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 R2R Routine to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรม หรือเครื่องมืออยางหนึ่งในดานการจัดการ

ความรู ซึ่งเปนแนวทางโนมนำใหเกิดการสรางองคกรแหงการเรียนรู ที่บุคลากรในองคกรขวนขวาย ศึกษา

คนควา นำหลักกระบวนการของการทำวิจัยมาใชในเร่ืองของการศึกษาคนควา เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน

ประจำวัน และพัฒนาตอยอดใหงานประจำนั้นๆ มีมาตรฐาน มีกฎเกณฑในการทำงานที่เปนระบบมากขึ้น

 ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ผูรวมสนับสนุนในการกอต้ังหนวยงาน R2R ข้ึนท่ีโรงพยาบาล

ศิริราช กลาวไววา “R2R ไมใชเรื่องยุงยาก หากแตเปนหลักการของการทำ work hard ใหกลายเปน

work smart น่ันคือเปนการหาวิธีการพัฒนางาน คนควาเพ่ือหาวิธีการท่ีจะทำใหการทำงานดีข้ึนกวาเดิม...”

จึงนับเปนการดีอยางยิ ่ง ที ่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตระหนักถึงความสำคัญในขอนี้ จึงเปนที่มา

ของหนังสือ “DMSc R2R Forum 2019 : พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู (R2R 2LO)”

เลมนี้

 ขอขอบคุณคณะผูจัดทำ และผูเก่ียวของทุกทานท่ีจัดทำหนังสือเลมน้ีข้ึน และหวังอยางย่ิงวาหนังสือ

เลมนี้จะเปนแรงบันดาลใจ ใหเกิดความสำเร็จในการทำงานเล็กๆ ที่ยิ่งใหญไดในอนาคต

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการต่อผู้ป่วยคลินิก NCD โรงพยาบาลย่านตาขาว 
 

นางสาววรรณวิษา สุกคุ้ม  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลย่านตาขาว 

 
1. ที่มา  

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCD) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก คาดว่าในอีก 14 ปีข้างหน้า คือ ในปี 
2032 จะมีผู้ป่วย 552 ล้านคน ประเทศก าลังพัฒนาจะมีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 69 การศึกษาในประเทศไทย
พบความชุกของผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 35 ปีสูงถึงร้อยละ 9.6 อัตราการป่วยของกลุ่มโรค NCD มีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ประเทศไทยมีนโยบายระดับประเทศเกี่ยวกับกลุ่มโรคนี้ โรงพยาบาลย่านตาขาวได้เริ่มจัดตั้งคลินิก NCD 
ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ให้บริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์อยู่ในทีมนี้ด้วย 
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงประจ าวัน คือ การเจาะเลือด ปัญหาที่เกิดคือผู้ป่วยรอคอยการเจาะเลือดนาน พบว่า
สาเหตุหลักของแนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการคือการเขียนบ่งชี้ด้วยลายมือ ซึ่งการปฏิบัติงานท าให้
การปฏิบัติงานได้ล่าช้า ผู้วิจัยยังเห็นว่าส่งผลไปยังกระบวนการ pre analytical เพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยัง
มีอุบัติการณ์เกี่ยวกับการออกผลผิดพลาด 2 ครั้ง และ Near miss เหตุการณ์เกือบพลาด 4 ครั้ง ส่งผลให้การ
รายงานผลผู้ป่วยล่าช้า มีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ และผู้ป่วยไม่พึงพอใจรอคอยผลการตรวจนาน ผู้วิจัย
เล็งเห็นปัญหาจากแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิม จึงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และน าแนวคิด Lean มาใช้เพ่ือพัฒนาลดระยะเวลารอคอย เพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ น าผลการพัฒนาไปสู่ประโยชน์ต้อผู้ป่วยเป็นหลัก 

 

 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ต่อผู้ป่วยคลินิกNCD 
2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินการระหว่างแนวทางปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับแนวทาง

เดิม 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นกับ

แบบเดิม 
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ระเบียบวิธีวิจัย   
รูปแบบวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) วัดผลการด าเนินงานก่อน-

หลังการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กันยายน 2560 วัดผลการด าเนินงานและวัดผลความพึง
พอใจการเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบแนวทางเดิมกับแนวทางใหม่  

ประชากรหลัก คือ ผู้ป่วยคลินิกNCD ที่เจาะเลือดเวลา 06.30น.-08.30น.  
ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ป่วยที่สุ่มจากประชากรหลัก กลุ่มตัวอย่าง 150 คน และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย(แพทย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่คลินิก NCD 5 คน, เจ้าหน้าที่ห้อง LAB 8 คน) การก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ HertZog การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. รูปแบบแนวทางใหม่การปฏิบัติงานต่อผู้ป่วยคลินิกNCDที่พัฒนาขึ้น  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. แบบบันทึกอุบัติการณ์ บันทึกเหตุการณ์เกือบพลาดNear miss และแบบบันทึกการรายงานผล 

 
ขั้นตอนและวิธีการ  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
                       ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์แนวทางเดิม บันทึกผลพร้อมสรุปปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 2. คิดแนวทางใหม่ ประชุม ประสานงาน 

 
 

ขั้นตอนที่ 3. ทดลองใช้รูปแบบแนวทางใหม่ 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ เชิง
พรรณนาด้วยจ านวน ร้อยละ และ Pair t-test 
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3. ผลการศึกษา  
1. การพัฒนาได้รูปแบบแนวทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาในงานประจ าวัน  
2. ผลการศึกษาการด าเนินการระหว่างนาวทางปฏิบัติเดิมกับแนวทางใหม่ แนวทางใหม่สามารถลดภาระ

งาน 
 

 
 

 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดแก้ปัญหาร่วมกับการใช้แนวคิด lean เกิดเป็น Flow ไหลของงาน Value Stream 

Mapping (VSM) แนวทางใหม่ลดขั้นตอนการท างานลง 4 ขั้นตอน จากเดิม 13 ขั้นตอน แนวทางใหม่ลดลง
เหลือ 9 ขั้นตอน เวลาที่ใช้ในกระบวนการ ลดลง 16 นาที จากเดิม 86 นาที แนวทางใหม่ 70 นาที ระยะเวลา
รอคอยลดลง 14 นาที จากเดิม 17 นาที แนวทางใหม่ลดลงเหลือ 3 นาที รอบเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ
ลดลง 25 นาที จากเดิม 103 นาที แนวทางใหม่ลดลงเหลือ 78 นาที  



11DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู



12 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู



13DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

7 
 

 
เม่ือน าผลความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม ปร ะชากรผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ ผู้ป่วยที่สุ่มจากประชากรหลัก กลุ่มตัวอย่าง 150 คนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย (แพทย์
3คน, เจ้าหน้าที่คลินิก NCD 5 คน, เจ้าหน้าที่ห้อง LAB 8 คน) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ ใช้ Pair t-test พบว่าค่า p value เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แปลผลว่าความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดต่อการปฏิบัติงานแบบเดิมกับแบบ
ใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
4. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินการพัฒนาครั้งนี้ มีคุณค่าและประโยชน์ในงานประจ าด้านผู้ป่วยคลินิก NCD การเจาะ
เลือดที่รวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนไม่เกิดคุณค่าในงาน การไหลของ
Flow การปฏิบัติงานดีขึ้นท าให้ผู้ป่วยเจาะเลือดเสร็จเร็ว ทานข้าวได้เร็วเนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดอาการหิวเพราะ
งดอาหารมา ได้พบแพทย์ รับยา กลับบ้านได้เร็วขึ้น และสามารถเจาะเลือดผู้ป่วย OPD ได้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่
เจาะเลือดผู้ป่วย NCD เสร็จเร็ว  
 
5. บทเรียนที่ได้รับ 

แนวทางที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้ได้จริง ประสบผลส าเร็จ เกิดจากการวางแผน หัวหน้างานยอมรับ
ความคิดเห็น เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมส่วนคิดและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จากการพัฒนาครั้งนี้เกิดอุปสรรค
เรื่องสถานท่ี วิธีการแก้ปัญหาประสานงานกับฝ่าย OPD ใช้พื้นที่ผู้ป่วยรอเจาะเลือด ความร่วมมือของสหวิชาชีพ
ให้ความร่วมมือที่ดีมาก 
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6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
จากตัวผู้วิจัยเองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  เมื่อเห็นปัญหา แล้วเกิดความคิดต้องการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 

ต้องการพัฒนาทั้งระบบ เกิดการรวบรวมปัญหาประชุมในกลุ่มงาน ทุกคนในกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่คลินิก  NCD 
แพทย์ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและที่ส าคัญคือผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ท างานเป็นทีม น าไปสู่การ
ท างานที่ง่ายขึ้นเกิดผลส าเร็จในการพัฒนา  
 
7. การสนับสนุนที่ได้รับ 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารรพ.ย่านตาขาวหัวหน้าห้อง LAB เจ้าหน้าที่ห้อง LAB เจ้าหน้าที่คลินิก 
NCD แพทย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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การพัฒนาวิธีคัดกรองเชื้อดื้อยา VRE แฝงในอุจจาระผู้ป่วย วชิรพยาบาล 
Development of screening methods for VRE fecal carriage from Vajira hospital 

 
ชะญานิษฐ์ พุทธานุ1*, ดารณี  นุตาลัย1, อัญชลี  เขมโชคนที1, อัญชลี หอมแก้ว1, ธิดาวรรณ เจริญสุข1, เกรียง

ศักดิ์  มีพันธ์1, ชนิกา แม้นจันทรารัตน์1, อรวรรณ เหลี่ยมมงคลกุล1, ศศิธร ปรียานนท1์,  
1หน่วยงาน ห้องจุลชีววิทยา ฝา่ยชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์: 02-244 3132     Email: chayanit_pui@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

Enterococci พบเป็นสาเหตุของการติดเชื้อรองลงมาจาก Staphylococci และมักท าให้เกิดการติด
เชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่ส าคัญ ถึงแม้ว่าอัตราการพบ E.faecalis ในผู้ป่วยสูงกว่า E.faecium ก็ตาม แต่
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการดื้อยา Vancomycin ของเชื้อ E.faecium ในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาอย่าง
มากและเป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจึงต้องพัฒนาการคัดกรองเชื้อ 
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) ที่แฝงมาในอุจจาระผู้ป่วยและจ าแนกเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว 
(early detection) แม่นย า (Accurate) บนข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากร จากวิธีดั้งเดิมส าหรับการคัด
กรองเชื้อ VRE แฝงในอุจจาระผู้ป่วยวชิรพยาบาล จะใช้วิธีการ Direct plating บน Phenyl ethyl alcohol 
sheep blood agar (PEA) ซึ่งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความแม่นย า (Specificity) ในงานประจ าวัน (Routine) และ
ต้องใช้ความช านาญในการดู Colony คณะผู้วิจัยจึงออกแบบการทดลองเป็น 2 ส่วน โดยการทดลองที่หนึ่ง 
พัฒนาวิธีคัดกรองเชื้อ VRE แฝงในอุจจาระโดยน า Stool-Rectal swab จากผู้ป่วยมาเพาะลงใน Tryptic Soy 
Broth (TSB) 2 มล. ที่มีแผ่นชุบสารต้านจุลชีพ Vancomycin (30 ug) จ านวน 2 แผ่น, Colistin disk (10 ug) 
จ านวน 1 แผ่น และ Tigecycline disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น จ านวน 30 ตัวอย่าง เติมเชื้อ VRE และ Non-
VRE ลงไปในแต่ละหลอด จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 16-18 ชม. เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อ
ขุ่น จึงน าไปเพาะเชื้อบน Phenyl ethyl alcohol sheep blood agar (PEA) ต่อไป หากไม่มีความขุ่น จะน า
อาหารเลี้ยงเชื้อไปบ่มเพาะต่อจนครบ 48 ชั่วโมง ส าหรับเชื้อ Enterococci ที่แยกได้จะถูกน าไปตรวจระบุตัว
เชื้อและยืนยันการดื้อต่อยา Vancomycin อีกครั้ง ส่วนการทดลองท่ีสอง ผู้วิจัยท า Pilot study ควบคู่กับการ
ลงเปรียบเทียบ direct plating โดยผลการทดลองพบว่าสามารถเพ่ิมความแม่นย าและความรวดเร็วในการ
รายงานผลคัดกรองเชื้อ VRE แฝงได้ดีขึ้น ท าให้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทุกขนาดสามารถน าไปใช้ควบคู่กับ
งานประจ าวันเพ่ือตรวจติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อดื้อยาแฝงและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ VRE ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : Vancomycin-Resistant Enterococci, VRE, E.faecium, E.faecalis 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

Enterococci เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างกลม (cocci) อาจพบเป็นเซลล์เดี่ยว คู่ หรือต่อกันเป็นสาย 
และให้ผล catalase เป็นลบ ในอดีตเป็นสมาชิกของ group D Streptococci ต่อมา จากการวิเคราะห์ล าดับดี
เอ็นเอของเชื้อ จึงถูกจัดใหม่ให้อยู่ใน genus Enterococcus โดยธรรมชาติ Enterococci พบเป็นเชื้อประจ าถิ่น
อยู่ในทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถพบได้ในทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ และช่องปาก และเนื่องจากมี
ความสามารถทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมได้ดี จึงพบ Enterococci ได้ในสิ่งแวดล้อมเช่นกัน Enterococci จึงมี
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บทบาทส าคัญต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial) และการติดต่อจากผู้ป่วยทางผ่านทางการสัมผัส 
(Contacts) ดังนั้นจึงพบได้ว่าเชื้อกลุ่มนี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อรองลงมาจาก Staphylococci และมักท าให้
เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะและเป็นสาเหตุของการติดเชื้อนอกล าไส้ที่ส าคัญ จึงจัดเป็นเชื้อที่มี
ความส าคัญทางสาธารณสุขอย่างมาก ถึงแม้ว่าอัตราการพบ E. faecalis ในผู้ป่วยสูงกวา่ E. faecium ก็ตาม แต่
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการดื้อยา Vancomycin ของเชื้อ E. faecium ในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่
ส าคัญ เพราะ E. faecium มีลักษณะการดื้อดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดมากกว่า E. faecalis ซึ่งสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีรายงานจากศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยจากการศึกษาและเฝ้าระวัง
ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล 60 แห่งทั่วประเทศ พบว่าเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 คือ 3.2%, 4.3%, 9.9%, 8.3% และ 8.1% ตามล าดับ (รูปที่ 1 และ 2)i 

 
รูปที่ 1 Rate of vancomycin resistant enterococci 
 

 
รูปที่ 2 Antimicrobial resistance rates of Enterococcus spp. by year (NARST-85 hospital, 

12M 2018) 
 

วิธีตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถท าได้สองวิธี คือ การแยก
และเพาะเลี้ยงเชื้อ (Culture) ซึ่งมีข้อดีคือความจ าเพาะสูง ท าได้ตามห้องปฏิบัติการทั่วไป ค่าใช้จ่ายน้อย 
สามารถประยุกต์ใช้การทดสอบทางชีวเคมีร่วมกับการดื้อยาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ แต่ข้ อจ ากัดคือใช้
ระยะเวลานาน ไม่สามารถตรวจเชื้อที่ตายแล้วได้ นอกจากนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
อย่างเข้มงวด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อก่อโรคที่อาจมีการดื้อยาได้ทุกเวลา ส่วนการทดสอบ
ทางพันธุกรรม (molecular) ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น การท า Polymerase Chain Reaction (PCR) มี
ข้อดีคือ ตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว มีความจ าเพาะและความไวสูง สามารถตรวจพบเชื้อท่ีตายแล้วได้ 
ความสามารถของเชื้อในการดื้อยา (Resistance Marker) ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพต่ า
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กว่าวิธีเพาะเชื้อ แต่มีข้อจ ากัดคือ อาจให้ผลลบปลอมอันเนื่องมาจากการถูกรบกวนโดยสารยับยั้งการตรวจ
วิเคราะห์หรือเชื้อที่ทดสอบมีสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ผู้ท าการตรวจวิเคราะห์ต้องผ่านการฝึกฝน
และต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความจ าเพาะและมีราคาสูงมาก ซึ่งจะจ ากัดอยู่ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่หรื อ
สถาบันการศึกษาและโรงเรียนแพทย์บางแห่ง ดังนั้นการเลือกใช้วิธีใดจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของวิธีต่างๆ เพ่ือจะน าไปใช้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งนั้นๆii 

การตรวจหาเชื้อ vancomycin resistant enterococci (VRE) นอกเหนือจากวิธี agar หรือ broth 
dilution ในงานประจ าวันแล้ ว  ยั งสามารถทดสอบโดยการใช้  vancomycin screen plate ที่ มี ยา 
vancomycin 6 g/mL โดยเตรียมเชื้อด้วยวิธี growth method หรือ direct colony suspension ให้ได้
ความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland ทดสอบบน  BHI agar ที่มียา vancomycin 6 µg/ml หยดเชื้อที่สงสัย 
ปริมาณ 1-10 μL ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อหรือใช้ swab จุ่มเชื้อและบิดให้แห้งหมาดๆ ป้ายเป็นวงให้ได้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 10-15 mm. หรือป้ายเป็นแถบสั้นๆบน plate จากนั้นอบเชื้อต่อที่ 35± 2 °C เป็นเวลา 24 
ชม. การอ่านและการแปลผล ถ้าพบมีเชื้อขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 โคโลนี  ต้องท าการตรวจยืนยันการดื้อยา
โดยหา MIC ของยา vancomycin การอ่านและการแปลผล ถ้าพบมีเชื้อขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 โคโลนี 
(presumptive vancomycin resistance) ต้องท าการตรวจยืนยันการดื้อยาโดยหา MIC ของยา vancomycin 
เพ่ือแยกเชื้อที่ดื้อยา vancomycin ชนิด acquired resistance (vanA หรือ vanB) ออกจากเชื้อที่ดื้อยาชนิด 
intrinsic intermediate level resistance to vancomycin (vanC) เ ช่ น เ ชื้ อ  E. gallinarum และ  E. 
casselifavus ซึ่งมี MIC ต่อยา vancomycin 8-16 μg/ml  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิธีการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อดื้อยาแฝงในอุจจาระมีหลากหลายวิธี 
ปัจจุบันไม่มีวิธีที่เป็นมาตรฐานว่าวิธีใดเหมาะสม สะดวกในการน าไปใช้ในงานประจ าวัน ครอบคลุมและจ าเพาะ
ต่อเชื้อ VRE เพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยผลกระทบของปริมาณของเชื้อประจ าถิ่นในอุจจาระที่มีปริมาณมาก จึง
ท าให้การศึกษาเชื้อดื้อยาแฝงในอุจจาระมีข้อจ ากัดต่างๆ ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษเพ่ือ
คัดกรอง VRE ในผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเฝ้าระวัง (Surveillance) ในสิ่งแวดล้อม เช่น ChromID VRE 
agar (cIDVRE Bioumerieux,France), Chromogenic VRE agar (AES VRE agar; AES loboratoire,France), 
CHROMagar VRE (CHR-VRE; CHROMagar, France), BBL CHROMagar VanRE (CVRE; BD Diagnostics, 
MD), BEV (Bile-esculin azide agar, Becton Dickinson, Oxford, UK) ที่มี ยา Vancomycin ปริมาณ 6 
g/mL หรือ ปริมาณ 8 g/mL โดยทั่วไปการเฝ้าระวังเชื้อ VRE ในปริมาณมากๆเช่น ทดสอบการระบาดใน
โรงพยาบาล, การท าปศุสัตว์ และการระขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมไปถึงการตรวจคัดกรองและยืนยัน
เชื้อ VRE ด้วยวิธีอณูพันธุศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือและน้ ายามีราคาแพง 

ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาการคัดกรองเชื้อ Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) ที่แฝงมาใน
อุจจาระผู้ป่วยและจ าแนกเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว (early detection) แม่นย า (Accurate) บนข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและบุคลากร จากวิธีดั้งเดิมส าหรับการคัดกรองเชื้อ VRE แฝงในอุจจาระผู้ป่วยวชิรพยาบาล จะใช้
วิธีการ Direct plating บน Phenyl ethyl alcohol sheep blood agar (PEA) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็น
การใช้ร่วมกันกับวิธี Disk elution screening โดยมีเป้าหมายคือเพ่ิมโอกาสในการเจอเชื้อ Vancomycin-
Resistant Enterococci (VRE) ในตัวอย่างที่มาจากอุจจาระหรือไม่ป้ายรอบทวารหนักเพ่ิมมากขึ้น  
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2. วัสดุและวิธีการ  
1) ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียและการเก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียท่ีใช้ในการศึกษา 
การทดลองท่ี 1: ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียจ านวน 30 สายพันธุ์ ประกอบด้วย Vancomycin Resistance 

E. faecium ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ (Clinical Specimens) ห้องจุลชีววิทยา โรงพยาบาลวชิระ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 22 สายพันธุ์, Vancomycin Susceptible  
E. faecium จ านวน 4 สายพันธุ์, E. faecalis 1 สายพันธุ์, E. coli ATCC 25922 1 สายพันธุ์, P.aeruginosa 
ATCC 27853  1 สายพันธุ์ , Methicillin Resistance S.aureus (MRSA) 1 สายพันธุ์ และ Carbapenem 
Resistance A. baumanii (CR-AB) 1 สายพันธุ์ 

เชื้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผ่านการตรวจยืนยันระบุตัวเชื้อด้วยวิเคราะห์โปรตีนจากโคโลนีของเชื้อที่
อายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง  ท าการจ าแนกเชื้อแบคทีเรียด้วยเครื่องอัตโนมัติในระบบ Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) โดยผลการจ าแนกนั้นจะ
เกิดจากการเปรียบเทียบโปรตีนแมสสเปกตรัมของตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ กับโปรตีนแมสสเปกตรัมของ
แบคทีเรียมาตรฐานในฐานข้อมูล ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยใช้ซอฟแวร์ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องจ าแนก
แบคทีเรีย เมื่อทราบชื่อเชื้อแล้วจึงท าการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพด้วย วิธี disk diffusion method 
กับสารต้านจุลชีพ ได้แก่ ampicillin, tetracycline, gentamicin, vancomycin และ teicoplanin และแปล
ผลตามเกณฑ์ของสถาบัน Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)iii หากผลคัดกรองพบว่า
ขนาดของ inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากับ 17 มม. ถือว่าเชื้อนั้นไวต่อยา Vancomycin หากพบว่าขนาด
ของ inhibition zone น้อยกว่า 17 มม. ให้ทดสอบหา MIC ของเชื้อต่อยา Vancomycin ต่อโดยน าไปตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องจ าแนกชนิดแบคทีเรียและทดสอบความไวยาอัตโนมัติซึ่งใช้วิธี Microbroth Dilution  
Phoenix (BD) หากพบว่าเชื้อมีระดับ MIC มากกว่า 16 ug/ml จึงคัดเข้าในกลุ่มของ Vancomycin Resistant 
Enterococcร  

การทดลองท่ี 2: ท าการศึกษาจากอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal swab) ที่เหลือ
จากการตรวจวิ เคราะห์  (Leftover specimens) ที่ผ่ านการเก็บด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อและน าส่ ง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในช่วงที่สงสัยว่ามีการระบาดของ VRE ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 จ านวน 30 ตัวอย่าง  
2) การเพาะแยกเช้ือเพื่อคัดกรองหา VRE จากอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal swab) 
ด้วยวิธี PEA Direct plating  

น าอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal swab) มาทดสอบด้วยการ smear ลงบน 
Phenyl ethyl alcohol sheep blood agar (PEA) โดยตรง จากนั้นท าการ streak เป็น 4 plane แล้วน าไป
บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส, นาน 16-18 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาให้ท าการตรวจดูโคโลนีของเชื้อที่สามารถ
เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PEA ได้ และตรวจสอบว่ามีการเจริญของเชื้อที่มีลักษณะของ Enterococcus 
appearance colony หรือไม่ หากพบโคโลนีที่สงสัยให้ท าการทดสอบโดยเขี่ยเชื้อเดี่ยวๆ ไปตรวจพิสูจน์ชนิด
ของเชื้อด้วยการยิงโปรตีนแมสสเปกตรัมของโคโลนี และทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk 
Diffusion โดยท าการ spread plate ลงบน Mueller Hinton แล้วน าไปทดสอบกับแผ่นชุบสารต้านจุลชีพ 
Vancomycin 30 ug น าไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส, นาน 20-24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาให้วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของ inhibition zone  เมื่อวัดขนาดของ inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากับ 17 มม. ถือว่าเชื้อ
นั้นไวต่อยา Vancomycin หากพบว่าขนาดของ inhibition zone น้อยกว่า 17 มม. ให้ทดสอบหา MIC ของ
เชื้อต่อยา Vancomycin ต่อ หากพบว่าเชื้อมีระดับ MIC มากกว่า 16 ug/ml จึงจะสามารถจัดอยู่ในกลุ่มของ 
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Vancomycin Resistant Enterococci จากเกณฑ์มาตรฐานการแปลผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อสาร
ต้านจุลชีพตาม Clinical and Laboratory Standards (CLSI)  

รายงานผลการตรวจคัดกรองเชื้อ VRE ดังนี้ 
Negative report: “Negative for Vancomycin-Resistant Enterococci” 
Positive report: เมื่อพบเชื้อ enterococci ดื้อ vancomycin ท าการวินิจฉัยชนิดของ enterococci 

และทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพเพ่ิมเติม 
3) ขั้นตอนการคัดกรองเชื้อ VRE ด้วยวิธี Disk elution screening 

หลักการของวิธี Disk elution technique คือ น าอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal 
swab) ไปท าให้เจริญแบบทวีจ านวน (enriched) ภายใต้อาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth (TSB)  มล. และ
ก่อนที่จะน า Stool-Rectal TBS ไปบ่มเพาะนั้น จะต้องใส่แผ่นชุบสารต้านจุลชีพ Vancomycin (30 ug) 
จ านวน 2 แผ่น โดยมีเป้าหมายเพ่ือยับยั้ ง Vancomycin-Suceptibel  Enterococci (VSE) ไม่ให้เจริญ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใส่แผ่นชุบสารต้านจุลชีพอีก 2 ชนิด เพ่ือยับยั้งเชื้อในกลุ่ม Gram Negative Bacilli ได้แก่ 
Colistin disk (10 ug) จ านวน 1 แผ่น และ Tigecycline disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น ในหลอดทดลอง
เดียวกัน  

ในการทดลองแรก จะเป็นการหา Condition ที่เหมาะสมในการเลือกใช้แผ่นชุบสารต้านจุลชีพแต่ละ
ชนิดจ านวนว่าต้องใช้ร่วมกันในปริมาณเท่าใดที่จะสามารถให้ผล %Sensitivity และ %Specificity ที่ดี ด้วย
การน าไปทดสอบในหลอดทดลองร่วมเชื้อแบคทีเรียจ านวน 30 สายพันธุ์ใน TSB แต่ละหลอด ที่ถูกปรับความ
เข้มข้นเป็น 0.5 McFarland เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท าการใส่แผ่นชุบสารต้านจุลชีพ ดังแสดงในผลการทดลอง
ของตารางที่ 1 
4) Pilot study ระหว่างวิธี Disk elution screening และ วิธี PEA Direct plating for VRE  

 
รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการท า Pilot study เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการคัดกรอง โดยแบ่งเป็น 3 วิธี 
คือ ใช้ PEA direct plating เพียงอย่างเดียว, ใช้ Vancomycin (30 ug) จ านวน 2 แผ่น, Colistin disk (10 ug) 
1 แผ่น และ Tigecycline disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น แล้วน าไปเพาะเลี้ยงลง PEA ต่อ, ใช้ Vancomycin (30 
ug) จ านวน 2 แผ่น ร่วมกับ Colistin disk (10 ug) 1 แผ่น เท่านั้น แล้วน าไปเพาะเลี้ยงลง PEA ต่อ 
5) การวิเคราะห์ผล 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดกรอง 2 วิธี ได้แก่ Disk elution screening และ PEA Direct 
plating ส าหรับตรวจหาเชื้อ VRE ด้วย %sensitivity, %specificity, %PPV และ %NPV  
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3. ผลการวิจัย (Results) 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความด้วยวิธี Disk elution screening และ PEA Direct plating ในหลอด
ทดลอง จ านวน 30 ตัวอย่าง 

Tested 
ID Tested organisms PEA Direct 

plating 

Organism suspension in TSB 2 ml  
And adjust equal to 0.5 McFarland standard 

VA 1 disk + TGC 1 
disk + CL 1 disk 

VA 2 disk + TGC 1 
disk + CL 1 disk 

VA 2 disk + 
CL 1 disk 

1 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
2 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
3 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
4 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
5 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
6 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
7 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
8 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
9 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
10 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
11 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
12 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
13 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
14 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
15 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
16 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
17 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
18 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
19 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
20 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
21 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
22 E.faecium (VRE) Positive Positive Positive Positive 
23 E.faecium  Negative Positive Negative Negative 
24 E.faecium  Negative Positive Negative Negative 
25 E.faecium  Negative Positive Negative Negative 
26 E.faecalis Negative Positive Negative Negative 
27 E.coli ATCC 25922 Negative Positive Negative Negative 
28 P.aeruginosa ATCC 27853 Negative Positive Negative Negative 
29 S.aureus (MRSA) Negative Positive Negative Negative 
30 A.baumanii (CR-AB) Negative Positive Negative Negative 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เพ่ือให้วิธี Disk elution สามารถยับยั้ง Enterococci ที่ไวต่อยา Vancomycin ได้นั้น
จะต้องใส่แผ่นชุบสารต้านจุลชีพ Vancomycin (30 ug) เป็นจ านวน 2 แผ่น จึงจะสามารถออกฤทธิ์เพียงพอใน
การยับยั้งเชื้อไม่ให้เกิด False Positive ได้ โดยสามารถยับยั้งเชื้อในกลุ่มแกรมบวกได้หมด ดังแสดงผลการ
ทดลองที่ไม่สอดคล้องกันที่หลอดทดลองหมายเลข 23 ถึง 30 อย่างไรก็ตาม การทดลองที่ 1 นอกจากจะมี
ข้อจ ากัดคือยา Vancomycin มีขนาดใหญ่กว่า porin ของเชื้อกลุ่มแกรมลบ ยังพบว่ามีอุปสรรคต่อมาคือไม่
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สามารถฆ่าเชื้อในกลุ่มแกรมลบได้ทุกตัว จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมจึงต้องใส่ Colistin disk (10 ug) 1 แผ่น และ 
Tigecycline disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น เพ่ิมลงไปในหลอดทดลองในขั้นตอนแรก น าหลอดทดลองที่มีเชื้อ
เป้าหมายความขุ่น 0.5 McFarland ไป Incubate จนครบ 16-18 ชม. เพราะผู้วิจัยมีความความหวังว่าหาก
เชื้อบางสายพันธุ์สร้างกลไกการด้ือต่อยา Colistin มาแล้วนั้น ยังสามารถมีการถูกยับยั้งด้วยยา Tigecycline 
disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น ในหลอดทดลองได้ ดังนั้งเมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อขุ่น จึงจ าเป็นจะต้องน าไปเพาะเชื้อ
บน Phenyl ethyl alcohol sheep blood agar (PEA) อีกครั้ง โดยผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีสรุปดัง
ตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธี Disk elution screening และ PEA Direct plating   
 

Method 
Tested organisms %Sens 

TP/(TP+FN) 
%SPEC 

TN/(FP+TN) 
%PPV 

TP/(TP+FP) 
%NPV 

TN/(TN+FN) TP FN TN FP 
PEA Direct plating  22 0 8 0 100 100 100 100 

VA 1 disk + TGC 1 disk + 
CL 1 disk 22 0 0 8 100 0 73.33 0 

VA 2 disk + TGC 1 disk + 
CL 1 disk 22 0 8 0 100 100 100 100 

VA 2 disk + CL 1 disk 22 0 8 0 100 100 100 100 
 

 จากการทดสอบกับเชื้อเป้าหมายโดยตรวจในการทดลองท่ี 1  สามารถสรุปได้ว่า วิธี PEA Direct plating 
มีความไว (%Sensitivity), ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 100, 100, 100, 100 
ตามล าดับ  

วิธี  Disk elut ion screening   ที่ประกอบไปด้วย VA 1 disk + TGC 1 disk + CL 1 disk มีความไว 
(%Sensitivity), ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 100, 100, 73.33, 100 ตามล าดับ 

วิธี  Disk elut ion screening   ที่ประกอบไปด้วย VA 2 disk + TGC 1 disk + CL 1 disk มีความไว 
(%Sensitivity), ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 100, 100, 100, 100 ตามล าดับ 

วิธี Disk elution screening  ที่ประกอบไปด้วย VA 2 disk + TGC 1 disk มีความไว (%Sensitivity), 
ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 100, 100, 100, 100 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 3 . การเพาะแยกเชื้อเพื่อคัดกรองหา VRE จากอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal 
swab) ระหว่างวิธี Disk elution screening และ PEA Direct plating จากการท า Pilot study ใน
ตัวอย่างท่ีผ่านการตรวจวิเคราะห์แล้ว จ านวน 30 ตัวอย่าง 
 

Recovery Stool-Rectal swab %Sens 
TP/(TP+FN) 

%SPEC 
TN/(FP+TN) 

%PPV 
TP/(TP+FP) 

%NPV 
TN/(TN+FN) TP FN TN FP 

PEA Direct plating 19 0 11 0 100 100 100 100 
VA 2 disk + TGC 1 disk + 

CL 1 disk 11 8 0 11 57.89 0 50 0 

VA 2 disk + CL 1 disk 19 0 0 11 100 0 63.3 0 
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การทดลองที่ 2 จากการทดสอบกับอุจจาระหรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal swab) ที่เหลือ
จากการตรวจวิเคราะห์ (Leftover specimens) จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยการ suspension โดยตรงและไม่
ผ่านการปรับความขุ่นของ TSB broth ให้เป็น 0.5 McFarland standard ก่อนที่จะใส่ Disk ยานั้น ผลการ
ทดลองสรุปได้ว่า วิธี PEA Direct plating ยังคงมีความไว (%Sensitivity), ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ 
%NPV เท่ากับ 100, 100, 100, 100 ตามล าดับ  

วิธี  Disk elut ion screening   ที่ประกอบไปด้วย VA 2 disk + TGC 1 disk + CL 1 disk มีความไว 
(%Sensitivity), ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 57.89, 0, 50, 0 ตามล าดับ 

วิธี Disk elution screening  ที่ประกอบไปด้วย VA 2 disk + TGC 1 disk มีความไว (%Sensitivity), 
ความจ าเพาะ (%Specificity), %PPV และ %NPV เท่ากับ 100, 0, 63.3, 100 ตามล าดับ 
 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อดีของการพัฒนา วิธี Disk elution screening for VRE ขึ้นมา นอกเหนือจากการใช้วิธีคัด
กรอง VRE ด้วยวิธี PEA Direct plating เพียงอย่างเดียว จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเจอเชื้อ VRE แฝงในอุจจาระ 
(Stool) หรือไม้ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (Rectal swab) แม้ในปริมาณน้อยๆได้ เนื่องจากมีขั้นตอนของการ 
Pre-enrichment เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะท าการเพ่ิมจ านวนเชื้อเป้าหมาย VRE คือเลี้ยงใน Tryptic Soy 
Broth (TSB) 2  มล. แล้วใส่แผ่นชุบสารต้านจุลชีพคือ Vancomycin (30 ug) จ านวน 2 แผ่น ทีม่ีเป้าหมายเพ่ือ
ยับยั้ง Vancomycin-Suceptibel  Enterococci (VSE) ไม่ให้เจริญ ในขณะเดียวกันเพ่ือยับยั้งเชื้อในกลุ่ม 
Gram Negative Bacilli จึ ง ใส่ แผ่นชุบสารต้านจุลชีพคือ Colistin disk (10 ug) จ านวน 1 แผ่น และ 
Tigecycline disk (15 ug) จ านวน 1 แผ่น ในหลอดทดลองเดียวกัน เพ่ือลดปริมาณเชื้อประจ าถิ่นในกลุ่ม 
Gram negative bacilli เจริญบดบัง แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งวิธี วิธี Disk elution screening และ PEA Direct 
plating ต่างก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์นานขึ้น เป็น 3-5 วัน 

เพ่ือลดปัจจัยกระทบจากการเจริญของเชื้อกลุ่มแกรมลบ ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัดใหญ่ของวิธี Disk elution 
technique โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเดินอาหารมีเชื้อประจ าถิ่นในกลุ่ม Enterobacteriaceae เป็นจ านวน
มาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นผลบวกลวง (False positive) โดยพบว่า %Sensitivity ของ
วิธี Disk elution ที่ใส่ VA 2 disk + TGC 1 disk + CL 1 disk ที่เหลือเพียง 57.89 ทั้งที่การทดลองที่ 1 ไม่พบปัญหา
ของ Sensitivity นั้น เพราะในการทดลองที่ 1 ใช้เชื้อที่บริสุทธิ์เพียงเชื้อเดียวแล้วปรับความขุ่นให้เป็น 0.5 
McFarland Standard ก่อนท าการทดสอบด้วยวิธี Disk elution technique ซ่ึงแตกต่างจากการทดลองที่ 2 
ที่น าไปใช้กับตัวอย่างผู้ป่วย ซึ่งน าสิ่งส่งตรวจไปแกว่งใน TSB ทันทีและไม่ได้ปรับความขุ่นเป็น 0.5 McFarland 
Standard เนื่องด้วยการรบกวนจากเนื้อของ specimen นอกจากนี้ อาจมาจากผลกระทบของเชื้อประจ าถิ่น
มากมายในตัวอย่าง โดยเฉพาะแกรมลบที่อาจเจริญแบบ competitive หลังจากท าการบ่มเพาะไปแล้ว 16-18 
ชั่วโมง ดังนั้นผู้วิจัยจึงลองท าออกแบบการทดสอบใหม่โดยดึงสารต้านจุลชีพชนิด Tigecyline ออกจากการ
ทดลองที่ 2 จึงท าให้สามารถ Recovery ตัวอย่างคนไข้ที่ให้ False Negative ได้ อย่างไรก็ตามวิธี Disk 
elution technique นั้น ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ความสามารถของวิธี Disk elution screening ถูกรบกวน
จากเชื้อ Proteus spp., Morganella spp. และ Proviencia spp. ซึ่งไม่สามารถป้องกันด้วยยา Colistin ได้ 
เพราะเชื้อเหล่านี้สามารถดื้อต่อ Colistin แบบ Intrinsic resistant จึงไม่สามารถสรุปได้ในทันทีว่า VRE 
positive Disk elution จะสามารถตัดความน่าจะเป็นของการเจริญของเชื้อในกลุ่มนี้ ดังนั้นการตรวจสอบด้วย
ตาเปล่าจากหลอดทดลองจึงยังคงไม่เพียงพอ เพราะผลบวกไม่มีความสอดคล้องกับการเจริญของเชื้อ VRE ดั้ง
นั้นเมื่อพบว่าตัวอย่าง Stool-Rectal TSB ที่ให้ผล Positive ควรน าไปเพาะแยกชนิดเชื้อแบคทีเรียบน PEA ใน
ขั้นตอนสุดท้าย อย่างน้อยเพ่ือท าให้จ าแนก Colony ของแบคทีเรียแกรมลบทุกชนิดได้อย่างชัดเจน และลดการ 
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Swarming ของเชื้อ Proteus เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคัดเฉพาะ Colony ที่สงสัยว่าน่าจะเป็นเชื้อ VRE ไป
ตรวจวิเคราะห์ระบุตัวเชื้อและทดสอบความไวยาต่อ Vancomycin ต่อไปได ้ 

ในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมพบว่า งานวิจัยอ่ืนๆเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากเชื้อประจ า
ถิ่นในล าไส้ จึงออกแบบให้มีการปรับความขุ่นของ Stool-Rectal ในตัวอย่างที่ละลายให้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด
เหลว เป็น 0.5 McFarland Standard เพ่ือลดข้อจ ากัดของปริมาณเชื้อประจ าถิ่นลง และไปผ่านขั้นตอนในการ
ยับยั้งเชื้อประจ าถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการใส่สารยับยั้งต่างๆ หรือออกแบบวิธีที่สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของวิธี
ทดลองได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เชื้อดื้อยาที่ผู้วิจัยต้องการให้เจริญแบบทวีจ านวนมากเพียงพอ หรือท าให้สังเกตได้
ชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนก และพบหลักการดังกล่าวในการออกแบบ Chromogenic agar, PCR 
technique เพ่ือเอ้ือต่อการค้นเจอเชื้อ VRE รวมไปถึงเชื้อดื้อยาอ่ืนๆ เช่น MRSA, CRE, Colistin Resistant 
Organism 

จากการศึกษาสิ่งที่จะท าต่อไปในอนาคตคือพัฒนาวิธีคัดกรอง VRE ในข้ันตอนของการจ าแนกเชื้อ
แบคทีเรียด้วยเครื่องอัตโนมัติในระบบ Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight 
Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) โดยท าการสกัดโปรตีนจากเชื้อ VRE 30 สายพันธุ์และท าการ
เปรียบเทียบ Peak หรือโปรตีนแมสสเปกตรัมของตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ จาก VRE 30 สายพันธุ์นั้นเพ่ือมองหา
บริเวณที่ซ้ ากันมากที่สุด จัดท าเป็นฐานข้อมูลโปรตีนแมสสเปกตรัมของแบคทีเรียกลุ่ม VRE ในฐานข้อมูล 
เพ่ือให้สามารถคัดกรองโคโลนีได้จากการยิงแมสสเปกตรัมของแบคทีเรียได้ในขั้นตอนแรก ก่อนจะน าไปสู่การ
ทดสอบความไวยาต่อสารต้านจุลชีพในขั้นตอนต่อไป เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าและลดระยะเวลารอคอยเมื่อต้อง
จ าแนกเชื้อร่วมกับการปนเปื้อนของเชื้อที่ไวต่อยา vancomycin 
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การประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสีออร์โธวิวโดยใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
Image Quality of Radiography Orthoview in Osteoarthritis of Knee 

using Suphan Model 4.0 

 
คัชชรินทร์ โค้วสมจีน วท.บ(รงัสีเทคนิค). 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เพ่ือประเมินคุณภาพของภาพถ่ายรั งสีที่ได้

จากการใช้สุพรรณโมเดล4.0 ช่วยถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับการถ่ายภาพด้วยเทคนิคอ่ืน กลุ่มตัวอย่างเป็นภาพถ่ายรังสีที่ได้จากผู้ป่วยที่แพทย์มี
ค าสั่งให้ถ่ายภาพรังสี Knee A.P standing และOrthoview เพ่ือเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2560 จ านวน 35 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   
แสดงด้วยค่าความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ในการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายรังสีที่ได้จากการใช้
สุพรรณโมเดล 4.0 โดยศัลยแพทย์กระดูกจ านวน 3  ท่านใน 7 ประเด็นคุณภาพ 

ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นผลการทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นก่อนน าไปใช้
จริง โดยนายช่างเทคนิค  1 ท่าน และนักรังสีการแพทย์ 2 ท่าน เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยใน
การใช้งานพบว่า คะแนนเฉลี่ย 6 ประเด็นอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.33-4.67 ) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม =4.56, SD.=0.577 จากนั้นน าไปทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นกับโครงกระดูกจริง 6 ภาพโดย
ศัลยแพทย์กระดูก รวม 3 ท่านพบว่า คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพภาพถ่ายรังสีในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(mean=4.51, SD=.0445) ระยะที่ 2 เป็นทดสอบคุณภาพของภาพถ่ายรังสีในผู้ป่วยที่แพทย์มีค าสั่งให้ถ่ายภาพ
รังสี Knee A.P standing และOrthoview เพ่ือเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจ านวน 35 ราย โดยศัลยแพทย์
กระดูกจ านวน 3  ท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพ พบว่าคุณภาพของภาพถ่ายรังสีในภาพรวม มีคุณภาพระดับดี 
ร้อยละ 88.6 (mean=8.86, S.D=.665) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นคุณภาพ 7 ประเด็นพบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 8.27-9.35 ผลการจัดแบ่งคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า คุณภาพ
ภาพถ่ายรังสีอยู่ระดับดี ร้อยละ 90.5 รองลงมา ระดับพอใช้ ร้อยละ 9.5 ไม่พบคุณภาพภาพถ่ายรังสีระดับต้อง
ปรับปรุง เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายพบว่า สุพรรณโมเดล 4.0 มีต้นทุนในการสร้าง 9,690 บาท เมื่อเทียบกับการ
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ใช้การถ่ายภาพออร์โธวิวในราคา 3,500,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการ
ถ่ายภาพรังสี 41 บาท ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ประยุกต์และพัฒนาสุพรรณโมเดล 4.0  เพ่ือใช้ในการ
ถ่ายภาพรังสีในกลุ่มผู้ป่วยโรคความยาวของขาสองข้างไม่เท่ากัน และกระดูกสันหลังคด ต่อไป 
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Image Quality of Radiography Orthoview in Osteoarthritis of Knee 
using Suphan Model 4.0 

Katcharin Kowsomjeen B.Sc. 
Chaophraya Yommaraj Hospital, Suphaburi province 

                                                                                       
Abstract 

The study “Image Quality of Radiography Orthoview in Osteoarthritis of Knee from 
Suphan Model 4.0” was conducted to explore the image quality and cost of radiography 
orthoview, using Supha Model 4.0. Basis of the study were 35 cases of osteoarthritis patients, 
who had Total Knee Arthroplasty (TKA) preparation in Chaophraya Yommaraj Hospital, 
Suphaburi, from April to June 2017. The data consisted of a sample taken from radiographies 
of Knee A.P. standing and orthoview. They were evaluated by three orthopedists. Descriptive 
statistics was used for the analysis of the data, applying seven quality criteria.  

