้รับบริการ

สามารถกรอกข้อมูลท่ีต้องการทดสอบและพิมพ์ใบแจ้งการช�าระเงิน เพื่อน�าไปช�าระเงินที่ธนาคาร

กรุงไทยทุกสาขา ผ่านระบบ Teller payment 

 2.6 ทดลองการใช้งานพร้อมประเมินผลการใช้งาน

 2.7 เปิดให้บริการ

3. ผลและอภิปรำย

 พบว่าการเปิดใช้ระบบการช�าระเงนิ Teller payment สามารถลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน 

เหลอืเพยีงการตรวจสอบยอดการช�าระเงนิและน�าเงนิเข้าระบบเท่านัน้ แต่ข้อจ�ากดัของระบบ พบว่า  

ไม่ครอบคลุมการให้บริการในระบบ Internet Banking
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ภำพที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการให้บริการภาคเอกชนด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์แบบเดิมและ

แบบใหม่

4. สรุป

 ผู้รับบริการสามารถช�าระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Teller payment ได้สะดวก

และรวดเร็ว ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร

การเงินทีน่�าส่งทางไปรษณย์ี และเพิม่ความรวดเรว็ในกระบวนการให้บริการภาคเอกชนด้านรังสีและ 

เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสามารถช่วยลดขั้นตอนในการด�าเนินงานและกระบวนการในการจัดการ

บริหารเงนิสด ช่วยให้การให้บรกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็ ลดความซับซ้อน ข้อผดิพลาด และค่าใช้จ่าย  

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกการช�าระเงินได้มากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะท�าการพัฒนาขยายผล

เพิ่มช่องทางการช�าระผ่าน Internet Banking หรือช่องทางอื่นต่อไป 

5. เอกสำรอ้ำงอิง
 -
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ขั้นตอนการให้บริการแบบเดิม ขั้นตอนการให้บริการแบบใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการให้บริการภาคเอกชนด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์แบบเดิมและแบบ
ใหม่ 
 
4. สรุป 

ผู้รับบริการสามารถช าระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Teller payment ได้สะดวกและ
รวดเรคว ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารการเงินที่
น าส่งทางไปรษณีย์ และเพ่ิมความรวดเรควในกระบวนการให้บริการภาคเอกชนด้านรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ ตลอดจนสามารถช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินงานและกระบวนการในการจัดการบริหารเงิน
สด ช่วยให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเรคว ลดความซับซ้อน ข้อผิดพลาด และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีทางเลือกการช าระเงินได้มากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะท าการพัฒนาขยายผลเพ่ิมช่อง
ทางการช าระผ่าน Internet Banking หรือช่องทางอ่ืนต่อไป  

 
5. เอกสารอ้างอิง 
 - 

ผู้ รับบริการ 

งานการเงินและบญัชี 

ห้องปฏิบตัิการรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 

1. กรอกรายละเอียดใน
เว็บไซต์และพิมพ์ใบแจ้งหนี ้

งานสารบญั 

ธนาคารกรุงไทย 

5. แจ้งก าหนดการ 

2. รับช าระเงินและออกใบเสร็จ 

3. ตรวจสอบเงินเข้าบญัชแีละ
พิมพ์ใบร้องขอรับบริการ 

4. รับหนงัสือเข้าระบบ 

ผู้ รับบริการ 

งานสารบญั 

งานการเงินและบญัชี 
ผู้อ านวยการ 

ห้องปฏิบตัิการรังสแีละเคร่ืองมือแพทย์ 

งานแจ้งหนี ้

1. ขอรับบริการ 

4. สรุปคา่ใช้จา่ย 

งานสารบญั 
2. เสนอ 

3. แจ้ง 

5. แจ้ง
คา่ใช้จา่ย 

ธนาคารกรุงไทย 

6. ช าระ
เงินสด 

 ช าระด้วยตัว๋แลก
เงิน/แคชเชียร์เชค 

7. แจ้ง 

ซือ้ตัว๋แลกเงิน/
แคชเชียร์เชค 

น าเงิน 

เข้าระบบ 

8. แจ้งก าหนดการ 
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1. บทน�า

 ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

นำาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 

โดยกำาหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) ทำาหน้าท่ีในการกำาหนดทิศทาง

นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการ

แก้ไขปัญหาการวิจัยและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข มีหน้าที่หลักที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

และเทคโนโลยทีางห้องปฏบิตักิาร ด้านสขุภาพ และด้านชนัสูตรโรค โดยมนีโยบายให้เสนอโครงการ

วิจัยผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของคณะทำางาน ได้แก่ คณะทำางานจัดทำา 

ข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและ 

จัดลำาดับความสำาคัญของงานวิจัย และคณะทำางานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทำาหน้าที่กำากับติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่เสนอ