The study was conducted in two phases: a preliminary phase and a study phase. 
The preliminary phase was evaluated by one technician and two radiologists. It tested the 
strength and safety of Suphan Model 4.0. It was found that both strength and safety were good 
by all six criteria (mean 4.33 – 4.67), the total score of strength and safety accordingly had a 
mean of 4.56 and a S.D. of 0.577. The image quality of Suphan Model 4.0, which was evaluated 
by three orthopedists, based on the images of six skeletons. The findings of this evaluation 
indicated a good quality as well. (mean=4.51, S.D=.0445) The second phase tested the image 
quality of Suphan Model 4.0, which was evaluated by three orthopedists, based on the images 
of 35 osteoarthritis patients, who had Total Knee Arthroplasty (TKA) preparation. The findings 
of this evaluation indicated a good quality as well. The percentage of image quality was 88.6 
(mean=8.86, S.D=0.665). The images were good by all seven quality criteria. (mean=8.27-9.35) 
The images were grouped in three quality levels, i.e. good, poor, rejected. 90.5 percent of the 
images were of good quality, 9.5 percent of poor quality. Finally, Suphan Model 4.0 costs 
significantly less than installing an X-ray machine (9’690 vs 3’500’000 Bahts) while the running 
costs of using Suphan Model 4.0 are low as well (one image costs 41 Bahts). 
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1. บทน า 
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประชากร

สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้น
ไปพบได้ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ าหนักตัวที่มากใช้เข่ามาก อาจใช้นานกว่าปกติหรือผิดท่าผู้ที่มี
ภาวะข้อเข่าเสื่อมมากๆ จะมีอาการเจ็บหรือปวด ข้อเข่าผิดรูปข้อฝืดหรือข้อติด เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบัติภารกิจ
ประจ าวันต่างๆท าได้ไม่สะดวกส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (1)ข้อมูลผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีปีงบประมาณ 2555 -
2559 ผู้ป่วยนอก 12,849 ราย, 12,957 ราย, 12,965 ราย, 12,882 ราย และ 12,710 รายตามล าดับ เป็น
ผู้ป่วยใน 271 ราย, 371 ราย, 396 ราย, 426 ราย และ 456 รายตามล าดับ และเข้าการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม 219 
ราย, 347 ราย, 363 ราย, 388 ราย และ 407 ราย ตามล าดับซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเส่ือมนอกจากการตรวจร่างกายแล้วการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นการตรวจเพ่ือ
ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยถ่ายภาพรังสีในท่ายืนรับน้ าหนัก ซึ่งภาพถ่ายจะแสดงว่ามีช่องข้อ
เข่าแคบลงเนื่องจากกระดูกอ่อนที่ผิวข้อถูกท าลายไปเห็นกระดูกงอกที่ขอบข้อ (Osteophytes) ภาพเงากระดูก
ใต้กระดูกอ่อนเข้มขึ้น (Subchondralbone sclerosis) เนื่องจากมีการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ ในรายที่เป็นมาก
ภาพผิวข้อจะขรุขระ พบมีการท าลายกระดูกอ่อนผิวข้อเข้าไปจนถึงกระดูกแข็ง หรือเห็นถุงน้ าในกระดูกใต้
กระดูกผิวข้อ อาจเห็นเศษกระดูกเคลื่อนในข้อ (Loose bony)(2)การถ่ายภาพรังสีข้อเข่าในท่ายืนเพ่ือให้ข้อเข่า
อยู่ในภาวะรับน้ าหนักของร่างกายอย่างเต็มที่ตามสภาพที่เป็นจริงโดยต้องจัดท่าผู้ป่วยถ่ายท่าหน้าตรงของข้อ
เข่าทั้งสองข้างและท่าด้านข้างของข้อเข่าแต่ละข้างการวินิจฉัยจากภาพถ่ายรังสี เพ่ือดูจากความกว้างของ
กระดูกอ่อนระหว่างข้อเข่ารวมทั้งการงอกของกระดูกแต่การจัดท่าโดยให้ผู้ป่วยยืนตรงนิ่งๆอาจท าให้ผู้ป่วย
เจ็บปวดจนยืนนิ่งไม่ไหว การให้ญาติช่วยพยุงตัวผู้ป่วยก็ไม่สะดวกเพราะญาติต้องถอยห่างจากตัวผู้ป่วยเพื่อไม่ให้
บังส่วนที่ถ่ายภาพอีกทั้งท าให้ญาติได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็นนอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของเครื่องเอ็กซเรย์ท้ังแบบ
หลอดแขวนเพดานหรือแบบรางเลื่อนที่ไม่สามารถเลื่อนหลอดเอ็กซเรย์ให้ต่ าลงมาจนถึงระดับพอดีกับหัวเข่า
ของผู้ใหญ่ทั่วไปได้จึงต้องให้ผู้ป่วยยืนบนม้ารองเหยียบเท้าซึ่งเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม (3) ในปีงบประมาณ 
2555 ผู้วิจัยได้คิดค้นและสร้างอุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีข้อเข่าท่ายืนรับน้ าหนักขึ้น เพ่ือน าใช้ในการถ่ายภาพ
รังสีข้อเข่าในผู้ป่วยที่มารับบริการในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าว
มีประสิทธิภาพ ศัลยแพทย์กระดูกสามารถน าไปใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ 

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee arthroplasty: TKA)โดยใช้ข้อเข่า
เทียม (prosthesis) แทน ได้ท ากันอย่างแพร่หลายและได้ผลเป็นที่น่าพอใจปัจจุบันข้อเข่าเทียมที่มีจ าหน่ายมี
ด้วยกันหลายชนิดซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน วิธีการผ่าตัดส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์คล้ายกันซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับข้อเข่าเทียมต่างชนิดกันได้จุดมุ่งหมายของการท าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คือ เพ่ือให้ขามีแนวแกนรับ
แรง (Mechanical axis) กลับมาสู่ภาวะปกติและข้อเข่าเทียมนั้นต้องยึดติดแน่นกับกระดูกและสามารถกระจาย
แรงกดทับที่เกิดขึ้นในข้อกระดูกได้อย่างสม่ าเสมอสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมประกอบด้วย 
5 ประการคือ 

 
1.  การแก้ไขแนวแกนรับแรงของขาให้กลับมาสู่เกณฑ์ปรกติ (Restoration of the mechanical 

axis)  
2.  การท าให้แนวระดับข้อเข่ากลับมาอยู่ที่เดิม (Restoration of the joint line)  
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3.  การจัดสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่า (Balance of the soft tissue)  
4.  การจัดให้ flexion gap และ extension gaps เท่ากัน (Equalization flexion and 

extension gaps)  
5.  การแก้ไขปัญหา Patellofemoral joint alignment (4) 
การวางแผนการผ่าตัดรักษาจ าเป็นต้องใช้ภาพถ่ายรังสีในท่าหน้าหลัง (Anteroposterior) ยืนลง

น้ าหนักบนขาทั้งสองข้าง ภาพรังสีแสดงความยาวข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า เพ่ือดูแนวแกนรับแรงของขา 
ซึ่งมีข้อจ ากัด  คือเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพรังสีดังกล่าวมีราคาแพงมาก ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบสร้างสุพรรณโมเดล 4.0 ใช้กับเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่ถ่ายภาพรังสี Orthoview จุดกึ่งกลางล ารังสีที่ข้อ
สะโพก ข้อเข่าและข้อเท้าแผ่นรับภาพขนาดใหญ่จ านวน 3 ภาพ ถ่ายภาพให้มีส่วนซ้อนทับกันโดยมีการท า
สัญลักษณ์ที่ทึบรังสีเป็นจุดก าหนดในการเชื่อมต่อภาพ (5) เพ่ือให้การเชื่อมภาพที่ช้อนทับกัน ติดสเกลทึบรังสีไม้
บรรทัดความยาว 120 เซนติเมตร บอกรายละเอียดความต่อเนื่องของภาพ Orthoview ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษา
มาก่อน ศัลยแพทย์กระดูกสามารถน าภาพถ่ายรังสีดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการผ่าตัดและการรักษาผู้ป่วย
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสี Orthoview โดยใช้สุพรรณโมเดล 4.0  ภาพรังสีแสดงความยาว
ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า  

2) เพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพรังสี โดยใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview 
กับราคาของเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในถ่ายภาพดังกล่าวด้วยเทคนิคต่างๆ 
 

 
นิยามศัพท์ในการวิจัย 
 สุพรรณโมเดล 4.0 หมายถึง อุปกรณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือช่วยนักรังสีการแพทย์ในการจัดท่าผู้ป่วย ก่อน
ถ่ายภาพรังสี Orthoviewโดยมีการท าสัญลักษณ์ทึบรังสีเป็นจุดก าหนดในการเชื่อมต่อภาพเพ่ือให้ภาพถ่าย
ซ้อนทับกันสนิท และติดสเกลทึบรังสีไม้บรรทัดความยาว 120 เซนติเมตรที่สามารถบอกรายละเอียดความ
ต่อเนื่องของภาพ Orthoview ได้ 
 คุณภาพภาพถ่ายรังสี หมายถึง ภาพถ่ายรังสีที่ช่วยบอกแนวแกนแรงและแนวแกนทางกายวิภาค 
รวมถึงมีการก าหนดแนวกี่งกลางของภาพรังสีได้ถูกต้องตามเทคนิคการถ่ายภาพรังสี มีข้อมูลเพียงพอให้แพทย์
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ได้แก่ ภาพรังสีแสดงความยาวข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อ
เท้า แสดงรายละเอียด Anatomical axis, Mechanical axis ,แสดง Bowing หรือ Abnormal ของ Shaft of 
femur และภาพถ่ายรังสีช่วยบอก Valgus angle ได้ ซึ่งได้จากการประเมินภาพถ่ายรังสีโดยศัลยแพทย์กระดูก
จ านวน 3 ท่าน ใน 7 ประเด็น แบ่งเกณฑ์เป็น 3 ระดับ คือ คุณภาพภาพถ่ายรังสีระดับดี หมายถึง ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพของภาพถ่ายรังสีภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80,  คุณภาพภาพถ่ายรังสีระดับพอใช้ 
หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพของภาพถ่ายรังสีภาพรวมระหว่างร้อยละ 70-79, และคุณภาพ
ภาพถ่ายรังสีระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพของภาพถ่ายรังสีภาพรวมต่ ากว่าร้อย
ละ 70 
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2. วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานรังสีวิทยาประจ าวัน เพ่ือประเมินคุณภาพ ภาพถ่ายรังสี Orthoview ในผู้ป่วยที่แพทย์มีค าสั่งให้
ถ่ายภาพรังสี Knee A.P standing และOrthoview เพ่ือเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราช ที่ได้จากการใช้ สุพรรณโมเดล 4.0 ช่วยจัดท่าในการถ่ายภาพตลอดจนเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับการ
ถ่ายภาพด้วยเทคนิคอ่ืน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ภาพถ่ายรังสี Orthoview ในผู้ป่วยผู้ป่วยที่แพทย์มีค าสั่งให้
ถ่ายภาพรังสี Knee A.P standing และOrthoview เพ่ือเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราชทุกรายในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 โดยใช้สุพรรณโมเดล 4.0 จ านวน 35 ตัวอย่าง   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) อุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview 
ส าหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2) เครื่องเอ็กซเรย์Toshiba รุ่น KXO -80 หมายเลขเครื่อง : 
4KA1132032 kV Max120 mAMax1000  3) แผ่น Detector ขนาดใหญ่ ขนาด 38.4 x 46 cm.  ขนาดแผ่น
รับภาพ  35.4 x 43 cm. 4) แบบประเมินความคิดเห็นต่อเครื่องถ่ายภาพสุพรรณโมเดล 4.0 ของช่างเทคนิค
และนักรังสีการแพทย์ 5) แบบประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสี ที่ใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ช่วยในการถ่ ายภาพโครง
กระดูกอาจารย์ใหญ่โดยศัลยแพทย์กระดูกเป็นผู้ประเมิน และ 6) แบบประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสี ที่ใช้
สุพรรณโมเดล 4.0 ช่วยในการถ่ายภาพรังสี Orthoview ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยศัลยแพทย์กระดูกเป็นผู้
ประเมิน ซึ่งอุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0  ได้ผ่านการประเมินด้านโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การเคลื่อนย้าย/ความสะดวกในการใช้งาน และมาตรวัดที่เที่ยงตรง จากนายช่างเทคนิคช านาญงานด้าน
เครื่องมือแพทย์ 1 ท่าน และนักรังสีการแพทย์ จ านวน 2 ท่าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 91.2) จากการทดลองใช้อุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0 กับอาจารย์ใหญ่เพ่ือประเมินความ
เชื่อมต่อของภาพและรายละเอียดความต่อเน่ืองของภาพ จากภาพถ่ายรังสี Orthoview กับโครงกระดูกของ
อาจารย์ใหญ่ จ านวน 6 ภาพ โดยศัลยแพทย์กระดูก 3 ท่าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 90.2) 
 ในการศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบและสร้างสุพรรณโมเดล4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 8 ขั้นตอนหลัก ตามล าดับดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการสร้าง 
สุพรรณโมเดล4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview  ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลประกอบในการสร้างข้อมูลผู้ป่วย และการถ่ายภาพรังสี  Orthoview ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบอุปกรณ์ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ประกอบกับเคร่ืองเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มาวางแผนการออกแบบสุพรรณโมเดล4.0
ถ่ายภาพรังสี Orthoview ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดสร้างอุปกรณ์ ด าเนินการสร้างสุพรรณโมเดล4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview ของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชตามแบบท่ีก าหนด ใช้เวลาในการสร้างอุปกรณ์ในเดือน มีนาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 4 ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก 
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช หมายเลข  YM 023/2560    
 ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นก่อนน าไปใช้จริง ในขั้นตอนนี้ประเมินความคิดเห็นในส่วน
โครงสร้างสุพรรณโมเดล 4.0  ดังนี้  1) ประเมินความม่ันคงแข็งแรง ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ความ
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ปลอดภัย และความสวยงามของอุปกรณ์โดยนายช่างเทคนิคผู้มีความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์ 1 ท่าน และนัก
รังสีการแพทย์ 2 ท่าน และ 2) ประเมินความเชื่อมต่อของภาพและรายละเอียดความต่อเนื่องของภาพรังสี จาก
ภาพถ่ายรังสี Orthoview กับโครงกระดูกของอาจารย์ใหญ่โดยศัลยแพทย์กระดูก 3 ท่าน 
 ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้อุปกรณ์จริง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้ป่วยที่แพทย์มี
ค าสั่งให้ถ่ายภาพรังสี Knee A.P standing และOrthoview เพ่ือเตรียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2560 จ านวน 35 ตัวอย่าง จากนั้นประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสี 7 ประเด็นโดยศัลยแพทย์
กระดูก 3  ท่าน 
 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลังจากทดลองใช้ 
สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ได้ภาพถ่ายรังสีทั้งหมด 35 ตัวอย่าง 
ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของสุพรรณโมเดล 4.0 โดยให้ศัลยแพทย์กระดูกจ านวน 
3  ท่าน ประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสี 35 ตัวอย่าง และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพรังสีต่อผู้ป่วย 1 
ราย โดยใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoviewกับราคาของเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
ในถ่ายภาพดังกล่าวด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะด าเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม 2560 
 
 ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการศึกษา ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้ งหมด มาสรุปผลการศึกษาว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ อย่างไรและสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม-
ธันวาคม 2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) แสดงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส าหรับการหาคุณภาพองภาพถ่ายรังสีที่ได้จากการใช้สุพรรณโมเดล 4.0 โดยศัลยแพทย์
กระดูกจ านวน 3 ท่านเป็นผู้ประเมิน 
 
3. ผลการศึกษา 

1.  อุปกรณ์สุพรรณโมเดล4.0ถ่ายภาพรังสี Orthoview ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1: ภาพอุปกรณ์และจ าลองการจัดท่าโดยใช้สุพรรณโมเดล4.0 ถ่ายภาพรังสี Orthoview 

 ต้นทุนในการสร้างสุพรรณโมเดล 9,690 บาท 
2.  ผลการทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นก่อนน าไปใช้จริง  จากการประเมินความคิดเห็นในส่วน

โครงสร้างสุพรรณโมเดล 4.0 โดยนายช่างเทคนิค  1 ท่าน และนักรังสีการแพทย์ 2 ท่าน และ ศัลยแพทย์
กระดูก 3 ท่าน พบว่า 

2.1  ผลการประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย ของสุพรรณโมเดล 4.0 โดยช่างเทคนิค
และนักรังสีการแพทย์ (ในส่วนของความปลอดภัยของผู้ป่วยกรณี เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง หากผู้ป่วยล้มจาก
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การก้าวขึ้น Model หรือตัว Model เอียงหรือล้มแล้วผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการการ
รักษาโดยไม่คิดมูลค่า  และชดเชยรายได้ที่สูญเสียไประหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึน  และใน
ส่วนการรักษาพยาบาลเข้าสู่กระบวนการจัดการความเสี่ยงจากการให้บริการของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช)  
 จากการประเมินผลการทดลองใช้อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยช่างเทคนิคและนักรังสีการแพทย์ รวม 3 
ท่านพบว่า  สุพรรณโมเดล 4.0 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับดี (mean=4.56 SD.=0.577) คะแนนเฉลี่ยราย
ด้านอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33-4.67 ดังตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย ของ สุพรรณโมเดล 4.0  โดยช่างเทคนิคและนัก
รังสีการแพทย์ (n=3) 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ราย)  

X  
 

SD 
 

แปลผล เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย     
ปานกลาง 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  วัสดุที่น ามาประดิษฐ์สุพรรณโมเดล 4.0  
   มีความคงทนและเหมาะสม 

2 1 - - - 4.67 0.577 ดี 

2.  รูปแบบอุปกรณส์ุพรรณโมเดล มีความสวยงาม 2 1 - - - 4.67 0.577 ด ี
3.  มีความปลอดภัยในการใช้งาน 2 1 - - - 4.67 0.577 ด ี
4.  มีความมั่นคงแข็งแรง 1 2 - - - 4.33 0.577 ด ี
5.  มีความสะดวกในการใช้งานและการเคลื่อนย้าย 1 2 - - - 4.33 0.577 ด ี
6.  มีสเกลมาตรวดัที่เที่ยงตรง 2 1 - - - 4.67 0.577 ด ี

รวม 4.56 0.577 ดี 
 
2.2  ผลการประเมินภาพถ่ายรังสีทดลองโดยศัลยแพทย์กระดูกเป็นผู้ประเมิน  

   จากการประเมินผลการทดลองใช้อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนกับโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ 6 ภาพโดย
ศัลยแพทย์กระดูก รวม 3 ท่านพบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดี (mean=4.51, SD.=.0445) 
คะแนนเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.28 - 4.72  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินภาพถ่ายรังสีที่ได้จากการใช้สุพรรณโมเดล 4.0 ช่วยถ่ายภาพโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ โดย
ศัลยแพทย์กระดูก (n=6)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ราย)  

X  
 

SD 
 

แปลผล เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เห็นดว้ย     
ปานกลาง 

ไม ่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เทคนิคการเชื่อมต่อภาพ         
1.การซ้อนทับสนิทกันของ Marker 8 8 2 - - 4.33 0.686 ดี 
2.ความต่อเชื่อมของแนวกระดูกเป็นแนวเดียวกัน 7 9 2 - - 4.28 0.669 ดี 
3.สเกลไม้บรรทัดมีความต่อเนื่องตลอดความยาว 9 6 3 - - 4.33 0.767 ดี 
รายละเอียดของภาพ Orthoview         
1.ความถูกต้องของ Position 13 5 - - - 4.72 0.461 ดี 
2.ความชัดเจนของภาพ (Sharpness) 13 4 1 - - 4.67 0.594 ดี 
3.รายละเอียดของภาพ (Resolution) 13 5 - - - 4.72 0.461 ดี 

รวม 4.51 0.445 ดี 
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และนักรังสีการแพทย์ 2 ท่าน  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับดี (mean=4.56 SD.=0.577) คะแนน
เฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 -4.67  การทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นกับโครง
กระดูกอาจารย์ใหญ่ 6 ภาพโดยศัลยแพทย์กระดูก รวม 3 ท่านพบว่า คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพภาพถ่ายรังสี   
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (mean=4.51, SD.=.0445) คะแนนเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง  4.28-4.72.3 การประเมินภาพถ่ายรังสีศัลยแพทย์กระดูกจ านวน 3 ท่าน พบว่าคุณภาพของภาพถ่าย
รังสีในภาพรวม มีคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 8.86 หรือร้อยละ 88.6 และเม่ือพิจารณารายข้อในรายการ
ประเมินพบว่า แต่ละข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.27-9.35 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการแบ่งเกณฑ์
ระดับคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเป็น 3 ระดับ พบว่า คุณภาพภาพถ่ายรังสีอยู่ระดับดี ร้อยละ 90.5 รองลงมา 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 9.5 ไม่พบคุณภาพภาพถ่ายรังสีระดับต้องปรับปรุง การเปรียบคุณภาพของเทคนิคการ
ถ่ายภาพรังสี Orthoview โดยการถ่ายภาพรังสีด้วยสุพรรณโมเดล 4.0 การก าหนดจุดต าแหน่งกึ่งกลางล ารังสีที่
ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อท้าได้ถูกต้องตรงตามต าแหน่งหลักการการถ่ายภาพ มีการเชื่อมต่อภาพจากการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 2011 3Q as Console Advance V6.1 ส่วนเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลเครื่องหมายการค้า
cannon ก าหนดจุดกึ่งกลางล ารังสีที่ข้อข้อเข่า เอียงหลอดเอกซเรย์ทางศีรษะเพ่ือถ่ายภาพข้อสะโพก และเอียง
หลอดเอกซเรย์ไปทางเท้าเพ่ือถ่ายภาพข้อเท้า โดยใช้โปรแกรมส าเร็จแสดงผลการเชื่อมต่อภาพได้ทันที  แต่
ภาพรังสีพบdistortionของกระดูกต้นขาส่วนของข้อสะโพก และกระดูกขาส่วนของข้อเท้า ส่งผลต่อการก าหนด
จุดในการวัดแนวแกนและมุม ข้อแนะน าในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ความยาวของขาสองข้างไม่เท่ากัน(Leg Length Discrepancy ;LLD) สิ่งที่ต้องค านึงปัญหาการขยายของภาพ
จะส่งผลต่อการวัดความยาวของขา และน าไปใช้ในการถ่ายภาพรังสี Whole Spine ในการวินิจฉัยโรคกระดูก
สันหลังคด(Scoliosis) 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท. โรคข้อเข่าเสื่อม[อินเตอร์เน็ต]. 2558. [สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2560]. 
แหล่งข้อมูล: 
http://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/files/public/file/pdf/knee_book_0.pdf 

2. Thaihealthlife. ข้อเข่าเสื่อม. [อินเตอร์เนต]. 2558. [สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559]. แหล่งข้อมูล: 
http://thaihealthlife.com/%e0%....a1/ 

3. มาลินี  ธนารุณ, จิรานันท์ สมศรี, ณัฐพร ชูไว และ มนัญญา พลจังหรีด. ผลการพัฒนาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพ่ือจัดท่าถ่ายภาพรังสีของกระดูกข้อเข่าในท่ายืนด้วยระบบไฮโดรลิก. พุทธชินราชเวช
สาร 2553;27:186-97. 

4. วัชระ วิไลรัตน์.เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า. [อินเตอร์เนต] .[สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560]. 
แหล่งข้อมูล: http://ortho.md.chula.ac.th/student/SHEET/cknee-va.pdf 

5. Fujifilm. FUJI COMPUTED RADIOGRAPHY CR Console AUTOMATIC IMAGE STITCHING 
SOFTWARE OPERATION MANUAL. 9th Edition. Tokyo: Fujifilm Corporation; 2010. 

6. อารี ตนาวลี. ความรู้เรื่องข้อเข่าปกติและข้อเข่าเสื่อมส าหรับประชาชนทั่วไป. [อินเตอร์เนต]. 2556. 
[สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2559].แหล่งข้อมูล: http://www.orthochula.com/index.php/เกี่ยวกับ
ข้อเข่าปกติและข้อเข่าเสื่อม./html. 

7. ไพศาล หวังพานิช. วิธีการวิจัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: กรุงเทพมหานคร, 2531



34 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

การศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่างที่เตรียมในการควบคุมคุณภาพ                 
Inter laboratory comparison รายการทดสอบ POCT-Glucose, Urine Protein/Sugar                 

และ Urine hCG  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
( Homogeneity and stability study of samples prepared in quality control inter 

laboratory comparison for POCT-glucose, urine protein/sugar and urine hCG  in primary 
care unit network in Ban Dung District : Udonthani Province ) 

 
นายเตชินท์ วิชาศรี  นักเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย R2R นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่าง

ที่เตรียมในการควบคุมคุณภาพ Inter laboratory comparison รายการทดสอบ POCT-Glucose, Urine 
Protein/Sugar และ Urine hCG เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นการ
เตรียมตัวอย่างคุณภาพ คือ 1) POCT-Glucose โดยแยกตัวอย่าง Red cells กับ Glucose solution ออกจาก
กันเพ่ือยับยั้งปฏิกิริยา glycolysis เก็บรักษาที่สภาวะ 2-8 oC และจะผสมกันก่อนท าการทดสอบทันที และ    
2) Urine protein 3) Urine glucose และ 4) Urine hCG ในปัสสาวะ โดยผสมตัวอย่าง Serum/Plasma, 
สาระละลาย Glucose เข้มข้น และ ตัวอย่างปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ ตามล าดับ ซึ่งมี 0.85% NSS เป็นตัวท า
ละลาย เก็บรักษาที่สภาวะ –20 oC  โดยสุ่มตัวอย่างที่เตรียมมา 5 ชุดๆ ละ 4 ซ้ า ในเวลาเดียวกันเพ่ือทดสอบ
ความเป็นเนื้อเดียวกัน และทดสอบวันละ 1 ชุด เป็นเวลา  10 วัน เพ่ือทดสอบความคงตัว โดยใช้สถิติ mean 
SD CV และร้อยละ 

จากผลการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกัน พบว่าตัวอย่างที่เตรียมส าหรับการทดสอบ 1) POCT-Glucose 
2) Urine protein และ 3) urine glucose ได้ค่า CV 1.86%, 8.8% และ 2.66% ตามล าดับ  4) urine hCG 
ตัวอย่างให้ผลเชิงคุณภาพเหมือนกันร้อยละ 100 และการทดสอบความคงตัว 10 วัน พบว่าตัวอย่างท่ีเตรียม
ส าหรับการทดสอบ 1) POCT-Glucose ได้ค่า CV 0.65 % และ 2) Urine Protein, 3) Glucose และ 4) 
Urine hCG ให้ผลเชิงคุณภาพเหมือนกันร้อยละ 100 ดังนั้นตัวอย่างที่เตรียมด้วยวิธีที่ศึกษานี้สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างเพ่ือทดสอบ Inter laboratory comparison ในเครือข่ายห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอ
บ้านดุง ที่สามารถด าเนินการทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันหลังเตรียมตัวอย่างได้ 
 
ค าส าคัญ : การควบคุมคุณภาพ, ความเป็นเนื้อเดียวกัน, ความคงตัว 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
เนื่องจากในปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ขยายไปสู่ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะ

สถานพยาบาลที่อยู่ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือแม้แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) โดยพื้นที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 15 แห่ง และศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองอีก 1 แห่ง ล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตอบสนอง
นโยบายสุขภาพเชิงรุกของภาครัฐ  เป็นรายการตรวจอย่างง่าย ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดจาก
ปลายนิ้ว (POCT-Glucose)  การตรวจหาการตั้งครรภ์ (Pregnancy test หรือ Urine hCG)  การตรวจหา
โปรตีนไข่ขาวและกลูโคส (Urine Protein/Glucose) ในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 

การประกันคุณภาพของการทดสอบ ที่ต้องครอบคลุมทั้งความถูกต้อง และแม่นย าของผลการทดสอบ 
โดยการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality control; IQC) เป็นการประกันความแม่นย า (Precision) 
และการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ( Inter-laboratory comparison ) เป็นการยืนยัน
ความถูกต้อง (Accuracy) โดยกิจกรรมประกันคุณภาพดังกล่าวพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ต้องเป็นผู้
จัดหาให้  ส าหรับสารควบคุมคุณภาพภายใน (IQC material) ที่จัดหาให้ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่วนมาก
ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการกลางจึงไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม ส่วนตัวอย่างส าหรับทดสอบ Inter-laboratory 
comparison ต้องจัดซื้อเพ่ิมและมีราคาค่อนข้างแพง  ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบ Inter-
laboratory comparison ขึ้นมาใช้เอง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานลด
ต้นทุนในส่วนได้ โดยการเตรียมตัวอย่างที่จ าเป็นส าหรับรายการทดสอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทั้ง 16 แห่ง ได้แก่ POCT-Glucose, Urine hCG, Urine Protein/Glucose (Dipstick) 

 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาความความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่างที่เตรียมในการควบคุมคุณภาพ 
Inter laboratory comparison รายการทดสอบ POCT-Glucose, Urine Protein/Sugar และ Urine hCG 
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
3. กรอบแนวคิด  

การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด ส าหรับการเตรียมตัวอย่างที่ง่ายและสามารถเตรียมได้เองใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วไป เนื่องจากใช้ตัวอย่างที่เหลือทิ้งหลังการตรวจวิเคราะห์ หรือสามารถสามารถ
หาได้จากหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในโรงพยาบาล 

แนวคิด คือ 1) การเตรียมตัวอย่างทดสอบ POCT-Glucose ที่ใกล้เคียงหยดเลือดจากปลายนิ้วมาก
ที่สุดและสามารถยับยั้งปฏิกิริยา glycolysis ได้โดยแยก red cells กับ glucose solution ออกจากกันและจะ
ผสมกันก่อนทดสอบทันที 2) การเตรียมตัวอย่างทดสอบส าหรับ Urine Protein, Glucose และ hCG ทั้ง 3 
analytes ให้อยู่ในตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้วิธีค านวณความเข้มข้นในการเตรียมสารละลายโดยใช้สูตร 
C1V1=C2V2 ทั้งนี้ผู้เตรียมสามารถออกแบบและก าหนดความเข้มข้นของตัวอย่างตามต้องการได้ 
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4. วัสดุและระเบียบวิธีวิจัย  
การเตรียมตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ มีทั้งหมด 4 รายการทดสอบ ได้แก่ 1) การเตรียมตัวอย่างทดสอบ 

POCT-Glucose ด้วยเครื่อง Accu CHEK Performa ตัวอย่างการค านวณดังตารางที่ 1 โดยใช้ 0.85%NSS 
เป็นตัวท าละลายใน Glucose solution:R1 และมี Red cell concentrate:R2 เป็นตัวก าหนดค่า hematocrit 
ในตัวอย่างก่อนการทดสอบ  2) และ 3) การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Urine Protein และ Urine Glucose 
ตามล าดับ โดยใช้ชุดทดสอบ SD UroColor 2 (Protein & Glucose) ตัวอย่างการค านวณดังตารางท่ี 2 และใช้ 
0.85%NSS เป็นตัวท าละลาย 4) การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Urine hCG ด้วยชุดทดสอบ WH-Accu test 
(immunochromatography, rapid test) โดยใช้ 0.85%NSS เป็นตัวท าละลายดังตารางที่ 3  

 
ตารางท่ี 1 : การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Inter-laboratory comparison ส าหรับการทดสอบ POCT-
Glucose  3 ระดับความเข้มข้น (ค่าค านวณ) 

ตัวอย่างท่ี ปริมาตร R1 (µL) 
1000 mg/dL Glucose 

ปริมาตร R2 (µL) 
Red cell conc. 

ความเข้มขน้ 
ที่ค านวณ 

Level 1 25 250 90 mg/dL 
Level 2 100 250 286 mg/dL 
Level 3 200 250 444 mg/dL 

 
ตารางท่ี 2 : การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Inter-laboratory comparison ส าหรับการทดสอบ Urine 
Protein/Glucose 3 ระดับความเข้มข้น (ค่าค านวณ) 

รายละเอียด ตัวแปร ตัวอย่างท่ี 1 
(Level 1) 

ตัวอย่างท่ี 2 
(Level 2) 

ตัวอย่างท่ี  
3 (Level3) 

Glucose Conc. 
50,000 mg/dL 

C1 
(Glucose) 20  (µL) 100 (µL) 200 (µL) 

Plasma 
6.0 g/dL 

C1 
(Total 

Protein) 
50 (µL) 500 (µL) 1,667 (µL) 

0.9%NSS ตัวท าละลาย 9,930 (µL) 9,400 (µL) 8,133 (µL) 

Total Vol. V2 10,000 (µL) 10,000 (µL) 10,000 
(µL) 

ความเข้มข้น 
ที่คาดหวังโดยประมาณ 

 
Glucose 

100 mg/dL 
Protein 30 

mg/dL 

Glucose 
500 mg/dL 

Protein 
300 mg/dL 

Glucose 
1000 

mg/dL 
Protein 
1000 

mg/dL 
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ตารางท่ี 3 : การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Inter-laboratory comparison ส าหรับการทดสอบ Urine hCG  3 
ระดับความเข้มข้น (ค่าค านวณ) 

รายละเอียด ตัวอย่างท่ี 1 
(Level 1) 

ตัวอย่างท่ี 2 
(Level 2) 

ตัวอย่างท่ี  3 
(Level 3) 

hCG (60,000 mIU/mL) 10 (µL) 20 (µL) 200 (µL) 
0.9%NSS 9,990 (µL) 9,980 (µL) 9,800 (µL) 
Total Vol. 10,000 (µL) 10,000 (µL) 10,000 (µL) 

ความเข้มข้นที่ค านวณได ้
hCG 60  
mIU/mL 

hCG 120 mIU/mL 
hCG 1,200  
mIU/mL 

 

การเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบ Inter-laboratory comparison อาศัยหลักการที่ว่า ตัวอย่าง
ทดสอบควรมีความใกล้เคียงเสมือนตัวอย่างผู้ป่วยจริง และผู้เตรียมสามารถออกแบบหรือก าหนดความเข้มข้น
ของสารที่ต้องการตรวจวัดได้ตามที่ผู้เตรียมต้องการ โดยอาศัยสูตรค านวณเรื่อง “การเตรียมสารละลาย” C1V1 
= C2V2 เมื่อ V1,V2 คือ volume ของสารละลายก่อนเตรียมและหลังเตรียม C1,C2 คือ concentration ของ
สารละลายก่อนเตรียมและหลังเตรียมตามล าดับ เมื่อเตรียมสารละลายให้ได้ตามเข้มข้นที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) ของสารโดยทดสอบซ้ าๆ ในเวลาใกล้เคียงกัน และท า
การทดสอบความคงตัวของตัวอย่าง (stability) โดยการทดสอบวันต่อวัน (between-run) จนครบ 10 วัน 
ยกเว้น Urine hCG ทดสอบถึง 30 วัน ซ่ึงรายการทดสอบ POCT-Glucose, Urine Protein และ Urine 
Glucose ใช้วิธีค านวณหา Mean, SD และ CV หากเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ (qualitative) เช่น Urine 
hCG ให้หาร้อยละของผลการทดสอบที่เหมือนกันโดยการ grading ความเข้มของแถบปฏิกิริยาสารที่ต้องการ
ตรวจวัด (T-band) เทยีบกับแถบควบคุม (C-band) 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่เตรียมข้ึนเองส าหรับการทดสอบ POCT-Glucose ยอมรับความเป็น
เนื้อเดียวกันโดยตัวอย่างที่สุ่มทดสอบทั้งหมด 5 ชุดๆ ละ 4 ซ้ า (รวม 20 ผลการทดสอบ) โดยได้ค่า CV อยู่
ระหว่าง 0.38-1.86 % (< 5%) และมีความเป็นคงตัวได้นานกว่า 10 วัน โดยได้ค่า CV 0.17-0.65% (<5%)  
ดังตารางที่ 4  และการศึกษาความคงตัวของตัวอย่างใน 10 วันพบว่าค่า CV อยู่ระหว่า 0.17-0.65% (<5%) 
 

ตารางที่ 4 : ผลการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่างทดสอบ POCT-Glucose 3 
ระดับความเข้มข้นด้วยเครื่อง Accu-Chek Perfoma  

การศึกษา N MEAN (mg/dL) SD (mg/dL) %CV 
Homogeneity study  
POCT-Glucose Level 1 20 98.7 1.84 1.86 
POCT-Glucose Level 2 20 299.3 2.30 0.77 
POCT-Glucose Level 3 20 460.1 1.76 0.38 
Stability study 
POCT-Glucose Level 1 10 98.9 0.60 0.65 
POCT-Glucose Level 2 10 299.6 1.10 0.38 
POCT-Glucose Level 3 10 459.7 0.80 0.17 

 
 

ตารางท่ี 3 : การเตรียมตัวอย่างทดสอบ Inter-laboratory comparison ส าหรับการทดสอบ Urine hCG  3 
ระดับความเข้มข้น (ค่าค านวณ) 

รายละเอียด ตัวอย่างท่ี 1 
(Level 1) 

ตัวอย่างท่ี 2 
(Level 2) 

ตัวอย่างท่ี  3 
(Level 3) 

hCG (60,000 mIU/mL) 10 (µL) 20 (µL) 200 (µL) 
0.9%NSS 9,990 (µL) 9,980 (µL) 9,800 (µL) 
Total Vol. 10,000 (µL) 10,000 (µL) 10,000 (µL) 

ความเข้มข้นที่ค านวณได ้
hCG 60  
mIU/mL 

hCG 120 mIU/mL 
hCG 1,200  
mIU/mL 

 

การเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบ Inter-laboratory comparison อาศัยหลักการที่ว่า ตัวอย่าง
ทดสอบควรมีความใกล้เคียงเสมือนตัวอย่างผู้ป่วยจริง และผู้เตรียมสามารถออกแบบหรือก าหนดความเข้มข้น
ของสารที่ต้องการตรวจวัดได้ตามที่ผู้เตรียมต้องการ โดยอาศัยสูตรค านวณเรื่อง “การเตรียมสารละลาย” C1V1 
= C2V2 เมื่อ V1,V2 คือ volume ของสารละลายก่อนเตรียมและหลังเตรียม C1,C2 คือ concentration ของ
สารละลายก่อนเตรียมและหลังเตรียมตามล าดับ เมื่อเตรียมสารละลายให้ได้ตามเข้มข้นที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) ของสารโดยทดสอบซ้ าๆ ในเวลาใกล้เคียงกัน และท า
การทดสอบความคงตัวของตัวอย่าง (stability) โดยการทดสอบวันต่อวัน (between-run) จนครบ 10 วัน 
ยกเว้น Urine hCG ทดสอบถึง 30 วัน ซ่ึงรายการทดสอบ POCT-Glucose, Urine Protein และ Urine 
Glucose ใช้วิธีค านวณหา Mean, SD และ CV หากเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ (qualitative) เช่น Urine 
hCG ให้หาร้อยละของผลการทดสอบท่ีเหมือนกันโดยการ grading ความเข้มของแถบปฏิกิริยาสารที่ต้องการ
ตรวจวัด (T-band) เทยีบกับแถบควบคุม (C-band) 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่เตรียมข้ึนเองส าหรับการทดสอบ POCT-Glucose ยอมรับความเป็น
เนื้อเดียวกันโดยตัวอย่างที่สุ่มทดสอบทั้งหมด 5 ชุดๆ ละ 4 ซ้ า (รวม 20 ผลการทดสอบ) โดยได้ค่า CV อยู่
ระหว่าง 0.38-1.86 % (< 5%) และมีความเป็นคงตัวได้นานกว่า 10 วัน โดยได้ค่า CV 0.17-0.65% (<5%)  
ดังตารางที่ 4  และการศึกษาความคงตัวของตัวอย่างใน 10 วันพบว่าค่า CV อยู่ระหว่า 0.17-0.65% (<5%) 
 

ตารางที่ 4 : ผลการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวของตัวอย่างทดสอบ POCT-Glucose 3 
ระดับความเข้มข้นด้วยเครื่อง Accu-Chek Perfoma  

การศึกษา N MEAN (mg/dL) SD (mg/dL) %CV 
Homogeneity study  
POCT-Glucose Level 1 20 98.7 1.84 1.86 
POCT-Glucose Level 2 20 299.3 2.30 0.77 
POCT-Glucose Level 3 20 460.1 1.76 0.38 
Stability study 
POCT-Glucose Level 1 10 98.9 0.60 0.65 
POCT-Glucose Level 2 10 299.6 1.10 0.38 
POCT-Glucose Level 3 10 459.7 0.80 0.17 
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การทดสอบ Urine Protein กับตัวอย่างที่เตรียมโดยเลือกตัวอย่าง Level 1 ผลการทดสอบความเป็น
เนื้อเดียวกันด้วยเครื่อง Beckman Coulter LX 20 Pro ได้ค่า CV 8.8% (>5%) ท าให้ไม่ยอมรับความเป็นเนื้อ
เดียวกันในเชิงปริมาณ แต่ได้มีการทดสอบเชิงคุณภาพด้วยชุดทดสอบ SD URO Color 2p ให้ผลการทดสอบ 
Protein = 1+ ทุกหลอดตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นตัวอย่างทดสอบนี้มีความเป็นเนื้อเดียวกันที่ยอมรับ
เฉพาะการทดสอบเชิงคุณภาพเท่านั้น  ส่วนการทดสอบความคงตัวของ Urine Protein ด้วยเครื่อง Beckman 
Coulter LX 20 Pro ได้ค่า CV 10.17% (>5%) ซึ่งเกินเกณฑ์การยอมรับในเชิงปริมาณเช่นกัน แต่ผลการ
ทดสอบเชิงคุณภาพด้วยชุดทดสอบ SD URO Color 2p ให้ผลการทดสอบ Protein = 1+ ทุกหลอดตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นตัวอย่างทดสอบนี้มีความคงตัวภายใน 10 วันที่ยอมรับเฉพาะการทดสอบเชิงคุณภาพ
เท่านั้น (ดูตารางที่ 5) 

การทดสอบ Urine Glucose ตัวอย่างที่เตรียมโดยเลือกตัวอย่าง Level 1 การทดสอบยอมรับ
ความเป็นเนื้อเดียวกันได้ค่า CV 2.66% (<5%) และยอมรับความคงตัวภายใน 10 วัน โดยได้ค่า CV  3.53% 
(<5%) (ดูตารางที่ 5) 

 
ตารางที่  5  : ผลการทดสอบความเป็นเนื้ อ เ ดียวกันและความคงตัวของตัวอย่ างทดสอบ Urine 
Protein/Glucose จากตัวอย่าง Level 1 

ตัวอย่าง
ทดสอบ 

Urine Protein 
By LX 20 Pro 

Urine Protein 
By SD UroColor 2 

Urine Glucose 
By LX 20 Pro 

Urine Glucose 
By SD UroColor2 

Homogene
ity of 
Level 1 

Mean=35.9 mg/dL 
SD=3.16 mg/dL 
CV=8.8 % 
N=20 

1+  
(N=20,100%) 
(30-99 mg/dL) 

Mean=106.3 
mg/dL 
SD=2.83 mg/dL 
CV=2.66 % 
N=20 

1+  
(N=20,100%) 
(100-250 mg/dL) 

Stability of  
Level 1 

Mean=36.2 mg/dL 
SD=3.68 mg/dL 
CV=10.17 % 
N=10 

1+  
(N=10,100%) 
(30-99 mg/dL) 

Mean=107.5 
mg/dL 
SD=3.80 mg/dL 
CV=3.53 % 
N=20 

1+  
(N=10,100%) 
(100-250 mg/dL) 

การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่างทดสอบ Urine hCG ผลจากการสุ่มทดสอบกับชุดตรวจ 
WH-Accu test  Level ละ 3 ตัวอย่างพบว่า Level 1 ให้ผล 1+ เท่ากันทั้ง 3 หลอด Level 2 ให้ผล 2+ 
เท่ากันทั้ง 3 หลอด และ Level 3 ก็ให้ผล 4+ เท่ากันท้ัง 3 หลอด คิดเป็นความสอดคล้องร้อยละ 100 ดัง
ตารางที่ 6 และตัวอย่างที่เตรียมมีความคงตัวในการทดสอบภายใน 10 วัน ที่สภาวะ 2-8 oC และมากกว่า 30 
วัน ที่สภาวะ -20 oC ดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 6 : ผลการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน Urine hCG จากตัวอย่าง 3 ระดับความเข้มข้น 
ผลการทดสอบ หลอดที่ 1 หลอดที ่2 หลอดที่ 3 

ILC : Urine hCG Level 1 1+ 1+ 1+ 
ILC : Urine hCG Level 2 2+ 2+ 2+ 
ILC : Urine hCG Level 3 4+ 4+ 4+ 
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ตารางท่ี 7 : ผลการทดสอบความคงตัวของ Urine hCG จากตัวอย่าง Level 1 ทดสอบภายใน 30 วันที่สภาวะ 
2-8 oC และ -20 oC 

Day 0 1 3 5 7 10 15 30 
Result 2-8 oC 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ W+ W+ 

Result -20 oC 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 
 

ในการเตรียมตัวอย่างเพ่ือให้ได้คุณภาพของตัวอย่างที่เหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างทดสอบ Inter-
laboratory comparison ควรมีกระบวนการการเตรียมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17043 แต่ด้วยข้อจ ากัด
ของต้นทุนและงบประมาณ การเตรียมตัวอย่างแบบ in-house จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ผู้เตรียมต้องมีความ
เข้าใจวิธีเตรียม การค านวณความเข้มข้น และแหล่งที่มาของ analyte ที่ใช้ในการทดสอบ 

การเตรียมตัวอย่าง POCT-Glucose เพ่ือให้ได้ตัวอย่างเป็นเลือดครบส่วน (whole blood) และไม่
ต้องใช้สารยับยั้ง glycolysis จึงเป็นเงื่อนไขท่ีต้องแยก Glucose solution ออกมากจาก Red cell และจะเติม
ลงไปก่อนที่จะทดสอบเท่านั้น การปั่นล้าง Glucose ออกไป  Red cell solution จึงเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน 
และต้องมีความระมัดระวังในเร่ืองของ bacterial contaminate ขณะเตรียม แม้จะไม่สามารถท าให้ sterile 
ได้ก็ระวังให้ได้มากที่สุด 

การส่งตรวจยืนยันระดับ Urine hCG เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้รู้ความเข้มข้นของ hCG ที่แท้จริง
ก่อนน ามาเป็นสารตั้งต้นในการเตรียม Diluted hCG ในระดับความเข้มข้นที่ต้องการได้อย่างแม่นย า 

การเตรียมตัวอย่างเพ่ือทดสอบ Inter-laboratory comparison ขึ้นมาใช้งานเองเป็นการประหยัด
ต้นทุนอย่างมาก ยกตัวอย่างราคาค่าสมัครสมาชิก EQA ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ค่าสมัคร
รายปี 500 บาท/แห่ง อ าเภอบ้านดุงมีจ านวนสมาชิก รพ.สต. 16 แห่ง จะใช้เงินในการสมั คร 8000 บาท/ปี 
และรายการทดสอบที่เปิดให้บริการของศูนย์วิทย์ฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกรายการทดสอบที่ รพ.สต. เปิดให้บริการ
อีกด้วย 
 
6. การผลงานวิจัยไปใช้กับพื้นที่  

การศึกษานี้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบ Inter-laboratory comparison 
ในเครือข่ายห้องปฏิบัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คปสอ.บ้านดุง ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2559 – ปัจจุบัน รวมเป็น
การเตรียมตัวอย่างทั้งหมด 7 ครั้ง  ประเมินผลการทดสอบของสมาชิกเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 

งานวิจัยนี้ท าให้มั่นใจว่า ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบส าหรับสมาชิกยังสามารถใช้ได้หากท าการทดสอบภายใน
ระยะเวลา 10 วัน โดยการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนทดสอบไว้ที่ 2-8 oC 
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การพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน 
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง 

 

Development of start up “Boonphala ISO 15189”Identity system sustainable quality 
documenent,Medical laboratory network 21; Crown Prince Hospital. 

 
 

ที่ปรึกษาวิจัย : วสุอนันต์ ทองดี1,ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล2,อนุพงษ์ จันทรศิริ3,จิราภรณ์ เกตุดี4,กานต์ ยงศิริวิทย์5,
ธรรณพ อารีพรรค6,บุญนิภา สงคราม7,เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์8 

1  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน   
2,3,5,6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต   
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

8 เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21แห่ง   
*ผู้รับผิดชอบบทความ : wasuanan2519@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  

เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 
21 แห่งที่ศึกษา โดยด าเนินการ 3 ระยะ คือ 1)ระยะศึกษาสถานการณ์ความต้องการเอกลักษณ์ระบบเอกสาร
คุณภาพ 2)ระยะพัฒนาระบบโปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพและ 3) ระยะประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพในเครือข่ายห้องปฏิบัติการ การศึกษาครั้งนี้ น าเสนอผลการศึกษาใน
ระยะที่ 1 ซึ่งมี 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 21 แห่ง 2) ศึกษาระบบโปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ โดยการค้นพบปัญหาร่วมกันจากข้อมูลเชิงคุณภาพ   

ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 คือ 1) ด้านการปรับปรุงเอกสาร เป็นภาระงานที่ต้องปรับปรุง ยุ่งยาก สิ้นเปลือง
กระดาษและเสียเวลามากโดยเฉพาะเอกสารที่ ไม่เปลี่ยนแปลงท าให้เป็นปัญหาต่อความยั่งยืนของระบบเอกสาร
คุณภาพทุกปี 2) ด้านรูปลักษณ์เอกสาร เพ่ือเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์รูปแบบเอกสารเดียวกันโดยเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งมีมติเป็นเอกลักษณ์เดียวกันตามมาตรฐาน สากล ขั้นตอนที่ 2 
การศึกษาเชิงคุณภาพถึงระบบโปรแกรมระบบเอกสารที่เป็นอยู่ของภาคีสามภาคีมีดังนี้ 1) เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง มีระบบเอกสารที่สามารถขยายเป็นเอกลักษณ์ในโปรแกรม
ระบบเอกสารได้ทุกแห่งและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ก าลังขยายขอบข่ายการทดสอบครบทุกรายการ
ทดสอบเช่นกัน 2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีการสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลกร 3) มูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกแห่งของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพ่ือประชาชนถิ่นทุรกันดารและเป็นต้นแบบของห้องปฏิบัติการ
ระดับประเทศ การศึกษาครั้งนี้พบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทุกแห่งมีความต้องการโปรแกรมระบบเอกสารเพ่ือลด
ภาระงาน ประหยัดกระดาษ ลดเวลาและปรับปรุงเอกสารง่ายทันการณ์ แต่การพัฒนาโปรแกรมเอกลักษณ์ระบบ
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กรอบแนวคิด   
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเอกสารยุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 จากการทบทวน

วรรณกรรม เป็นแนวคิดเชิงสถิติ และแนวคิดวงจรวิจัยปฏิบัติการ เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีความเข้าใจร่วมกัน (mutual collaborative action research) ผู้วิจัยได้ใช้วงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการของ (Kemmis and McTaggart, 1990) โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามยุค 4.0 
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดการวางแผนการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบ
เอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ในการ
พัฒนาระบบเอกสารทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1). ปัจจัยน าเข้าของการศึกษาข้อมูลคือ 1) 
ด้านการปรับปรุงเอกสาร เป็นภาระงานที่ต้องปรับปรุง ยุ่งยาก สิ้นเปลืองกระดาษและเสียเวลามาก  พัฒนาเพ่ือให้มี
ระบบที่ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดความยั่งยืนของระบบคุณภาพ 2.) กระบวนการของการพัฒนาระบบ
เอกลักษณ์เอกสารคุณภาพ คือ กระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
Start up Boonphala ISO 15189  ประกอบด้วย ผู้วิจัย ทีมผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 
แห่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยใช้วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) การปฏิบัติ 
(action) การสังเกต (observation) และการสะท้อนการปฏิบัติ (reflection) มีการด าเนินงานอย่างเป็นวงจรและ
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 3.) ผลลัพธ์ของการพัฒนา คือ เครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง มีการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  on cloud 
เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน ปรับปรุงง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองกระดาษและไม่เสียเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนา 3 ระยะ ดังนี้ 
 1) ระยะศึกษาสถานการณ์ความต้องการเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพ(ขั้นก่อนการวิเคราะห์) เริ่มเวลา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมพัฒนาระบบฯ 5 เดือน 2) 
ระยะพัฒนาระบบโปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพ (ขั้นด าเนินการ(ปฏิบัติ)) เริ่มเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
ถึง เดือนสิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาด าเนินการปฏิบัติใช้ระบบฯ 3 เดือน และ 3) ระยะประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพในเครือข่ายห้องปฏิบัติการ(ข้ันสรุปและประเมินการพัฒนาวิเคราะห์) เริ่ม
เวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนกันยายน 2562 รวมระยะเวลาสรุปและประเมินการพัฒนาวิเคราะห์ระบบฯ 1 
เดือน ตามตารางดังนี้ 
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1. ขั้นก่อนการวิเคราะห์

ปฏิบัติ วิเคราะห์- ศึกษาตามหลักวิชาการ
(จากการด าเนินงาน)
- ศึกษาข้อมูลปัญหาเชิงสถิติ
และเชิงคุณภาพที่ปฏิบตัิอยู่
- น าเสนอข้อมูลกับเครือข่าย 
ทีมผู้พัฒนาและผูบ้ริหาร
รับผิดชอบโครงการ 
- ประชุมเครือข่าย เร่ือง การ
พัฒนาระบบเอกสารยุคใหม่

- มีข้อมูลตามหลักวิชาการ
-ทราบสถานการณ์การพัฒนา
ที่เป็นอยู่ที่ก่อให้เกิดความไม่
ยั่งยืนร่วมกัน
-เห็นช่องว่างในการเข้าถึง 
 ข้อมูลและการแก้ไขปญัหา 
 ด้านเอกสารที่ไม่เป็นปจัจุบนั
และจ านวนเอกสารต้นแบบ

2. ขั้นด าเนินการ (ปฏิบัติ)

3. สรุปและประเมิน
การพัฒนาวิเคราะห์

วิธ
ีกา

รด
 าเนิ

นง
าน

ผล
ลัพ

ธ์ก
าร

ด า
เนิ

นง
าน

พัฒนาแผน
การพัฒนา Start up 

Boonphala ISO 15189

ปรับการวางแผน
-สรุปผลการพัฒนา Start 
up Boonphala ISO 
15189
-ถอดบทเรียนกระบวน     
การพัฒนา  
- ประเมินตามมาตรฐานและ
การวัดผล Boonphala ISO 
15189 ของทีมงาน

สะท้อนข้อมูล
สะท้อนข้อมูล

-ได้ระบบ Start up Boonphala ISO 15189
-พัฒนาศักยาภาพทีมงานในการปฏิบตังิาน
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ระบบ 

-โปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารและ
ระบบการจัดท าเอกสารคุณภาพโดยใช้
เทคโนโลยี 4.0 Boonphala ISO 15189 
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ รพร.ทั้ง 21 แห่ง
-เกิดการเปลี่ยนแปลงการด าเนนิการ
 ด้านเอกสารคุณภาพเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน 
ในการปรับปรุง ลดภาระงาน ลดความ
ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองกระดาษ

การเปลี่ยนแปลง

-น าข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพจากเครือข่าย มา
ก าหนดเป็นการพัฒนาสู่ท่ีย่ังยืนร่วมกันโดยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
- น ารูปแบบข้อก าหนดมาตรฐานมาจัดการระบบเอกสาร
ตามระดับและจัดการเร่ืองระบบสารสนเทศการเข้าถงึ
- ก าหนดเอกลักษณ์เอกสารเดียวกันเพือ่เปน็เอกลกัษณ์
  ในการวางแผนการพัฒนา Start up Boonphala ISO 
15189 และใช้ตรวจติดตามผลการใช้งานในระบบ on 
clound
- การวัดผลและการประเมินตามมาตรฐาน

ร่วม
วาง
แผน

ด าเนิน
งาน
ตาม
แผน

 
  

การศึกษานี้ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังกล่าว ที่ใช้วิธีด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีผสมผสาน
ทั้งเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงสถิติ ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาครั้ งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท าระบบ
เอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่งที่ศึกษา 
ในประเทศไทย จากการศึกษาผลการศึกษาการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบ
เอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชทั้ง 21  แห่ง ซึ่งเก็บข้อมูลข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 
ISO 15189:2012 มี 2 รูปแบบ คือ 1.) ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 2.) ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในระยะที่ 1 
เท่านั้น และน าผลปัญหาและอุปสรรคมาพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและ
การจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 
21  แห่ง ในระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ (ปฏิบัติ) เพื่อน าเทคโนโลยียุค 4.0 ในศตวรรษท่ี 21 มาพัฒนาใช้และบูรณาการ
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันให้ระบบคุณภาพมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเอกสารง่าย ไม่
เป็นภาระงานที่ต้องปรับปรุง ไม่มีความยุ่งยากในการจัดท าเอกสาร ไม่สิ้นเปลืองกระดาษและไม่เสียเวลาในการ
ท างาน ถูกต้อง และมีมาตรฐานสากล 
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2. วัสดุและระเบียบวิธีวิจัย

	 	 การศึกษานี้ประกอบด้วย	2	ขั้นตอนที่ใช้วิธีดาเนินการวิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีผสมผสานทั้งเก็บ

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 	 ขอบเขตของการวจัิย	การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชงิคณุภาพวจิยัเชิงปฏิบตักิารทีมุ่ง่เน้นการพฒันา	Start 

up	 Boonphala	 ISO	 15189	 เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท�าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน	 เครือข่าย 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	 21	 แห่งท่ีศึกษา	 ในประเทศไทย	 จากการศึกษาผล 

การศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการท่ีเป็นอยู่ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 โรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชทั้ง	 21	 แห่ง	 ทีมผู ้พัฒนาระบบจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต	 คณะอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่

8	 อุดรธาน	ี 1.)	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	และ	 2.)	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลทั้ง	 3	 ส่วนและนามาบูรณาการ 

เชื่อมโยงกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม	ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3. ผลการวิจัย:

ระยะที่	1	ขั้นตอนที่	1	จากข้อมูลเชิงปริมาณ

	 1)		 ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 	 เป็นการสารวจจากสถิตข้ิอบกพร่องทีพ่บจากการตรวจประเมนิห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 

ISO	 15189:2012	 โดยการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง	 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อการพัฒนา	 Start	 up 

Boonphala	 ISO	 15189	 เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่ง	ซึ่งผลการวิจัยประกอบด้วย	ได้แก่	1)	ข้อมูลหน่วยงานห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์	 2)	 ระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 3)	 ผลการรับรองตามมาตรฐาน	 ISO	 15189	 :2012 

4)ข้อกาหนด	 (code)	 5)	 รวมข้อบกพร่องทั้งหมด(ข้อ)	 6)	 จานวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	7)	 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 

ข้อบกพร่องทั้งหมด	8)	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมากที่สุดไปหาน้อย	5	ลาดับ	ดังมีรายละเอียดดังนี้	ผลการวิจัย

	 	 1)	 ข้อมูลหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 พบว่ามีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 โรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราช	 21	 แห่ง	 มีสถานท่ีตั้งท่ัวภูมิภาคของประเทศไทยโดยต้ังอยู ่	 ภาคเหนือจานวน	 6	 แห่ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน	 9	 แห่ง	 ภาคตะวันออกจานวน	 1	 แห่ง	 ภาคกลางจานวน	 1	 แห่ง	 และภาคใต ้

จานวน	4	แห่ง

	 	 2)	ระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	แห่ง	พบว่ามีระดับโรงพยาบาล	S-M1	จานวน	3	แห่ง	ระดับ 

M2	จานวน	13	แห่ง	และระดับ	F1	จานวน	5	แห่ง

	 	 3)	 ผลการรับรองตามมาตรฐาน	 ISO	 15189	 :2012	 พบว่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 โรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราช	 21	 แห่ง	 ผ่านการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน	 ISO	 15189:2012 

ทุกแห่ง

	 	 4)	 ข้อกาหนด	 (code)	พบว่ามีการดาเนินการตามข้อกาหนดด้านบริหารจัดการ	ตั้งแต่	 ข้อ	 4.1	ถึง	 4.15 

และข้อกาหนดด้านวิชาการ	ตั้งแต่	ข้อ	5.1	ถึง	5.11	โดยมีสถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ 

ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน	ISO	15189:2012	ตามกลุ่มระดับโรงพยาบาล
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5) รวมข้อบกพร่องทั้งหมด พบว่าจากข้อบกพร่องทั้งหมด 748 ข้อ จากสถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ในปี 2558 เครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง 

6) จ านวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พบว่าข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท้ัง 21 แห่ง ในปี 2558   
พบข้อบกพร่องมากที่สุดในข้อ 5.5.3 เรื่องการจัดท าเอกสารขั้นตอนการทดสอบและ ข้อ 4.3 เรื่องการควบคุม
เอกสาร ตามล าดับ (71 และ 62 จากทั้งหมด 748 ตามล าดับ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารและการควบคุม
เอกสารคุณภาพมากท่ีสุด 

7) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากข้อบกพร่องทั้งหมด พบว่าข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
ISO 15189:2012 ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ในปี 2558   
พบข้อบกพร่องมากที่สุดในข้อ 5.5.3 เรื่องการจัดท าเอกสารขั้นตอนการทดสอบและ ข้อ 4.3 เรื่องการควบคุม
เอกสาร ตามล าดับ (จากทั้งหมด 748 คิดเป็น 9.49% และ 8.29% ตามล าดับ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
และการควบคุมเอกสารคุณภาพมากที่สุด 

8) ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมากท่ีสุดไปหาน้อย 5 ล าดับ พบว่า 
 
ล าดับ

ที ่

 
Code 

 
ข้อก าหนด 

จ านวนข้อบกพร่อง  
(ข้อ) 

คิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์าก
ข้อบกพร่องทั้งหมด 748 ข้อ 

(%) 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
มากที่สุดไปหาน้อย  

5 ล าดับ 
1 5.5.3 จัดท าเอกสารขั้นตอนการทดสอบ 71 9.49 1 
2 4.3 การควบคุมเอกสาร 62 8.29 2 
3 5.3.1.7 บันทึกของเครื่องมือ 28 3.74 3 
4 5.3.1.4 การสอบเทียบเครื่องมือและ

ตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา 27 
3.61 4 

5 4.13 การควบคุมบันทึก 19 2.54 5 
6 5.6.3.1 การเข้าร่วม 19 2.54 5 

 

ปัญหาส าคัญของข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารและการควบคุมเอกสารคุณภาพมากท่ีสุด พบปัญหาการปรับปรุงเอกสาร (up date) เป็นภาระ
งานที่ต้องปรับปรุงประจ าปี (ร้อยละ 100)  ความยุ่งยากในการปรับ Version เมื่อมีการแก้ไขเอกสารคุณภาพ (ร้อย
ละ 100)  ความสิ้นเปลืองกระดาษในการพิมพ์ปรับเอกสารในแต่ละปีและส่งส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ปี (ร้อยละ 100)  และเสียเวลามากในการจัดการเรื่องเอกสารคุณภาพโดยไม่รวมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารและ
ควบคุมเอกสาร (ร้อยละ 100)   

การศึกษานี้ ท าให้ได้ฐานข้อมูลข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189:2012  ที่มี
ความต้องการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
การพัฒนาระบบคุณภาพ เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้ 

 จะเห็นได้ว่าความตอ้งการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนการพัฒนาระบบคุณภาพ เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชทั้ง 21 แห่ง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง ในการวางแผนการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  
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เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนการพัฒนาระบบคุณภาพ เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และความต้องการ พัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  
เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนนี้ จะเป็นภาพของการพัฒนาระบบเอกสารที่ยั่งยืนดังกล่าว จะสะท้อน
ปัญหาและความต้องการของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง จะ
เป็นประโยชน์ดังนี้  

การน าฐานข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง จะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนในระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ 1) 
ระบบฐานข้อมูล 2) ระบบเอกสารคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกสารเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ที่บูรณาการกับการพัฒนา Start up Boonphala ISO 15189  โดยใช้
เทคโนโลยี 4.0 ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบเอกสารเดียวกัน 3) ระบบเชื่อมโยงและเชื่อมต่อ
ในระบบสารสนเทศ (on cloud) และ 4) ระบบสนับสนุนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อไป 
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผู้วิจัยยังใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความต้องการ
เอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 
21 แห่ง  ได้แก่ 1)  ของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช จ านวน 21 คน 2) ของศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี จ านวน 5 คน 3) ผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 9 คน ได้แก่ นักศึกษาผู้พัฒนาระบบ Start up Boonphala ISO 15189 คณะ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงที่ต าแหน่งผู้น าการพัฒนาหลักในแต่ละองค์กรทั้ง 4 แห่ง 
เช่น ผู้ประสานงานศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ผู้จัดการคุณภาพเครือข่าย รพร.ทั้ง 21 แห่ง นักศึกษา
ผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต และ
ผู้จัดการคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้ทั้งการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตและการบันทึกภาคสนามระหว่างตรวจติดตามภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ เนื้อหา (Content 
analysis) ความเชื่อถือได้ของงานวิจัยได้จากการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) กับอาจารย์ปรึกษา   

ผลการศึกษาที่เป็นการพัฒนาโปรแกรมเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่มีอยู่ และศักยภาพของ 1)  
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ทั้ง 21 แห่ง 2) ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี 3) ผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต และอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาศักยภาพ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1) เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ทั้ง 21 แห่ง เป็นเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีสถานที่ตั้งทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยตั้งอยู่ ภาคเหนือจ านวน 6 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 9 แห่ง ภาคตะวันออกจ านวน 1 แห่ง ภาคกลางจ านวน 1 แห่ง และภาคใต้จ านวน 4 
แห่ง โดยมีศกัยภาพในการพัฒนาระบบคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ทุกแห่ง การ
พัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลก าหนดในแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ทั้ง 21 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน แต่พบบจุดอ่อนคือ 1) ขาดนโยบายและ
ข้อก าหนดในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบคุณภาพด้านเอกสารท่ีสะดวก ง่าย และลดการใช้กระดาษในการ
ใช้หน้างานและการส่งให้หน่วยงานหลัก (สมป.) ผู้ให้การรับรอง 2) ขาดระบบการบูรณาการทีมงานและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท้ังด้านเอกสารคุณภาพ โดยขาดผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานให้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญาและสามารถบริการกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่งประเทศ 
และเป็นต้นแบบด้านเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพท่ีง่าย สะดวก และประหยัด ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนั้นยังไม่มีระบบสนับสนุนที่ชัดเจนในการให้การช่วยเหลือการพัฒนาระบบ Start up Boonphala 
ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง ซ่ึงประเด็นส าคัญยังไม่ได้น าข้อมูลฐานข้อมูลของข้อบกพร่อง
ที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 มาพัฒนาระบบให้มี
ความชัดเจน เพ่ือที่จะได้จัดการระบบแบบใหม่ของระบบเอกสารคุณภาพให้สอดรับกับความต้องการของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

2) ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีศักยภาพในการสนับสนุนและวิชาการ ให้กับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง ตามนโยบายการกระจายอ านาจของกรม
วิทยศาสตร์และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมถึงภาครัฐบาล โดยผู้บริหารศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการวิจัย เห็นความส าคัญกับการพัฒนาระบบ Start up Boonphala ISO 
15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง โดยใช้แหล่งทุนสนับสนุนตัวเองในการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบนี้ในเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง (ไม่มีงบประมาณใน
การสนับสนุน)  ุและผู้ประสานงานศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีท าหน้าที่ประสานงานกับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง แต่อย่างไรก็ตามยังขาดงบประมาณในการ
บ ารุงระบบฐานข้อมูลและการปรับปรุงระบบประจ าปีรวมถึงค่าเช่า on clound   

3) ผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
รังสิต และอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประกอบด้วย นักศึกษาผู้พัฒนาระบบ Start up 
Boonphala ISO 15189 คณะอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และ
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันๆ มีนักศึกษาและ
คณะอาจารย์ จ านวน 9 คน เป็นจิตอาสาเข้าร่ววิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบ Start up Boonphala ISO 15189  
เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง นับได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่เข็มแข็งโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนและ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทดลองและใช้ในการพัฒนาด้วย Oracle cloud  ที่ผู้บริหารวิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต อนุเคราะห์ในการพัฒนาระบบฯครั้งนี้ด้วย   แต่
อย่างไรก็ตามทีมผู้พัฒนาระบบฯดังกล่าว มีความต้องการที่ จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้การช่วยเหลือสังคมและ
สร้างคุณค่าของคณะอาจารย์ในการพัฒนาระบบ Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและ
การจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 
21  แห่ง ที่เป็นความท้าทายต่อทีมผู้ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยและเป็นสหสาขาวิชาชีพ เบื้องต้นและยังขาด 
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งบประมาณในการบ ารุงระบบฐานข้อมูลและการปรับปรุงระบบประจ าปีรวมถึงค่าเช่า on clound  เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสู่ประชาชนและสังคมต่อไป 
 
3. สรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุป ความต้องการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเอกลักษณ์ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง  ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดที่เหมือนกันคือ ยังไม่มีระบบ Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์
ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืนเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดังกล่าว ทั้งระบบ
ย่อย 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูล 2) ระบบเอกสารคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกสารเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ที่บูรณาการกับการพัฒนา Start up 
Boonphala ISO 15189  โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบเอกสาร
เดียวกัน 3) ระบบเชื่อมโยงและเชื่อมต่อในระบบสารสนเทศ (on cloud) และ 4) ระบบสนับสนุน ยังพบว่าทั้ง 3 
แห่ง มีศักยภาพที่สามารถน ามาต่อยอดในการที่จะพัฒนาระบบ Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์
ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน คือ เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง มีศักยภาพในด้านโครงสร้างที่มีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และได้รับการ
สนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานสนับสนุน
และประสานงานหลัก  และมีทีมผู้พัฒนาระบบและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศและอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเครือข่ายจิตอาสาที่สนับสนุนช่วยเหลืออย่าง
เต็มก าลังและความสามารถ จะเห็นได้ว่าเมื่อน าศักยภาพดังกล่าวนี้มาเป็นต้นทุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้มีระบบ Start 
up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท าระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง จะเป็นการท างานที่เป็นระบบ และเป็น
การพัฒนาที่เป็นจุดคุ้มทุน  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 แห่งได้รับทราบเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นปัญหา ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ปัจจัยน าเข้าเพ่ือการออกแบบระบบ Start up Boonphala ISO 15189  เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท า
ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง 
ต่อไป    
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากข้อมูลสถานการณ์ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21  แห่ง 
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน ามาวางแผน เพ่ือพัฒนา Start up เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท า
ระบบเอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 ในศตวรรษท่ี 21    

2. ฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบย่อย 4 ระบบได้แก่ 1) ระบบ
ฐานข้อมูล 2) ระบบเอกสารคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกสารเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่ง	ที่บูรณาการกับการพัฒนา	Start	up	Boonphala	 ISO	15189	โดยใช้ 

เทคโนโลย	ี4.0	ในศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบเอกสารเดียวกัน	3)	ระบบเชื่อมโยงและเชื่อมต่อ 

ในระบบสารสนเทศ	(on	cloud)	และ	4)	ระบบสนับสนุน

	 	 3.	ระบบการบรูณาการทมีงานและการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่	โดยผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาโปรแกรมทีใ่ช้ใน 

การแก้ปัญหาการดาเนินงานให้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญาและสามารถบริการกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง 

การแพทย์ทั่งประเทศ	และเป็นต้นแบบด้านเอกลักษณ์ของเอกสารคุณภาพที่ง่าย	สะดวก	และประหยัด	ถูกต้องตาม 

มาตรฐานสากล	 และงบประมาณในการบารุงระบบฐานข้อมูลและการปรับปรุงระบบประจาปีรวมถึงค่าเช่า	 on 

clound	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสู่ประชาชนและสังคม

4. การนาผลงานวิจัยไปใชประโยชนในพื้นที่

	 	 แนวคิดและการพัฒนา	Start	up	Boonphala	ISO	15189	เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท�าระบบ 

เอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน	เครือข่ายห้องปฏิบัติการท�างการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	21	แห่ง	ได้นามา 

พัฒนาระบบใช้ในระยะที่	2	ตามวงจรของการศึกษาวิจัยโดยทดสอบระบบเอกสารคุณภาพ	on	cloud	ใน	Start	up 

Boonphala	 ISO	 15189	 ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวก่อน	 และบูรณาการ 

ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันให้ระบบคุณภาพมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	การปรับปรุงเอกสารง่าย	ไม่ 

เป็นภาระงานท่ีต้องปรับปรุง	 ไม่มีความยุ่งยากในการจัดท�าเอกสาร	 ไม่ส้ินเปลืองกระดาษและไม่เสียเวลาในการ 

ท�างาน	ถูกต้อง	และมีมาตรฐานสากล

5. กิตติกรรมประกาศ

	 	 การวิจัยในการพัฒนา	Start	up	Boonphala	 ISO	15189	เอกลักษณ์ระบบเอกสารและการจัดท�าระบบ 

เอกสารคุณภาพที่ยั่งยืน	 เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง	 21	 แห่ง	 ฉบับนี ้

ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก	ทนพญ.เกษร	บุญยรักษ์โยธิน	 ผู้อานวยการศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์ที ่

8	อุดรธาน	ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 	 ขอขอบพระคณุมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ทีส่นบัสนนุโครงการ 

และสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

	 	 ขอขอบพระคุณ	นายกิติศักดิ์	เกษตรสินสมบัต	ิผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	ที่สนับสนุน 

ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

	 	 ขอขอบพระคุณ	ทนพ.สวาท	อุดมศรี	ทนพ.ชัยพฤกษ์	เจริญจิตต์	นายชัยภัณฑ	์โภคเสถียร	ทนพญ.