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้สามารถตรวจประเมินได้ 

 จากเหตผุลความจำาเป็นข้างต้น ผูว้จิยัจงึใช้โอกาสนีใ้นการทบทวนผลการดำาเนนิงานวจิยัที่

ผ่านมา เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ให้เป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ สอดคล้องกบัหน้าทีห่ลกัของหน่วยงานและนโยบายและยทุธศาสตร์การ

วิจัยของประเทศ

2. วิธีการ

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนและพัฒนางานวจัิยของ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุท่ีดำาเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ให้สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของประเทศ โดยศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากการ

การพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Research Developmentof National Institute of Health of Thailand

สุภาวดี สายแถม, พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์, วราลักษณ์ เลิศสุภางคกูล, กมลพรรณ ครึ้มยานาง, กมล
ทิพย์ รอดบางพง, นภวรรณ เจนใจ, สมชาย แสงกิจพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ดำาเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 ดังนี้

 1. ระบบบรหิารจัดการงานวจิยัแห่งชาต ิ(NRMS) ของคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ได้แก่ ผลการพิจารณาโครงการวิจัยและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ วช.

 2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ การ

แบ่งประเภทโครงการวจิยัแยกตามสาขาการวจิยัของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการเผยแพร่

ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

 3. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ศึกษาแนวโน้มและประเด็นปัญหาที่พบโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

4. ผลและอภิปราย

 จากภารกิจหลักด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง 

ห้องปฏิบัติการ ด้านสุขภาพ และด้านชันสูตรโรค ทำาให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

มีโครงการวิจัยต่างๆ มากมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคในด้านชันสูตรและการสอบสวนโรค โดยมีทั้ง

โครงการวิจัยที่เสนอผ่านสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อของบประมาณแผ่นดิน 

และโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น (เงินนอกงบประมาณ) เช่น ทุนวิจัย 

มุ่งเป้าของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยตามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เป็นต้น ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 โครงการวจิยัแบ่งตามแหล่งทุนสนบัสนนุการวจัิยของสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมำณ

จ�ำนวนโครงกำร (เรื่อง)

รวม ร้อยละเงินงบประมำณ ร้อยละ เงินนอกงบ
ประมำณ

ร้อยละ

2557 15 71.4 6 28.6 21 100.0

2558 46 82.1 10 17.9 56 100.0

2559 28 70.0 12 30.0 40 100.0

2560 27 65.9 14 34.1 41 100.0

รวม 116 72.4 42 27.6 158 100.0

 จากตารางที่ 1 โครงการวจิยัแบ่งตามแหล่งทนุสนบัสนนุการวจิยั พบว่า จำานวนโครงการที่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณมีมากกว่าจำานวนโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการ

วจัิยจากเงนินอกงบประมาณ คดิเป็นร้อยละเฉลีย่ 72.4 โดยปีงบประมาณ 2558 มจีำานวนโครงการ
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สนับสนุนน้ี มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 83.9, 76.7, 76.5 และ 68.4 ตามลําดับ ซ่ึงสัมพันธ์
กับสัดส่วนของโครงการวิจัยที่พิจารณาไม่สนับสนุน ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 16.1, 
23.3, 23.5 และ 31.6 ตามลําดับ  

อย่างไรก็ตาม ถ้าศึกษาข้อบกพร่องที่พบจากการพิจารณาโครงการวิจัยของ วช. พบว่า 
ข้อบกพร่องที่พบมากท่ีสุด คือ เน้ือหาของโครงการน้อยและขาดรายละเอียด รองลงมาคือ คําถามวิจัย
ไม่ชัดเจน งบประมาณสูง ไม่รายงานผลความก้าวหน้า มองไม่เห็นประโยชน์ ไม่ตรงประเด็น/ไม่ถูกต้อง 
ล้าสมัย และมีความซํ้าซ้อน เป็นต้น ดังภาพท่ี 1 

 
 

 
2. งานวิจัยแยกตามสาขาการวิจัยของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 

 
 จากภาพที่  2 เ ม่ือ พิจารณาสัดส่ วนของการ ทํา วิ จัยแยกตามสาขาการวิ จั ยของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สาขาวิจัยที่มีสัดส่วนการทําวิจัยมากที่สุดคือ สาขาวิจัยเช้ือก่อโรค
และหากลไกการก่อโรค คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 89.7 รองลงมาคือ สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 82.6, สาขาชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี ร้อยละ 63.5 และ
น้อยที่สุดคือ สาขาการวิจัยในคน ร้อยละ 47.2  
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ภาพที่ 1 สรุปข้อบกพร่องทีพ่บจากการพิจารณาโครงการวิจัยของ วช. 