จินตนา	 ทองดี	 ทนพญ.พรทิพย์	 ไพจิตจินดา	 ทนพญ.ฐาณัชชา	 เวียงคา	 ทนพ.ธนรักษ์	 ทิวารักษ์	 นางมยุรีย ์

นาแพงหมื่น	ทนพ.อานวย	มิ่งขวัญ	นางกรรณิกา	มารอด	นางสาปีหน๊ะ	สาและ	ทนพ.บัญญัติ	ใจด	ีทนพญ.นิริศสรา 

บุรมาถ	 ทนพ.ธนภัทร	 ประดิษฐ์	 ทนพญ.กมลนาถ	พงค์พันธ์	 ทนพ.อภินันต์	 ภาคน้อย	 ทนพญ.รุ่งทิวา	 วงศ์สายเช้ือ 

ทนพญ.สุธีรา	กะจิ	ทนพญ.จารุวรรณ	ธนะสีลังกูร	ทนพ.วชิรวิทย์	กลมเกลียว	ทนพญ.นวลจันทร์	พลเสนา	ทนพ.เทชิน 

วิชาศรี	 ทนพ.ชัยพฤกษ์	 เจริญจิตต์	 คณะท�างานและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์	 โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช
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 ขอขอบพระคุณผู้จัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 
แห่ง ภาคีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ที่
สนับสนุนในการเอ้ือให้การเก็บข้อมูลบรรลุตามวัตถุประสงค์ และทีมงานทุกๆคน ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัย 
        คุณความดีต่างๆ ดังกล่าวขอมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จครั้งนี้ทุกท่าน และผู้รับบริการ 
ทุกๆคน เพ่ือให้ได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 
15189:2012   มีความน่าเชื่อถือ ได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นย า มีความสุข ปลอดภัย และพึงพอใจในคุณภาพ
บริการ ตามมาตรฐานสากลนี้ ถ้วนหน้าและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิติที่ดีตลอดไป 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

1) สุรศักดิ์ หมื่นพล .สถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 
ISO 15189:2012 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,128 หน้า.พิมพ์ครั้งที่ 1: 
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; มิถุนายน 2561  

2) วารสารยุพรัตน์.ผลลัพธ์การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง; หน้าที่ 6-33,ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2559 

3) แนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนบริหารคุณภาพ ฉบับบูรณาการ (Guideline for 
integrated internal audit and management review)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2560 ส านัก
วิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะท างานจัดการความร็ คณะที่ 3 .พิมพ์ครั้งแรก: กรุงเทพฯ:บริษัท 
หนังสือดีวัน จ ากัด, พ.ศ. 2560 

4) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  และส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ .คุณภาพและมาตรฐานบริการ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวินิจฉัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557.พิมพ์ครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด., พฤศจิกายน 2557 

5) สุธน วงษ์ชีรี.สธ15189:2556 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและความสามารถสู่ระดับสากล.ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,160 หน้า.พิมพ์ครั้งแรก กรุงเทพฯ:บริษัท หนังสือดีวัน จ ากัด 

6) สุธน วงษ์ชีรี.สธ15190:2556 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์.ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,68 หน้า.พิมพ์ครั้งแรก กรุงเทพฯ:บริษัท หนังสือดีวัน 
จ ากัด 

7) ISO 15189:2012 Medical  Laboratories- requirements for quality and competence: Reference 
number ISO 15189:2012(E)\ISO 15190:2006 Medical  Laboratories- requirements for safety: 
Reference number ISO 15190:2006(E) 
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การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง และสถานการณ์
เครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2559-2561 

Determination of Seven Corticosteroids in Illegal Cosmetic Products by HPLC Method and 
Situation of Illegal cosmetics in 4 Provinces in the South of Thailand During 2016-2018 

 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : นางสายใจ ปริยะวาที 
ชื่อผู้วิจัย : 1. นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ 2. นายสายัน ขุนนุช 

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7433-0200/0-7433-0215 E-mail: kanogwan.k@dmsc.mail.go.th 

 
บทคัดย่อ 

ค่านิยมการให้คุณค่ากับความขาว ที่ถูกส่งผ่านทางสื่อต่าง ๆ เครื่องส าอางที่ท าให้ผิวขาวโดยเฉพาะที่ท าให้
ขาวเร็ว จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก แลกมาด้วยความเสี่ยงในการใช้เครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 
2559 -2560 พบเครื่องส าอางในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ส่งไปตรวจสารสเตียรอยด์ ณ ส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 20 ตัวอย่าง พบสารสเตียรอยด์จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
20.0 สอดคล้องกับมีรายงานการตรวจพบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในหลายประเทศ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ใน
เครื่องส าอางขึ้น โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล คัดเลือกวิธีตรวจตรวจวิเคราะห์ ทดลองวิธี ทวนสอบความใช้ได้
ของวิธี โดยใช้วิธีรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ที่สามารถตรวจเอกลักษณ์สารส
เตียรอยด์ได้ 7 ชนิดในครั้งเดียว แก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลพบวิธีการ
วิเคราะห์ผ่านการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ตัวอย่างจากพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้อง น าไปสู่
การศึกษาสถานการณ์เครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากผลการ
ทดสอบเครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยงโดยห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี 2559 – 2561 ซึ่งทดสอบสารไฮโดรควิโนนและกรด
เรทิโนอิก ด้วยเทคนิค TLC/ UV-VIS spectrophotometry สารประกอบของปรอทด้วยวิธี Reinsch’s test และ
สารสเตียรอยด์ด้วยเทคนิค HPLC (เริ่มปี 2560) ผลการทดสอบ 165 ตัวอย่าง พบผสมสารห้ามใช้ 32 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 19.39 โดยพบสารประกอบของปรอทมากที่สุด (19 ตัวอย่าง) รองลงมาคือสารสเตียรอยด์ (7 ตัวอย่าง) 
และสารประกอบของปรอทผสมสเตียรอยด์ (4 ตัวอย่าง) และไฮโดรควิโนน (1 ตัวอย่าง) และกรดเรทิโนอิก (1 
ตัวอย่าง) แนวโน้มยังคงพบสารประกอบของปรอท และพบการผสมสารปรอทร่วมกับสารสเตียรอยด์มากขึ้นเพ่ือการ
เสริมฤทธิ์ ทุกตัวอย่างที่พบสารห้ามใช้ปี 2561 มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ โดยตัวอย่างที่ไม่
แสดง “เลขที่จดแจ้ง” พบสารห้ามใช้ร้อยละ 44.44 สามารถน าข้อมูลไปแจ้งเตือนผู้บริโภค และเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนตั้งรับและแก้ปัญหาต่อไป 

กว่าจะขาว กว่าผิวจะขาว กว่าความรู้จะขาว กว่าความรู้สึกจะเป็นสีขาว ต้องเกิดจากการเรียนรู้ ลงมือท า 
แก้ไขปัญหา มีประสบการณ์ มีวิธีเรียนรู้ ไว้รับมือกับปัญหาใหม่ ที่รอให้เราเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
 
ค าส าคัญ : เครื่องส าอาง สเตียรอยด์ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
 



53DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับผิวขาวมีจ าหน่ายในท้องตลาดมากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็น

ประสิทธิภาพผิวขาวภายในระยะเวลาสั้นจะได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบการบางรายลักลอบเติม
สารห้ามใช้อันตรายลงในเครื่องส าอางเพ่ือหวังผลดังกล่าวเช่น สารประกอบปรอท ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และ
สารสเตียรอยด์(1) 

สเตียรอยด์ที่รู้จักกัน เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือใช้ทางการแพทย์ มีชื่อเต็มว่า corticosteroids ยากลุ่มนี้มี
ฤทธิ์และข้อบ่งใช้มากมายรู้จักกันในนามยาครอบจักรวาล เนื่องจากมีผลต่อทุกระบบในร่างกาย มีการพัฒนาทั้งชนิด
และความแรง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ที่ใช้ (2) มีการลักลอบน าสารกลุ่มสเตียรอยด์ไปใช้ใน
เครื่องส าอาง โดยเฉพาะในรูปของครีมทา เนื่องจากได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว เช่นผสมสเตียรอยด์ในครีมแก้ฝ้ า ครีม
หน้าขาว เนื่องจากสเตียรอยด์มีฤทธ์ข้างเคียงในการยับยั้งการสร้างเม็ดสี (Melanin) แต่การใช้ สเตียรอยด์ติดต่อกัน
เป็นเวลานานท าให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ผิวบางลงจากการฝ่อลีบของผิวหนัง แตกลาย หน้าแดง เห็นเส้นเลือดฝอย
ชัดเจน ผื่นแพ้ สิวจากเสตียรอยด์ การใช้สเตียรอยด์ทานาน ๆ เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอาจมีผลต่อระบบอ่ืน ๆ ของ
ร่างกาย เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร กระดูกบาง ยับยั้งการเติบโต น้ าตาลในเลือดเพ่ิมสูง Cushing’s 
syndrome กดภูมิคุ้มกัน ของร่างกายเป็นต้น(3, 4) 

สารกลุ่ม corticosteroids มีโครงสร้างหลักเป็น fused 4-rings structural backbone ปัจจุบันมีการ
สังเคราะห์ขึ้นหลายชนิด เช่น betamethasone, dexamethasone, hydrocortisone, prednisolone  และพบ
มีสารสเตียรอยด์หลายชนิดที่มักถูกน ามาปลอมปนในเครื่องส าอาง การตรวจเอกลักษณ์สาร สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสามารถท าได้หลายเทคนิคเช่น UV, TLC, HPLC, HPLC-MS เป็นต้น(5) เทคนิค HPLC นิยมใช้ RP-
HPLC และ diode-array UV detector สภาวะในการทดสอบใช้สารละลายตัวพาแบบปรับสัดส่วน gradient 
เพ่ือให้ตรวจเอกลักษณ์สเตียรอยด์หลายชนิดได้(4, 6, 7) 

มีรายงานการตรวจพบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในหลายประเทศ เช่นเกาหลี 
ยุโรป รวมทั้งประเทศไทยโดยส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายในปี พ.ศ.2555-2557 ได้ตรวจพบ สเตียรอยด์ 3 
ตัวอย่างจากตัวอย่างจ านวน 50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยตรวจพบในผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาวซึ่งไม่แจ้งแหล่ง
ผลิต(3, 4) และในปีงบประมาณ 2556-2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรวม 260 ตัวอย่าง ตรวจพบสารห้ามใช้ 90 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.6 โดยพบสารสเตียรอยด์ ชนิด  
clobetasol propionate ซึ่งปนปลอมเดี่ยว ๆ หรือร่วมกับสารห้ามใช้อ่ืนร้อยละ 6.7  

ในปี พ.ศ. 2559 -2560 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่งไปตรวจ ณ ส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 20 ตัวอย่าง เริ่มพบการปนปลอมสารสเตียรอยด์
จ านวน 4 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยพบสารสเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จ านวน 3 ตัวอย่าง
และชนิด betamethasone-17-valerate จ านวน 1 ตัวอย่าง จากแนวโน้มพบการปนปลอมสเตียรอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมากขึ้น มีความต้องการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเดิมต้องส่งต่อไปยังส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกับการพัฒนาทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค จึงพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง เพ่ือเปิด
ให้บริการแก่พ้ืนที่ ซึ่งเดิมจะตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องส าอางที่พบบ่อย 3 ชนิด ได้แก่ สารประกอบของ
ปรอท ไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) และการศึกษานี้ได้รวบรวมผลการตรวจสารห้ามใช้ใน
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2) เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม โดยปิเปตสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น  1,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด ชนิดละ 20 ไมโครลิตร รวมลงใน 
volumetric flask ขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรครบด้วยสารละลายตัวพา 

2.1.6  การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 
2.1.8.5 เตรียมสารละลายตัวอย่าง 

ชั่งตัวอย่างครีมประมาณ 0.5 กรัม ลงในขวดพลาสติกส าหรับเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge 
tube) ละลายด้วย methanol 10 มิลลิลิตร เขย่าให้ครีมแตกตัวด้วย vortex และ และ 
sonicate เป็นเวลา 10–15 นาที ปรับปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร ด้วย สารละลายตัวพา 
(water : acetonitrile, 70 : 30) กรองผ่าน syringe filter 0.45 ไมโครเมตร จนกว่าจะใส 

2.1.8.6 เตรียมสารละลายตัวอย่างผสมสารมาตรฐาน 
ชั่งตัวอย่างครีมประมาณ 0.5 กรัม ลงในขวดพลาสติกส าหรับเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge 
tube) เติม สารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารมาตรฐาน
ทั้ง 7 ชนิด ชนิดละ 50 ไมโครลิตร ละลายด้วย methanol 10 มิลลิลิตร เขย่าให้ครีมแตกตัว
ด้วย vortex และ และ sonicate เป็นเวลา 10–15 นาที ปรับปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร ด้วย 
สารละลายตัวพา กรองผ่าน syringe filter 0.45 ไมโครเมตร จนกว่าจะใส 

2.1.7  สภาวะของระบบโครมาโทกราฟ (HPLC) 
ใช้วิธีรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้คอลัมน์  Zorbrax Eclipse XDB-
C18 ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร บรรจุอนุภาคขนาด 5 ไมโครเมตร สารละลายตัวพาคือ water ผสม
กับ acetonitrile ปรับสัดส่วนแบบ gradient เริ่มต้นด้วย acetonitrile 26% นาน 15 นาที แล้วปรับ
เพ่ิม acetonitrile เป็น 35% แบบ linear ภายใน 5 นาที แล้วปรับเป็น acetonitrile 60% ไว้นาน 6 
นาที ก่อนปรับเป็น acetonitrile 26%  ตั้งแต่นาทีท่ี 26 ถึง 35 โดยใช้อัตราการไหล 2.0 มิลลิลิตรต่อ
นาที ตรวจวัดด้วย diode-array UV detector 210 - 400 นาโนเมตร ที่ 243 นาโนเมตร ปริมาตร
สารที่ฉีดคือ 20 ไมโครลิตร ตั้งอุณหภูมิคอลัมน์ 50 องศาเซลเซียส 

2.1.8 การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์(8) 
2.1.8.1 การทดสอบความจ าเพาะของวิธี (Specificity) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารมาตรฐานแต่ละชนิด 
และ สารละลายมาตรฐานผสม ใช้สารละลายตัวพา (water: acetonitrile, 70:30) เป็น blank 
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค่า Retention time และ Spectrum ของ 
สารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด ว่าสามารถแยกจากกันได้ และดู Solvent peak ใน blank ไม่รบกวน
พีคของสารมาตรฐาน 

2.1.8.2  การทดสอบความเที่ยง (Precision) 
5.1.8.2.1.1 ความทวนซ้ าได้ (Repeatability) ฉีดสารละลายมาตรฐานผสมความเข้มข้น  2 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซ้ า 10 ครั้ ง  ค านวณค่า Mean, SD และ %RSD ของ 
Retention time ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด ค่า %RSD ไม่เกิน 3.0 

5.1.8.2.1.2 ความเที่ยงของการเปลี่ยนสภาวะ ( Intermediate Precision) ฉีดสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซ้ า 10 ครั้ง ทดสอบต่างวันกัน
เป็นเวลา 2 วัน ค านวณค่า Mean, SD และ %RSD ของ Retention time ของสาร
มาตรฐานแต่ละชนิด ค่า %RSD ไม่เกิน 3.0 

2.1.8.3 ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection) 
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เตรียมสารละลายตัวอย่างผสมสารมาตรฐาน โดยน าตัวอย่างที่ไม่มีสารสเตียรอยด์มาเติม
สารละลายมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด ก่อนน าไปตรวจเอกลักษณ์ เพ่ือหาปริมาณสารมาตรฐานต่ าสุด
ที่สามารถตรวจพบได้ น ามาค านวณค่า LOD ของสารสเตียรอยด์ทั้ง 7 ชนิด หน่วย %w/w 

 
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสารห้ามใช้ในตัวอย่างเครื่องส าอางทาสิว ฝ้า ท าให้หน้าขาว 
(กลุ่มเสี่ยง) จากในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2561 ที่ส่ง
มาตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

2.2.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

2.2.2 การตรวจเอกลักษณ์สารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง 
2.2.2.1 ตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ด้วยเทคนิค รีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะ

สูง (HPLC)(9) 
ชั่งตัวอย่าง 0.5 กรัม ลงในขวดพลาสติกส าหรับเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge tube) เติม 
methanol 10 มิลลิลิตร เขย่าให้ครีมแตกตัวด้วยเครื่อง vortex และ sonicate เป็นเวลา 10–
15 นาที ปรับปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร ด้วย mobile phase (water: acetonitrile, 70:30) 
กรองผ่าน syringe filter 0.45 ไมโครเมตร จนกว่าจะใส น าไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC ใช้
เทคนิครีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ใช้สภาวะตามข้อ 5.1.7 

2.2.2.2 ตรวจเอกลักษณ์สารไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟฟี 
(TLC) และ UV-VIS spectrophotometry(10) 
ชั่งตัวอย่าง 3 กรัม ใส่ใน beaker ขนาด 50 มิลลิลิตรละลายด้วย absolute ethanol 10.0 
มิลลิลิตร และกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 แล้วเก็บสารละลายที่กรองได้ใน vial สี
ชาใช้  TLC developing solution 2 ระบบ ได้แก่ solvent A: n-hexane : 0.33% glacial 
acetic acid in ethanol อั ต ร า ส่ ว น  (v/v) 9 : 1 และ  solvent B:  n-hexane : acetone 
อัตราส่วน (v/v) 6 : 4 ส่องแผ่น TLC ใต้แสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และสเปรย์
แผ่น TLC ด้วยสารละลาย phosphomolybdic acid in ethanol ความเข้มข้นร้อยละ 5 ของ
น้ าหนักโดยปริมาตร (% w/v) ต าแหน่ง spot ของไฮโดรควิโนนจะเป็นสีน้ าเงินด า และ spot 
ของกรดเรทิโนอิกจะเป็นสีเขียวเมื่อเป่าด้วยลมร้อน 

2.2.2.3 ตรวจเอกลักษณ์สารประกอบของปรอทด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่วิธี Reinsch’s test และทดสอบ
กับกระดาษกรองที่ผ่านการชุบ Palladium chloride(11) 
ชั่งตัวอย่าง 2 กรัม ใส่ใน beaker ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลาย hydrochloric acid 
(HCl) ความเข้มข้นร้อยละ10 โดยปริมาตร (%v/v) 20 มิลลิลิตร ใส่แผ่นทองแดง 1 แผ่น ลงใน 
beaker  ตั้งบนอ่างน้ าร้อน ต้มน้ าเดือดนานประมาณ ประมาณ 30 นาที ถ้ามีสีเงินวาว หรือสี
ขาวเกาะอยู่บนผิวของแผ่นทองแดง แสดงว่าให้ผลบวก น าแผ่นทองแดงไปตรวจยืนยันด้วย
กระดาษกรองที่ผ่านการชุบ palladium chloride (PdCl2) และอังด้วยความร้อน ถ้าสีที่ปรากฏ
บนกระดาษกรองบริเวณที่สัมผัสแผ่นทองแดงเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงสีด าบนพ้ืนสีส้มอ่อนแสดงว่า
ตรวจพบปรอท ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าตรวจไม่พบปรอท 
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3. ผลการวิจัย (Results) 
3.1 วิธีวิเคราะห์สารสเตียรอยด์ด้วยเทคนิค รีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

6.1.1 ใช้วิธีรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้คอลัมน์  Zorbrax Eclipse XDB-C18 
ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร บรรจุอนุภาคขนาด 5 ไมโครเมตร สารละลายตัวพาคือ  water ผสมกับ 
acetonitrile อัตราส่ วนแบบ gradient เ ริ่ มต้นด้ วย  acetonitrile 26% นาน 15นาที  แล้ วปรั บ เ พ่ิม 
acetonitrile เป็น 35% แบบ linear ภายใน 5 นาที แล้วปรับเป็น acetonitrile 60% ไว้นาน 6 นาที ก่อน
ปรับเป็น acetonitrile 26%  ตั้งแต่นาทีที่ 26 ถึง 35 โดยใช้อัตราการไหล 2.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดด้วย 
diode-array UV detector 210 - 400 นาโนเมตร ที่ 243 นาโนเมตร ปริมาตรสารที่ฉีดคือ20 ไมโครลิตร ตั้ง
อุณหภูมิคอลัมน์  50 องศาเซลเซียส พบพีคของ prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, 
dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate แ ล ะ  clobetasol 
propionate ที่  retention time เท่ากับ 6.6, 7.0, 13.4, 14.3, 19.4, 24.2 และ 25.3 นาทีตามล าดับ run 
time เท่ากับ 35 นาที ดังภาพที่ 1  

 
 

ภาพที่ 1 โครมาโตแกรมของสารละลายมาตรฐานผสม  prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, 
dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate และ clobetasol propionate 
 

3.1.1 การทดสอบความจ าเพาะของวิธี (Specificity)จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 
2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและ blank พบว่าค่า Retention time และ Spectrum ของ สาร
มาตรฐานทั้ง 7 ชนิด สามารถแยกจากกันได้ และดู Solvent peak ใน blank ไม่รบกวนพีคของ
สารมาตรฐานดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่า Retention time, tailing factor, resolution, theoretical plate ของสารละลายมาตรฐานผสม 

Standard Retention time 
(เฉลี่ย) 

Taling factor 
(Symm.) 

Resolution 
(ต่ าสุด) 

Theoretical plates 
(ต่ าสุด) 

System suit. - ≤ 2 ≥ 1.5 ≥ 5,000 
Prednisolone  6.6 0.84-0.85 - 10,385 
Hydrocortisone 7.0 0.89-0.90 1.62 10,584 
Betamethasone 13.4 0.87-0.97 16.79 12,077 
Dexamethasone 14.3 0.83-0.93 1.67 12,178 
Triamcinolone acetonide 19.4 0.91-0.94 11.72 45,305 
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Standard Retention time 
(เฉลี่ย) 

Taling factor 
(Symm.) 

Resolution 
(ต่ าสุด) 

Theoretical plates 
(ต่ าสุด) 

Betamethasone-17-valerate 24.2 0.74-0.77 4.97 411,744 
Clobetasol  propionate 25.3 0.78-0.84 6.13 318,581 

 
3.1.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision) 

a. ความทวนซ้ าได้ (Repeatability)  
จากการฉีดสารละลายมาตรฐานผสมความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซ้ า 10 ครั้ง ค านวณค่า 
Mean, SD และ %RSD ของ Retention time ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด ค่า%RSD ได้ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ Repeatability 

Retention Time (Min.) 
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Day 1 (n=10) 
Mean ± SD 6.61±0.02 7.05±0.02 13.43±0.06 14.26±0.06 19.36±0.04 24.24±0.01 25.25±0.01 

%RSD 0.33 0.33 0.43 0.42 0.22 0.03 0.04 
 

b. ความเที่ยงของการเปลี่ยนสภาวะ (Intermediate Precision) 
ฉีดสารละลายมาตรฐานผสมความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซ้ า 10 ครั้ง ทดสอบต่างวันกัน
เป็นเวลา 2 วัน ค านวณค่า Mean, SD และ %RSD ของ Retention time ของสารมาตรฐานแต่
ละชนิด ค่า%RSD ได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบ Intermediate Precision 

Retention Time (Min.) 
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Day 1 (n=10) 
Mean ± SD 6.61±0.02 7.05±0.02 13.43±0.06 14.26±0.06 19.36±0.04 24.24±0.01 25.25±0.01 

%RSD 0.33 0.33 0.43 0.42 0.22 0.03 0.04 
Day 2 (n=10) 

Mean ± SD 6.60±0.01 7.04±0.01 13.43±0.01 14.27±0.01 19.36±0.01 24.25±0.003 25.27±0.005 
%RSD 0.09 0.08 0.09 0.08 0.05 0.01 0.02 

รวม (n=20) 
Mean ± SD 6.61±0.02 7.04±0.02 13.43±0.05 14.26±0.06 19.36±0.04 24.25±0.01 25.26±0.01 

%RSD 0.31 0.31 0.41 0.40 0.21 0.03 0.05 
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3.1.3 ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection) 
เตรียมสารละลายตัวอย่างผสมสารมาตรฐาน โดยน าตัวอย่างที่ไม่มีสารสเตียรอยด์มาเ ติม
สารละลายมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด ความเข้มข้นประมาณ 0.01%w/w ก่อนน าไปตรวจเอกลักษณ์ 
ค านวณค่า LOD คือ ระดับความเข้มข้นต่ าสุดของสารสเตียรอยด์ทั้ง 7 ชนิด ที่สามารถตรวจพบได้ 
หน่วย %w/w โดยท าการทดสอบ 8 ซ้ า ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค านวณค่า LOD 
= 3 SD ได้ค่า LOD ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบ Limit of Detection 
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ความเข้มข้นของสารมาตรฐานในตัวอย่างที่
เตรียม (%w/w) 

0.0100 0.0103 0.0101 0.0098 0.0098 0.0096 0.0100 

ความเข้มข้นเฉลีย่ที่วิเคราะห์ได้ (n=8) 
(%w/w) 

0.0094 0.0080 0.0095 0.0100 0.0099 0.0095 0.0096 

Standard deviation, 
SD (%w/w) 

0.00005 0.00007 0.00009 0.00011 0.00005 0.00015 0.00019 

3 SD (%w/w) 0.00015 0.00022 0.00026 0.00033 0.00016 0.00045 0.00057 
LOD (%w/w) 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0005 0.0006 

 
3.2 ผลการรวบรวมข้อมูลตัวย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ใน

เครื่องส าอางระหว่างปี 2559-2561 ข้อมูลตัวย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ตรวจวิเคราะห์
สารห้ามใช้ในเครื่องส าอางระหว่างปี 2559-2561 จ านวน 165 ตัวอย่าง พบเครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้
จ านวน 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.39  ดังตารางที่ 5 สารห้ามใช้ที่พบมากที่สุดคือสารประกอบปรอท ในปี 
2560 และ 2561 พบสารสเตียรอยด์ และ สารปรอทผสมสเตียรอยด์เพ่ิมมากขึ้นโดยไม่พบสารไฮโดรควิโนน 
และกรดเรทิโนอิก ตัวอย่างทั้งหมดที่พบสารห้ามใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทครีม/โลชั่นผิวขาว ไม่
พบสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทอ่ืน เช่น สบู่ โคลนหมักผิว และผลิตภัณฑ์ฟอกสีขน จ านวน
ตัวอย่างแบ่งเป็นรายจังหวัดแสดง ดังแผนภูมิที่ 1 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างปี 2559-
2561 

ปีงบประมาณ จ านวน 
ตัวอย่างท่ีตรวจ 

จ านวน 
ที่พบสารห้ามใช้ (ร้อยละ) 

สารห้ามใช้ที่พบ 
(จ านวนตัวอย่าง) 

2559* 32 12 (37.5%) Hg(10)/ HQ(1)/ RA(1) 
2560 72 9 (12.50%) Hg(5)/ Hg+BV(1) /CP(3) 
2561 61 11 (18.03%) Hg(4)/ Hg+BV(3)/ CP(4) 
รวม 165 32 (19.39%) Hg(19)/ Hg+BV(4)/ CP(7)/ 

 HQ(1)/ RA(1) 
Hg, สารประกอบปรอท; BV, Betamethasone-17-valerate; CP, Clobetasol propionate; HQ, Hydroquinone; RA, Retinoic acid 

* ปี 2559 ยังไม่มีข้อมูลการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ 
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แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในแต่ละจังหวัด ระหว่างปี 2559-2561 

 
 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องส าอางในปีงบประมาณ 2559 ได้รับตัวอย่าง จ านวน 32 ตัวอย่าง จาก

จังหวัดยะลา (10 ตัวอย่าง) ปัตตานี (9 ตัวอย่าง)  และนราธิวาส (13 ตัวอย่าง) พบการผสมสารห้ามใช้ท้ังส้ิน 12 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.7 โดยตรวจพบปรอท 10 ตัวอย่าง ไฮโดรควิโนน 1 ตัวอย่าง และ กรดเรทิโนอิก 1 
ตัวอย่าง โดยในปี 2559 ยังไม่มีผลการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง 

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องส าอางในปีงบประมาณ 2560 จาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 72 
ตัวอย่าง พบการผสมสารห้ามใช้ทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยพบสารประกอบของปรอท 5 ตัวอย่าง  
สารสเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate 3 ตัวอย่าง และสารสเตียรอยด์ชนิด betamethasone-17-
valerate ผสมสารประกอบของปรอท 1 ตัวอย่าง โดยตรวจไม่พบไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิก ตัวอย่างทั้งหมด
ที่พบสารห้ามใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทครีม/โลชั่นผิวขาว ไม่พบสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ประเภทอ่ืน เช่น สบู่ โคลนหมักผิว และผลิตภัณฑ์ฟอกสีขน  

ในปี 2560 ได้เริ่มตรวจหาสารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
สามารถตรวจสารสเตียรอย์ได้พร้อมกัน 7 ชนิด ได้แก่ prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, 
dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate และ clobetasol propionate 
และได้ตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างจ านวน 12 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง (พบ 4 ใน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.3) สูงกว่าการปนปลอมสารห้ามใช้ในเครื่ องส าอางชนิดอ่ืน 
(พบสารประกอบของปรอท 6 ใน 66 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.1) แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีแนวโน้มการตรวจพบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และยังคงพบการปนปลอม
สารประกอบของปรอท ซึ่งแนวโน้มผู้บริโภคยังคงมีค่านิยมเรื่องผิวขาว ใส ปัญหาการปนปลอมสารห้ามใช้จึงยังคงมี
อยู่ เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นิยมใช้สารประกอบของปรอท ไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิก มาเป็นสา
รสเตียรอยด์โดยเฉพาะชนิด clobetasol propionate และ betamethasone-17-valerate และสารประกอบของ
ปรอทมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในปี 2561 จ านวน 61 ตัวอย่าง พบ
เครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้จ านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.03 โดยพบสารประกอบปรอท สารสเตียรอยด์ 
ชนิด clobetasol propionate และ สารประกอบปรอทผสมสารสเตียรอยด์ ชนิด Betamethasone-17-valerate 
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โดยพบเป็นร้อยละ 6.56, 6.90 และ 5.17 ของตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แต่ละสาร ตามล าดับโดยพบสารห้ามใช้ใน
ตัวอย่างจากจังหวัด ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และปัตตานี ร้อยละ 26.67, 26.67, 13.33 และ 6.25 ของตัวอย่างที่
แต่ละจังหวัดส่งตรวจวิเคราะห์ ตามล าดับ ผลการตรวจไม่พบสารไฮดดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก และสารสเตียรอยด์
อีก 5 ชนิด 
 ตารางที่ 6 แสดงลักษณะตัวอย่างเครื่องส าอางที่ตรวจพบสารห้ามใช้ในปี 2561 จ านวน 11 ตัวอย่าง พบว่า
ทุกตัวอย่างมีข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้านอย่างน้อย 1 รายการ เช่นไม่แจ้งครั้งที่ผลิต เลขที่จดแจ้ง วันผลิต วัน
หมดอายุ ส่วนประกอบ หรือชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต หรือแจ้งข้อความครบถ้วน แต่เลขที่จดแจ้งมีสถานะถูกยกเลิก  
(ตรวจสอบจากเวปไซต์  https://oryor.com/oryor2015/check_product.php ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)  
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 ตารางที่ 6 

ลักษณะตัวอย่างที่ตรวจพบสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561 
ล าดับที่ 

ชื่อตัวอย่าง 
จังหวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ 
(พบ+/ไม่พบ-) 

ลักษณะตัวอย่าง 
ฉลาก 

(ระบ ุ/, ไม่ระบุ X) 
HQ 

RA 
Hg 

7 Steroids 
เลขที่จดแจ้ง 

ส่วนประกอบ 
ครั้งที่ผลิต 

วันผลิต 
วันหมดอายุ 

สถานที่ผลิต 
1 

Whitening Cream A 
ยะลา 

- 
- 

+ 
+ (BV) 

ครีมสีครีม 
X 

/X 
X 

/ 
/ (3ปี) 

กรุงเทพฯ 
2 

Whitening Cream B 
ยะลา 

- 
- 

+ 
+ (BV) 

ครีมสีเนื้อ 
X 

/X 
X 

/ 
/ (2 ปี) 

ปทุมธานี 
3 

Whitening Cream C 
ยะลา 

- 
- 

+ 
+ (BV) 

ครีมสีชมพู 
/ 

/X 
X 

/ 
/ (3ปี) 

ศรีษะเกษ 
4 

Whitening Cream D 
ยะลา 

- 
- 

+ 
- 

ครีมสีเหลือง 
/ (ยกเลิก) 

/X 
X 

X 
X 

นครราชสีมา 
5 

Whitening Cream E 
ปัตตานี 

- 
- 

+ 
- 

ครีมสีเหลือง 
/ (ยกเลิก) 

/ 
/ 

/ 
/ (2 ปี) 

กระบี ่

6 
Whitening Cream F 

นราธิวาส 
- 

- 
- 

+ (CP) 
ครีมสีขาว 

/ (ยกเลิก) 
/ 

/ 
/ 

/ (2 ปี) 
ปทุมธานี 

7 
Whitening Cream G 

นราธิวาส 
- 

- 
- 

+ (CP) 
ครีมสีเหลือง 

X 
/ 

X 
X 

X 
X 

8 
Whitening Cream H 

นราธิวาส 
- 

- 
- 

+ (CP) 
ครีมสีขาว 

/ (ยกเลิก) 
/ 

X 
/ 

/ (2 ปี) 
X 

9 
Whitening Cream I 

นราธิวาส 
- 

- 
- 

+ (CP) 
ครีมสีเหลือง 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

10 
Whitening Cream J 

สงขลา 
- 

- 
+ 

- 
ครีมสีฟ้าอ่อน 

/ 
/X 

X 
/ 

/ (4 ปี) 
ปทุมธานี 

11 
Whitening Cream K 

สงขลา 
- 

- 
+ 

- 
ครีมสีเขียว 

/ 
/X 

X 
/ 

/ (4 ปี) 
พระนครศรีอยุธยา 

Hg, สารประกอบปรอท; BV, Betamethasone-17-valerate; CP, Clobetasol propionate; HQ, Hydroquinone; RA, Retinoic acid 
/X, มีการระบุข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง เช่น แสดงส่วนประกอบไม่ครบ หรือไม่เรียงล าดับตามปริมาณในสูตร เป็นต้น 
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 ตารางที่ 7 แสดงผลการจ าแนกตัวอย่างเครื่องส าอางตามความครบถ้านของฉลากใน 2 ส่วนคือการแจ้ง
รุ่นที่ผลิต และการแจ้งเลขที่จดแจ้ง พบว่าตัวอย่างที่ฉลากไม่แจ้งเลขที่จดแจ้ง มีสัดส่วนการพบสารห้ามใช้ใน
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.44 มากกว่ากลุ่มที่แจ้งเลขที่จดแจ้ง (พบสารห้ามใช้ร้อยละ 13.46) ประมาณ 3 เท่า  
สอดคล้องกับสัดส่วนการพบสารห้ามใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ฉลากไม่แจ้งรุ่นที่ผลิต คิดเป็นร้อยละ 24 .32 ซึ่งเป็น
มากกว่ากลุ่มที่แจ้งรุ่นที่ผลิต ประมาณ 3 เท่า เช่นเดียวกัน (พบสารห้ามใช้ร้อยละ 8.33) 

 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างเครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ปี 2561 แบ่งความครบถ้วน

ของฉลาก 
ข้อความบนฉลาก จ านวนตัวอย่างที่

ตรวจ 
พบสารห้ามใช้

ฯ 
(คิดเป็นร้อย

ละ) 
ฉลากไม่แจ้งรุ่นที่ผลิต 37 9 (24.32) 
ฉลากแจ้งรุ่นที่ผลิต 24 2 (8.33) 
ฉลากไม่แจ้งเลขที่จดแจ้ง 9 4 (44.44) 
ฉลากแจ้งเลขที่จดแจ้ง (โดยไม่ต้องตรวจสอบ) 52 7 (13.46) 

 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 ก าหนดให้ ไฮโดครควิโนน กรดเรทิโนอิก สารประกอบ
ของปรอท และ สเตียรอยด์ (corticosteroids) เป็นสารห้ามใช้ แต่สารดังกล่าวกลับนิยมน ามาปลอมปนใน
เครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยง เพราะมีผลท าให้ผิวขาวเนียนใสจริง ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่จะมีผลข้างเคียงตามมา
มากมาย 

Glucocorticoids (Corticosteroids) เป็นชื่อกลุ่มสาร นิยมเรียกว่าสารสเตียรอยด์ จัดเป็นสารห้ามใช้
ในเครื่องส าอาง แต่พบมีการลักลอบน าไปใช้ โดยเฉพาะในรูปของครีมทา สารกลุ่มนี้มีโครงสร้างหลักเป็น fused 
4 - rings structural backbone ปั จ จุ บั น มี ก า ร สั ง เ ค ร า ะห์ ขึ้ น ห ล า ยช นิ ด  เ ช่ น  betamethasone, 
dexamethasone, hydrocortisone, prednisolone เป็นต้น พบสารสเตียรอยด์หลายชนิดที่มักถูกน ามา
ปลอมปนในเครื่องส าอาง จากการศึกษาพบว่าการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ด้วยเทคนิค HPLC นิยมใช้ RP-HPLC และ diode-array UV detector สภาวะในการทดสอบใช้ mobile 
phase แบบ gradient 

ในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิธีการตรวจวิเคราะห์ คัดเลือกวิธีมา
ทดลองพัฒนา น าวิธีที่ได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ ได้เลือกวิธีตรวจเอกลักษณ์สารสเตีย
รอยด์ด้วยรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงที่สามารถใช้ตรวจเอกลักษณ์สารมาตรฐานได้ 7 
ชนิดในครั้งเดียว โดยใช้คอลัมน์ Zorbrax Eclipse XDB-C18ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร บรรจุอนุภาคขนาด 
5 ไมโครเมตร สารละลายตัวพาคือ water ผสมกับ acetonitrile อัตราส่วนแบบ gradient จากการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธี พบว่ามีความจ าเพาะเจาะจง (specificity) มีความแม่นจากการทดสอบความทวนซ้ าได้ 
(Repeatability) (%RSD อยู่ในช่วง 0.03-0.43%) และมีความเที่ยงของการเปลี่ยนสภาวะ ( Intermediate 
Precision) (%RSD อยู่ในช่วง 0.03-0.41%) ผ่านเกณฑ์การยอมรับ ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of 
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Detection) ของสารสเตียรอยด์ทั้ง 7 ชนิดในตัวอย่าง อยู่ในช่วง 0.0002 - 0.0006%w/w  สามารถน าวิธี
วิเคราะห์มาใช้ในห้องปฏิบัติการได้ 

ชนิดของสารห้ามใช้ที่ตรวจพบสอดคล้องกับผลการศึกษาในพ้ืนที่ ในปี 2560 ซึ่งพบสารห้ามใช้ทั้งสิ้น 9 
ตัวอย่าง จาก 72 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยพบสารประกอบปรอท 4 ตัวอย่าง สารประกอบปรอท ผสม
สารสเตียรอยด์ ชนิด betamethasone-17-valerate จ านวน 1 ตัวอย่าง และสารสเตียรอยด์ชนิด clobetasol 
propionate จ านวน 3 ตัวอย่างโดยตรวจไม่พบไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และสารสเตียรอยด์อีก 5 ชนิด 

ผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561 ตามโครงการ
ความปลอดภัยด้านเครื่องส าอาง (Cosmetic safety) จ านวน 61 ตัวอย่าง พบเครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้
จ านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.03 สารห้ามใช้ที่พบคือสารประกอบปรอท สารสเตียรอยด์ ชนิด 
Clobetasol propionate และ สารประกอบปรอทผสมสารสเตียรอยด์ ชนิด Betamethasone-17-valerate 
โดยพบสารห้ามใช้ในตัวอย่างจากจังหวัด ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และปัตตานี ร้อยละ 26.67, 26.67, 13.33 
และ 6.25 ของตัวอย่างที่แต่ละจังหวัดส่งตรวจวิเคราะห์ ตามล าดับ ผลการตรวจไม่พบสารไฮดดรควิโนน, กรด
เ ร ทิ โ น อิ ก  แล ะส า รส เ ตี ย ร อยด์ อี ก  5 ชนิ ด  ( prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, 
dexamethasone และ triamcinolone acetonide)  

แนวโน้มของยังพบเครื่องส าอางผสมสารห้ามใช้ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่
ยังคงพบสารปรอท และมีแนวโน้มของการพบร่วมกับสารเสตียรอยด์ชนิด Betamethasone-17-valerate 
และสารารสเตียรอยด์ชนิด Clobetasol propionate มากขึ้น แต่ไม่พบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก
ต่อเนื่องตลอด 2 ปี สอดคล้องกับการศึกษา ของ Maneli และคณะ เมื่อปี 2017 ที่พบแนวโน้มการปนปลอมสา
รสเตียรอยด์ความแรงสูง ร่วมกับสารปรอท และสารไฮโดรควิโนนในเครื่องส าอางประเภท skin-lightening ที่
ผลิตจากหลายประเทศ ในทางการแพทย์ สารสเตียรอยด์ความแรงสูงมักใช้เป็นสูตรผสมกับยาตัวอ่ืน เช่น ไฮโดร
ควิโนน หรือ กรดเรทิโนอิก ในการรักษา ฝ้า กระ และจุดด่างด า เพ่ือช่วยในการเสริมฤทธิ์ และช่วยลดอาการ
ข้างเคียง แต่แพทย์จะสั่งใช้เพียงระยะสั้น (short-term) ในรายที่มีอาการรุนแรงเท่านั้น การน ามาใช้ผิดวิธี โดย
ปลอมปนในเครื่องส าอาง ใช้กับผิวหนังปกติเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งภายนอก
และภายในร่างกาย เช่น ผดผื่นขึ้นง่าย ผิวหน้าบาง ท าให้มลภาวะสารพิษจากภายนอกเข้าสู่ผิวหนังชั้นแท้ได้ง่าย
ขึ้น และเห็นเส้นเลือดแดงตามใบหน้าชัดขึ้น เป็นต้น 

การศึกษาลักษณะตัวอย่างเครื่องส าอางที่ตรวจพบสารห้ามใช้ในปี 2561 ทั้ง 11 ตัวอย่าง พบว่าทุก
ตัวอย่างมีข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้านอย่างน้อย 1 รายการ เช่นไม่แจ้งครั้งที่ผลิต, เลขที่จดแจ้ง, วันผลิต, วัน
หมดอายุ, ส่วนประกอบ หรือชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต หรือแจ้งข้อความครบถ้วน แต่เลขที่จดแจ้งมีสถานะถูกยกเลิก 
แสดงให้เห็นว่าทุกตัวอย่างที่พบการปนปลอมสารห้ามใช้ฯ มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างทั้ง 61 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างที่ฉลากไม่แจ้งเลขที่จดแจ้ง จ านวน 9 
ตัวอย่าง ตรวจพบการปนปลอมสารห้ามใช้ 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนการพบสารห้ามใช้
ในกลุ่มตัวอย่าง ที่มากกว่ากลุ่มที่แจ้งเลขที่จดแจ้ง ประมาณ 3 เท่า (พบสารห้ามใช้ร้อยละ 13.46) สอดคล้อง
กับสัดส่วนการพบสารห้ามใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ฉลากไม่แจ้งรุ่นที่ผลิต จ านวน 37 ตัวอย่าง ตรวจพบ 9 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 24.32 ซึ่งเป็นมากกว่ากลุ่มที่แจ้งรุ่นที่ผลิต ประมาณ 3 เท่า เช่นเดียวกัน (พบสารห้ามใช้ร้อยละ 
8.33) 

จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบความครบถ้วนของฉลากเครื่องส าอาง ไม่เลือกใช้เครื่องส าอางที่แสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง สามารถช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการใช้เครื่องส าอางปนปลอมสารห้ามใช้ได้ แนวโน้มการก ากับดูแล
เครื่องส าอางของทุกประเทศ ทั้งในอาเซียน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้ปรับให้มีการจดแจ้งผ่านระบบ
ออนไลน์มากกว่าการไปขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับเจ้าพนักงานโดยตรง  เพ่ือลดปัญหาและภาระขั้นตอนเรื่อง
เอกสารต่าง ๆ แต่ก็เป็นช่องทางให้มีการผลิตเครื่องส าอางไม่ปลอดภัยออกมาจ าหน่ายได้ง่ายขึ้น และจาก
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แนวโน้มที่พบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ความแรงสูง ร่วมกับสารปรอทมากขึ้น การตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องส าอางหลังวางขาย จึงมีความส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการสุ่มตรวจสินค้า ตรวจสอบ
ความถูกต้องของฉลากเครื่องส าอางตามข้อมูลที่ได้จดแจ้ง  รวมถึงการตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางควร
ต้องด าเนินการต่อไป และสิ่งส าคัญคือการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอย่าง
ปลอดภัย  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย 
“กรมวิทย์ With You” เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยที่
ได้รับการตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการแล้วได้ด้วยตนเอง  และจากข้อมูลชนิดของสารห้ามใช้ใน
เครื่องส าอางที่มีแนวโน้มตรวจพบมากในพ้ืนที่ สามารถแจ้งให้เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ซึ่งมีบทบาทในการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในชุมชนโดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดหาชุดทดสอบเบื้องต้นได้เหมาะสมกับปัญหาของพ้ืนที่มากข้ึน 
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พัฒนาการเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 5 
Developing Surveillance of Antimicrobial Resistance in Health Zone 5 