ภาพที่ 2 งานวิจัยแยกตามสาขาการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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เฉลี่ย 89.7% เฉล่ีย 63.5%
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ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.1 และเมื่อพิจารณาโครงการวิจัย

จากเงินนอกงบประมาณ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

 

1. ผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเสนอผ่านระบบ NRMS ของสำานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 พบว่า สัดส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พิจารณาสนับสนุนมีมากกว่าท่ีพิจารณาไม่สนับสนุน โดยสัดส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พจิารณาสนบัสนนุนี ้มแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ คดิเป็นร้อยละ 83.9, 76.7, 76.5 และ 68.4 ตามลำาดับ 

ซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนของโครงการวิจัยที่พิจารณาไม่สนับสนุน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็น

ร้อยละ 16.1, 23.3, 23.5 และ 31.6 ตามลำาดับ 

 อย่างไรก็ตาม ถ้าศึกษาข้อบกพร่องที่พบจากการพิจารณาโครงการวิจัยของ วช. พบว่า  

ข้อบกพร่องทีพ่บมากท่ีสดุ คอื เนือ้หาของโครงการน้อยและขาดรายละเอยีด รองลงมาคอื คำาถามวจิยั 

ไม่ชดัเจน งบประมาณสงู ไม่รายงานผลความก้าวหน้า มองไม่เหน็ประโยชน์ ไม่ตรงประเด็น/ไม่ถกูต้อง  

ล้าสมัย และมีความซำ้าซ้อน เป็นต้น ดังภาพที่ 1

2. งานวิจัยแยกตามสาขาการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภำพที่ 1 สรุปข้อบกพร่องที่พบจากการพิจารณาโครงการวิจัยของ วช.

ภำพที่ 2 งานวิจัยแยกตามสาขาการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สาขาวิจัยที่มีสัดส่วนการทําวิจัยมากท่ีสุดคือ สาขาวิจัยเช้ือก่อโรค
และหากลไกการก่อโรค คิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 89.7 รองลงมาคือ สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 82.6, สาขาชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี ร้อยละ 63.5 และ
น้อยที่สุดคือ สาขาการวิจัยในคน ร้อยละ 47.2  
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ภาพที่ 2 งานวิจัยแยกตามสาขาการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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 จากภาพที่  2 เมื่อพิจารณาสัดส ่วนของการทำาวิ จัยแยกตามสาขาการวิ จัยของ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สาขาวจิยัทีม่สีดัส่วนการทำาวจัิยมากทีส่ดุคือ สาขาวจัิยเชือ้ก่อโรค 

และหากลไกการก่อโรค คดิเป็นร้อยละเฉลีย่ 89.7 รองลงมาคอื สาขาการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การ

ป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 82.6, สาขาชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี ร้อยละ 63.5 และ

น้อยที่สุดคือ สาขาการวิจัยในคน ร้อยละ 47.2 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน�าไปใช้ประโยชน์

ตารางที่ 2 จำานวนผลงานวิจัยที่นำาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560

ปีงบ
ประมำณ

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนผลงำนเผยแพร่และใช้ประโยชน์ (เรื่อง)

แบบโปสเตอร์ แบบวำจำ ตีพิมพ์

ทั้งหมด ผลงำนวิจัย ทั้งหมด ผลงำนวิจัย ทั้งหมด ผลงำนวิจัย

2557 47 13 3 11 3 23 0

2558 70 30 14 22 6 18 1

2559 20 10 7 5 5 5 3

2560 55 30 12 6 3 19 3

รวม 192 83 36 44 17 65 7

 จากตารางท่ี 2 จำานวนผลงานวิจัยนำาไปตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกับ

จำานวนผลงานการตพีมิพ์เผยแพร่ทัง้หมด พบว่า จำานวนผลงานวจิยัทีไ่ปเผยแพร่โดยวธิกีารนำาเสนอ

แบบโปสเตอร์มีมากที่สุด จำานวน 36 เรื่อง รองลงมาคือ การเผยแพร่โดยวิธีการนำาเสนอแบบวาจา 

จำานวน 17 เรื่อง และน้อยที่สุดคือ การตีพิมพ์ ซึ่งมีเพียง 7 เรื่อง

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการพจิาณาสนบัสนนุโครงการวจิยัทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่งและข้อบกพร่องทีไ่ด้รบัจาก 

วช. นั้น การปรับปรุงจึงควรพิจารณาด้านคุณภาพของโครงการเป็นสำาคัญ โดยควรเลือกโครงการ

ขนาดใหญ่ เป็นโครงการในลักษณะบูรณาการ มีความสำาคัญตามความต้องการของประเทศ ด้าน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำาไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีจำานวนน้อยมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์

ในการอ้างอิง ผู้วิจัยเห็นว่า ควรให้มีกลยุทธ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักวิจัยเพื่อผลักดันให้มี

การนำาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เพิ่มมากข้ึน เช่น จัดให้มีมาตรการกำาหนดให้ทุกโครงการที่สำาเร็จแล้ว

ต้องจัดทำา Publication หรือการจัดให้มีคลินิกพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาในเบื้องต้น  

อย่างไรก็ด ีการศึกษานี ้เป็นการศกึษาเบ้ืองต้นจากข้อมลูเดมิทีม่อียู ่แม้ข้อมลูจะสามารถบ่งช้ีแนวทาง

ได้บ้าง แต่ยังคงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีก เพื่อค้นหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่

ตรงจุดมากขึ้น
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3. บทสรุป

 จากการศึกษางานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างปีงบประมาณ 

2557-2560 พบว่า สัดส่วนของการโครงการที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนจาก วช. มีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนือ่ง โดยข้อบกพร่องทีพ่บมากทีส่ดุคอื เนือ้หาของโครงการน้อยและขาดรายละเอยีด เมือ่

จำาแนกการทำาวิจัยในแต่ละสาขาการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สาขาวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนมากที่สุดคือ สาขาวิจัยเชื้อก่อโรคและหากลไกการก่อโรค ซึ่งสาขานี้ไม่สามารถก่อให้

เกดินวตักรรม ดงันัน้ ควรผลกัดนัให้มีการทำาวจิยัในสาขาสาขาชดุทดสอบและการพฒันาเทคโนโลยี

เพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้ ในส่วนของการนำาผลงานวจัิยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์  พบว่า มจีำานวน

เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการนำาเสนอในรปูแบบของโปสเตอร์ แต่การตพีมิพ์ในวารสารเพือ่การอ้างองิ 

มีน้อยมาก ดังนั้นการกำาหนดให้มีมาตรการสำาหรับโครงการที่สำาเร็จแล้วไปตีพิมพ์ จึงเป็นสิ่งจำาเป็น

อย่างมาก

4. กิตติกรรมประกาศ  

 การวิจัยครั้งนี้สำาเร็จได้ด้วยดีจากการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากนางสาวนภวรรณ เจนใจ  

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  

ที่ได้ให้แนวทางคำาแนะนำา ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการ 

นำาเสนอข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และการเขียนรายงานการวิจัยในครั้งนี้

 ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสขุ ทีใ่ห้นโยบายสนบัสนนุการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้คณะทำางานจัดทำาโครงการ

วิจัยและคณะทำางานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ทีเ่ป็นกำาลงัสำาคัญในการขบัเคลือ่นงานวจิยัของสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุเป็นไปในทศิทาง

ที่ชัดเจนขึ้น

 ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอขอบคุณ พี่ๆน้องๆ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการทุกคน ที่ให้การ 

ช่วยเหลือและสนับสนนุการทำางานมาโดยตลอด รวมทัง้ นายชยัวฒัน์ พลูศรกีาญจน์ หวัหน้าทมีงาน 

การจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้วิจัยทำาการศึกษาใน

ครั้งนี้

5. เอกสารอ้างอิง

กุลยารัตน์ ทัศมี, วัชรากร พาหะนิชย์, วงเดือน ไม้สินธิ์. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์. รายงานวจิยั : ทนุสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ งบประมาณแผ่นดิน; 2552.
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ระบบรหิารจดัการงานวิจยัแห่งชาต.ิ 2551. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่า https://www.nrms.go.th/. 

(15 สงิหาคม 2561)

รายงานผลการดำาเนนิงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 2 (12 กันยายน 

2558-12 กนัยายน 2559. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่า http://www.soc.go.th/acrobat/ 

payut_report2_11.pdf.  (15 สงิหาคม 2561)

วิภารัตน์ ดีอ่อง. 2560. การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ. [ระบบออนไลน์]. 

แหล ่ งที่ มา  https : //www.nrms.go . th/F i leUpload/AttatchF i le/

News/256009040829172854555.pdf. (15 สิงหาคม 2561)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข. รายงานประจำาปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2560

สิ ริฤกษ์ ทรงศิวิไล. 2560. ยุทธศาสตร ์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ. [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งท่ีมาhttps://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/

News/256008231056202689945.pdf. (19 สิงหาคม 2561)
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วัฒนธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการก้าวสู่ยุค Digital Globalization
Department of Medical Sciences (DMSc) Culture in Respond to Digital 

Globalization

พิมพ์มาดา  อณพัชทัศพงศ์, วราลักษณ์  เลิศสุภางคกูล, สุภาวดี  สายแถม, นภวรรณ  เจนใจ, 
สมชาย  แสงกิจพร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
 โลกาภิวัตน์ (Globalization) นิยามด้วยการไหลเวียนของปริมาณข้อมูลข่าวสาร โดย
สื่อสารทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์หรือ Digital Platform ต่างๆ ส่งผลให้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและอำานาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง 
Digital Globalization จงึเป็นคำานยิามของโลกยคุปัจจบุนั การเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ของประเทศจึงมีความสำาคัญ โดยประเทศต้องมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศจากประเทศกำาลงัพฒันาสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้ว ก้าวสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ซึง่วฒันธรรมองค์การ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างนวัตกรรม
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวฒันธรรมองค์การของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อก้าวสู่ยุค Digital Globalization โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 485 คน คัดเลือกโดย Non-Probability Sampling เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีวัฒนธรรมองค์การหลักแบบป้องกันเชิงรับ
ระดับสูงที่สุด วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ระดับรองลงมาและระดับสุดท้ายคือวัฒนธรรมป้องกัน 
เชิงรุก เมื่อวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ 12 มิติ มิติระดับสูงสุด คือ มิติเน้นการพึ่งพาและ
น้อยที่สุด คือ มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ เมื่อนำาวัฒนธรรมองค์การหลักและวัฒนธรรมองค์การ  
12 มิติ วิเคราะห์แยก 3 ส่วน 1) Generation 2) ประเภทการจ้าง 3) สถานที่ปฏิบัติงาน  พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกบัลักษณะวฒันธรรมองค์การหลกัและวฒันธรรมองค์การ 12 มติิ ทีว่เิคราะห์ภาพรวม  
แต่เห็นความแตกต่างในการแสดงออกของวัฒนธรรมในมิติย่อยของแต่ละกลุ่มชัดเจนขึ้น และเมื่อ
เทียบลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 12 มิติ กับค่านิยม DMSc และค่านิยม MOPH พบว่า ค่านิยม
ส่วนใหญ่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์อยู่แล้ว แต่ขาดกระบวนการที่จะทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การสู่วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งหวังนี้ จากผลวิจัยเสนอแนะว่า  
หากต้องการการก้าวสูย่คุ Digital Globalization ควรเน้นส่งเสริมวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
(องค์การนวตักรรม) ให้เด่นชดัขึน้ เมือ่พจิาณาผลวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ มติิย่อย พบว่า 
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มิติเน้นความสำาเร็จและมิติเน้นการพัฒนาตนเอง มีระดับสูงต้นๆ อยู่แล้ว ยังขาดมิติเน้นบุคคลและ
มิติมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ โดยต้องผลักดันให้ 2 มิตินี้ เพิ่มมากขึ้น