 
ปิติมน พลวิชัย   ปานทิพย์ ศิริโชติ  สิรลิดา สุพรรณคง และศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
เครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศ ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่  5 สมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน มีบทบาทในเรื่องการพัฒนาและจัดท า 
Antibiogram น าเสนอในภาพเขตทาง Website ของหน่วยงาน และ Antibiotrend ที่แจ้งให้ทราบสถานการณ์
เป็นระยะเมื่อมีการประชุมเครือข่าย ทางหนังสือราชการ น าเสนอผ่านผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
ภาพเขต และวิเคราะห์ปี ค.ศ. 2014-2018 ลง Website ของหน่วยงาน จากข้อมูลวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียของ
โรงพยาบาลเครือข่ายสมาชิกโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (NARST) จากโรงพยาบาล 8 แห่ง ในเขต
สุขภาพที่ 5 ได้แก่ รพ.ราชบุรี, รพ.เจ้าพระยายมราช, รพ.สมุทรสาคร, รพ.พหลพลพยุหเสนา, รพ.นครปฐม, 
รพ.พระจอมเกล้า, รพ.ประจวบคิรีขันธ์ และ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความพร้อมส าหรับการแก้ปัญหา
เชื้อดื้อยาในประเทศ จากข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 8 ชนิดที่ต้องเฝ้าระวัง สามารถน ามาวิเคราะห์หา
แนวโน้มการดื้อยา Antibiotrend เทียบกับโครงการ NARST จ านวน 46 โรงพยาบาล ในช่วงปี 2014-2018 มี
อั ต ร ากา รพบ เชื้ อ ท้ั ง  8 ชนิ ด  เ รี ย ง ต ามล า ดั บดั ง นี้  Eschaerichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa,  Acinetobacter baumannii,  Staphylococus aureus, Enterococcus 
spp., Streptococcus pneumoniae และ Non-typhoidal Salmonella ที่แยกจากเลือด จากการลงพ้ืนที่
ให้ค าแนะน าการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ด้วยชีวเคมีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เคยตรวจวิเคราะห์เพียงกลุ่มเชื้อให้
ระบุได้ชัดเจนขึ้นโดยการเพ่ิมการทดสอบที่ไม่กระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้มีการพัฒนาเข้ารับการอบรมด้านการทดสอบความไวต่อยาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม
ให้ความรู้การจัดท า Antibiogram และ Antibiotrend ที่ถูกต้องตามหลักสากล ประสานการส่ง การเก็บ และ
การลงข้อมูลรายเดือนของโรงพยาบาลเครือข่ายโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในเขตสุขภาพที่ 5 ให้
ครบถ้วน มีความถูกต้องมากข้ึน จากการน าเสนอข้อมูลช่วงปีแรกยังไม่เห็นปัญหาของภาพเขตชัดเจนเนื่องจาก
จ านวนข้อมูลที่น้อยและยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งยังต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 
5 ทั้งจากส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : เขตสุขภาพที่ 5, เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ, Antibiogram, Antibiotrend 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท า “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศ
ไทย พ.ศ.2560-2564” ขึ้น โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องตลอดจนภาคประชาสังคม 
เพ่ือพัฒนาระบบระบบจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยให้
ความส าคัญกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะต้องน าผลไปใช้ในการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง ควบคุมโรค จึงได้
ก าหนดแนวทางในกลยุทธ์ที่ 1.2 “การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” ให้มีการ
จัดท ามาตรฐานระดับชาติด้านห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและเครือข่าย การ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
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2. มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอตามแนวทางของเจ้าภาพโครงการ NARST ล่าสุดมีการใช้

สัญลักษณ์สีที่แสดงอตัราการดื้อแต่ละยาต้านจุลชีพ ด าเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2014-
2018 
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 5  

3.1 ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การจัดท า Antibiogram ตามหลักสากล วันที่  2– 4 พฤษภาคม 2561 ณ  
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 21 คน และติดตามข้อมูลดิบจาก
โรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ NARST มาท า Configuration โดยนางสาวสิริลดา สุพรรณคง 
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ตัวอย่างการจัดท า Antibiogram โดยโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2017 
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3.2 ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การจัดท า Antibiogram ตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 ภายใต้เกณฑ์การ
ตรวจราชการ AMR เพ่ือปรับฐานความเข้าใจมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

  2562 -1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม 2   
  คน   
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ตัวอย่างการจัดท า Antibiogram โดยโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2018 
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แบบบันทึกการตรวจสอบ Antibiogram  โรงพยาบาล.......................... ปีของ Antibiogram ปี 2018 
 

ข้อ ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการ

ตรวจสอบ 
 ( / ) 

ราย 
ละเอียด 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 มีการท า Surveillance test หรือไม่ (Yes / No)     
2 มีการแยกระหว่าง Routine test กับ Surveillance test   15  
3 First isolate ของ species / ผู้ปว่ย จากสิ่งส่งตรวจทุกชนิด   15  
4 First isolate ของ species / ผู้ปว่ย จาก Hemoculture   10  

5* First isolate ของ species / ผู้ปว่ย จากสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ดังน้ี 
Sputum / Stool / Urine   10  

6* First isolate ของ species / ผู้ปว่ย แยกตาม location (OPD / IPD / ICU) 
ในเชื้อ A. baumanii, E. coli, K. pneumoniae และ S. aureus   10  

7 มีการรายงานความไวของเชื้อทั้งหมดของแต่ละ species   10  

8 เชื้อแบคทีเรียแตล่ะชนิดมีจ านวน (N) ตั้งแต่ 30 isolate ขึ้นไป (กรณีน้อย
กว่า 30 isolate ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)   10  

9 ยาทุกชนิดที่แสดงในตาราง ถูกทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย ≥ 90% ของจ านวน 
isolate ในแต่ละ species   10  

10 เรียงตามกลุ่มยา, เรียงตาม Gram stain   10  

   คะแนน
รวม   

 หมายเหตุ: ต้องผ่านการประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป     
               * เฉพาะโรงพยาบาล A, S     

 ผู้ตรวจสอบ............................................................................ วันที่................................ 
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ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลส าเร็จ หน่วยนับ คิดเป็นร้อย
ละ 

1. มีรายงานการนิเทศงาน รับทราบและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนของโรงพยาบาลเครือข่าย 

16 8 แห่ง 50.00 

2. มีรายงาน antibiogram ระดับเขต ม.ค.-ธ.ค. 
2561  และ ม.ค.-มิ.ย. 2562 เสนอผู้บริหาร
หน่วยงานระดับกอง และระดับเขตบริการสุขภาพ 

2 1 ครั้ง 50.00 

3. มีหนังสือราชการขอความร่วมมือโรงพยาบาล
เป้าหมายให้ส่ง antibiogram ของโรงพยาบาลให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1 1 ครั้ง 100.00 

4. มีรายงานผลการตรวจสอบ antibiogram ของ
โรงพยาบาล และผลการตรวจสอบ Antibiogram มี
ความถูกต้องตามมาตรฐาน  

12 
(ร้อยละ 70) 

11  
(จาก 17 

แห่ง) 

แห่ง 64.70 

 
5. ด าเนินการจัดท า Antibiotrend เพ่ือน าเสนอแนวโน้มการดื้อยาในภาพเขต เปรียบเทียบปี 2014-2018 
 
กราฟที่ 1  แสดงข้อมูลรวมแสดงร้อยละการพบเชื้อ 12 อันดับแรก ของโรงพยาบาลเครือข่ายโครงการ 

NARST ตั้งแต่ปี 2557-2561 

 
จากกราฟพบข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 6 ชนิดในอันดับต้นๆจาก 8 ชนิดที่ต้องเฝ้าระวังเรียง

ตามล าดับ ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus และ Enterococcus spp. ในทั้ง 5 ปี และจาก
จ านวนตัวอย่างปี 2018 ที่มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์มากข้ึนท าให้เส้นกราฟลดต่ าลง เมื่อน ามา
เปรียบเทียบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อที่ต้องเฝ้าระวัง จากข้อมูลโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 8 
โรงพยาบาล กับโครงการ NARST จ านวน 46 โรงพยาบาล ในช่วงปีเดียวกัน  
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เชื้อ Non-typhoidal Salmonella มีแนวโน้มดื้อยาที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากจ านวนตัวอย่างเชื้อน้อยกว่า 
30 เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาพทั้งประเทศมีแนวโน้มการดื้อยาทุกตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องติดตามดูการ
สถิติและเฝ้าระวังการระบาดของเขตต่อไป 

 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากการเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลเครือข่ายโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทั้ง 8 แห่ง ที่
พัฒนาการลงข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น และถูกต้องที่สุด เช่น เพ่ิมศักยภาพที่เคยตรวจวิเคราะห์เพียงกลุ่มเชื้อ
ให้ระบุได้ชัดเจนขึ้นโดยการเพ่ิมการทดสอบที่ไม่กระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน เช่น เพ่ิมการรายงาน
แยกเชื้อ Enterococcus faecium และ Enterococcus faecalis ออกจาก Enterococcus spp. โดยการ
เ พ่ิมการทดสอบน้ าต าล  Arabinose, การทดสอบ Clumping factor หรื อ  Polymixin B เ พ่ื อ ระบุ  
Staphylococcus aureus จาก Staphylococcus coagulase negative และการเพ่ิมการเจริญที่อุณหภูมิ 
44oC เพ่ือแยกเชื้อ Acinetobacter baumannii ออกจาก Acinetobacter spp. ท าให้ผลการทดสอบความ
ไวต่อยาต้านจุลชีพเฉพาะเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังมีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เขตสุขภาพท่ี 5 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

1. โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (National Antimicrobial Resistant Surveillance, 
Thailand (NARST) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. โรงพยาบาลเครือข่ายห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพท่ี 5 (โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา NARST) 
2.1 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 
2.2 รพศ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  
2.3 รพศ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
2.4 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม 
2.5 รพท.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
2.6 รพท.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 
2.7 รพท.ประจวบคิรีขันธ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์  
2.8 รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม 

3. โรงพยาบาลเครือข่ายห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพท่ี 5 (นอกโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา NARST) 
3.1 รพท.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
3.2 รพช.โพธาราม จ.ราชบุร ี
3.3 รพช.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
3.4 รพช.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี 
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4. วิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านเชื้อดื้อยา รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

5. วิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านโปรแกรมการวิเคราะห์ในโรงพยาบาล  อาจารย์สมศักดิ์ ราหุล ข้าราชการ
บ านาญกรมการแพทย์ 
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การพัฒนางานตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ของประเทศไทย 
(Development of analytical activities for controlling potency assay of acellular 

pertussis vaccine in Thailand) 
 

อภิชัย ศุภสารสาทร  วิริยามาตย์ เจริญคุณธรรม  รัชชานนท์ รักชีพ  อัศจรรย์ อาเมน  ดวงพร อังศุประเวศ*  
พรรณิภา เอกไทยเจริญ* และสุภาพร ภูมิอมร 

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 
*บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 

โทรศัพท์ 025915448 ต่อ 99034 E-mail: apichai.s@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ 
วัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศ มีสารส าคัญคือ pertussis toxin (PT) และ Filamentous 

Hemagglutinin (FHA) ซึ่งต้องมีการควบคุมความแรงให้ได้มาตรฐาน การศึกษานี้จึงท าการพัฒนางานตรวจ
วิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพวัคซีนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาความถูกต้องของวิธี Mouse 
Immunogenicity Test (MIT) ในการตรวจความแรง พร้อมกับจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานอ้างอิงไอกรนไร้เซลล์
ผงแห้งเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานการวิเคราะห์ ซึ่งวิธี MIT เป็นการตรวจหาปริมาณ anti-PT และ anti-FHA 
ด้วยเทคนิค Indirect ELISA หลังฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูด้วยวัคซีน ผลการศึกษาพบว่า วิธีมีความจ าเพาะ 
และมีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของ anti-PT และ anti-FHA ระหว่าง 1.95–4,000 mIU/ml มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r( มากกว่า 0.99 โดยพบว่า anti-PT มีขีดจ ากัดต่ าสุดและสูงสุด (LOQ) ในการวัด
เท่ากับ 1.95 และ 4,000 mIU/ml ตามล าดับ ช่วงค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.81–500 mlU/ml ความแม่นมีค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative error) อยู่ระหว่าง (-2.11)–2.37 ความเที่ยงมีค่า %CV น้อยกว่า 20% 
เช่นเดียวกับการทดสอบความทนของวิธี  ส่วนการตรวจ anti-FHA มีค่า LOQ เท่ากับ 3.91 และ 4,000 
mIU/ml ช่วงค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 15.62–1,000 mlU/ml ความแม่นมีค่า relative error อยู่ระหว่าง (-1.34)–
1.69 ความเที่ยงและความคงทนของวิธีมีค่า %CV น้อยกว่า 20% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ แสดงถึงวิธีมีความ
ถูกต้องเหมาะสมส าหรับใช้ตรวจความแรงของวัคซีนไอกรนที่ผลิตในประเทศ และเพ่ือให้การทดสอบนี้มีค่า
มาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันกับผู้ผลิตวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานจึงถูกจัดเตรียมขึ้นโดยได้รับวัคซีนไอกรนน้ าเข้มข้น
จากผู้ผลิต และน ามาท าแห้งแบบเยือกแข็ง โดยหาสภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงสอบเทียบค่า
ความแรงร่วมกับผู้ผลิตด้วยวิธี MIT แห่งละ 4 การทดสอบ ผลการทดสอบพบว่าวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานผงแห้ง
มีคุณลักษณะที่ดี มีความแรงสัมพัทธ์ของ PT และ FHA เท่ากับ 0.51และ 0.83 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ระหว่าง 0.45-0.59 และ 0.72-0.96 ตามล าดับ ซึ่งได้ก าหนดและประกาศให้เป็นค่าความแรงของวัคซีน aP 
อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ จากการพัฒนานี้ท าให้หน่วยงานและผู้ผลิตมีวิธีมาตรฐานในการตรวจสอบความ
แรงของวัคซีนไอกรนที่ผลิตในประเทศโดยใช้วัคซีนอ้างอิงมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพวัคซีน  
 

ค าส าคัญ : acellular pertussis vaccine, indirect ELISA, Mouse Immunogenicity test, anti-PT, anti-
FHA 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ (acellular) เป็นวัคซีนที่ผลิตจากส่วนสารสกัดเฉพาะบางส่วนของตัวเชื้อไอ

กรน ที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยส่วนประกอบของเชื้อไอกรนที่มีรายงานน ามาผลิต
วัคซีน ได้แก่ Pertussis toxin (PT), Filamentous hemagglutinin (FHA), Pertactin (PRN) และ Fimbrial 
agglutinogen (FIM) ซึ่งวัคซีนที่ผลิตจากแต่ละบริษัทอาจมีส่วนประกอบของเชื้อไอกรนแตกต่างกันได้ ตั้งแต่ 2 
ถึง 4 ส่วนประกอบข้างต้น แต่ทั้งนี้วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์จะมี PT และ FHA เป็นส่วนประกอบหลัก โดย
ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับท็อกซอยด์ของเชื้อคอตีบและบาดทะยักเป็นวัคซีนรวมคอตีบ -บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้
เซลล์ (DTaP) ซึ่งข้อดีของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ท าให้มีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ น้อยกว่าวัคซีนเดิมที่เป็น
วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ (whole cell)(1) PT เดิมนั้นเรียกว่า lymphocytosis-
promoting factor เป็นส่วนประกอบหลักในกลไกการก่อโรคไอกรน และมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน ในการผลิตวัคซีนของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ความหลากหลายของสายพันธุ์ตัวเชื้อ
ไอกรน วิธีที่ใช้ในการผลิต วิธีการท าให้ PT หมดพิษ (detoxified) กลายเป็น Pertussis toxoid (PTxd) และ
ปริมาณ PT และ FHA ที่ใช้ผลิตวัคซีน ท าให้วัคซีนมีข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ต่างกัน (product-specific) 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่ผู้บริโภคจะได้รับ การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลอด จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่ ต้อง
ตรวจวิเคราะห์ยืนยันโดยห้องปฏิบัติการภาครัฐ ซึ่งวิธีการตรวจความแรงของวัคซีนท าได้โดยการประเมินการ
สร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีต่อส่วนประกอบของเชื้อในวัคซีนจากหนูถีบจักรที่ได้รับวัคซีน การศึกษาเริ่มจาก
การตรวจวิเคราะห์ความแรงหาระดับภูมิคุ้มกันต่อส่วน PT และ FHA ที่มีอยู่ในวัคซีน โดยทีมวิจัยได้ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศในการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ส าหรับน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ การ
ควบคุมคุณภาพภาครัฐ โดยการหาความแรงวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ใช้วิธี The mouse immunogenicity 
test (MIT)(3) เป็นการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อท็อกซอยด์ (PTxd) จากซีรั่มหนูถีบจักร ที่ถูกฉีดกระตุ้นด้วย
วัคซีนไอกรน ชนิดไร้เซลล์ โดยใช้เทคนิค enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Serology in 
mice)(4) ดังนั้นการศึกษานี้ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีที่พัฒนาขึ้นตามหลักเกณฑ์ของ ICH 
Guideline(5) โดยมีรายการศึกษาความเหมาะสมของวิธีได้แก่ ความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ 
ความจ าพาะเจาะจง ขีดจ ากัดเชิงปริมาณ ความแม่น ความเที่ยง และความทนของวิธี เพ่ือใช้เป็นวิธีมาตรฐาน
ของประเทศ และเพ่ือให้การทดสอบนี้มีค่ามาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันกับผู้ผลิตวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานจึงถูก
จัดเตรียมขึ้นโดยได้รับวัคซีนไอกรนน้ าเข้มข้นจากผู้ผลิต และน ามาท าแห้งแบบเยือกแข็ง โดยหาสภาวะที่
เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงสอบเทียบค่าความแรงร่วมกับผู้ผลิตด้วยวิธี MIT เพ่ือก าหนดค่าในการ
น ามาใช้ตรวจวิเคราะห์ความแรงด้วยวิธี MIT ในการควบคุมคุณภาพวัคซีนก่อนจ าหน่าย  
 
2. วัสดุและวิธีการ 
สารเคมีและสารมาตรฐาน 

ส า ร เ คมี :  AR grade, NaHCO3 , Na2CO3 , NaOH, HCl, NaCl, KCl, Na2HPO4 • 2H2O, KH2PO4 , 
Tween 20, Dextran, 3. 5% polygeline, Bovine Serum Albumin (BSA)  (Cat. No.  A3059, Sigma-
Aldrich) , Rabbit anti-mouse IgG (H+ L)  horseradish peroxidase (HRP)  conjugate (Cat.  No.  ab 
6728, Abcam) , SureBlue ReserveTM (Cat no.  53-00-00, TMB microwell peroxidase substrate 1-
component, KPL)   
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สารมาตรฐาน: วัคซีน aP มาตรฐานอ้างอิง (in-house reference acellular pertussis vaccine, 
code No. FB-PE25001) เพ่ือใช้สอบเทียบค่าความแรงกับวัคซีนตัวอย่าง  In-house PT standard in 40% 
glycerol ที่ได้สอบเทียบกับ 1st international reference standard PT (Code: JNIH-5, NIBSC, UK) และ 
In-house FHA standard in 40% glycerol ที่ ไ ด้ ส อบ เ ที ยบกั บ  international reference standard 
FHA(Code: 90/520, NIBSC, UK) จากบริษัทไบโอเนท-เอเชีย , WHO reference reagent, Bordetella 
pertussis anti-serum (mouse) 1RR (Code: 97/642, NIBSC, UK) ซึ่งก าหนดค่า anti-FHA antibody 
titer และ anti-PT antibody titer ในหน่วยสากลต่อมิลลิลิตร 

วัคซีนเหลว aP (10X final bulk) จากบริษัทไบโอเนท-เอเชีย ที่มีความเข้มข้นของสารเป็น 10 เท่า
ของวัคซีนส าเร็จรูป ประกอบด้วย PT และ FHA ความเข้มข้นชนิดละ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร Al(OH)3  4.8 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ NaCl 150 มิลลิโมลาร์ 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

เครื่องอ่านอีไลซ่าแบบไมโครเพลท  (Microplate reader infinite F200 Pro), Tecan ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เครื่องล้างไมโครเพลท Microplate wash: ImmunoWashTM 1575, BIO-RAD ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เครื่องชั่งสาร กระบอกและเข็มฉีดยาส าหรับฉีดสัตว์ทดลอง ตู้ เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC ตู้แช่
แข็งควบคุมอุณหภูมิ -20 oC ตู้ชีวนิรภัย เครื่องท าแห้งแบบเยือกแข็ง (lyophilizer) รุ่น Lyolab, LT ของ 
lyophilization systems, INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37 °C, memmert ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
ตัวอย่าง 

วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ของผู้ผลิตในประเทศ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
 

การเตรียมแอนติบอดีมาตรฐาน 
ท าการเจือจาง WHO Ref. 97/642 ด้วย Diluent buffer ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 500, 250, 125, 

62.5, 31.25, 15.62 และ 7.81 mIU/ml ส าหรับ anti-PT antibody และ 1000, 500, 250, 125, 62.5, 
31.25 และ 15.62 mIU/ml ส าหรับ anti-FHA antibody 
 
การเตรียมสารละลาย 
Coating buffer (pH 9.6) 
 ชั่ง Na2CO3 น้ าหนัก 1.59 กรัม และ NaHCO3 น้ าหนัก 2.93 กรัม ละลายด้วย high purity water 
ปริมาตร 800 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้มีค่า 9.6 ด้วย 1N NaOH หรอื 20% HCl  แล้วจึงเติม high purity water 
ให้ครบปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
 
Phosphate buffer saline (PBS) 10 X (pH 7.4) 
 ชั่ง NaCl น้ าหนัก 80 กรัม, KCl น้ าหนัก 2 กรัม, Na2HPO4•2H2O น้ าหนัก 14.4 กรัม , KH2PO4 
น้ าหนัก 2.4 กรัม ละลายด้วย High purity water ปริมาตร 800 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 7.4 ด้วย 1 N 
NaOH หรือ 20% HCl แล้วจึงเติม high purity water ให้ครบปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
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Washing buffer (Phosphate Buffer Saline Tween, PBST) 
 ผสม 10X PBS  ปริมาตร 200 มิลลิลิตร กับ Tween 20 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในขวดแก้วให้เข้ากัน 
จากนั้นเติม high purity water ให้ครบปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 
 
Blocking buffer (3% (w/v) BSA in PBST) 
 ชั่ง BSA น้ าหนัก 3 กรัม แล้วน าไปละลายด้วย PBST ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ใน volumetric flask 
จน BSA ละลายหมด จากนั้นเติม PBST ให้ครบปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
Diluent buffer (0.3% (v/v) BSA in PBST) 
 ผสม Blocking buffer (3% (w/v) BSA in PBST) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กับ PBST ปริมาตร 900 
มิลลิลิตร ในขวดแก้วให้เข้ากัน 
 
Rabbit-anti-mouse IgG HRP conjugate 
 เจือจาง Rabbit-anti-mouse IgG HRP conjugate ด้วย PBST ในอัตราส่วน 1: 20000 
 
1 N HCL 
 ผสม HCL 37% ปริมาตร 20.73 มิลลิลิตร กับ high purity water ปริมาณ 229.27 มิลลิลิตรในขวด
แก้วให้เข้ากัน 
 
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเตรียมซีรั่มหนู 

ใช้หนูถีบจักรอายุ 5 สัปดาห์ กลุ่มละ 16 ตัว จ านวน 3 กลุ่ม ส าหรับฉีดวัคซีน กลุ่มที่ 1 ฉีดวัคซีนไอ
กรนชนิดไร้เซลล์ที่ไม่ต้องเจือจาง (undiluted) เป็นกลุ่ม high titer serum กลุ่มที่ 2 ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไร้
เซลล์ความเจือจาง 1: 6.25 เป็นกลุ่ม medium titer serum และกลุ่มที่ 3 ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ความ
เจือจาง 1: 15.625 เป็นกลุ่ม low titer serum และใช้หนูถีบจักร กลุ่มละ 10 ตัว จ านวน 1 กลุ่ม ฉีดด้วยตัว
ท าละลาย เป็นกลุ่มควบคุม (normal mouse serum) โดยฉีดเข้าช่องท้อง (intraperitoneal) ตัวละ 0.5 mL 
หลังจากฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 35 วัน ท าการเจาะเลือดจากหัวใจปริมาณตัวละ 1 mL น าเลือดมาปั่น
แยกซีรั่มแต่ละกลุ่ม เก็บท่ีอุณหภูมิ -30°C เพ่ือรอการน าไปวิเคราะห์ 
 
วิธีวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีจากซีรั่มหนู 

การวิเคราะห์ anti-PT antibody ท าการเจือจาง Antigen-PT ให้ได้ความเข็มข้น 1.5 µg/mL 
ด้วย Coating buffer ใส่ลง 96 well plate หลุมละ 100 µL น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 2–8°C ไว้ข้ามคืน ล้าง 
plate ด้วย Washing buffer 400 µL สามครั้ง ใส่สารละลาย Blocking buffer หลุมละ 150 µL น าไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37±2°C นาน 1 ชั่วโมง ล้าง plate  แล้วใส่สารมาตรฐาน (anti-PT antibody, WHO Ref. 
97/642) ที่เตรียมไว้, ซีรั ่มจากหนูกลุ่ม High titer serum, Medium titer serum, Low titer serum 
และกลุ ่มควบคุมหลุมละ 100 µL น าไปบ่ม ที ่อุณหภูมิ 37±2°C นาน 1 ชั ่วโมง ล้าง plate  แล้วเติม 
Rabbit-anti-mouse IgG (H+L) HRP conjugate 100 µL ต่อหลุม น าไปบ่ม ที่อุณหภูมิ 37±2°C นาน 1 
ชั่วโมง ล้าง plate แล้วใส่ TMB substrate (ready to use) 100 µL ต่อหลุม จับเวลา 3 นาที แล้วใส่เติม 
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การทดสอบความจ าเพาะ (Specificity) 
ทดสอบหาค่า Anti-PT antibody และ Anti-FHA antibody ใน 
-ซีรั่มหนูถีบจักร (High titer group, Medium titer group, Low titer group, Normal mouse 

serum) และ Diluent buffer ที่ความเจือจาง 1X, 4X, 16X, 32X, 64X, 256X, 1024X, 4096X และ 16384X 
-WHO Ref. 97/642 ที่ความเจือจาง 64X, 256X, 1024X, 4096X และ 16384X  
น าค่าดูดกลืนแสง (OD) แต่ละความเจือจางมาประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง the specific signal to 

noise (S/N) ratio กับ Serum dilution ซึ่งจะแสดงความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยซีรั่มหนูถีบจักรที่ถูกฉีด
กระตุ้นด้วยวัคซีนควรแสดง response ในระดับสูง กลุ่มควบคุมแสดง response ในระดับต่ า และไม่ควรพบ 
response ใน Diluent buffer 

 
การทดสอบความแม่นย า (Accuracy) 

  ท าการเจือจาง anti-PT antibody (WHO Ref. 97/642) ด้วย diluent buffer จากความเข้มข้น 
34000 mIU/ml เป็น 500 mIU/ml แล้วเจือจางแบบ two folds serial dilution เป็น 250, 125, 62.5, 
31.25, 15.62, 7.81 mIU/ml โดยล าดับ และท า 2 ซ้ าต่อความเข้มข้นจ านวน 3 การทดสอบ น าผลการ
ทดสอบ มาค านวณ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%RE) ของความเข้มข้นแอนติบอดีมาตรฐาน ต้องมีค่าอยู่
ระหว่าง ±20% 

ท าการเจือจาง anti-PT antibody (WHO Ref. 97/642) ด้วย diluent buffer จากความเข้มข้น 
286000 mIU/ml เป็น 1000 mIU/ml แล้วเจือจางแบบ two folds serial dilution เป็น 500, 250, 125, 
62.5, 31.25, 15.62 mIU/ml โดยล าดับ และท า 2 ซ้ าต่อความเข้มข้นจ านวน 3 การทดสอบ น าผลการ
ทดสอบ มาค านวณ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%RE) ของความเข้มข้นแอนติบอดีมาตรฐาน ต้องมีค่าอยู่
ระหว่าง ±20% 
 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) 

การวิเคราะห์ซ้ าในวันเดียวกัน (Repeatability) 
ท าการทดสอบค่า Anti-PT antibody titer และ Anti-FHA antibody titer ในตัวอย่างซีรั่มหนูถีบ

จักรกลุ่ม High titer group, Medium titer group, Low titer group และ Normal mouse serum โดย
ทดสอบในวันและเวลาเดียวกัน อย่างน้อยจ านวน 3 การทดสอบ จากนั้นน าค่าท่ีได้มาค านวณ %CV ซึ่งจะต้อง
มีค่าไม่เกิน 20%  

การวิเคราะห์ซ้ าต่างวัน (Reproducibility) 
ท าการทดสอบค่า Anti-PT antibody titer และ Anti-FHA antibody titer ในตัวอย่างซีรั่มหนูถีบ

จักรกลุ่ม High titer group, Medium titer group, Low titer group และ Normal mouse serum โดย
ทดสอบต่างวันและเวลากัน อย่างน้อย 3 ครั้งๆละ 1 การทดสอบ จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณ %CV ซึ่งจะต้อง
มีค่าไม่เกิน 20%  
การทดสอบความทนของวิธี (Robustness) 
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ภาพที ่4 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง nominal anti-PT antibody concentration (NC) แกน Y กับค่า back calculated 
concentration (BC) แกน X 
 

ขีดจ ากัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ)  
 ค่า the lower limit of quantification (LLOQ) และ the upper limit of quantification (ULOQ) 
ของ Aniti-PT พิจารณาจากตารางที่ 1 ได้ค่า LLOQ และค่า ULOQ เท่ากับ 1.95 mIU/ml (%CV = 10.92, 
%RE = 6.02) และ 4,000 mIU/ml (%CV = 3.34, %RE = -3.43) ตามล าดับ และมีค่า LLOQ และ ULOQ 
ของ Aniti-FHA พิจารณาจากตารางที่ 2 ได้ค่า LLOQ และค่า ULOQ เท่ากับ 3.91 mIU/ml (%CV = 3.35, 
%RE = 2.31) และ 4,000 mIU/ml (%CV = 3.62, %RE = -5.44) ตามล าดับ 

 
พิสัย (Range) 
จากการทดสอบความเป็นเส้นตรงและขีดจ ากัดในการวัดเชิงปริมาณ สามารถเลือกพิสัยช่วงที่

เหมาะสมของ Aniti-PT โดยพิจารณาจากความเข้มข้นของแอนติบอดีที่มีค่าอยู่ระหว่าง LLOQ และ ULOQ ได้
ค่าความเข้มข้นของสารมาตรฐาน 7 ค่า คือแอนติบอดีความเข้มข้นที่ 7.81, 15.63, 31.25, 62.50, 125, 250 
และ 500 mlU/ml โดยมี %CV เท่ากับ 2.65, 2.52, 1.36, 2.22, 2.40, 1.71 และ 3.59 ตามล าดับ และมีค่า 
%RE เท่ากับ -0.38,-4.13, 1.71, 0.06, 0.97, -0.32 และ -1.52 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) และพิสัยช่วงที่
เหมาะสมของ Aniti-FHA โดยพิจารณาจากความเข้มข้นของแอนติบอดีที่มีค่าอยู่ระหว่าง LLOQ และ ULOQ 
ได้ค่าความเข้มข้นของสารมาตรฐาน 7 ค่า คือแอนติบอดคีวามเข้มข้นที ่15.63, 31.25, 62.50, 125, 250, 500 
และ 1000 mlU/ml โดยมี %CV เท่ากับ -3.08, -4.68, 1.70, 2.38, 0.62, -2.26 และ -0.86 ตามล าดับ และ
มีค่า %RE เท่ากับ -0.38,-4.13, 1.71, 0.06, 0.97, -0.32 และ -1.52 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 

การทดสอบความจ าเพาะ (Specificity) 
ผลการทดสอบหาค่า Anti-PT antibody และ Anti-FHA antibody ซีรั่มหนูถีบจักรที่ถูกฉีดกระตุ้น

ด้วยวัคซีน (High titer group, Medium titer group, Low titer group) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง S/N 
ratio กับ Anti-PT antibody และ Anti-FHA antibody ใน Serum dilution แสดง response ในระดับท่ีสูง
กว่าซีรั่มหนูถีบจักรกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน และไม่พบ response ใน diluent buffer แสดงภาพที่ 5 

y = 0.9645x + 14.161
R² = 0.9973
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ภาพที ่5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง S/N ration กับ Anti-PT antibody ใน Serum dilution 

 

 
ภาพที ่6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง S/N ration กับ Anti-FHA antibody ใน Serum dilution 

 
การทดสอบความแม่นย า (Accuracy) 
ผลการทดสอบ Anti-PT ความเข้มข้น 7.81, 15.63, 31.25, 62.50, 125, 250 และ 500 mlU/ml 

จ านวน 3 การทดสอบ แสดงค่า %RE ของ Anti-PT antibody เท่ากับ -1.19, 2.37, -1.89, 0.09, 2.10, -2.11 
และ 0.14 ตามล าดับตามตารางที่ 3 
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การทดสอบความทนของวิธี (Robustness) 
 ผลการทดสอบจากผู้วิเคราะห์ 2 คน ได้ค่า Anti-PT antibody titer ในตัวอย่างซีรั่มกลุ่ม High titer, 
Medium titer, Low titer และกลุ่มควบคุม คนละ 3 การทดสอบ ได้ค่า %CV เท่ากับ 7.62, 6.47, 9.08 และ 
18.93 ตามล าดับ และผลการทดสอบ ได้ค่า Anti-FHA antibody titer ในตัวอย่างซีรั่มกลุ่ม High titer, 
Medium titer, Low titer และกลุ่มควบคุม คนละ 3 การทดสอบ ได้ค่า %CV เท่ากับ 12.21, 19.68, 18.27 
และ 17.82 ตามล าดับ 
 
4. วิจารณ์ 

จากผลการทดสอบในทุกพารามิเตอร์มีผลเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดแสดงให้เห็นว่า วิธีตรวจวิเคราะห์
ความแรงวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT) มีความถูกต้อง
เหมาะสม สามารถน ามาใช้ควบคุมคุณภาพความแรงวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ เมื่อใช้เทคนิค 
indirect ELISA ในการตรวจประเมินระดับความเข้มข้นของแอนติบอดีในซีรั่มหนูที่ได้รับการฉีดกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่มี PT และ FHA เป็นส่วนประกอบ เป็นวิธีที่มีความจ าเพาะ
เจาะจงและความแม่นสูงที่สามารถจ าแนกความแตกต่างของแอนติบอดีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆในซีรั่มหนูที่
ได้รับการฉีดวัคซีนกับซีรั่มหนูที่ฉีดด้วยตัวท าละลายได้ และเนื่องจากวิธี MIT เป็นวิธีเดียวกับที่ผู้ผลิตวัคซีน 
Tdap ภายในประเทศใช้เพ่ือควบคุมคุณภาพวัคซีน เมื่อผู้วิจัยใช้วัคซนีมาตรฐานในรูปของเหลวชนิดเดียวกันกับ
ผู้ผลิต ผลการทดสอบที่ได้มีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้ผลิต ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเจือ
จางวัคซีนเป็น 4 ระดับความเจือจาง (1: 1, 1: 2.5, 1: 6.25 และ 1: 15.625) แตกต่างจากผู้วิจัยที่ใช้วัคซีนที่
ระดับความเจือจาง  3 ระดับ (1: 1, 1: 6.25 และ 1: 15.625) ในการฉีดกระตุ้นหนูให้สร้างภูมิคุ้มกัน และเม่ือมี
การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานในรูปผงแห้ง เพ่ือใช้ในการทดสอบความแรงของวัคซีนในระยะยาว ผลการ
ทดสอบหาค่าความแรงต่อ PT และ FHA ในวัคซีนมาตรฐานเมื่อท าการก าหนดค่าร่วมกับผู้ผลิตในประเทศ ด้วยวิธี 
MIT ค่า relative potency ของ PT และ FHA เท่ากับ 0.51 และ 0.83 ตามล าดับ ซึ่งการใช้วัคซีนมาตรฐานร่วมกัน
กับผู้ผลิตในประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการลดความขัดแย้งของผลวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจากการพัฒนาวิธี 
MIT ขึ้นนี้ จะสามารถน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ในการขึ้นทะเบียนและการรับรองรุ่น
การผลิตต่อไป นอกจากนี้วิธีนี้ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาระดับแอนติบอดีในคนที่ได้รับวัคซีนได้ 
 
5. สรุป 

จากผลการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธ ี
MIT พบว่าผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละพารามิเตอร์ แสดงให้เห็นว่าวิธีการทดสอบนี้มี
ความเหมาะสมสามารถน าไปทดสอบความแรงวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ได้ เพ่ือใช้ในการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาดให้ประชาชนใช้ต่อไป  

 
6. กิติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
และขอขอบคุณ บริษัทไบโอเนท เอเชีย จ ากัด ในการจัดหา Antigen เข้าร่วมท าการศึกษาและให้ข้อแนะน าที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
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การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
Development of herbal product testing laboratory transition to ISO/IEC 17025:2017 

 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : นางสาวกุลชญา ไชยราช 

นายเกษม ประภานุพันธ์   นางสาวรัตติพร วสุนันต์    
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-5899850 Ext. 99486/02-5899866   E-mail: kasem.p@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ 
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้าน

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคในขอบข่ายของการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานของประเทศ คือ Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) และ
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 องค์กร ISO/IEC ได้ประกาศใช้มาตรฐานฉบับใหม่ คือ 
ISO/IEC 17025:2017 และ ILAC และ APLAC ได้ก าหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านระบบงาน 3 ปี หลังจาก
ประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ ดังนั้น สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงต้องเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการด้านการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  โดยการศึกษาและตีความข้อก าหนด การประเมินระบบงาน (Self-
assessment) ด้วยข้อก าหนดฉบับใหม่ (GAP Analysis)  เพ่ือดูความสอดคล้องของการปฏิบัติและกิจกรรม     
ที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมจากข้อก าหนดฉบับ 2005  พิจารณาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 
ในทางเลือกแบบ Option B ภายใต้ระบบบริหารจัดการตามข้อก าหนดของ ISO 9001:2015 (Multi-site 
Organization)  ซึ่งเป็นนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2017 Clauses 8.2-8.9) และความสามารถ
ทางวิชาการที่สอดคล้องอย่างคงที่ สม่ าเสมอตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 (Clauses 4-7) ข้อมูลจาก
การประเมินระบบงานและการตีความข้อก าหนดฉบับใหม่ สามารถก าหนดเป็นกิจกรรมการปรับปรุง โดยเริ่ม
จากการทบทวนนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพและค่าเป้าหมาย (Clauses 4.1, 8.2.2, 8.2.3)          
ออกมาตรการและนโยบายด้านความเป็นกลางและการรักษาความลับ (Clauses 4.1, 4.2) ปรับปรุงคู่มือ
คุณภาพและเอกสารคุณภาพ (Clauses 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5) วางระบบบริหารจัดการความเส่ียง (Risk 
Management) ในรูปแบบคณะท างาน โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ ISO 9001:2015 ให้
ครอบคลุมความเสี่ยงตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง (Clauses 4.1.4, 4.1.5, 7.10.1 b, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.7.1, 
8.9.2 m และ 8.9.3) จัดท าแนวทางในการตัดสินผลวิเคราะห์ (Clauses 7.1.3, 7.8.6) สื่อสารให้ผู้รับบริการ
ทราบ หากผู้รับบริการต้องการให้สถาบันวิจัยสมุนไพรตัดสินผลวิเคราะห์ ต้องทราบและเข้าใจเกณฑ์และจัดท า
ข้อตกลงร่วมกัน ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในด้วยข้อก าหนดฉบับใหม่ (Clauses 8.8) และการ
ทบทวนการบริหาร (Clauses 8.9)  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์



101DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

สมุนไพรสามารถเปลี่ยนผ่านระบบงาน (Transition) ไปสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และผ่านการตรวจ
ประเมินเพ่ือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นห้องปฏิบัติการด้าน
การทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งแรกของประเทศท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ 
ค าส าคัญ : ISO/IEC 17025:2017, GAP Analysis ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถาบันวิจัยสมุนไพรมีบทบาทและภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์/วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนมี
ทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์และรับรอง
คุณภาพสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก ในปี พ.ศ. 2548 ได้น าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005(1) มาประยุกต์ใช้เป็นระบบ
บริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  ท าให้ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดท าเอกสารคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน  การแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ผลการด าเนินงาน
ในช่วงปี 2552-2560  ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาดังกล่าวท าให้สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
ห้ องปฏิบั ติ ก ารทดสอบด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข  จากส า นักมาตรฐานห้ องปฏิ บั ติ กา ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี 2552-2560 

ในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีการปรับเปลี่ยนเป็นฉบับ ISO/IEC 17025: 
2017(2) ซึ่ งองค์กรองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization : ISO) ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มีการปรับเปลี่ยนใน
สาระส าคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน โดยการน าระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015(3) มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ แนวคิดในการจัดการบนพ้ืนฐานของการจัดการกระบวนการ (Process Approach) และ
ความเสี่ยง (Risk Management) ให้ความส าคัญกับการรักษาความลับ (Confidentiality) และความเป็นกลาง 
(Impartiality) ของห้องปฏิบัติการ มีการปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลาย ตามข้อก าหนดใหม่มุ่งหวังให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถใน 3 ด้าน คือ ความสามารถทางวิชาการ ความเป็นกลาง และการปฏิบัติงานอย่างคงที่
ความสม่ าเสมอของห้องปฏิบัติการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยสมุนไพร ต้องปรับเปลี่ยนระบบงานให้สอดคล้องตามข้อก าหนดฉบับใหม่ เพ่ือ
ต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข        
ซึ่งจะครบอายุการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
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ห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) ได้ก าหนดระยะเวลา
การเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองจะต้องจัดท าระบบให้สอดคล้อง
ตาม ISO/IEC 17025:2017 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากมาตรฐานประกาศใช้ และจากบันทึก
ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 โดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ก าหนดให้
ห้องปฏิบัติการที่ใบรับรองหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะต้องถูกตรวจประเมินด้วย
ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 เพ่ือให้การรับรองมีความสอดคล้องกับระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านและวงรอบ
ของการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรอง คือ 2 ปี สถาบันวิจัยสมุนไพรได้ติดตามและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเปลี่ยนผ่านระบบงานบริหารจัดการคุณภาพตั้งแต่การปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสถาบันวิจัย
สมุนไพร จากงานประจ าสู่งานวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือเปล่ียนผ่าน (Transition) ระบบงาน ISO/IEC 17025:2005 
ไปสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ทางเลือก Option B  จนได้รับการรับรองความสามารถในการเป็นห้อง
ปฏิบัติห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่น ได้ศึกษาและต่อ
ยอดวิธีการพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารคุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
และดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 

เป็นงานวิจัยเชิงกระบวนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือเปลี่ยน
ผ่านระบบงานจาก ISO/IEC 17025:2005 ไปสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยการประเมินระบบบริหาร
คุณภาพด้วยข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 (GAP Analysis) เพ่ือดูความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด ก าหนดกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจากสิ่งที่ไม่สอดคล้อง โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
2.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านระบบงาน 

2.1.1 ด้านบุคลากร โดยจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยสมุนไพรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพและเปลี่ยนผ่านระบบงานไปสู่
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และเชื่อมระบบงานเข้ากับ ISO/IEC 17025:2017 จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

 ข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 
 ข้อก าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐานตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางของ  ISO 31000 :2009(4) 

(Risk Management) 
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2.1.2 ศึกษาข้อก าหนดของระบบงานบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 Quality 
Management System (QMS) เปรียบเทียบความแตกต่างจากข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005  

2.1.3 ประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการด้วย
ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 9001:2015 (GAP Analysis) เพ่ือหาจุดร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องตามข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงในส่วนของการพิจารณาทางเลือก 
(Option) ในการยื่นขอการรับรองจากหน่วยรับรอง (Accreditation Body : AB) ซึ่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ในทางเลือกแบบ Option B 
โดยประยุกต์ใช้ตามข้อก าหนดที่ 4-7 และ 8.2-8.9 ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 

1) นโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรวมด้านการบริหารจัดการภายใต้ระบบ
เดี่ยว คือ ISO 9001:2015 (Multi-site Organization) 

2) สถาบันวิจัยสมุนไพรมีความพร้อมจากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 
2015 และ ISO/IEC 17025:2005 

3) เพ่ือน าผลสะท้อน (Feedback) จากการพัฒนาระบบงานในทางเลือกแบบ Option B 
สู่ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรวมระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถาบันวิจัยสมุนไพรภายใต้ระบบบริหารจัดการเดียว คือ ISO 9001:2015 

2.1.4 จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือการเปลี่ยนผ่านระบบงาน (Plan for Change) สื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
 
2.2 การด าเนินงาน 

2.2.1 ด้านโครงสร้างและระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เชื่อม
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้ากับ ISO/IEC 17025:2017 ทางเลือกแบบ Option B 
(Clauses 4-7 & 8.2-8.9) โดยรวมระบบงานทางเทคนิคในขอบข่ายกระบวนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 (Clauses 4-7) เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015 
แบบ Multi-site Organization ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Clauses 8.2-8.9) โดยแสดงผังการ
เชื่อมโยงโครงสร้างระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการต่าง ๆ ไว้ในคู่มือคุณภาพ 

2.2.2 ทบทวนนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 นโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ ปรับให้สอดคล้องตามข้อก าหนดที่ 8.2 โดยแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะธ ารงและรักษาคุณภาพ ความสามารถทางวิชาการ ความเป็นกลางและการ
ปฏิบัติงานอย่างคงที่สม่ าเสมอของห้องปฏิบัติการ และปราศจากแรงกดดันใด ๆ ทั้งจากผู้บริหาร จาก
ความสัมพันธ์ และแรงกดดนัทางการเงินและการค้า 

 ปรับแผนพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2005/2017 
(แผนปฏิบัติการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เท่าที่จ าเป็น) 
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 Clauses 4 General requirements ข้อก าหนดท่ัวไป ประกอบด้วย Impartiality 
(4.1) ความเป็นกลาง และ Confidentiality (4.2) การรักษาความลับ  

 Clauses 5 Structural requirements (5.1-5.7) ข้อก าหนดด้านโครงสร้างองค์กร 
ประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย (5.1) ผู้รับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของ
ห้องปฏิบัติการ (5.2) ช่วงกิจกรรมของห้องปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้ข้อก าหนด (5.3) การด าเนินกิจกรรมของ
ห้องปฏิบัติการและสถานที่ตั้ งของห้องปฏิบัติการ  (5.4) โครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น  (5.5) 
การสื่อสารและความสมบูรณ์ของระบบบริหารเมื่อมีปฏิบัติตามแผนเปลี่ยนแปลง (5.7) 

 Clauses 6 Resource requirements (6.1-6.6) ข้อก าหนดด้านทรัพยากร กล่าวถึง 
ทั่วไป (General) (6.1) บุคลากร (6.2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ  (6.3) 
เครื่องมือ (6.4) ความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (6.5) ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก (6.6) 

 Clauses 7 Process requirements (7.1-7.11) ข้ อก าหนดด้ านกระบวนการที่
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับตัวอย่างไปจนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย    การ
ทบทวนค าขอ/ข้อเสนอการประมูล/ข้อสัญญา (7.1)  การเลือก การทวนสอบ และการตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธี (7.2)  การสุ่มตัวอย่าง (7.3)  การจัดการตัวอย่างทดสอบ (7.4)  บันทึกด้านวิชาการ (7.5)  การประ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (7.6)  การสร้างความม่ันใจในความถูกต้องของผลลัพธ์ (7.7)  การ
รายงานผล (7.8)  ข้อร้องเรียน (7.9)  งานที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด (7.10)  การควบคุมข้อมูลและการ
จัดการสารสนเทศ (7.11) 

 Clauses 8 Management system requirements (8.1-8.9) เป็นข้อก าหนดระบบ
การบริหารงาน กล่าวถึง ทางเลือก Option (8.1)  เอกสารระบบการบริหารงาน  (8.2) การควบคุมเอกสาร
ระบบการบริหารงาน (8.3)  การควบคุมบันทึก (8.4)  การปฏิบัติการเพ่ือจัดการความเสี่ยงและโอกาส (8.5)  
การปรับปรุง (8.6)  การปฏิบัติการแก้ไข (8.7)  การตรวจติดตามภายใน (8.8)  การทบทวนการบริหาร (8.9)  

2.8 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจาก GAP Analysis 
 จากการเปรียบเทียบข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กับข้อก าหนด ISO/IEC 

17025:2005 รวมถึง ISO 9001:2015 และการประเมินระบบบริหารคุณภาพ (GAP Analysis) เพ่ือหาจุด
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่วมให้สอดคล้องตามข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง  พบสิ่งที่ต้องพัฒนาและ
ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ของสถาบันวิจัย
สมุนไพรให้สอดคล้องตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 ดังต่อไปนี้ 

 ข้ อก าหนดที่  4.1 Impartiality (ค ว าม เป็ นกลา ง  ยุ ติ ธ ร รม ) และ ข้ อก าหนดที่  4.2 
Confidentiality (การรักษาความลับและสิทธิ์ของผู้รับบริการ) ด าเนินการดังนี้ 

 ทบทวนนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ โดยแสดงให้ เห็นถึงความเป็นกลางใน
การให้บริการ ปราศจากแรงกดดันจากผู้บริหาร แรงกดดันทางการเงินและการค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
ความถูกต้องของผลการทดสอบ การรักษาความลับและสิทธิต่าง ๆ ของผู้รับบริการที่พึงได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่ผู้รับบริการมีต่อห้องปฏิบัติการ 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ประกาศนโยบายการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยสมุนไพร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการถึงความเป็นกลางในการ
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ให้บริการ ความโปร่งใส ตามหลักปฏิบัติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะกระทบต่อความหน้า
เชื้อถือของผลทดสอบ การรักษาเป็นความลับ การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน/หลัง และช่องทางในการ
ร้องเรียนหากพบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 

  ผู้จัดการคุณภาพมีบันทึกแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทราบถึงการปฏิบัติ
เพ่ือความสอดคล้องตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 ด้าน Impartiality และ Confidentiality โดยเน้น
ย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย
และการรับผลประโยชน์ (SOP 12 00 013) อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพลง
นามสัญญาการรักษาความรับ (WS 12 00 013/1)  และแบบแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียและการรับผลประโยชน์ 
(WS 12 00 013/1)  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 

 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยสมุนไพร และการให้ข้อมูลกับ
ผู้รับบริการ จะให้ข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการทดสอบของห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
และห้ามเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับตัวอย่างของผู้รับบริการ 

 ข้อก าหนดที่ 6.2.5 (Procedure & Record of Personnel) ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (SOP 12 10 001) ให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดแบบครบวงจร ตั้งแต่การก าหนดคุณสมบัติและความสามารถ (competence) การคัดเลือก 
(selection) การฝึกอบรม (Training) การก ากับดูแล (supervision) การมอบหมายงาน (authorization) 
และการประเมินความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆ (monitoring) ทบทวนแก้ไขให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
ตามเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2015 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(0600 WM 0007) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (0600 WM 0006)  

 ข้ อก าหนดที่  6.2.6 (Authorize personnel to perform specific laboratory activities) 
ก าหนดให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้มอบหมายงานให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการฝึกอบรมและ
ได้รับการประเมินความสามารถก่อนเสนอต่อผู้อ านวยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ เช่น วิเคราะห์และแปล
ผล ตรวจสอบความถูกต้องของวิธี (Validation) ทวนสอบวิธี (Verification) ปรับปรุง (Modification) และ
พัฒนาวิธีทดสอบ (Development) การรายงาน การทบทวน และการอนุมัติผล  

 ข้อก าหนดที่  7.1.3 (Decision rule shall be clearly defined) และข้อก าหนดที่  7.8.6 
(Reporting statements of conformity) สถาบันวิจัยสมุนไพรมีนโยบายไม่ตัดสินผลวิเคราะห์ยกเว้นเป็นการ
ให้บริการทดสอบในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย หรือผู้รับบริการร้องขอ และต้องท าข้อตกลงร่วมกันกับ
ห้องปฏิบัติการเป็นราย ๆ โดยจัดท าแนวทางในการตัดสินผลวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร (decision 
rule) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อธิบายว่าจะน าค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาใช้อย่างไรในการระบุว่าตัวอย่างเป็นไป
ตามข้อก าหนดเฉพาะ สื่อสารแนวทางในการตัดสินผลวิเคราะห์ให้ผู้รับบริการทราบบนหน้า Website ของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร และในคู่มือการให้บริการประชาชนของสถาบันวิจัยสมุนไพร  และแก้ไขแบบฟอร์มส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  (F-SR-03/1 
Rev.3 : September 2018) โดยแจ้งหมายเหตุเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบว่า “กรณีต้องการให้ตัดสินผลวิเคราะห์ 
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง” ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้สถาบันวิจัยสมุนไพรตัดสินผลวิเคราะห์  
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ผู้รับบริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างทราบตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตั วอย่าง ประสานให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยผู้รับบริการต้องเข้าใจเกณฑ์การประเมินและยอมรับเงื่อนไข หากผู้รับบริการ
ต้องการเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลวิเคราะห์ ต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบก่อนจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการผู้รับบริการ 

2.2.9 การบริ หารความ เสี่ ย งตามมาตรฐาน ISO/OEC17025:2017 (Risk Management in 
ISO/OEC17025:2017) ข้อก าหนดที่ (4.1.4, 4.1.5) (7.10.1b) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.7.1e, 8.9.2m, 8.9.3) 

 สถาบันวิจัยสมุนไพรด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO 
9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในโครงสร้างการบริหารองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ISO 
9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 แบบ Option B บริหารจัดการความเส่ียงและโอกาสครอบคลุม
กระบวนการหลัก (Core process) และกระบวนการสนับสนุน (Supporting process) ในระบบบริหาร
คุณภาพทั้งสองระบบงาน บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ ISO 31000:2018(4) โดยปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เรื่อง แนวทางจัดการความเส่ียงในระบบบริหาร
คุณภาพ (0600 WM 0019) และการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (0600 WM 0021) โดยยังคงใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง 
การปฏิบัติการป้องกัน (SOP 12 00 012) (Clause 4.12 version 2005)  โดยห้องปฏิบัติการต้องระบุและ
ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่รับตัวอย่างจน
ออกผลวิเคราะห์ ในประเด็นที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนด ดังนี้ 

 ข้อก าหนดที่ 4.1.4  Impartiality Risk identification On-going basis (ความเป็นกลาง) เป็น
ความเสี่ยงในการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการทดสอบในทุกขั้นตอน 
เช่นขาดความซื่อสัตย์ ความยุติธรรมความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงานทดสอบ รวมถึงการรายงานผลการ
ทดสอบที่ได้รับอิทธิพล แรงกดดัน หรือผลประโยชน์ เพ่ือเบี่ยงเบนผลทดสอบให้ผิดจากความเป็นจริง และไม่
ถูกต้องในทางวิชาการของ และท าให้ห้องปฏิบัติการขาดความน่าเชื่อถือ 

 ข้อก าหนดที่ 7.10.1 (b)  Action : Risk levels  ความเสี่ยงที่จะท าให้ Laboratory activities 
ติดขัด/ท างานซ้ า/ ไม่สามารถออกผลได้  (Non-conforming Work Risk) เป็นความเสี่ ยงที่ จะท า ให้
ห้องปฏิบัติการไม่สามารถด าเนินการทดสอบได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดงานทดสอบท่ีไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด (Non-conforming Work) หรือผลการทดสอบไม่น่าเชื่อถือ เช่น  

 ด าเนินการทดสอบไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับผู้รับบริการ หรือไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด  
 รายงานผลให้ผู้รับบริการไม่ทันตามก าหนด 
 ออกผลผิด ต้องแก้ไขหรืออกรายงานผลการทดสอบใหม่เป็นประจ า 
 กระทบต่อคุณภาพของรายงานผลการทดสอบที่ออกให้กับผู้รับบริการไปแล้ว และต้องเรียก

รายงานผลการทดสอบกลับคืน 
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 ข้อก าหนดที่ 8.5.1 (d) ประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย (ผลส าเร็จ) ตามแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 (Continuous Quality Improvement : CQI)  
โดยประเมินกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ข้อก าหนดที่ 8.7.1 ประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงของการเกิดความไม่สอดคล้อง/ข้อบกพร่อง 
(Non-Conforming : NC) ซ้ าในประเด็นที่เคยได้รับ Corrective Action Request CAR (code C/O) จาก 
Internal Audit หรือ External Audit (Reassessment/Extended Scope) 

 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone diagram) พิจารณาปัจจัย 
5MAS (Man, Money, Machine, Material, Method & Measurement, Accommodation and 
condition, Safety) หากผลการประเมินให้ค่าคะแนนความเสี่ยงสูง (คะแนนรวม 15-25) จัดท าเป็นบัญชี
ความเสี่ยงสีแดง และออกมาตรการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงนั้นทันที โดยการจัดท าแผนดูแลความเสี่ยง และ
ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) ด าเนินการตามแผนและติดตามผล ค่าคะแนนความเส่ียงปานกลาง 
(คะแนนรวม 8-12) จัดท าเป็นบัญชีความเสี่ยงสีเหลือง และจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน ส าหรับการความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนต่ า (คะแนนรวม 1-6) 
จัดท าเป็นบัญชีความเสี่ยงสีเขียว คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรวบรวมบัญชีความเสี่ยงและ
แผนบริหารความเสี่ยงจากห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ฯ/งาน ทบทวน ตรวจทานและจัดท าเป็นบัญชีความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน สรุปผลการวิเคราะห์และ
ทบทวนบัญชีความเสี่ยงทุก ๆ 6 เดือน รายงานในการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management 
Review) (8.9.2m & 8.9.3) 

2.10 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการตรวจ
ประเมินระบบด้วยข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 พบข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
Corrective Action (CAR) Code C จ านวน 2 ข้อ Code O จ านวน 22 ข้อ ห้องปฏิบัติการด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2.3 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

การตรวจประเมินระบบงานโดยหน่วยรับรอง (Re-assessment) เพ่ือรับรองระบบงานตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017  โดยตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมิน
ด้านวิชาการ ตามรายการทดสอบท่ีสถาบันวิจัยสมุนไพรขอการรับรอง (28 รายการทดสอบ) ห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยสมุนไพรต้องด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบในระบบบริหารจัดการ (Management 
System) และในด้านวิชาการ (Technical) Code C จ านวน 9 ข้อ และ Code O จ านวน 24 ข้อ แก้ไขและ
ปิดประเด็นความไม่สอดคล้องตามก าหนด  
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3. ผลการวิจัย (Results) 
ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของสถาบันวิจัย

สมุนไพร ท าให้ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมรับการตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ  และผ่านการตรวจประเมินความสามารถ โดยคณะกรรมการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข พิจารณาให้การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2017 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  เพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภคในขอบข่ายของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานของประเทศ คือ Thai 
Herbal Pharmacopoeia (THP) จ านวน 28 รายการทดสอบ  
 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนผ่านระบบงานโดยการประเมินตนเองด้วยข้อก าหนดฉบับใหม่ 
(Self-Assessment) และการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจาก GAP Analysis เป็นวิธีพ้ืนฐานโดยปกติที่ง่าย
ต่อการด าเนินการ ห้องปฏิบัติการจะทราบจุดที่ต้องพัฒนาชัดเจน ความไม่สอดคล้องที่พบมีทั้งความไม่
สอดคล้องตามข้อก าหนดหลักและข้อก าหนดรอง ซึ่งห้องปฏิบัติการสามารถประเมินและจัดล าดับความส าคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนา ความยากหรือง่ายในการด าเนินการขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยต่ าง ๆ ของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ เช่น โครงสร้างองค์กรและการบริหาร บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาในการปรับปรุงและ
พัฒนา ฯลฯ ในส่วนของสถาบันวิจัยสมุนไพรมีระยะเวลาในการปรับปรุงไม่มาก แต่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้ข้อก าหนดฉบับใหม่ โดยเฉพาะการฝึกอบรมบุคลากรในระบบงานให้มีความรู้      
ความเข้าใจ การตีความข้อก าหนดตั้ งแต่  ISO/IEC FDIS 17025 และการฝึกอบรมหลังจาก ISO/IEC 
17025:2017 ประกาศใช้ และการเลือกเปลี่ยนผ่านแบบ Option B ด้วยข้อได้เปรียบของการจัดท าระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แบบ Multi-site Organization ภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเกณฑ์การตัดสินผลวิเคราะห์ (Decision Rule) 
ฯลฯ ดังนั้น หากนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องการให้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ประยุกต์ใช้ 
กับทุกกระบวนการ โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เป็นผลิตผลจากกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของกรม โดยเฉพาะกระบวนการเทคนิค ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานสากลทางเทคนิค ที่หน่วยงานภายในกรมน ามาประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  
ISO/IEC 17025:2017  ISO 15189  ISO 15190 ฯลฯ นั้นหมายถึงการพัฒนาไปสู่การใช้ระบบบริหารงานตาม
ข้อก าหนด ISO 9001:2015 (ข้อก าหนดที่ 8.2 - 8.9) ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามข้อก าหนดที่ 4 -7 ตาม
ISO/IEC 17025:2017 อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นกรมต้องมีนโยบาย การด าเนินงานและทิศทางที่ชัดเจนในการ
บริหารงานระบบคุณภาพต่อไปในอนาคต 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิจัยสมุนไพรทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาระบบงาน และ          

นางสาวกุลชญา ไชยราช ผู้จัดการคุณภาพ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจทานงานและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน ท าให้การเปลี่ยนผ่านระบบงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งคณะท างานต่าง ๆ ในระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 ระดับกรม ในการจัดท าข้อมูลส าคัญ ๆ และแนวทาง
ต่าง ๆ ซึ่งสถาบันวิจัยสมุนไพรได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง จนสามารถเปลี่ยนผ่านระบบงาน
ได้เป็นผลส าเร็จ 
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ความชุกของเชื้อ Carbapenems Resistant Enterobacteriaceae (CRE) 
ในโรงพยาบาลปัตตานี ปี พ.ศ. 2559-2561 

 
นางสาวนิฟาดีลาห์ เจ๊ะเล๊าะ นักเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลปัตตานี 
โทรศัพท์ : 080-7030959 โทรสาร : 073-335134 Email : nifadeela123@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

เชื้อ Carbapenems Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ก าลังเป็นปัญหาในระดับนานาชาติที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะเชื้อ Klebsiella pneumoniae และ Escherichia coli ซึ่ง
การดื้อยา Carbapenems ของเชื้อกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างเอนไซม์ Carbapenemase เนื่องจากยีน
ที่ก าหนดเอนไซม์ Carbapenemase มักพบอยู่บนพลาสมิด จึงมีโอกาสเกิดการถ่ายทอดยีนดื้อยาระหว่างเชื้อ
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาไปอย่างกว้างขวาง  การศึกษาครั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาความชุกของเชื้อ CRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2559-
2561 พบว่าอัตราการติดเชื้อ CRE เป็นร้อยละ 1, 4.1 และ 7.7 ตามล าดับ เชื้อที่เป็นปัญหามากท่ีสุดคือเชื้อ K. 
pneumoniae รองลงมาคือ E. coli  สิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE มากท่ีสุดคือ ปัสสาวะ รองลงมาคือเสมหะ และ
ยังพบว่าหอผู้ป่วยหนัก-อายุรกรรม พบอัตราการติดเชื้อ CRE มากท่ีสุดในทุกปีอีกทั้งยังมีแนวโน้มพบเชื้อ CRE 
สูงขึ้นในทุกหอผู้ป่วย เมื่อศึกษาความชุกของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ที่แยกได้จาก
เชื้อ CRE ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560-2561 พบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ carbapenemases 2 ชนิดได้แก่ 
blaNDM-1 และ blaOXA โดยพบ blaNDM-1 มากที่สุด และยังพบความหลากหลายของชนิดยีนดื้อยา ส่วน
ร้อยละความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ CR-K. pneumoniae และ CR-E. coli มีความไวที่ต่ าต่อยาเกือบทุก
กลุ่มที่ทดสอบ ยกเว้นยากลุ่ม aminoglycosides การศึกษาครั้งนี้พบเชื้อ CRE มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่ง
สะท้อนถึงปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังและควรทบทวน
กระบวนการที่ใช้ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้ อยาเพ่ือลดปัญหาเชื้อดื้อยา
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : Carbapenems Resistant Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพที่ส าคัญในศตวรรษที่  21 จากรายงานในพ.ศ. 

2557 คาดว่าทั่วโลกจะมีการเสียชีวิตจากเชื้อด้ือยาประมาณปีละ 700,000 คน และหากไม่มีการแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง คาดว่าในปีพ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจะสูงสุดถึง 10 ล้านคน โดยทวีปเอเชียและแอฟริกาจะเสียชีวิต
มากที่สุด คือ 4.7 และ 4.2 ล้านคน ตามล าดับ (1) จากการศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพที่มีผลต่อสุขภาพและค่าใช้จ่ายในประเทศไทยจากเชื้อดื้อยา  5 ชนิด ได้แก่ Eschericia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ  Staphylococcus 
aureus พบว่าการติดเชื้อดื้อยามีจ านวน 87,751 ครั้ง ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,481 คน หรือโดย
เฉลี่ยเสียชีวิต 104 คนต่อวัน และต้องอยู่รักษาตัวโรงพยาบาลนานขึ้น 3.24 ล้านวัน คิดเป็นมูลค่ายาต้านจุลชีพ
ที่ใช้ในการรักษาเชื้อดื้อยา 2,539-6,084 ล้านบาท และมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ ากว่า 
40,000 ล้านบาท (2) 

เ ชื้ อ  Carbapenems Resistant Enterobacteriaceae (CRE) โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ชื้ อ  Klebsiella 
pneumoniae และ Escherichia coli ก าลังเป็นปัญหาในระดับนานาชาติที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งการดื้อยาของแบคทีเรียเกิดจากกลไกที่ส าคัญ  4 กลไก คือ 1. การลดการน าเข้ายาสู่เซลล์       
2. การขับยาออกนอกเซลล์  3. การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของยาต้านจุลชีพ  4. การสร้างเอนไซม์เพ่ือท าลาย
หรือเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของยาต้านจุลชีพ (3) ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการดื้อยากลุ่ม beta-lactams เช่น 
cephalosporins และ carbapenems ของเชื้อวงศ์ Enterobacteriaceae ซึ่งเอนไซม์ carbapenemase 
สามารถแบ่งได้สามกลุ่ม (4) ได้แก่ 1. Class A serine-beta-Lactamases เช่น  Klebsiella pneumonia 
carbapenemase (KPC) มี serine เป็น active site สามารถสลายยากลุ่ม beta-lactams ทั้งหมด และถูก
ยับยั้งได้เล็กน้อยด้วย clavulanic acid และยับยั้งได้ดีด้วย boronic acid (5) ซึ่ง KPC ถูกพบครั้งแรกในเชื้อ 
Klebsiella pneumonia ที่ ป ร ะ เทศสหรั ฐ อ เ ม ริ ก า  ใ นปี พ . ศ .  2539 (6) 2. Class B Metallo-beta-
Lactamases (MBLs) เ ช่ น  NDM (New Delhi Metallo-beta-Lactamase), VIM (Verona integron-
encoded metallo-beta-lactamase), IPM (Imipenemase metallo-beta-lactamase) ซึ่งสามารถสลาย
ยากลุ่ม beta-lactams เหมือน KPC ยกเว้น aztreonam แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการสร้างเอนไซม์ ESBL ร่วม
ด้วยก็สามารถดื้อยา aztreonam ได้ (7) และถูกยั้งด้วย EDTA เนื่องจากมี zinc เป็น active site พบมากใน 
Klebsiella pneumoniae และ Escherichia coli เอนไซม์ NDM ถูกพบและรายงานครั้งแรกในผู้ป่วยที่
เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย ในปีพ.ศ. 2552 (8) 3. Class D serine-beta-Lactamases เช่น OXA-48 มี 
serine เป็น active site เหมือน KPC แต่มี spectrum ที่จ าเพาะต่อการสลายยากลุ่ม penicillins และ 
carbapenems ยกเว้นยา กลุ่ม cephalosporins และ aztreonam (5) และพบว่ามีการระบาดและกระจาย
ในประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน ในปีพ.ศ. 2543 (9) เนื่องจากยีนที่ก าหนดเอนไซม์ beta-lactamase มักพบ
อยู่บนพลาสมิด จึงมีโอกาสเกิดการถ่ายทอดยีนดื้อยาระหว่างเชื้อเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาไปอย่างกว้างขวาง โรงพยาบาลปัตตานีพบการรายงานพบเชื้อ CRE อย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัญหาที่ส าคัญของการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาหาความชุกของเชื้อ 
CRE ในโรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559-2561 และศึกษาความชุกของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ 
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carbapenemase ที่แยกได้จากเชื้อ CRE ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560-2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการ
วางแผนและก าหนดมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลต่อไป  
 
2. วัสดุและวิธีการ 

วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (Retrospective Descriptive study) เพ่ือศึกษาความ
ชุกของเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึงพ.ศ. 2561 โดยประชากรที่ศึกษาเป็นสิ่งส่งตรวจ
ของผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อวงศ ์Enterobacteriaceae และเชื้อ CRE จากสิ่งส่งตรวจทุกชนิด เช่น เลือด ปัสสาวะ 
เสมหะ และหนองแผลต่างๆ ที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยเชื้อ CRE คือเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่ม 
carbapenems (ertapenem หรือ imipenem หรือ meropenem)  โดยการวินิจฉัยเชื้อ CRE ใช้วิธีการ
ทดสอบทางชีวเคมีโดยใช้อาหารเลี้ยงคือ Blood agar (BA) และEosin Methylene Blue agar (EMB) และใช้ 
Oxidase test, Triple sugar iron agar (TSI), Motile, Indole production, Lysine deaminase, Lysine 
decarboxylase, Citrate utilization, Urease test, Ornithine decarboxylase, malonate ใ ช้ ใ น ก า ร
จ าแนกชนิดเชื้อ  และการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพใช้วิธี  Kirby-Bauer disc diffusion โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐาน The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) แผ่นยาต้านจุลชีพที่ใช้ใน
ก า รทดสอบ ได้ แ ก่  amikacin 30 ug, ampicillin 10 ug, ceftazidime 30 ug, ceftriaxone 30 ug, 
ciprofloxacin 5 ug, levofloxacin 5 ug,  trimethoprim/sulfamethoxazole 25 ug, gentamycin 10 
ug, imipenem 10 ug, meropenem 10 ug, ertapenem 10 ug, amoxicillin/clavulanate 30 ug, 
piperacilin/tazobactam 10 ug. แผ่นยาที่ใช้ทดสอบเป็นของบริษัท OXOID Ltd.ผลิตที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ
ผ่านการทดสอบขั้นต้นด้วยวิธีดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก โรงพยาบาลปัตตานีแล้ว จึงท าการ
สุ่ ม ส่ ง เ ชื้ อ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ แ ย ก ได้ จ า ก สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ ต่ อ ไ ป ยั ง ส ถ าบั น วิ จั ย วิ ท ย าศ า ส ตร์ ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือท าการตรวจยืนยันอีกครั้ง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จะท าการทดสอบตั้งแต่การเพาะเชื้อ ทดสอบทางชีวเคมี ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ  ซึ่งมี
มาตรฐานตาม ISO 15189 และท าการทดสอบหายีนดื้อยา 6 ชนิดด้วยวิธี PCR คือ 1. blaNDM : ก าหนดการ
สร้าง enzyme NDM (New Delhi metallo-beta-lactamase) 2. blaOXA : ก าหนดการสร้าง enzyme 
OXA (Oxacillinase) 3. blaIMP : ก า หนดกา รส ร้ า ง  enzyme IMP (Imipenemase metallo-beta-
lactamaes) 4. blaKPC : ก าหนดการสร้าง enzyme KPC (Klebsiella pneumonia carbapenemase) 5. 
blaVIM : ก าหนดการสร้ า ง  enzyme VIM (Verona intrgron-encoded metallo-beta-lactamase) 6. 
MCR-1 : ก าหนดการดื้อยา Colistin (Plasmid-mediated colistin resistance) การรวบรวมข้อมูลผลตรวจ
เพาะเชื้อที่เป็นเชื้อ CRE จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลปัตตานีจากโปรแกรม Mlab ผลตรวจยืนยันจากสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยไม่ซ้ าทั้ง 
Hospital number (HN.) และเชื้อที่พบในแต่ละปี น ามาค านวณค่าร้อยละ เขียนกราฟและสร้างตารางด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 2010   
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3. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาย้อนหลังในสิ่งส่งตรวจทุกชนิด เช่น เลือด ปัสสาวะ เสมหะ และหนองแผลต่างๆจาก

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานี พบการติดเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย โดยปีพ.ศ. 2559 พบ 12 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1 ปีพ.ศ. 2560 พบ 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.1 ส าหรับปีพ.ศ. 2561 พบการติดเชื้อ CRE 86 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 ซึ่งพบว่ามีอัตราการติดเชื้อ CRE ที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อแยกชนิดของเชื้อ 
CRE ที่พบ ส่วนใหญ่พบเชื้อ K. pneumoniae มากที่สุดในทุกปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมา
คือ E. coli พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ดังตารางที่  1 ส่วนเชื้อ Other Enterobacteriaceae ที่พบคือ 
Enterobacter aerogenes ในปีพ.ศ. 2559 พบ 1 ราย และ Enterobacter cloacae ในปีพ.ศ. 2561 อีก 1 
ราย 
ตารางท่ี 1 อัตราการติดเชื้อ CRE  ในโรงพยาบาลปัตตานี ปีพ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 
Enterobacteriaceae K. pneumoniae E. coli 

Other 
Enterobacteriaceae 

Total CRE (%) Total CR-KP (%) Total CR-EC (%) Total CRE (%) 
2559 1194 12 (1) 569 10 (1.8) 355 1 (0.3) 270 1 (0.4) 
2560 1185 48 (4.1) 511 42 (8.2) 408 6 (1.5) 266 0 (0) 
2561 1117 86 (7.7) 503  71 (14.1) 373 14 (3.8) 241 1 (0.4) 

 
จากการศึกษาเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย ในปีพ.ศ. 2559-2561 พบว่าความชุกของเชื้อแยกตามเพศ 

อายุ ชนิดสิ่งส่งตรวจ และหอผู้ป่วย พบเชื้อ CRE ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 60 ปี
ขึ้นไป และยังพบว่าสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE มากที่สุดคือ ปัสสาวะ รองลงมาคือ เสมหะ ส่วนหอผู้ป่วยที่พบ
เชื้อ CRE มากที่สุดคือ หอผู้ป่วยอายุรกรรม รองลงมาคือ หอผู้ป่วยหนัก-อายุรกรรม ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงความชุกของเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลปัตตานี ปีพ.ศ. 2559-2561 

 จ านวนเชื้อ CRE ที่พบ (%) 
 2559 (n=12)  2560 (n=48) 2561 (n=86) 
เพศ    
ชาย 6 (50) 27 (56.25) 44 (51.2) 
หญิง 6 (50) 21 (43.75) 42 (48.8) 
อายุ    
0-14 ปี 0 (0) 0 (0) 4 (4.7) 
15-29 ปี 2 (16.7) 5 (10.4) 3 (3.5) 
30-59 ปี 5 (41.7) 13 (27.1) 26 (30.2) 
60 ปีขึ้นไป 5 (41.7) 30 (62.5) 53 (61.6) 
สิ่งส่งตรวจ    
เสมหะ 7 (58.3) 19 (39.6) 20 (23.3) 
ปัสสาวะ 4 (33.3) 15 (31.3) 44 (51.2) 
เลือด 0 (0) 5 (10.4) 13 (15.1) 
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 จ านวนเชื้อ CRE ที่พบ (%) 
 2559 (n=12)  2560 (n=48) 2561 (n=86) 
หนอง 1 (8.3) 2 (4.2) 8 (9.3) 
อ่ืนๆ 0 (0) 0 (0) 1 (1.2) 
หอผู้ป่วย    
อายุรกรรม 5 (41.7) 25 (52.1) 40 (46.5) 
ผู้ป่วยหนัก-อายุรกรรม 3 (25) 8 (16.7) 23 (26.7) 
ศัลยกรรม 1 (8.3) 8 (16.7) 12 (14.0) 
ผู้ป่วยหนัก-ศัลยกรรม 1 (8.3) 6 (12.5) 5 (5.8) 
เด็ก 0 (0) 0 (0) 2 (2.3) 
ผู้ป่วยหนัก-เด็ก 0 (0) 0 (0) 1 (1.2) 
อ่ืนๆ 2 (16.7) 1 (2.1) 3 (3.5) 

 
นอกจากนี้แล้วเมื่อศึกษาอัตราการพบเชื้อ CRE ในแต่ละหอผู้ป่วย พบว่าหอผู้ป่วยหนัก-อายุรกรรม 

อัตราการติดเชื้อ CRE มากที่สุดในทุกปี รองลงมาคือ หอผู้ป่วยหนัก-ศัลยกรรม และหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
ตามล าดับ และพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกหอผู้ป่วย ดังรูปที่ 1 

 
และเมื่อสุ่มส่งเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560-2561 จ านวน 46 ตัวอย่างไปยัง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือท าการตรวจยืนยัน
ซึ่งท าการทดสอบหายีนดื้อยา 6 ชนิดพบว่า ชนิดของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ที่ท าให้ดื้อยากลุ่ม 
carbapenems พบได ้2 ชนิด ได้แก่ blaNDM-1 และ blaOXA ความชุกท่ีพบคือ blaNDM-1 พบ 18 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ39.1), blaOXA 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ19.6) รวมทั้งพบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ร่วมกันสองชนิดคือ 
blaNDM-1 และ blaOXA  16 ตัวอย่าง (ร้อยละ34.8) และไม่พบยีนทั้ง 6ชนิด 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.5) เมื่อดู
ความหลากหลายของชนิดยีนที่พบในแต่ละเชื้อ สามารถพบยีน  blaNDM-1 และ blaOXA ในเชื้อ K. 
pneumoniae ในขณะที่เชื้อ E. coli พบเฉพาะยีน blaNDM-1 ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 ความชุกของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆ 

ชนิดยีน จ านวนเชื้อ (%) K. pneumoniae (%) E. coli (%) 

 n=46 n=42 n=4 
blaNDM-1 18 (39.1) 14 (33.3) 4 (100) 
blaNDM-1,blaOXA* 16 (34.8) 16 (38.1) 0 (0) 
blaOXA 9 (19.6) 9  (21.4) 0 (0) 
others** 3 (6.5) 3  (7.2) 0 (0) 

* พบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ร่วมกันสองชนิดคือ blaNDM-1 และ blaOXA 
**ไม่พบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ (blaNDM-1 , blaOXA, blaIMP, blaKPC, blaVIM, MCR-1) 

นอกจากนี้เมื่อแยกช่วงเวลาที่พบยีนดื้อยาพบว่าปีพ.ศ.  2560 พบ blaNDM-1 จ านวน 11 ตัวอย่าง 
พบ blaOXA เพียง 1 ตัวอย่าง และยังพบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ร่วมกันสองชนิดคือ blaNDM-1 และ 
blaOXA อีก 8 ตัวอย่างในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนปีพ.ศ. 2561 พบว่ามีความหลากหลายของยีนดื้อยามากขึ้น คือ 
blaNDM-1 พบ 7 ตัวอย่าง และพบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ร่วมกันสองชนิดคือ blaNDM-1 และ 
blaOXA อีก 8 ตัวอย่าง และยังพบ blaOXA ถึง 8 ตัวอย่าง อีกทั้งยังพบอีก 3 ตัวอย่างที่เป็นเชื้อ CRE แต่ไม่
พบยีนทั้ง 6 ชนิดที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ซึ่งอาจเกิดจากการดื้อยาด้วยกลไกอ่ืนๆหรือมียีนอ่ืนที่ควบคุมการ
ดื้อยานอกเหนือจากยีนทั้ง 6 ชนิดที่ทดสอบ 

รูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ พบว่า CR-K. pneumoniae ความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพเกือบทุกกลุ่มที่ทดสอบพบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ า ยกเว้นกลุ่ม aminoglycosides โดยเฉพาะ
ยา gentamycin เป็นยาที่ยังให้ผลความไวสูงสุด คือ ร้อยละ 81 ส่วนยา amikacin ให้ผลความไว ร้อยละ 62  
ส าหรับเชื้อ CR-E. coli พบว่าผลความไวต่อยาต้านจุลชีพเกือบทุกกลุ่มท่ีทดสอบพบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ า ยกเว้น
ยากลุ่ม aminoglycosides เช่นเดียวกันกับ  CR-K. pneumoniae แต่ CR-E. coli ให้ผลความไวต่อยา 
amikacin ร้อยละ 93 ส่วนยา gentamycin ให้ผลความไวเพียงร้อยละ 23 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงแผนความไวของเชื้อ CRE ต่อยาต้านจุลชีพ ในโรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2561 

Antimicrobial agent 
Percentage of susceptible ( No. of test ) 

CR-K. pneumoniae CR-E. coli 
Amikacin 62 93 

(71) (14)* 
Gentamicin 81 23 

(69) (13)* 
Ampicilin 0 0 
 (71) (14)* 
Amoxicillin/Clavulanate 0 0 
 (71) (14)* 
Piperacilin/Tazobactam 0 0 
 (71) (14)* 
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Antimicrobial agent 
Percentage of susceptible ( No. of test ) 

CR-K. pneumoniae CR-E. coli 
Ceftazidime 0 0 
 (71) (14)* 
Ceftriaxone 0 0 
 (71) (14)* 
Ertapenem 0 0 
 (71) (14)* 
Imipenem 8 0 
 (71) (14)* 
Meropenem 4 0 
 (71) (14)* 
Ciprofloxacin 7 14 
 (71) (14)* 
Levofloxacin 11 14 
 (71) (14)* 
Trimetho/Sulfamethoxazole 3 8 
 (66) (12)* 