1. บทน�า
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เป็นกลไกทีส่ำาคญัประการหนึง่ในการขับเคลือ่นให้หน่วยราชการต้องมกีารปรบัตนเองให้เข้ากบัการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 ในอเมริกาและในอีกหลายๆ ประเทศท่ัวโลก ได้มีการกำาหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
สำาหรับการดำาเนินงานขององค์การต่างๆ โดยในอเมริกานั้นมีการมอบรางวัลให้กับองค์การที่
สามารถดำาเนินงานได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเหล่านั้น (Malcolm Baldrige National 
Quality Award) ส่วนในประเทศไทยทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็ได้มีการนำาเกณฑ์ MBNQA 
มาปรับ เป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาองค์การธุรกิจของไทยสู่ความเป็นองค์การชั้นเลิศ ต่อมาทางสำานักงาน 
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สำานกังาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกบัสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติจัดทำา
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยราชการใช้ในการประเมนิผลตนเอง อนัจะนำาไปสู่การยกระดับการปฏบิติั
งานของภาครฐั โดยได้มกีารนำาเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ใช้เป็นแนวทาง
ในการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมนิผลของส่วนราชการอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ในหมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร มปีระเดน็ในเรือ่ง
ของส่วนราชการทำาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างไร โดยการตอบ
คำาถามในประเดน็ของผลการปฏบิตังิานของบคุลากร ท่ีผูกโยงข้อคำาถามเกีย่วข้องกบัวฒันธรรมของ
ส่วนราชการ จึงทำาให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะสำารวจวฒันธรรมองค์การกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เพือ่เป็น
ข้อมลูเชิงประจักษ์สำาหรบัใช้ในการพฒันาดำาเนนิการจดัทำาแผนเพิม่ประสทิธภิาพขององค์การ และ
พบว่าส่วนทีส่นใจนัน้ เกีย่วโยงกบัยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยทุธศาสตร์ที ่6 :  
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายที่สำาคัญ 
คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” และการแยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำาหน้าที่กำากับ และการเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาค
เอกชนให้ชัดเจน โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับ
วฒันธรรมการทำางานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม มคีวามทนัสมยัและพร้อมทีจ่ะปรับ
ตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่การนำานวัตกรรม เทคโนโลยี 
และระบบการทำางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปรับปรุงกระบวนงานปฏิบัติ
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
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เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
โดยในยุทธศาสตร์นี้ ประเด็น 6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำาลังคนและพัฒนาบุคลากร 
ภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ กำาหนดให้ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทำางานและสร้างค่านยิมทีด่ขีองบคุลากรภาครฐั ให้ปฏบิติัราชการโดยยดึภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชน มีจิตบริการ ทำางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำางานร่วมกับ
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรปูธรรม สร้างจติสำานกึให้บคุลากรภาครฐัทุกระดบัมคีณุธรรม จรยิธรรมใน
การปฏิบัติราชการและการดำารงชีวิตในสังคม โดย ยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
           แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลศิด้านที ่4 : บรหิารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล แผนงานท่ี 12 การพฒันาระบบธรรมาภบิาล 
และคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั ทีมุ่ง่เน้นปรบัเปลีย่นค่านยิมและสร้างวฒันธรรมของบคุลากร
ด้านสาธารณสุข ให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการโดยยึดภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชน มีจิตบริการ ทำางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำางานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562-2565 กำาหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดรบักบัยทุธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยเช่นกัน  
โดยกำาหนดหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำาคัญไว้คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดย
มีเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ต้องการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ พัฒนาความเป็นมือ
อาชีพของบุคลากร รวมถึงตั้งเป้าการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม  เพื่อปรับตัว
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคดิจิทัล (Digital Globalization) อย่างแท้จริง 
 ระบบราชการ ต้องมกีารปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงการบรหิารราชการแผ่นดนิให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถแข่งขนักบันานาประเทศในเวทโีลกได้  จากผลการจดัอนัดบัขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของประเทศ ปี 2561 จาก 63 ประเทศ ทั่วโลก ของสถาบันสถาบัน IMD 
World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 ผล
การจัดอันดับที่แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ของ
ประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนไปทางสงู ซึง่เป็นผลสะท้อนจากการทีร่ฐับาลได้มกีารปรบัปรงุ
ด้านกระบวนการให้บริการและอำานวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ซึง่จะเหน็ว่าการทีภ่าครฐัได้มกีารปรบัปรงุด้านกระบวนการให้บรกิารและอำานวยความสะดวกให้กบั
ภาคธรุกจิ (Ease of Doing Business) มากข้ึนน้ัน ส่งผลต่อการเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ของประเทศ ทัง้นี ้การท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์กำาหนดยทุธศาสตร์สำาคัญ คอื  ยกระดบัองค์การ
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สูค่วามเป็นเลศิ โดยตัง้เป้าการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละสร้างนวัตกรรม เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนในขอบข่าย
ภารกิจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบ โดยการเป็นองค์การนวัตกรรม ต้องมีวัฒนธรรม
องค์การที่เหมาะสมกับการเป็นองค์การนวัตกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทราบถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีเป็นอยู่ก่อนท่ีจะก้าวสู่วัฒนธรรมท่ี
มุ่งหวังสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ มีผู้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การอย่าง
เป็นระบบ 
 ทั้งนี้ ผู ้วิจัยยังศึกษาความสอดคล้องของวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับ 
ค่านิยมที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ของ กระทรวงสาธารณสุข คือ MOPH และ
ค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ DMSc เพื่อหา GAP ในการพัฒนาสู ่การเป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู ้และสร้างนวัตกรรมตามเป้าประประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 การวจิยัครัง้นีจ้งึมจีดุมุง่หมายสำาคญัในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้เกิดการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การท่ีทันต่อกระแสยุค  
Digital Globalization ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบรรลุวิสัยทัศน์ภายใน ปี พ.ศ.2565 
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ.2565”

2. วิธีการ
 2.1 ทบทวนวรรณกรรม
 2.2 ออกแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
 2.3 ขออนุมัติแผนการสำารวจวัฒนธรรมองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ดำาเนินการตามแผน
 2.4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร บุคลากรทุกประเภททุกระดับ ท้ังหมดจำานวน 2,250 คน  ท่ีปฏิบัติงาน ใน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กลุ่มตัวอย่าง กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรการคำานวณหากลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ความคลาดเคลื่อน .04 ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 489 คน โดยใน
ที่นี้ผู้วิจัยได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกจำานวน 61 คน เพื่อป้องกันการตอบที่ไม่สมบูรณ์ รวมเป็น
จำานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 550 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ Non-probability 
sampling โดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota Sampling)
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 2.5 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Response Questions) และคำาถามที่มีหลายคำาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามลักษณะวฒันธรรมองค์การ คำาถามเป็นแบบ Likert Scale ประเภท
อันตรภาค (Interval Scale) 
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Response Questions) 
 2.6 ส่งแบบสำารวจ และติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้ 485 ฉบับ
 2.7 คีย์ข้อมูลในโปรแกรมสถิติสำาเร็จรูปที่ใช้ในการประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ คือ  
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทยีบกับคะแนนระดบัวฒันธรรมองค์การทีป่รากฏ และลงผลใน
แผนภาพวงกลมแสดงการแบ่งลกัษณะวฒันธรรมองค์การตามแนวคดิของ Cooke  และคณะ (1989) 
 2.8 วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 2.9 นำาเสนอเผยแพร่ผลงาน

3. ผลและอภิปราย
 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา เพือ่ศกึษาวฒันธรรมองค์การ โดยใช้แนวคดิของ OCI-I, 
Cooke and Lafferty (1989) โดยการจะก้าวสูย่คุ Digital Globalization องค์การต้องมีวัฒนธรรม
องค์การหลกัแบบสร้างสรรค์ จากการวจิยัผลทีไ่ด้ คือกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์มวีฒันธรรมองค์การ
หลกัแบบป้องกนัเชงิรบัระดบัสงูทีส่ดุ  Χ = 3.58 , SD = 0.52 วเิคราะห์ลักษณะวฒันธรรมองค์การ 
12 มิติ มิติระดับสูงสุด คือ มิติเน้นการพึ่งพา Χ  = 3.72 , SD = 0.68 ซึ่งบ่งชัดว่าเป็นหน่วยงาน
ราชการอย่างแท้จริง มีการทำางานที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการเคารพผู้อาวุโส และน้อมรับ
การบริหารและสั่งการจากผู้บริหาร สอดคล้องกับมิติเน้นการพึ่งพา ที่แสดงออกทางพฤติกรรมโดย
ให้ความสำาคัญกับการปกครองแบบมีชนชั้น และไม่เน้นการมีส่วนร่วม การตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง
ขององค์การทั้งหมด โดยเน้นให้บุคลากรทำาแต่ในส่ิงที่ได้รับคำาส่ังและต้องรายงานการตัดสินใจ 
ทั้งหมดแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นการพยายามทำาให้ผู้บังคับบัญชาพึงพอใจ และทำาในส่ิงที่ได้รับ
การคาดหวังให้ทำา บุคลากรขององค์การมีลักษณะเป็นผู้ตามที่ดีและมีความระมัดระวังสูงในการ
ปฏิบัติตาม  เมื่อนำาวัฒนธรรมองค์การหลักและวัฒนธรรมองค์การ 12 มิติ วิเคราะห์แยก 3 ส่วน 
1) Generation 2) ประเภทการจ้าง 3) สถานที่ปฏิบัติงาน  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกับลักษณะ
วัฒนธรรมองค์การหลักและวัฒนธรรมองค์การ 12 มิติ ที่วิเคราะห์ภาพรวม แต่เห็นความแตกต่าง
ในการแสดงออกของวัฒนธรรมในมิติย่อยของแต่ละกลุ่มชัดเจนขึ้น และเมื่อเทียบแนวคิดลักษณะ
ของวัฒนธรรมทั้ง 12 มิติ กับค่านิยม DMSc และค่านิยม MOPH พบว่า ค่านิยมส่วนใหญ่ผลัก
ดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ โดยผลวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  
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มิติย่อย พบว่า มิติเน้นความสำาเร็จและมิติเน้นการพัฒนาตนเอง มีระดับสูงต้นๆ อยู่แล้ว ยังขาดมิต ิ
เน้นบุคคลและมิติมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ โดยต้องผลักดันให้ 2 มิตินี้ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือผลักดันให ้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับลักษณะวัฒนธรรม จำาแนกตามวัฒนธรรม
องค์การแต่ละมิติ

ตัวแปร
คะแนนวัฒนธรรมองค์กำร

(n = 485 คน)

Χ SD ล�ำดับ

วัฒนธรรมแบบสร้ำงสรรค์ (Constructive Culture) 3.51 .67 2

มิติเน้นความส�าเร็จ (Achievement) 3.55 .70 4

มิติเน้นการพัฒนาตนเอง (Self-Actualizing) 3.65 .69 2

มิติเน้นบุคคล (Humanistic-Encouraging) 3.44 .77 6

มิติมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) 3.41 .81 8

วัฒนธรรมป้องกันเชิงรับ (Passive/Defensive Styles) 3.58 .52 1

มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย (Approval) 3.50 .56 5

มิติเน้นยึดกฎเกณฑ์ (Conventional) 3.63 .64 3

มิติเน้นการพ่ึงพา (Dependent) 3.72        .68    1

มิติเน้นการหลีกเลี่ยง (Avoidance) 3.47      .65    7

วัฒนธรรมป้องกันเชิงรุก (Aggressive/ Defensive Styles) 3.11         .52    3

มิติการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional) 3.10 .62 10

มิติเน้นอ�านาจ (Power) 3.32 .64 9

มิติเน้นการแข่งขัน (Competitive) 3.05 .67 11

มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic) 2.97 .66 12

 