* Calculates lower than 30 Isolations 
 
4. สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในสิ่งส่งตรวจทุกชนิดจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานีที่ตรวจ
พบการติดเชื้อ CRE ตั้งแต่พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่าอัตราการติดเชื้อ CRE สูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยพบเชื้อ  K. pneumoniae  มากที่สุดรองลงมาคือ  E. coli และ  Enterobacter spp. 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศิริราช (10) ในปีพ.ศ. 2554-2558 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ความชุกของเชื้อ K. pneumonia และ E. coli ที่ดื้อ
ต่อยากลุ่ม carbapenems จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแห่งชาติ (NARST) (11) ในปีพ.ศ. 2561 
พบว่าความชุกของเชื้อ K. pneumonia และ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenems ของโรงพยาบาลปัตตานี 
ร้อยละ 14.1 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภายในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ที่พบร้อย
ละ 9.75 และร้อยละ 2.7 ตามล าดับ เมื่อศึกษาอัตราการพบเชื้อ CRE ในแต่ละหอผู้ป่วย พบว่าหอผู้ป่วยหนัก-
อายุรกรรม พบอัตราการติดเชื้อ CRE มากที่สุดในทุกปี รองลงมาคือ หอผู้ป่วยหนัก-ศัลยกรรม และหอผู้ป่วย
อายุรกรรม ตามล าดับ และพบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนในทุกหอผู้ป่วย หากไม่สามารถวางแนวทางหรือมาตรการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดปัญหาเชื้อดื้อยา อาจจะส่งผลให้พบเชื้อ CRE ในทุกหอผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆได้ ส่วน
สาเหตุที่ท าให้พบเชื้อ CRE ในหอผู้ป่วยหนักสูง อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน และ
ได้รับยาปฏิชีวนะมากขึ้นโดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์กว้าง รวมทั้งการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การใช้
เครื่องช่วยหายใจ, การใส่สายสวนปัสสาวะ และการใส่สายสวนหลอดเลือดด า เป็นต้น ส่วนสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ 
CRE มากที่สุดคือ ปัสสาวะ รองลงมาคือ เสมหะ เห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อดื้อยาในระบบ
ทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีเชื้อประจ าถิ่นอาศัยอยู่และเป็นต าแหน่งที่มีการใช้
เครื่องช่วยหายใจและใส่สายสวน จึงท าให้มีการติดเชื้อ หรือ  colonization ด้วยเชื้อ CRE และท าให้มีการ
ถ่ายทอดและแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาได้ 
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และเมื่อสุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560-2561 จ านวน 46 ตัวอย่าง เพ่ือท า
การทดสอบหายีนดื้อยา 6 ชนิด พบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ carbapenemases 2 ชนิดได้แก่ blaNDM-
1 และ blaOXA โดยพบ blaNDM-1 มากท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของวีวรรณ อาชีวะจากโรงพยาบาล
พระปกเกล้า(12) ปีพ.ศ. 2555-2556 และการศึกษาของพิทักษ์ สันตนิรันดร์และคณะ ปีพ.ศ. 2561 (13) และ
ยังพบความหลากหลายของชนิดยีนดื้อยาโดยเฉพาะพบยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ร่วมกันทั้งสองชนิด 
(blaNDM-1 ร่วมกับ blaOXA) สามารถบอกถึงการถ่ายทอดและแพร่กระจายยีนดื้อยาระหว่างเชื้อซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากยีนที่ควบคุมการสร้าง
เอนไซม์ carbapenemases ถูกส่งผ่าน mobile genetic elements ท าให้เกิดการถ่ายทอดยีนดื้อยาได้ง่าย
และเกิดการแพร่กระจายของยีนดื้อยาอย่างรวดเร็ว 

ส่วนร้อยละความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ CR-K. pneumoniae และ CR-E. coli มีความไวที่ต่ าต่อ
ยาเกือบทุกกลุ่มที่ทดสอบ ยกเว้นยากลุ่ม aminoglycosides ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของโรงพยาบาลราช
วิถี (14) แต่ในทางการรักษาการใช้ยากลุ่ม aminoglycosides มีข้อจ ากัดเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา คือ ยามีพิษต่อไตโดยเฉพาะในท่อไตส่วนต้น ซึ่งยา neomycin มีพิษต่อไตมากที่สุด ในขณะที่ยา 
streptomycin มีพิษต่อไตน้อยที่สุด ส่วนยา gentamicin และ amikacin มีพิษต่อไตเท่ากัน (15) พิษต่อหูทั้ง
ในส่วนของ cochlear และ vestibule โดยยา gentamycin จะเกิดพิษต่อหูเด่นในส่วนของ vestibule 
ในขณะที่ยา amikacin จะเกิดพิษต่อหูเด่นในส่วนของ cochlea (16) ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม 
aminoglycosides แพทย์ควรประเมินติดตามการท างานของไตและแก้ไขปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยากลุ่มนี้ เช่น การได้รับยาต่อเนื่องระยะยาวและขนาดยาสะสมจ านวนมาก ระดับยาในเลือดสูง 
ภาวะไตเสื่อม เป็นต้น (17)  

จากผลการศึกษาหาความชุกของเชื้อ CRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559-2561 พบมีแนวโน้มสูงขึ้น เชื้อที่เป็นปัญหามากท่ีสุดคือเชื้อ K. pneumoniae สิ่งส่งตรวจที่
พบเชื้อ CRE มากที่สุดคือ ปัสสาวะ และยังพบว่าแนวโน้มการพบเชื้อ CRE สูงขึ้นในทุกหอผู้ป่วย อีกทั้งยังพบ
ยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ซึ่งแยกได้จากเชื้อ CRE ที่พบถึงร้อยละ 93.5% และยังพบ
ความหลากหลายของชนิดยีนดื้อยา ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังและควรทบทวนกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อดื้อยาเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาต่อไป 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานีที่อนุญาตให้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ท าวิจัย ขอบพระคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี ที่สนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัย ขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตร
อบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาจนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ผลของการปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ ต่อระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจในบริการ  
 

นางรุสนี  วาอายีตา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
              งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรามัน             

เบอร์โทรศัพท์ : 0892985098   Email : Nineelab@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ผลของการปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ต่อระยะเวลารอคอยและความพึง
พอใจในบริการ” เป็นการศึกษาเชงิปฏิบัติการ (Action research) โดยผู้ศึกษาน ากระบวนการของ PDCA มา
ใช้ในการปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี
ประจ าคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน และเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มาเจาะเลือดเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค ที่โรงพยาบาล    
รามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 2,080 ราย เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้กระบวนการของ PDCA มาใช้ปรับระบบ
ให้ดีขึ้น , โปรแกรม LIS และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ีและร้อยละ และประเมินผลของระบบบริการ โดยการเปรียบเทียบระยะเวลารอ
คอย , ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ก่อนและหลังปรับระบบบริการ 
 ผลการศึกษา พบว่า หลังปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยลดลง นั่น
คือ ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เจาะเลือดตรวจ FBS อย่างเดียวลดลงจาก 43 นาทีเป็น 26 นาที และ
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เจาะเลือดตรวจ FBS BUN CRE LIPID HBA1C ลดลงจาก 114 นาทีเป็น 
85 นาที ส าหรับผลความพึงพอใจ พบว่า หลังจากปรับระบบบริการ ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจใน
การบริการระดับมากเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 90.46 และ 90.91 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ระบบบริการ , ระยะเวลารอคอย  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การให้บริการทางสาธารณสุข ผู้รับบริการล้วนคาดหวังที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
หายจากการเจ็บป่วยโดยเร็ว  และอีกหนึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการ คือ การบริการที่รวดเร็ว  

งานเทคนิคการแพทย์ ถือเป็นหน่วยงานด่านหน้าของโรงพยาบาล (Front liner) ที่ท าหน้าที่เจาะเลือด
ผู้ป่วยและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีส่วนช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้เร็วขึ้น  ผู้ป่วย
นอกที่มารับบริการโรงพยาบาลรามันมีแนวโน้มสูงขึ้น  ซึ่งผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ติดอันดับ 1 และ 2 ของผู้ป่วยโรงพยาบาลรามัน  คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของผู้ป่วย
นอกทั้งหมด ผู้ป่วยกลุ่มนี้มารับบริการเจาะเลือดที่งานเทคนิคการแพทย์เฉลี่ย 104 ราย/วัน ส่วนใหญ่แพทย์จะ
นัดเจาะเลือดเพ่ือตรวจเบาหวาน (FBS) รายการเดียวเฉลี่ย 68 ราย/วัน และตรวจหลายรายการ ได้แก่  FBS 
BUN CRE Lipid และ HBA1C เฉลี่ย 36 ราย/วัน  ผู้ป่วยกลุ่มนี้จ าเป็นต้องงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด ดังนั้น
หากจัดระบบบริการไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องรอนาน เกิดความหงุดหงิด เสี่ยงต่อการเกิดฟ้องร้องได้ 
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นอกจากนี้ยังส่งกระทบต่อแพทย์ ท าให้ไม่สามารถใช้ผล lab ในการติดตามอาการของผู้ป่วยได้ จากการเก็บ
ข้อมูลปีงบประมาณ 2558-2560 ระยะเวลารอคอยเฉล่ียเท่ากับ 108, 113 และ 129 นาที ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ น้อยกว่า 90 นาที ซึ่งระยะเวลารอคอยมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยอย่างมาก จากการส ารวจความพึงพอใจด้านระยะเวลารอคอยงานเทคนิคการแพทย์ พบว่ามีเพียงร้อยละ 
9.52 เท่านั้นที่พึงพอใจระดับมาก งานเทคนิคการแพทย์จึงปรับระบบบริการร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ป่วยที่
มากขึ้น โดยหลังจากปรับระบบบริการ ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยลดลงเหลือ 85 นาที และผู้ป่วยพึงพอใจ
ระดับมาก สูงขึ้นเป็นร้อยละ 90.46 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ระยะเวลารอคอย หมายถึง เวลาที่ใช้ในการให้บริการของงานเทคนิคการแพทย์  ตั้งแต่ขั้นตอนรับ
ลงทะเบียนผู้ป่วย เจาะเลือด ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ 

ระบบบริการ หมายถึง การบริการงานเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ข้ันตอนรับลงทะเบียนผู้ป่วย เก็บสิ่งส่ง
ตรวจ ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลของการปรับระบบบริการ ต่อระยะเวลารอคอยในการรอฟังผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน  โดยเปรียบเทียบดังนี้ 

1. เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยเฉลี่ยก่อนและหลังปรับระบบบริการ 
2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยก่อนและหลังปรับระบบบริการ 
3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังปรับระบบบริการ 

 
2. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research)  โดยผู้ศึกษาน ากระบวนการของ 
PDCA มาใช้ในการปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา 
จ านวน 2,494 ราย 
 ส าหรับ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มาเจาะเลือดเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค ที่โรงพยาบาลรามัน 
จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 2,080 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการของ PDCA เป็นระบบบริการที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจ าคลินิก NCD เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียนและเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์  
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 2. โปรแกรม LIS ที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลของการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด  
 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ขั้นตอนและวิธีการ 
 ผู้ศึกษาน ากระบวนการของ PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

Plan 
ประชุมร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาคือ ผู้ป่วยเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง ก าหนดเป้าหมายของการศึกษาเพ่ือลดระยะเวลารอผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 90 นาที และความพึงพอใจด้านระยะเวลารอคอยอยู่ในระดับมาก มากกว่าร้อยละ 90
นอกจากนี้ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อระบบบริการ สรุปได้ดังนี้ 

- ปัจจัยที่ 1 : ระบบ   
  พบว่าไม่มีระบบการตรวจสอบสถานะของการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ , ไม่มี

ระบบสื่อสารข้อมูลระยะเวลารอคอยแก่ผู้ป่วยที่ชัดเจน , ระบบการฟังผลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วยไม่
เหมาะสม  

- ปัจจัยที่ 2 : บุคลากร  
  บุคลากรผู้ให้บริการผู้ป่วยในช่วงเวลา 7.30 น. ไม่เพียงพอ,  อัตราก าลังขาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ลา/

ติดราชการ, เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้   
- ปัจจัยที่ 3 : ผู้ป่วย  
  ผู้ป่วยที่มารับบริการมีจ านวนมากในช่วงเช้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่งดอาหารก่อนมาเจาะเลือด  มี

ความหงุดหงิดง่าย และไม่เข้าใจระบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ 
- ปัจจัยที่ 4 : เครื่องมือ 
  พบปัญหาเครื่องมือขัดข้อง , โปรแกรม LIS มีปัญหา , เครื่องไม่อ่าน Barcode, น้ ายาหมดระหว่างใช้

งาน, ไม่มีเครื่องส ารอง , HOSxP ขัดข้องไม่สามารถรายงานผลได้  วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงาน เช่น เข็ม, 
Syringe, tube, tip ไม่พร้อมใช้งาน ,เอกสารที่ต้องใช้ เช่น ใบประกันเวลา ใบติดตามผล หมดขณะปฏิบัติงาน 
ต้องเสียเวลาในการสั่ง print ใหม ่

Do 
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดระยะเวลารอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ร่วมกับสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ระบบ 

        - จัดท าโปรแกรมการติดตามการรายงานผลที่เกินเวลา เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการรายงานให้เป็นไป
ตามเวลาที่ได้ประกันไว้  กรณีท่ีไม่รายงานตามเวลา จะมีระบบการเตือนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์   

   - ปรับเปลี่ยนวิธีการฟังผลการตรวจวิเคราะห์ จากเดิมให้ผู้ป่วยนั่งรอฟังผลหน้าหน่วยงานเทคนิค
การแพทย์ น าผลการตรวจที่ได้ไปพบแพทย์ เปลี่ยนเป็นให้ผู้ป่วยไปรอที่แผนกที่ส่งตรวจ ไม่ว่าจะเป็นคลินิก 
NCD, แผนก OPD, คลินิกฝากครรภ์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ อย่างรอผลการตรวจ เช่น ตรวจ
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เท้า ตรวจตา ตรวจฟัน รวมไปถึงการนั่งฟังเจ้าหน้าที่บรรยายความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ แพทย์สามารถดูผลการ
ตรวจวิเคราะห์จากโปรแกรม HOSxP ที่โต๊ะท างานของแพทย์โดยตรง  

2. บุคลากร 

               - เพ่ิมจุดเจาะเลือดจาก 1 จุด เป็น 2 จุด โดยแยกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แยกออก
จากผู้ป่วยทั่วไป 
     - จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 7.30 น. จาก 2 คน เป็น 5 คน โดยท าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย 
2 คน , เจาะเลือด 2 คน , เตรียมสิ่งส่งตรวจ 1 คน และจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 8.00 น. จาก 1 คน
เป็น 2 เพื่อมาตรวจวิเคราะห์ 1 คน และรายงานผล 1 คน  
     - จัดท าตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือความคล่องตัวในการท างานแต่ละจุดบริการ 
     - กรณีอัตราก าลังขาดแคลน เจ้าหน้าที่ลาหรือติดราชการ ให้ใช้แผนส ารอง โดยปรับเปลี่ยนการ
ท างานบางจุดบริการ เช่น หากมี Crossmatch ให้คนตรวจ HEMATOLOGY เป็นคนปฏิบัติงาน และให้คนใส่
เครื่องให้รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด เป็นต้น 
               - จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดข้องขณะใช้งาน” 
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน และจัดการเอกสารการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดไว้ที่เครื่องตรวจทุกเครื่อง 

3. ผู้ป่วย   
    - จัดท า slip ใบประกันเวลา โดยผู้เจาะเลือดจะเป็นคนเขียนรายละเอียดว่าฟังผลการตรวจเวลา

เท่าไหร่ และจุดบริการถัดไปให้ผู้ป่วยทุกราย พร้อมแจ้งด้วยวาจาทุกครั้ง 
    - ปรับเวลาการนัดผู้ป่วยให้เหมาะสม เพ่ือลดความแออัด คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่แพทย์นัด

เจาะเฉพาะ BUN CRE ซึ่งไม่ต้องงดอาหาร จะนัดให้มาเจาะเลือดช่วงบ่าย  
4. เครื่องมือ 
    - เมื่อเครื่องตรวจขัดข้อง ให้ท าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากยังใช้ไม่ได้ให้โทรศัพท์หาช่างจาก

บริษัทให้มาซ่อมทันที  
    - กรณีระบบ LIS มีปัญหา ท าให้ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลผลการตรวจจากเครื่องตรวจไปยังโปรแกรม 

HOSxP ให้ประสานงาน IT แก้ไขร่วมกับช่างจากบริษัท โดยระหว่างที่แก้ไขให้ตรวจด้วยระบบ Manual ดูผล
โดยตรงจากเครื่องตรวจวิเคราะห์ 

    - ก าหนด Min ของน้ ายาทุกรายการ และตรวจสอบปริมาณน้ ายาในเครื่องตรวจวิเคราะห์ทุกเวร 
หากน้อยกว่า Min ที่ก าหนดให้ท าการเติมน้ ายาทันที 

    - จัดหาเครื่องตรวจ Refroton ส ารองไว้กรณีเครื่องตรวจ Dry chem ขัดข้อง  
    - กรณี HOSxP ขัดข้อง ให้รายงานผลการตรวจด้วยระบบ Manual  
Check 
ผู้ศึกษาก าหนดวิธีการค านวณระยะเวลารอคอย โดยใช้โปรแกรม LIS   
Act 

 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา น าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือร่วมกันทบทวนในประเด็นที่ยังเป็น
ปัญหาอยู่และร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาก าหนดวิธีการค านวณระยะเวลารอคอย โดยใช้โปรแกรม LIS ที่สามารถประมวลผลระยะเวลา
จากการปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่และร้อยละ และประเมินผล
โดยการเปรียบเทียบระยะเวลารอคอย , ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ก่อนและหลังปรับระบบ
บริการ  พร้อมน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือร่วมกันทบทวนในประเด็นที่ยังเป็น
ปัญหาอยู่และร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ผลการศึกษา 
 หลังจากด าเนินการปรับระบบบริการ พบว่าระยะเวลารอผลการตรวจวิเคราะห์ลดลง และความพึง
พอใจของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 
1. ระยะเวลารอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มผู้ป่วย เวลาเฉลี่ยก่อนปรับระบบบริการ 
 (นาที) 

เวลาเฉลี่ยหลังปรับระบบบริการ 
 (นาที) 

ผู้ป่วยที่ตรวจ FBS อย่างเดียว 43 26 
ผู้ป่วยที่ตรวจ FBS BUN CRE 
LIPID HBA1C 

114 85 
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2. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
กลุ่มผู้รับบริการ ระดับความพีงพอใจ (ร้อยละ) 

ก่อนปรับระบบบริการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

หลังปรับระบบบริการ 
น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

ผู้ป่วย 14.29 76.19 9.52 4.77 4.77 90.46 
ผู้ปฏิบัติงาน 27.27 72.73 0 0 9.09 90.91 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระบบบริการ
ใหม่ของงานเทคนิคการแพทย์ โดยหลังจากปรับระบบบริการ พบว่าผู้ป่วยพึงพอใจระดับมากเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อย
ละ 90.46 และผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจระดับมากเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90.91 นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์
ผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
 คุณเย๊าะ (นามสมมุติ) อายุ 51 ปี 

“เดี๋ยวนี้หรอ .. รู้สึกว่าขั้นตอนง่ายขึ้น สะดวกดี เจาะเลือดแล้วก็ได้ไปกินข้าวเลย ก๊ะลางานแค่ครึ่งวัน
ก็สามารถกลับไปท างานต่อได้  ได้ผลเลือดเร็วขึ้นเยอะ” 

คุณเฮง (นามสมมุติ) อายุ 59 ปี 
“ลอนิงวาซอดือระ มูลอนาตีลามอ ปูโกดูวอบือละบารูบูเละกือเละ : ตอนนี้รู้สึกว่าเร็วมาก แต่ก่อนต้อง

รอนาน ตอนเที่ยงกว่าจะได้กลับบ้าน” 
 คุณเลาะ (นามสมมุติ)  อายุ 66 ปี 
 “มารีแปซะเมาะปีตากาบูลามอเดาะห์ นาตีซีกิๆ ตะเดาะห์ปอ บียาซอยอ กีเมาะปีตาลาอาย กือนอนา
ตีลามอลากี : มาตรวจที่โรงพยาบาลรามันนานแล้ว รอนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก ไปโรงพยาบาลอื่น ต้องรอนาน
กว่านี้เยอะ” 

พญ.นก (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี 
 “ตั้งแต่ห้อง lab มีเวร 6 ครึ่ง เวลาหมออยู่เวร Ward จะได้ผล lab เร็วมาก มีบ้างท่ียังไม่เสร็จแต่ถือว่า
น้อย ก่อนหน้านี้กว่าหมอจะได้ผล lab ต้องรอ 10 โมง บางครั้งก็รอถึง 11 โมงกว่า ตอนนี้โอเคมากแล้วนะคะ” 

ค าพูดเหล่านี้ ล้วนเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยพึงพอใจส าหรับการปรับระบบ
บริการของงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย น าไปสู่ความพึงพอใจในระบบบริการ อย่างไรก็ตาม 
การปรับระบบบริการผู้ป่วยจะยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
4. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการปรับระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ครั้งนี้  ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือ ระยะเวลา
รอผลการตรวจวิเคราะห์ลดลง น้อยกว่า 90 นาที  และความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งปัจจัยความส าเร็จเกิดจากการได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา น าไปสู่การพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นส าหรับผู้ป่วยที่มา
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รับบริการ , การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมการเฝ้าระวังการรายงานผลตรวจวิเคราะห์และระบบการ
รายงานผลด้วย LIS จะช่วยลดความผิดพลาดจากคน (Human Error) ได้  
 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. ผู้ป่วยไม่มาตามเวลาที่ก าหนดในใบนัด เช่น ผู้ป่วยที่ไม่ต้องงดอาหาร เจ้าหน้าที่นัดให้มา 13.00 น. 
แต่ผู้ป่วยมาในช่วงเช้า ท าให้ผู้ป่วยในช่วงเช้ามีจ านวนมากกว่าที่ท าแผนไว้ 

2. ผู้ป่วยมารับบริการมาจากหลายจุดบริการ เช่น ผู้ป่วยทั่วไป , Clinic ฝากครรภ์ , Clinic วัณโรค ซึ่ง
ใช้บัตรคิวแยก ท าให้เสียเวลาในการจัดคิวของงานเทคนิคการแพทย์ใหม่ 

3. ในช่วงแรกๆของการปรับระบบบริการ บุคลากรผู้ให้บริการและผู้ป่วยยังไม่คุ้นชินกับขั้นตอนต่างๆ 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการอธิบายชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ป่วย  

4. โปรแกรมการติดตามการรายงานผลการตรวจมีปัญหาบ่อย เจ้าหน้าที่ต้องดูจากหน้าจอหลักของ 
LIS แทน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. น าแนวคิดการลดระยะเวลารอผลการตรวจวิเคราะห์ ไปใช้ในการลดระยะเวลารอคอยงานบริการ
อ่ืนๆ หรือหน่วยงานอื่นๆได้ 

2. ควรน าระบบ lean มาใช้ในวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ เพ่ือลดขั้นตอนที่ยัง
ซ้ าซ้อน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
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ชุดเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องด้วยตนเอง(Body  Lab  Set) 
 

ยุทธพล  จันดา,จารุวรรณ  สธุรรมเม็ง,พรทิพย์  กันทะวงศ์  
งานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

          การตรวจวิเคราะห์น้ าล้างไตหาเซลล์เม็ดเลือดขาว  เพ่ือดูการติดเชื้อในน้ าล้างไตและเพ่ือติดตามการ
รักษาแบบเดิมมีความยุ่งยาก เนื่องจากปริมาตรน้ าล้างไตที่ได้ต่อครั้งในการล้างไตทางหน้าท้องมีมากถึง  3-5 
ลิตร เป็นความยากล าบากส าหรับผู้ป่วยและญาติในการขนส่งน้ าล้างไตมายังห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะในกรณี
ที่ผู้ป่วยต้องน าส่งเอง การยกน้ าล้างไตทั้งถุงอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการยกของหนัก ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องด้วยตนเอง (Body Lab Set) ผู้ป่วยและญาติ
สามารถเก็บได้เองที่บ้านในปริมาตรที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวิเคราะห์  ในชุดส าหรับเก็บน้ ายาล้างไตมี
อุปกรณ์และข้อแนะน าในการเก็บและน าส่งน้ าล้างไต  ผู้ป่วยหรือญาติสามารถเก็บได้เองโดยใช้เทคนิค
ปราศจากเชื้อ เก็บในปริมาตรที่เหมาะสม เพียงพอส าหรับส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  มีความสะดวก
และง่ายในการน าส่ง  ผู้ป่วยและญาติสามารถเก็บน้ าล้างไตเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง  
และห้องปฏิบัติการได้ตัวอย่างวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย า 
น่าเชื่อถือ สนับสนุนการรักษาของแพทย์  จากการน าไปใช้พบว่าผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ ผู้ป่วยและ
ญาติมีส่วนร่วมในการเก็บน้ าล้างไตจากหน้าท้องเพ่ือน าส่งทางห้องปฏิบัติการด้วย Body Lab  Set  ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องน าส่งน้ าล้างไตทั้งหมดที่ล้างได้  ซึ่งมีปริมาตรที่มากและหนัก  ผลจาก
การพัฒนาคือท าให้ทุกคนเข้าถึงบริการที่ง่ายและสะดวก ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ค าส าคัญ :  ชุดเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องด้วยตนเอง  Body Lab Set 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง เมื่อไตวายไม่สามารถขับน้ าและของเสียออกจากร่างกาย การล้างไตผ่าน
ทางหน้าท้องก็เป็นทางหนึ่งที่จะรักษาสมดุล  ขั้นตอนในการล้างไตผ่านทางหน้าท้องการคัดเลือกผู้ป่วย ที่จะท า
การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง จะต้องไม่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ป่วยมีรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถใส่สาย 
2. ผู้ป่วยที่มีพังผืดภายในช่องท้องมาก 
3. ผู้ป่วยที่มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง 
4. มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องมาก่อน เช่น ใส่เส้นเลือดเทียม 
5. มีไส้เลื่อนที่ยังไม่แก้ไข หรือมีช่องติดต่อระหว่างช่องท้องกับอวัยวะภายนอก อ้วนมาก (BMI>35กก./

ตร.ม) 
6. มี Recurrent diverticulitis หรือการอักเสบของล าไส้บ่อยๆ 
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7. มีการผ่าตัดน ากระเพาะหรือล าไส้ออกมาทางหน้าท้อง 
8. ไม่มีผู้ดูแลในการรักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถด าเนินการ รักษาด้วย

ตนเอง 
 
ขั้นตอนในการล้างไตทางหน้าท้องจะต้องเจาะที่หน้าท้องและเอาสายสอดเข้าไปในท้อง และคาสายนั้น

ไว้ส าหรับใส่สารละลายและน าสารละลายออกมาสารละลายจะปล่อยทิ้งไว้ในท้อง 4-6 ชั่วโมงเพ่ือให้ของเสียซึม
ผ่านออกมาจะใส่สารละลายครั้งละประมาณ 2 ลิตรจะท าวันละ 4-6  ครั้ง  หลักการฟอกไตวิธีนี้คือการใส่สาย
เข้าไปในช่องท้องแล้วใส่น้ ายาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก การฟอกมีด้วยกันหลายวิธี 
เ ช่ น  Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Continuous Cyclic Peritoneal Dialysis 
(CCPD)  Intermittent Peritoneal Dialysis (IPD)ระยะเวลาในการฟอกข้ึนกับวิธีการฟอก เช่น (CAPD) ใช้
เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ,(CCPD)ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  โรคแทรกซ้อนที่ส าคัญคือ ช่องท้องอักเสบ ป้องกันโดยท า
การล้างท้องแบบปราศจากเชื้อความดันโลหิตต่ าเนื่องจากล้างไตเอาน้ าออกมากเกินไป  ความดันโลหิตสูงและ
บวมเนื่องจากการล้างไตไม่สามารถดึงน้ าออกมา  ได้รับบาดเจ็บอวัยวะภายในท้องจะทราบได้โดยน้ าที่ออกมามี
สีแดงปนการติดเชื้อในช่องท้องจะทราบได้เพราะน้ าที่ออกมาจะขุ่น 

 
การดูแลหลังส าหรับผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้องเนื่องจากผู้ที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้องจะ

มีน้ าในท้อง และกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง การยกของหนักจะท าให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายจึงมีค าแนะน า
ดังนี้ 

1. ค านึงถึงน้ าหนักท่ีจะยกว่าหนักไปหรือไม่ 
2. ให้ยกของใกล้ตัวมากที่สุด 
3. เวลาจะยกของให้กางขาออก เก้าเท้าไปข้างหน้าหนึ่งเท้า 
4. ให้ย่อเข่าแทนการก้ม 
5. อย่ายกของจากท่ีชั้นที่สูง 
6. อย่ายกของและบิดเอว 
แนวคิดในพัฒนาเกิดจากประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตทางหน้าท้องทุกวัน  

ปริมาตรน้ าล้างไตที่ได้ต่อครั้งในการล้างไตทางหน้าท้องมีมากถึง 3-5 ลิตร เป็นความยากล าบากส าหรับผู้ป่วย
และญาติในการขนส่งน้ าล้างไตที่ได้น าส่งโรงพยาบาล  เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเซลล์ 
เม็ดเลือดขาว  และการติดเชื้อในน้ าล้างไต  จึงได้พัฒนาเซตส าหรับเก็บน้ าล้างไตทางหน้าท้องให้ผู้ป่วยและ



130 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

ญาติสามารถเก็บได้เองที่บ้านในปริมาตรที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวิเคราะห์  และน าส่งห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง  สะดวกในการขนส่ง  เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง  ส าหรับใช้ในการติดตามรักษา 
 

วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือให้มีเซทส าหรับการเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องที่ง่าย  และสะดวกในการน าส่งห้องปฏิบัติการ 
2. ผู้ป่วยและญาติสามารถเก็บน้ าล้างไตเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง  พึงพอใจ  

 

รูปแบบการศึกษาวิจัย  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive)  
 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องและต้องส่งตรวจวิเคราะห์น้ าล้างไตทางหน้าท้องทางห้องปฏิบัติการจ านวน 

10 ราย จากคลินิก CKD  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เดือน  มิถุนายน  2561 
 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ชุดเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องซึ่งประกอบด้วย ขวดปราศจากเชื้อ จ านวน 2 ขวด เข็ม กระบอกฉีดยา
ขนาด 10 ซีซี  ถุงมือ ฉลากส าหรับเขียนชื่อ สกุล วันที่เก็บ  เวลา  ค าแนะน าในการเก็บ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ     

2. แบบเก็บข้อมูลสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 
3. ใบน าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งานนวัตกรรม Body lab set วัดแบบ Likert 5 ระดับโดยก าหนดค่า

น้ าหนักของคะแนนดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง  พอใจมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง  พอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  พอใจปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  พอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ 
4.51-5.00 หมายถึง  ดีมาก 
3.51-4.50 หมายถึง  ดี 
2.51-3.50 หมายถึง  พอใช้ 
1.51-2.50 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่า1.51 หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  เก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL 
2.  น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ 
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3. ผลการศึกษา 
 

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
เก็บน้ าล้างท้องปริมาตรทั้งหมดที่ได้จากการล้างไตทาง
หน้าท้อง 

ใช้น้ าล้างท้อง   5 – 10  มิลลิลิตรแบ่งใส่ 2 ขวด  

การน าส่งโรงพยาบาลล าบากในกรณีที่ผู้ป่วยน าส่งเอง
หรือให้ญาติน าส่ง  

น าส่งง่าย  สะดวกในการพกพา   

ไม่ได้สอบถามความพึงพอใจ ความพึงพอใจคิดเปน็ร้อยละ 10 
ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ าล้างไต ตรวจสอบคุณภาพน้ าล้างไตที่บรรจุในถุงที่ล้างได้

ทั้งหมดเทียบ  3  รายกับที่เก็บในชุดBody Lab 
Set  โดยการส่งเพาะเชื้อพบว่ามีผลที่ตรงกัน  

เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการยกถุงน้ าล้างไตที่หนัก 3  
ราย/10ราย 

ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการยกถุง
น้ ายาล้างไต 

 
การส ารวจความพึงพอใจ 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
1.  สะดวกต่อการใช้งาน 5.00 0.00 ดีมาก 
2.  ขนส่งง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 

3.  ขั้นตอนในการจัดเก็บไม่ยุ่งยาก 4.80 0.42 ดีมาก 

4.  การให้ค าปรึกษาของจนท.ในการแนะน าการใช้
ชุดเก็บน้ ายาล้างไตด้วยตนเอง 

5.00 0.00 ดีมาก 

5.  ความพึงพอใจโดยรวมกับนวัตกรรมนี้ 5.00 0.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 4.96 0.08 ดีมาก 
ความพึงพอใจรวมร้อยละ  99.2 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ 
4.51-5.00 หมายถึง  ดีมาก 
3.51-4.50 หมายถึง  ดี 
2.51-3.50 หมายถึง  พอใช้ 
1.51-2.50 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่า1.51 หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ  
  ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมในการเก็บน้ าล้างไตจากหน้าท้องเพ่ือน าส่งทางห้องปฏิบัติการด้วย Body 
Lab  Set  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องน าส่งน้ าล้างไตทั้งหมดที่ล้างได้  ซึ่งมีปริมาตรที่มาก
และหนัก  เนื่องจากผู้ป่วยบางคนมีข้อจ ากัดเช่น  อายุมาก  ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ความดันสูง  การ
น าส่งน้ าล้างไตทางหน้าท้องจ านวนทั้งหมดที่ได้ในแต่ละครั้งอาจจะไม่สะดวกในการขนส่ง  จึงสามารถใช้ Body  
Lab  set  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ให้ผู้ป่วยและญาติเก็บน้ าล้างไตหน้าท้องมา  5  Ml  จ านวน  2  ขวด  ส าหรับ
ตรวจเพาะเชื้อในกรณีที่แพทย์สงสัยติดเชื้อ  และตรวจหา  cell  count  และนับแยกชนิดของเม็ดเลือดที่ตรวจ
พบ  โดยที่นักเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลการผลิตชุดตรวจเพ่ือให้ปราศจากเชื้อ  และเป็นผู้ให้
ค าแนะน าในการใช้ให้ถูกวิธี  ความพึงพอใจของชุดเก็บน้ าล้างไตจากหน้าท้องด้วยตนเองส ารวจจากผู้ป่วย
ทั้งหมด 10 คน ได้ร้อยละ 99.2 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการเก็บตัวอย่างน้ าล้างไตทางหน้าท้องเพ่ือน ามาส่งตรวจตามค าสั่ง
แพทย์ผู้รักษา 

2. มีชุดเก็บตัวอย่างที่สะดวก  ง่ายต่อการน าส่งตรวจลดภาระในการขนส่งของผู้ป่วยและญาติ 
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในด้านห้องปฏิบัติการ 
4. ได้นวัตกรรมใหม่เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับเครือข่ายที่มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ า

ล้างไตทางหน้าท้อง 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
1. การล้างไตผ่านทางท้อง (อินเทอร์เน็ต).กรุงเทพมหานคร:Siamhealth;(วันที่อ้างถึง 8 สิงหาคม 2561).

ที่มา http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/renal/capd.html  
2. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ.กรุงเทพมหานคร(วันที่อ้างถึง 10 มิถุนายน 2562 ).ที่มา

http://www.sriracha.ac.th/teacher/pesonal/excel/excel.xls 10 มิถุนายน 2562 
3. อัจฉรา  บุญชุม,รัฐลักษณ์  พิทักษ์จักรพิภพ.คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์;2559 
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ลดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ด้วย แก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส  

  
รัชนีกร บุญธรรม และพสนพรรณ ฉิมหัวร้อง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
หมู่ 5  ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

โทรศัพท์/โทรสาร  055-322824-26   E-mail : Ratchaneekorn.b@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ 
           เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ในแต่ละปีมีปริมาณตัวอย่าง
ปัสสาวะส่งมาตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก จ านวนมาก           
จึงส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ต้องแข่งกับเวลา ประกอบกับมีข้อจ ากัดในเรื่องก าลังพล ท าให้เกิด workload 
ในการปฏิบัติงานและที่ส าคัญวิธีเดิม Thin Layer Chromatography (TLC) ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถ
รายงานผลเป็นปริมาณตัวเลขตามที่กฎหมายก าหนดได้  จึงได้พัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนด้วย
วิธี headspace - GC/MS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าเนื่องจาก            
มีปริมาณงานมาก จึงต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดเวลาการตรวจวิเคราะห์ให้ได้ผลรวดเร็วขึ้น และเพ่ิม
ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ให้สามารถหาปริมาณได้ เตรียมตัวอย่างโดยใช้เฟนเทอมีน เป็น internal 
standard และท าการ derivertized ด้วย ethyl chloroformate และตรวจวัดปริมาณด้วยแก๊สโครมาโตก
ราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส  ( Headspace - GC/MS) วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ตรวจวิเคราะห์และรายงานผล      
ในงานประจ า ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  พบว่าลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์จาก 15 เหลือ 8 ขั้นตอน ท าให้
ลดระยะเวลาให้บริการจาก 7 วันท าการ เป็น 4 วันท าการ ลดการใช้สารเคมีทั้งชนิดและปริมาณ คือจาก       
13 ชนิด เหลือ 2 ชนิด และจาก 100 มิลลิลิตร เหลือ 15 ไมโครลิตร  ตามล าดับ ลดการใช้ตัวอย่าง จากเดิม       
3 มิลลิลิตร เป็น 0.3 มิลลิลิตร ลดการใช้สารเคมีทั้งชนิดและปริมาณท าให้ลดการสัมผัสสารเคมีซึ่งปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี เดิม พบว่าค่า Limit of Detection (LOD) ต่ ากว่า 6 เท่า และวิธี              
ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถรายงานผลเป็นปริมาณตัวเลขได้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย ท าให้ศูนย์ฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไป
กว่านั้นยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และพร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคต่อไป  
 
ค าส าคัญ :  แอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีน,  แก๊สโครมาโตกราฟี -  แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส, Lean 

 
1. บทน า 

เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 135 (พ.ศ.2539)(1) ยาบ้าเป็นสารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดและมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน(2)  มีสารออกฤทธิ์ที่
ส าคัญคือเมทแอมเฟตามีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้สมองเสื่อม เกิด
อาการประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง เสียสติ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมและกระจายตัวในร่างกายผ่าน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตับ ค่าครึ่งชีวิต (half life) ในร่างกายประมาณ 9 ชั่วโมง เมทแอมเฟตามีนสามารถ
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ขับออกได้ทางไต สารหลักท่ีได้จากการเมทตาบอลิซึม ได้แก่ แอมเฟตามีน, 4- hydroxymethamphetamine, 
4- hydroxyamphetamine และเมทแอมเฟตามีนส่วนหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนรูป (3) สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตา
มีนในร่างกาย 1-3 วันหลังเสพ (4) 
           การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะเป็นการตรวจพิสูจน์บุคคลว่าเป็นผู้เสพสารเสพติดหรือไม่และ
น าผลไปใช้ประกอบการตัดสินในกระบวนการยุติธรรมและการบ าบัดรักษาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูก
ด าเนินการ ดังนั้นผลการตรวจพิสูจน์ต้องให้ผลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวิธีการตรวจ
ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
           เมทแอมเฟตามีน เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ในแต่ละปีมีปริมาณตัวอย่างปัสสาวะ    
ส่งมาตรวจพิสูจน์ที่กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จ านวนมาก ดังสถิติผลการ
ตรวจวิเคราะห์ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561  มีตัวอย่างปัสสาวะส่งมาตรวจหาสารเสพติด  
จ านวน 3,565, 2,943, 3,140, 3,136 และ 6,024 ตัวอย่าง ตรวจพบเมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 95, 90, 91, 92 
และ 96 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าปริมาณตัวอย่างที่ส่งมาตรวจพิสูจน์มากข้ึนเรื่อยๆ จึงส่งผลให้การ
ตรวจวิเคราะห์ต้องแข่งกับเวลา ประกอบกับมีข้อจ ากัดในเรื่องก าลังพล ท าให้เกิด workload ในการปฏิบัติงาน
และที่ส าคัญวิธีเดิม Thin Layer Chromatography (TLC) ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถรายงานผลเป็นปริมาณ
ตัวเลขตามที่กฎหมายก าหนดได้ จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟ-ตามีนด้วยวิธี 
headspace - GC/MS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าเนื่องจากมีปริมาณ
งานมาก จึงต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดเวลาการตรวจวิเคราะห์ให้ได้ผลรวดเร็วขึ้น และเพ่ิมศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ให้สามารถหาปริมาณได้ โดยใช้แนวคิด Lean คือ การลดความสูญเปล่า เช่น ลดเวลา ลด
ขั้นตอน และลดการใช้แรงคน โดยไม่ลดคุณภาพของงาน(5,6) 
              การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนด้วย GC/MS สามารถเตรียม
ตัวอย่างได้หลายเทคนิค เช่น Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Micro Extraction (SPME) และ 
Headspace ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Headspace ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์
หาและแยกสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายหรือสารอินทรีย์กึ่งระเหยได้ ปัจจุบันเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมอย่างมากทั่ว
โลก Headspace คือ ช่องว่างเหนือสารตัวอย่างภายในขวดบรรจุ ซึ่งไอของสารตัวอย่างที่ระเหยจากสาร
ตัวอย่าง จะเก็บสะสมอยู่ในช่องว่างนี้ และไอของสารตัวอย่างที่อยู่ในช่องว่างที่เรียกว่า headspace จะถูก
น าไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบต่างๆ ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี และตรวจวัดด้วย Mass Spectrometer 
วิธีนี้เหมาะกับตัวอย่างที่มี impurity มาก และสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยมากๆได้ เนื่องจาก
ตัวอย่างที่ฉีดเข้าในคอลัมน์มีสภาพเป็นแก๊ส ดังนั้นตัวอย่างที่ไม่สามารถระเหยได้จะไม่ถูกฉีดเข้าไปในคอลัมน์ 
เทคนิคนี้มีข้อดีกว่าการเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคอ่ืนคือ สามารถลดขั้นตอนและเวลาการเตรียมตัวอย่างและ
ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น SPE หรือ SPME ที่มีราคาค่อนข้างสูง ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างด้วย 
Headspace สั้นและไม่ยุ่งยาก มีการปนเปื้อนในระบบน้อยมากเนื่องจากเป็นการตรวจวัดสารท่ีเป็นไอได้
เท่านั้น จึงท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้ 
 
2. วัสดุและวิธีการ 
สารมาตรฐานและสารเคมี   
             สารมาตรฐาน: แอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์  (99.950 %) ; เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์        
( 99.987 %) ; เฟนเทอมีน ไฮโดรคลอไรด์  (98.50 %) ; ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของ Lipomed ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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             สารเคมี : Potassium carbonate (AR grade ; Qrex ) , Ethylchloroformate (AR grade; 
Merck ), Methanol (HPLC grade),  DI  water 
             เครื่องมือและอุปกรณ์  
-  เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง (Satorius), vial heaspace ขนาด 20 มิลลิลิตรพร้อมฝาปิด, crimper, Micro 
pipette 
   ขนาด 10 -100 ไมโครลิตร และขนาด 100 – 1,000 ไมโครลิตร , micro centrifuge tube  ขนาด 1.5 
มิลลิลิตร 
   volumetric flask ขนาด 5, 10 และ 25 มิลลิลิตร  
-  เครื่อง GC/MS (Agilent) ประกอบด้วย head space : รุ่น  7697A, autosampler:7693, GC 7890B, 
MS 7000 
   GC/MS Triple Quad โดยมีสภาวะของเครื่องมือ ดังนี้  
             GC condition  
-  Inject Temp : 200 ˚C, Split ratio : 100:1 
-  Analytical column  : HP-5 ms; 30 m, 0.25 mm DI, Df 0.25 mm 
-  Column temperature : เริ่มต้นไม่สูงกว่า 100° C จนถึงไม่ต่ ากว่า 300° C 
-  Flow rate : 2.0 มิลลิลิตร/นาท ีHe gas 
             Headspace conditions  
  Incubation : 80 ˚C , Vial equilibration : 5  นาท,ี GC cycle : 15 นาที    

       สภาวะของเครื่อง 
Headspace condition             GC condition  
Incubation : 80 ˚C                 Inject Temp : 200 ˚C             
Vial equilibration : 5  นาที       Split ratio : 100:1  
GC cycle : 15 นาท ี                 Column : HP-5 ms; 30 M, 0.25 mm DI, Df 0.25 mm  
                                           Flow rate : 2.0 ml/min He gas  
                                           Oven Temperature : เริ่มต้นไม่สูงกว่า 100° C จนถึงไม่ต่ ากว่า 300° C  
           MS conditions    

compound RT 
(min) 

Mass spectrum (m/z) ECF-derivatives 
Q Q1 Q2 

Amphetamine-ECF      8.1 116 44 65 
Phentermine-ECF 8.2 84 130 91 
Methamphetamine-ECF 8.3 102 130 58 

ECF =  Ethyl chloroformate , Q    =  Quantitation ion , Q1 และ Q2  =  Qualifier ion - 1 และ 2 
 
การเตรียมสารมาตรฐาน : แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน ความเข้มข้น 1,000ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
(เตรียม stock แยกกัน )โดยการชั่งสารมาตรฐานแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน  อย่างละประมาณ 13 
มิลลิกรัม ละลายใน methanol ปรับปริมาตรให้เป็น 10 มิลลิลิตร น า stock standard ที่เตรียมได้ ไปเตรียม 
calibration curve ผสมระหว่างแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนให้ได้ความเข้มข้น 250, 400 , 600, 800, 
1,000, 2,000  และ 3,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 
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การเตรียม Internal standard:  Phentermine ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เตรียม Stock 
standard Phentermine ความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายจาก stock ปริมาตร 25 
ไมโครลิตร ใส่ใน Volumetric Flask ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ า  DI 
 
ตัวอย่างปัสสาวะ (matrix blank)  

1. ปัสสาวะจากผู้ที่ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดและไม่ใช้ยารักษาโรค ภายใน 7 วัน ประมาณ 200 มิลลิลิตร 
เพ่ือใช้เตรียม matrix- matched calibration curve 

2. ปัสสาวะจากผู้ที่ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดและไม่ใช้ยารักษาโรคภายใน 7 วัน ประมาณ 200 มิลลิลิตร 
เพ่ือใช้เตรียม spiked matrix sample โดยน าปัสสาวะที่ได้แต่ละแหล่งมาตรวจวิเคราะห์ด้วย 
GC/MS หากไม่มีสารใดข้ึนบริเวณ retention time (RT) ตรงกับสารที่สนใจ จึงน ามาใช้เป็น matrix 
blank 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1. การเตรียมตัวอย่าง 
 ตัวอย่างปัสสาวะ 300 ไมโครลิตร และ Internal standard phentermine ความเข้มข้น 1,000 

นาโนกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ใน headspace vial ขนาด 20 มิลลิลิตร ตาม
ด้วย ปิเปต ethyl Chloroformate 15 ไมโครลิตร  จากนั้นใส่ potassium carbonate  0.5 
กรัม ปิดด้วย crimper ทันทีน าไปตรวจวิเคราะห์ด้วย GC/MS 

2. เตรียมตัวอย่าง spiked matrix sample    
 ได้ QC ผสมระหว่างเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน จ านวน 3 ระดับความเข้มข้น คือ ความ

เข้มข้นที่ 350, 1,500 และ 2,500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนการเตรียม ดังนี้ 
ปิเปต สารมาตรฐานแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน จาก stock ความเข้มข้น 1 ,000 
ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ปริมาตร 88, 375 และ 625 ไมโครลิตร ตามล าดับ ใส่ในvolumetric flask 
ขนาด 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ า DI ได้สารละลาย ที่มีความเข้มข้น 17.6, 75 และ  125 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ จากนั้นปิเปตสารละลาย แต่ละระดับความเข้มข้น 100 
ไมโครลิตร ใส่แยกใน volumetric flask ขนาด 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วย urine  blank ที่
เตรียมไว้ส าหรับเตรียมตัวอย่าง spiked  matrix sample   

 
3. ผลการวิจัย 

                 การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Headspace และตรวจวิเคราะห์ด้วย GC/MS ได้พัฒนาและน ามาใช้
ในการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในงานประจ า ตั้งแต่ปี 2558 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างไปแล้วประมาณ 
20,000 ตัวอย่าง สามารถลดความสูญเปล่าได้มาก ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 และแผนภูมิรูปภาพ ดังนี้ 

     
 
 
 
 
 



137DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

 ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวิธีเดิม (TLC) และวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่ (HS-GC/MS) 
ความสญูเปลา่ (waste) ข้อมูลเปรยีบเทียบระหว่าง 2 วิธี 

วิธีเดิม (TLC) วิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
HS-GC/MS 

1.turn around time 
  ( กรณตีัวอย่างไมเ่กิน 200 ตัวอย่าง/เดือน) 

7 วันท าการ 4 วันท าการ 

2.ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง 15 ข้ันตอน 8 ข้ันตอน 
3.ความยุ่งยากของการเตรียมตัวอย่าง มาก น้อย 
4.ระยะเวลาของการสัมผัสสารเคมี 25 นาที/ตัวอย่าง 3 นาที/ตัวอย่าง 
5.ชนิดของสารเคมีที่ใช้ 13 ชนิด 2 ชนิด 
6.ปริมาณสารเคมีที่ใช้ มาก 

                  (200 ml)     
น้อย  

(15µl) 
7.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ตรวจวิเคราะห ์ 3 มิลลลิิตร 0.3 มิลลิลติร 
8.เครื่องมือและวสัดุวิทยาศาสตรท์ี่ใช้ 23 ชนิด 16 ชนิด 
9.ความไวของวิธี (LOD) 300 ng 50 ng 
10.สามารถรายงานผลเป็นปริมาณ ไม่ได ้ ได ้
11.ความสามารถในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง     ไม่ได ้ ได ้

 

            
 

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวิธีเดิม (TLC) และวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่ (HS-GC/MS) 
เมื่อเปลี่ยนวิธีการตรวจวิเคราะห์ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขต
รับผิดชอบ จ านวน 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก โดยมีประเด็นค าถาม 7 ค าถาม สรุปได้ดัง
ตารางที่ 2 
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          ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของความพึงพอใจระหว่างวิธีเดิม (TLC) และวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่ (Headspace-
GC/MS) 

ประเด็น ร้อยละของความพึงพอใจ 
วิธีเดิม 

 ( TLC ) 
วิธีใหม ่

(HS-GC/MS ) 
1. ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 77.27 92.05 
2. วิธีตรวจวิเคราะห์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐาน 75.00 90.91 
3. การรายงานผลเป็นปริมาณตัวเลขมีความสอดคล้อง 
    กับข้อก าหนดของกฎหมาย 

75.00 89.77 

4. สามารถน าผลไปใช้ตัดสินในกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย 71.59 87.50 
5. ความรวดเร็วของระยะเวลาในการตรวจวเิคราะห์และให้บริการ 75.00 81.82 
6.  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 71.59 78.41 
7.  ภาพรวมทั้งหมด 76.14 87.50 

 
4. สรุปและวิจารณ์ผล 
      หลังจากพัฒนาวิธีและทดสอบความถูกต้องของวิธีเรียบร้อย ในปี 2558 ได้เข้าร่วมแผนทดสอบความ
ช านาญกับส านักยาและวัตถุเสพติด ผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ และได้ถ่ายทอดวิธีดังกล่าวให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง มีบางแห่งน าวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องมือและความ
พร้อมของแต่ละศูนย์ฯ และตรวจวิเคราะห์ในงานประจ า หลังจากนั้นได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากวิธีเดิม ร้อยละ 76.14 เป็นร้อยละ 
87.50 วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ทันสมัยมีความไวสูง เตรียมตัวอย่างง่าย รวดเร็วกว่าวิธี TLC ซึ่งเป็นวิธีเดิมและเมื่อ
เปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี GC/MS เช่นเดียวกันพบว่าการเตรียมตัวอย่างด้วย Headspace มี
ต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ต่ ากว่าการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีอ่ืน วิธีนี้ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถรายงานผลเป็นปริมาณตัวเลขได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย ท าให้ศูนย์ฯ พร้อมที่จะเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคต่อไป  วิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการตรวจวิเคราะห์ให้รายงานผลเป็นปริมาณตามที่กฎหมายก าหนด ลดระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะห์ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน าผลไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างทันเวลาและลดการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานและการปนเปื้อนของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมได้  ท าให้
ศูนย์ฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุน
ทรัพยากร ค าแนะน าต่างๆ ขอขอบคุณส านักยาและวัตถุเสพติด ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ในการใช้เครื่อง GC-MS, 
การหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนด้วย GC-MS เทคนิคการเตรียมตัวอย่างด้วย SPE,            
การทดสอบความถูกต้องของวิธี  ทางด้าน Bioanalytical Method Validation และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ที่ถ่ายทอดความรู้ในการหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน ด้วย GC-
MS เทคนิคการเตรียมตัวอย่างด้วย SPME และขอขอบคุณนางสาวจิรภรณ์ อ่ าพันธุ์ นางสาวพรรณทิพย์ ตีย
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พันธ์ ที่ให้ค าแนะน าและความรู้ทางวิชาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ทุกท่านที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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การตรวจยืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะด้วยวิธี TLC 
Confirmatory Analysis for Cannabinoids in Urine by TLC 

 
ณัฐพล ไชยศรีหา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการตรวจยืนยันเมตาบอไลท์ของสารแคนนาบินอยด์ใช้ชุด TOXI-LAB® THC ซึ่งไม่มีการผลิต

แล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  6 ชลบุรี จึงได้พัฒนาวิธี TLC โดยใช้ Solid-Phase extraction (SPE) 
ส าหรับการแยกและพิสูจน์เมตาบอไลท์ของสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะ ในวิธีนี้ตัวอย่างจะถูกเคลื่อนด้วย
เฟสเคลื่อนที่ ประกอบด้วย n-heptane : acetone : glacial acetic acid (50:50:1) แล้วท าให้เกิดสีด้วย 
Fast Blue BB วิธีที่ พัฒนาขึ้นมานี้มีผลสอดคล้องไปในทางเดียวกับวิธีที่ทดสอบด้วย TOXI-LAB®THC ที่มี
ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD) ที่25 ng/ml เทคนิคนี้ง่าย สะดวก และใช้เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน เหมาะ
ส าหรับการใช้งานต่อไป  
 
ค าส าคัญ : แคนนาบินอยด์/SPE / TLC 
*Corresponding author 
E-mail: Nuttapol.c@dmsc.mail.go.th 
 

Abstract 
Nowaday a confirmatory analysis of cannabinoids metabolites using the commercial 

TOXI-LAB® THC is no longer available, We have developed a TLC method that utilized Solid-
Phase extraction (SPE) for separation and identification of THC metabolite in urine. In this 
method, the sample was chromatographed with a mobile phase consisting of n-
heptane:acetone:glacial:acetic acid (50:50:1) then the plate was visualized with Fast Blue BB. 
Good correlation was obtained when compared with those employed by TOXI-LAB® test with 
the limit of detection (LOD) of 25 ng/ml. This technique is simple,easy to perform, and required 
minimal instrumentation for further use. 
 
Keywords: Cannabinoids/ SPE/ TLC 
 
1. บทน า 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีหน้าที่เป็นสถานตรวจพิสูจน์สารเสพติดว่าบุคคลใดมีสารเสพ
ติดในร่างกายหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติยาสารติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การตรวจหาสารแคนนาบินอยด์ใน
ปัสสาวะเป็นหนึ่งในรายการที่ท าการตรวจพิสูจน์ซึ่งใช้วิธี TOXI –LABTHC เป็นวิธีวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ยืนยัน 
แต่เนื่องจากผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ TOXI-LAB THC ได้ท าการยกเลิกการผลิต จึงท าการพัฒนาวิธีการตรวจยืนยัน
สารแคนนาบินอยด์ (11- nor-delta 9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid) ในปัสสาวะด้วยวิธี TLC 
ขึ้นมาทดแทน เพ่ือใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ยืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะต่อไป 
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2. วิธีการ 
1. ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 

ตัวอย่าง 2.5 ml เติม10M NaOH 50 µl อบ 60๐ C 15 นาที เติม 50% Acetic acid 50 µl เติม 0.1M 
KH2PO4 200 µ l เติม Acetonitrile 1 ml vortex เทลง SPE Cartridge Oasis MAX เติม Wash 1 ( 50% 
MeOH) 0.5ml เ ติ ม  Wash 2 (Hexane) 1ml ท า ใ ห้ แ ห้ ง  10 น า ที  เ ติ ม  Eluent ( hexane:ethyl 
acetate:acetic aicd 49:49:2,v/v) 1.5 ml ร ะ เหย  Eluate จนแห้ ง ที่ 40๐  C ละล าย  Residue ด้ ว ย
Chloroform : Methanol (1:1) Spot ล ง  แผ่ น TLC แช่ ใ น n-heptane : acetone : glacial acetic acid 
(50:50:1) จุ่มแผ่น TLC ใน Fast Blue BB Solution อังกับไอระเหยของ Diethylamine สังเกตสี อังกับไอ
ระเหยของ HCI สังเกตสี 
2. การทดสอบความถูกต้องของวิธี (Method Validation) 

ท าการทดสอบความถูกต้องของวิธีประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit 
of Detection), ความจ าเพาะเจาะจงของวิธี (Specificity) และความคงทนของวิธี (Ruggedness) 
 
3. ผลและอภิปราย 
1. เปรียบเทียบผลวิเคราะห์กับ TOXI วิธ-ีLAB® THC 

ท าการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ ระหว่างวิธีTOXI-LAB® THC กับ วิธTีLC พบว่าให้ผลสอดคล้องไป
ในทาง เดียวกันดังแสดงในรูปที่1 
 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบผลระหว่าง TOXIวิธี-LAB® THC กับวิธีTLC 
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2. ขีดจ ากัดของการตรวจพบ(Limit of Detection)  
ทดสอบความเข้มข้นต ่าสุดของสารที่วิเคราะห์ได้โดยใช้ความเข้มเข้นของ 11-nor-delta 9-

tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid ที่ความเข้มข้น 50,25,10 ng/ml และ Negative Urine ตรวจ
พบความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถมองเห็นได้คือ มีความเข้มข้น25ng/mlดังแสดงในรูปที่2 
 

รูปที่ 2 โครมาโทแกรมแสดงขีดจ ากัดของการตรวจพบ(Limit of Detection) ที2่5 ng/ml 

 
3. ความจ าเพาะเจาะจงของวิธี(Specificity) 

ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างที่มีสารดังต่อไปนี้Amphetamine, Benzoylecgonine, Caffeine, Codeine, 
Ephedrine, Ketamine, MDA, MDMA, MDE, Methamphetamine, Morphine, Phentermine, 
Pseudoephedrine ที่ความเข้มข้น 100,000 ng/ml พบว่าไม่มีสารใดให้ผลบวก 
4. ความคงทนของวิธี(Ruggedness) 

ทดสอบความคงทนของวิธีวิเคราะห์ต่อความเปลี่ยนแปลง ระหว่างนักวิเคราะห์ 2 คนผลพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างนักวิเคราะห์ทั้งสอง 
 
4. บทสรุป 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ เมื่อด าเนินการ
ตรวจยืนยัน ถือเกณฑ์การตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ดังนี้ กลุ่มกัญชา เมื่อ
ตรวจฤทธิ์หรือกัญชา (Cannabinoids) อยู่ในปัสสาวะตั้งแต่50ng/ml ขึ้นไป จากผลการทดสอบความถูกต้อง
ของวิธี พบว่ามีขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection) คือ 25 ng/ml ซึ่งต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด
อีกทั้งยังมีความจ าเพาะเจาะจงส าหรับการตรวจสารแคนนาบินอยด์ อีกทั้ง ยังมีต้นทุนต่อหน่วยในการตรวจ
วิเคราะห์น้อยกว่า เม่ือเทียบกับวิธีที่ใช้เครื่องมือเช่น  GC/MS หรือ LC-MS จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ที่
พัฒนาขึ้นมานี้เป็นวิธียืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะได้ 
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การพัฒนาพลาสมิดอาร์เอ็นเอส าหรับเป็นสารควบคุมการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโนโร 
(genogroup I และ genogroup II) และไวรัสตับอักเสบเอ 

 
ปวีณา พานิชกุล จ าเรียง ปุญญะประสิทธิ์ ณัฐกานต์ ติยศิวาพร 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 
Email address: paveena.p@dmsc.mail.go.th 

 
บทคัดย่อ 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร พัฒนาสารควบคุมที่ใช้การตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโนโรและ
ตับอักเสบเอในอาหารและน้ าด้วยวิธีระบุใน ISO/TS 15216-2:2013 Microbiology of food and animal 
feed-Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-
time RT-PCR--Part 2: Method for qualitative detection ชนิดพลาสมิดในการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโนโร
ชนิด genogroup GI/ GII และ ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A (HAV))  ทดแทนการใช้สารควบคุมตามที่ระบุ
ใน ISO ฉบับดังกล่าว ในขั้นตอน real-time RT-PCR  การพัฒนาท าโดยการคัดเลือกชิ้นส่วนยีนเป้าหมายทั้ง 3 
ยีนที่เข้าคู่กับล าดับเบสของ primer และ probe ของวิธี real-time reverse-transcription polymerase 
chain reaction (real-time RT-PCR) ตามระบุในวิธี ISO/TS 15216-2:2013 แล้วน าชิ้นส่วน 3 ชิ้นดังกล่าว
มาเชื่อมต่อกันด้วย  enzyme recognition site (Hind III, EcoR V, Nsi I และ EcoRI) ได้เป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอ
เพียง 1 ชิ้น ใส่ใน vector pET-28a (+) แล้วน าไป transcript เป็นอาร์เอ็นเอ เพ่ือทดสอบการใช้งาน พบว่า
อาร์เอ็นเอที่ได้ มีค่า limit of detection  ส าหรับการตรวจ GI และ GII เท่ากับ 5 ng/ Rxn ในขณะที่  LOD 
ของการตรวจวิเคราะห์ HAV 500 ng/ Rxn ตามล าดับ ซึ่งสามารถใช้พลาสมิดอาร์เอ็นเอที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็น
สารควบคุมในการตรวจวิเคราะห์ได้ 

 
ค าส าคัญ : ไวรัสโนโร ไวรัสตบัอักเสบเอ พลาสมิด 
 
1. บทน า 

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุการระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน 
คือ ไวรัสโนโรและไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เพราะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านทางอาหารหรือน้ าดื่มที่มี
การปนเปื้อน มีความสามารถในการก่อโรคสูง มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สามารถแพร่กระจายได้ง่าย 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ไวรัสโนโรเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร 
ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสียเป็นน้ าแบบไม่มีเลือด ในคนปกติมักหาย
ภายใน 1-3 วัน แต่ในเด็กทารก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอาการอุจจาระร่วงรุนแรงจน
เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ส่วนไวรัสตับอักเสบ เอ ซึ่งท าให้เกิดโรคตับอักเสบ มีอาการ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ดี
ซ่าน เป็นโรคไม่รุนแรงมักหายได้เอง แต่จะมีอาการรุนแรงในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ท าให้
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เสียชีวิตได้จากภาวะตับล้มเหลว (1) ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา การตรวจไวรัสทั้ง 2 ชนิดน้ีตรวจโดยวิธี real-time reverse 
transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR) โดยใช้วิธีตามระบุใน  ISO/TS 15216-
2:2013 Microbiology of food and animal feed-Horizontal method for determination of hepatitis 
A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR-Part 2: Method for qualitative detection  
ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ การสกัดไวรัสจากตัวอย่างอาหาร การสกัด RNA และ การท า real-time RT-PCR ใน
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ต้องมีการใช้ control ในขั้นตอนสกัด และขั้นตอน real-time RT-PCR ซึ่งในส่วน
ของขั้นตอนการสกัดจะมีการใช้ MS2-like particle เป็นสารควบคุม แต่ในขั้นตอน real-time RT-PCR นี้ 
โดยทั่วไปมีการใช้เชื้อจริงเป็นสารควบคุม ซึ่งการเลี้ยงเชื้อไวรัสดังกล่าวไม่สามารถเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ได้ ต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงในภายในเซลล์ (cell culture) แล้วจึงน ามาสกัดเพ่ือใช้งาน ซึ่งวิธีการนี้ต้องการทั้ง
ทรัพยากรและเวลา การจัดหาสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์รวมถึงเซลล์ที่ใช้เลี้ยงเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องการ
บุคลากรที่มีความช านาญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ รวมถึงอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีการ
ท างานกับเชื้อที่มีชีวิตซึ่งสามารถก่อโรคได้ หรืออาจใช้ไวรัสที่ดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือไม่ให้ก่อโรค แต่มีความ
ยุ่งยากในการจัดการ ดังน้ันการใช้พลาสมิดเข้ามาทดแทนจึงเป็นตัววิธีทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีรายงานการน า
พลาสมิดมาใช้มาใช้เป็นสารควบคุมในการตรวจวิเคราะห์ไวรัสและไวรอยด์ (2, 3)  
 
2. วิธีการ 
2.1 การสืบค้นหาล าดับเบสที่จะน ามาสังเคราะห์จัดท าพลาสมิด 

2.1.1 ท าการ blast ที่เวปของ NBCI เพ่ือหาล าดับเบสในแต่ละ set ของ primers ตามระบุใน ISO 
ได้ Accession No. M87661.2 กับ primer set ของไวรัสโนโร G I, Accession No. X86557.1 ส าหรับไวรัส
โนโร G II และ LC191189.1 ส าหรับไวรัสตับอักเสบชนิด A 

2.1.2 น าล าดับเบสที่ได้จากข้อ 1 มาเทียบกับล าดับเบสบน primer ทั้ง 3 ชุดที่ส่วนปลาย 
compliment กับล าดับเบสของ primer จะได้ล าดับเบสออกมา 3 ชุดและน ามาต่อกันโดยเชื่อมด้วย 
recognition site ของเอนไซม์ 2 ชนิด (EcoRV และ Nsi I) และมีปิดหัวท้ายด้วย HindIII และ EcoRI ได้เป็น
ภาพ ดังนี้ Hind III – M87661.2 -EcoR V- X86557.1 - Nsi I - M59809.1 - EcoRI 

2.1.3 การหาความจ าเพาะของล าดับเบสของพลาสมิดส าหรับเป็นสารควบคุมไวรัสโนโร GI/ GII และ 
HAV ที่ไม่ซ้ ากับสิ่งมีชีวิตอ่ืน และไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยน าล าดับเบสที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ โดยน าไป blast กับ NCBI โดยเลือก BlastN; Database: Others (Nucletide collection (nr/nt); 
Program selection: optimize for – somewhat similar sequences (blastn) 
2.2 การจัดท าดีเอ็นเอพลาสมิด   

สังเคราะห์ดีเอ็นเอพลาสมิดพร้อมใส่เวคเตอร์ pET-28a (+) น าไป transform เข้าไปใน competent 
E. coli โดยวิธี chemical method แล้วเพ่ิมจ านวนเซลล์ E. coli โดยบ่มใน LB broth ที่ 37 องศาเซลเซียส 
18 ชั่วโมง เก็บเชื้อท่ีได้ที่ตู้เย็นอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 
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2.3 การเตรียมอาร์เอ็นเอ 
สกัดดีเอ็นเอพลาสมิดจากเชื้อ E. coli โดยวิธี PureYieldTM plasmid mini-prep แล้วTranscript ดี

เอ็นเอพลาสมิดท่ีสกัดได้โดยใช้ T7 RiboMAX™ Express Large Scale RNA Production System เพ่ือใช้
เป็นสารควบคุม และก าจัดดีเอ็นเอพลาสมิดที่ใช้เป็น template โดยการเติม RNase-Free DNase   จากนั้น
น าไปวัดความเข้มข้นของอาร์เอ็นเอด้วยเครื่อง Nano drop spectrophotometer  
2.4 ทดสอบหา limit of detection ของอาร์เอ็นเอที่ได้จากข้อ 3 บนเครื่อง LightCycler® 96 

โดยการเจือจางสารควบคุมเพ่ือน าไปทดสอบกับ primer: GI, GII (duplex: GI และ GII) และ HAV 
โดยวิธี real time RT-PCR และหา LOD ให้ได้ค่าที่น้อยที่สุดที่จะให้ผลบวกกับทั้ง 3 primer และใช้ความ
เข้มข้นของปฏิกิริยาตามตารางท่ี M-1 ส่วนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ตามตารางที่ M-2 
ตาราง M-1 ความเข้มข้นของสารในการท า RT-PCR 

Reagent Final concentration 
Primer GI GII HAV 
5x buffer (Apta Taq DNA polymerase*)  1x 1x 1x 
Forward Primer (M) 0.5 0.5 0.25 

Reverse Primer (M) 0.9 0.9 0.25 

Probe (M) 0.5 0.25 0.4 
200x Reverse Transcriptase*   1x 1x 1x 

* เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุดเตรียมปฏิกิริยา LightCycler® Multiplex RNA Virus Master 
ตาราง M-2 อุณหภูมิและเวลาในการท า RT-PCR 

Step Time/temp Number of cycles 
Reverse transcription 600 s/55   C 1 
Preheating 30 s/95   C 1 
Amplification 15 s/95   C/ และ 60 s/60   C 45 
Cooling 30 s/37   C 1 

 
3. ผลและอภิปราย 

เมื่อทดสอบโดยวิธี real time RT-PCR ตามวิธีที่ระบุใน ISO/TS 15216-2:2013 สารควบคุมกับ 
primer: GI, GII และ HAV ให้ผลดังตาราง R-1 และ R2 
ตาราง R-1 ผลการทดสอบ LOD ของ primer: GI และ GII  

 สารควบคมุชนิดอาร์เอ็นเอ 
ปริมาณที่ใช้/ Rxn 50 ng 5 ng 500 pg 
Primer: GI ผล 3/3 10/10 4/10 
Primer: GII ผล 3/3 10/10 9/10 
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ตาราง R-2/2 ผลการทดสอบ LOD ของ primer: HAV  
 สารควบคุมชนิดอาร์เอ็นเอ 
ปริมาณที่ใช้/ Rxn 500 ng 50 ng 5 ng 
Primer: HAV ผล 10/10 9/10 3/10 

 

จากการทดสอบพบว่าสารควบคุมอาร์เอ็นเอที่ผลิตจากพลาสมิดดีเอ็นเอให้ค่า limit of detection ที่
ส าหรับการตรวจไวรัสโนโร GI และ GII ต้องใช้อาร์เอ็นเอในปริมาณ 5 ng/Rxn ในขณะท่ีการตรวจวิเคราะห์ 
HAV ใช้ปริมาณสารควบคุมมากกว่านั่นคือใช้ อาร์เอ็นเอที่ 500 ng/ Rxn  

การท า RT-PCR มี 2 แบบคือ one-step RT-PCR และ two-step RT-PCR ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกัน ซึ่งข้อดีของ one-step RT-PCR คือสะดวก มีการจัดการกับตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยากลดเวลาในการ
เตรียมปฏิกิริยา ท าให้ลดความผิดพลาดจากการเตรียมสาร ลดการปนเปื้อนข้ามของตัวอย่าง สะดวกกับการ
ท างานกับการตรวจวิเคราะห์ 2 – 3 ยีน แต่สิ่งที่ต้องค านึงอย่างมากคือปริมาณและคุณภาพของอาร์เอ็นเอที่
ตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะถ้ามีปริมาณกรดไขมัน เกลือ ฟีนอลหรือสารอื่นๆ หลงเหลืออยู่ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพ
ของ RT-PCR ลดลง นอกจากนั้นอาร์เอ็นเอที่ใส่เข้าไปเพ่ือท าปฏิกิริยาจะถูกเปลี่ยนเป็น cDNA ก่อนแล้วจึงใช้ 
cDNA ตั้งต้นในการท าปฏิกิริยา PCR ซึ่งบางคร้ังถ้า cDNA มีน้อยเกินไปอาจท าให้ตรวจไม่พบ การปรับค่า
ความเข้มข้นที่ใช้ทั้ง 2 ขั้นตอนไม่สามารถท าได้เพราะเกิดปฏิกิริยาในหลอดเดียวกัน ส่วน two-step RT-PCR 
จะมีการท าแยกหลอดระหว่างการเปลี่ยนอาร์เอ็นเอเป็น cDNA แล้วน า cDNA ไปท าปฏิกิริยาต่อในหลอดใหม่
ท าให้สามารถควบคุมปริมาณ cDNA ตั้งต้นในปฏิกิริยา PCR ได้ สามารถท าในตัวอย่างที่มีอาร์เอ็นเอเป้าหมาย
มากกว่า 1 ชนิดได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับค่าสารเคมีที่ใช้ในทั้งสองขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มี 
sensitivity ที่ดีกว่า one-step RT-PCR แต่ต้องระมัดระวังในการปนเปื้อนมากกว่า มีข้อผิดพลาดจากการ
เตรียมสารต่างๆ มากกว่า ใช้ปริมาณสารและวัสดุมากกว่า(5) ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งสารเคมีและเวลาที่ใช้  

งานวิเคราะห์ของฝ่ายจุลชีววิทยาในแบบ one-step RT-PCR ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นอาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้ต้องใช้อาร์เอ็นเอในปริมาณสูง แต่ก็เพียงพอที่จะน ามาใช้งาน ซึ่งถ้าต้องการให้ค่า LOD ต่ าลงกว่า
นี้อาจต้องปรับไปใช้วิธีการใช้ two-step RT-PCR แทน แต่อาจเกิดการปนเปื้อนข้ามได้ และจากข้อมูลที่ผ่าน
มาพลาสมิดดีเอ็นเอส าหรับเป็นสารควบคุมในงานตรวจวิเคราะห์ด้านพืชดัดแปรพันธุกรรมที่โคลนไว้ใน E. coli 
สามารถเก็บท่ี -80 องศาเซลเซียสได้ไม่น้อยกว่า 4 ปี(4)  
 
4. บทสรุป 

จากการทดสอบเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ตาม ISO/TS 15216-2:2013 ทั้ง 3 primer sets ในการ
ตรวจหาไวรัสโนโร genotype GI และ GII และตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ พบว่าเมื่อใช้อาร์เอ็นเอท่ี transcript 
มาจากพลาสมิดดีเอ็นเอดังกล่าว เป็นสารควบคุมในขั้นตอน real-time RT-PCR ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ
ไวรัสโนโรชนิด genogroup GI/ GII ใช้ในปริมาณ 5 ng/Rxn ในขณะที่ตรวจวิเคราะห์ HAV จะใช้ในปริมาณ 
500 ng/Rxn ดังนั้นสามารถน าพลาสมิดอาร์เอ็นเอที่เตรียมได้มาใช้เป็นสารควบคุมในวิธีการตรวจวิเคราะห์
ทดแทนการใช้เชื้อจริงซึ่งเป็นเชื้ออันตราย หรือแม้อาจใช้ไวรัสที่ดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือไม่ให้ก่อโรคแต่ติดปัญหา
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ทางด้านกฎหมาย และยังสามารถต้องลดทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่รวมถึง
บุคลากรที่มีความช านาญในการจัดการดูแลไวรัสที่ต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงในภายในเซลล์ (cell culture) และ
ลดเวลาในการจัดเตรียมสารควบคุมเพ่ือน ามาใช้งาน ซึ่งพลาสมิดอาร์เอ็นเอดังกล่าวสามารถเก็บไว้ใช้งานได้
นานที่ -80 องศาเซลเซียส ส่วนระยะเวลาในการเก็บที่ยังคงน ามาใช้เป็นสารควบคุมได้นั้นต้องมีการเก็บข้อมูล
ต่อไปในอนาคต หรือถ้าจ าเป็นต้องใช้พลาสมิดดีเอ็นเอเป็นสารควบคุมก็สามารถท าได้ เนื่องจากมีการทดสอบ
แล้วว่าสามารถใช้ได้เช่นกันและกระบวนการน้ีสามารถพัฒนาไปใช้กับงานด้านชีวโมเลกุลที่ไ ม่สามารถจัดหา
สารควบคุมได้ หรือใช้แทนสารควบคุมท่ีมีราคาแพง 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณนางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ที่ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และนางนิตยา พันธุ์บัว หัวหน้าฝ่ายชีวโมเลกุล 
ทีช่่วยให้ค าแนะน าในการจัดท าพลาสมิดดีเอ็นเอ และช่วยแก้ไขเอกสารฉบับนี้  
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I Sticker….แค่ติดชีวิตดี๊ดี 
 

ที่ปรึกษาโครงการ : นางศศิธร  สุกรีฑา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

          ชื่อผู้วิจัย : นางชดช้อย ตันวรรณรักษ์  พนักงานประจ าห้องทดลอง 
    นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
    นางพัชรี อินธิยศ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
    นายวัชรพล กาพย์พิมาย  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร  044-346005 – 13 / 044-346018    

 
 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา โดยห้องปฏิบัติการอาหารได้น าสติกเกอร์ หรือ Index 

Sticker (I. Sticker) มาใช้เป็นวัสดุส าหรับติดตัวอย่างถังน้ าขนาด 20 ลิตร ที่ ผู้ประกอบการน ามาส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าด้านเคมีและจุลชีววิทยา ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาพบว่าขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่างน้ าและการค้นหาถังตัวอย่างน้ าเพ่ือน าไปท าลายยังเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่  คือต้องใช้ระยะเวลา
ในการค้นหาตัวอย่างนาน 10-15 นาทีต่อ 1 ตัวอย่าง อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์สุ่มตัวอย่างน้ าซ้ าหลังจากที่มีการ
สุ่มไปแล้ว  จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียเวลา และสิ้นเปลืองขวดสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ห้องปฏิบัติการอาหารจึง
ได้ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้นมา โดยมีการชี้บ่งสถานะของตัวอย่างน้ าถังที่ส่งตรวจ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ และการท าลายตัวอย่างน้ า ทราบว่าตัวอย่าง
น้ านั้นอยู่ในสถานะใดของกระบวนการตรวจวิเคราะห์  ซึ่งก าหนดให้ตัวอย่างน้ าถังที่ติดสติกเกอร์สีแดงเป็น
ตัวอย่างน้ าที่สุ่มแล้ว  ส าหรับตัวอย่างน้ าถังที่ติดสติกเกอร์สีแดง-เหลืองเป็นตัวอย่างน้ าที่อยู่ระหว่างการตรวจ
วิเคราะห์ และตัวอย่างน้ าถังที่ติดสติกเกอร์สีแดง-เหลือง-เขียวเป็นตัวบ่งชี้ตัวอย่างน้ าที่ตรวจวิเคราะห์และ
รายงานผลวิเคราะห์แล้วเสร็จ  ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานพบว่า การ
สุ่มตัวอย่างไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อีกท้ังยังใช้ระยะเวลาในค้นหาตัวอย่างเพ่ือน ามาท าลายได้รวดเร็วขึ้นจาก 
10-15 นาที เหลือเพียง 1-2 นาที ดังนั้นการน า I Sticker มาใช้ส าหรับติดถังตัวอย่างน้ า 20 ลิตร เป็นวิธีที่
ปฏิบัติได้ง่าย สามารถช่วยลดความผิดพลาดและลดระยะเวลา ท าให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น และ I Sticker ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจหรืองานอ่ืนๆ ได้อีกด้วย   
ค าส าคัญ สติกเกอร์, Sticker 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
สติกเกอร์ หรือIndex Sticker (I. Sticker) เป็นแผ่นพลาสติกมีสีต่างๆ ด้านหลังฉาบด้วยกาวไว้ส าหรับ

ลอกติดลงบนวัสดุต่าง ๆ จากคุณสมบัติดังกล่าวของสติกเกอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
โดยห้องปฏิบัติการอาหารจึงได้น าสติกเกอร์มาใช้เป็นวัสดุส าหรับติดตัวอย่างถังน้ าขนาด 20 ลิตรที่
ผู้ประกอบการน ามาส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าด้านเคมีและจุลชีววิทยาซึ่งที่ผ่านมาพบว่าขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่างน้ าและการค้นหาถังตัวอย่างน้ าเพ่ือน าไปท าลายยังเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่ เนื่องจากบางช่วง มี
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เป็นจ านวนมากถึง 100-200 ตัวอย่าง ท าให้พื้นที่จัดเก็บตามที่แบ่งส่วนไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเก็บตัวอย่างจึงต้องวางรวมกันท าให้การค้นหาตัวอย่างแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน 10-15 นาทตี่อ 1 
ตัวอย่าง อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์สุ่มตัวอย่างน้ าซ้ าหลังจากที่มีการสุ่มไปแล้ว  จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด 
เสียเวลา และสิ้นเปลืองขวดสุ่มตัวอย่างดังนั้นห้องปฏิบัติการอาหารจึงได้ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็วขึ้นมา โดยมีการชี้บ่งสถานะของตัวอย่างน้ าถังที่ส่งตรวจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์  และการท าลายตัวอย่างน้ า ทราบว่าตัวอย่างน้ านั้นอยู่ในสถานะใดของ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ 

 

2. วัสดุและวิธีการ 
1) เตรียมสถานทีก่ าหนดพื้นที่ส าหรับจัดเก็บตัวอย่างถังน้ าขนาด 20 ลิตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจ

วิเคราะห์ 
2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

– สติกเกอร์แผ่นขนาด A4 สีเขียว เหลือง และแดง 
– ตัดสติกเกอร์แต่ละสีให้มีขนาด กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร (แยกเก็บแต่ละสี) 

3) วิธีปฏิบัติ 
– รับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการอาหารจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 
– นักวิเคราะห์สุ่มตัวอย่างและติดสติกเกอร์สีแดงไว้ที่ถังน้ าขนาด 20 ลิตรที่สุ่มแล้ว(ใส่รูป..) 
– ผู้ควบคุมตัวอย่างของห้องปฏิบัติการติดสติกเกอร์เหลืองไว้ที่ถังน้ าขนาด 20 ลิตร ส าหรับ

ตัวอย่างน้ าที่อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 
– นักวิเคราะห์/ผู้ควบคุมตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ติดสติกเกอร์เขียว ไว้ที่ถังน้ าขนาด 20 

ลิตร ส าหรับตัวอย่างน้ าที่ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลวิเคราะห์แล้วเสร็จ 
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3. ผลการวิจัย 
การน าสติกเกอร์ หรือI. Stickerมาใช้ในการชี้บ่งสถานะของตัวอย่าง พบว่า ในการสุ่มตัวอย่างน้ าถัง 

20 ลิตร จ านวน 450 ถัง พบไม่มีการสุ่มตัวอย่างผิดพลาดและไม่มีการสุ่มตัวอย่างซ้ า  ส าหรับการค้นหา
ตัวอย่างเพ่ือน าไปท าลายใช้ระยะเวลาในค้นหานาน 1-2  นาที/ตัวอย่าง (กรณีมีตัวอย่างถังน้ ามากกว่า 100 
ตัวอย่าง และระยะเวลาจะลดลงเมื่อมีจ านวนตัวอย่างน้อย) 

 

4. วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้สติกเกอร์ หรือ I. Sticker ติดตัวอย่างน้ าถัง 20 ลิตร ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560 จนถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานพบว่า การสุ่มตัวอย่างไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อีกทั้งยังใช้ระยะเวลา
ในค้นหาตัวอย่างเพ่ือน ามาท าลายได้รวดเร็วขึ้นจาก 10-15 นาที เหลือเพียง 1-2 นาที ดังนั้นการน า I Sticker 
มาใช้ส าหรับติดถังตัวอย่างน้ า 20 ลิตร นั้นเป็นวิธีที่ปฏิบัติที่ท าได้ง่าย สามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการ
สุ่มตัวอย่างและช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาตัวอย่าง ท าให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น และ I Sticker ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจหรืองานอ่ืนๆ ได้อีกด้วย