1
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ภาพ 1 แสดงระดบัวฒันธรรมองค์การของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ลงในแผนภาพวงกลมแสดง
การแบ่งลักษณะวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของ  Cooke  และคณะ (1989)

 

ภาพ 2 แสดงอันดับของลักษณะวัฒนธรรมองค์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำาแนกแต่ละมิติ

3
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4. บทสรุป
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีผลลักษณะของวัฒนธรรมองค์การออกมาเป็นวัฒนธรรม
องค์การป้องกนัเชิงรบัสงูสดุ เมือ่แบ่งเป็น มติย่ิอยของวฒันธรรมองค์การพบกว่า วฒันธรรมองค์การ
ระดับสูงที่สุด คือ มิติเน้นการพึ่งพา ซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมองค์การป้องกันเชิงรับ และระดับน้อยที่สุด 
คือ มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอยู่ในวัฒนธรรมองค์การป้องกันเชิงรุก แต่เมื่อมองการพัฒนาสู่
วัฒนธรรมสร้างสรรค์สามารถมีโอกาสพัฒนาได้ดี โดยวัฒนธรรมในมิติเน้นความสำาเร็จ (อันดับ 4) 
และมติพิฒันาตนเอง (อนัดบั 2) อยูใ่นระดบัต้นๆ อยูแ่ล้ว จงึเหลอืการสนบัสนนุให้เกดิการปรบัเปลีย่น 
วฒันธรรมองค์การเพิม่อกี 2 มติ ิคอื มติเิน้นบคุคล (อนัดบั 6) และมติมิุง่เน้นไมตรสัีมพนัธ์ (อนัดบั 8)  
และควรปรับลดวัฒนธรรมองค์การมิติเน้นการพึ่งพา (อันดับ 1) และมิติเน้นยึดกฎเกณฑ์
(อันดับ 3) ลงจากเดิม เพื่อลดทอนการเป็นวัฒนธรรมแบบระบบราชการท่ีฉุดร้ังการเป็นองค์การ 
การสร้างสรรค์หรือองค์การนวัตกรรม 

5. กิตติกรรมประกาศ                        
ขอขอบคุณ 
  5.1 รศ.คลินิก.พญ.วารุณี จินารัตน์ อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีต
ผู้นำาการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้และอนุมัติ
แผนการดำาเนินการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย                                                                         
  5.2 นพ.สมชาย  แสงกิจพร ผู ้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
ทีส่นับสนนุและเหน็ชอบให้ดำาเนนิการแผนการดำาเนนิการศึกษาวฒันธรรมองค์การ กรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์  
  5.3 รศ.ดร.อดิศักด์ิ จันทรประภาเลิศ อาจารย์ท่ีปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สละเวลาอบรมสั่งสอน ให้ความรู้และหลักวิธีคิดอย่างเป็นระบบในการวิจัย 
และความรู้ที่ศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์การแบบสากล มีหลักการและน่าเชื่อถือ
  5.4 นางสาวนภวรรณ  เจนใจ รองผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ และ
หวัหน้ากลุม่พฒันาคุณภาพและวชิาการ สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ ท่ีกระตุ้นให้ส่งผลงาน  
ให้คำาปรึกษา ปรับแก้ไขเนื้อหาและให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมให้งานวิจัยชิ้นนี้ 
  5.5 งานการเจ้าหน้าท่ี สำานกังานเลขานกุารกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีส่นบัสนนุ
ข้อมูลบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ภาพกิจกรรมงานมหกรรม 
DMSc R2R Forum 2018 

“การพัฒนางานประจำาสู่การ
วิจัยก้าวไกลไปสู่นวัตกรรม”
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นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ 
“R2R กับการพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2018 การพัฒนางานประจำาสู่การวิจัยก้าวไกลไปสู่นวัตกรรม 
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเสวนา “นานาทัศนะ R2R กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
ดำาเนินรายการโดย นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 

ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และ ดร.เดือนถนอม พรมขัติแก้ว หัวหน้าสำานักงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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การนำาเสนอผลงาน R2R ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ Oral presentation และ Poster presentation
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นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมนำาเสนอผลงาน R2R
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ผลงาน R2R จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์ยาเม็ดอัลพราโซแลม โดยใช้กาเฟอีนแทน
ไตรอะโซแลม และประหยัดงบ…ลดแรง…เพิ่มสุข…ด้วย…ฝาเกลียว เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน

วิชาการ R2R ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “R2R To Future Health Care” โดยบูธ

นิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกรมวิชาการ


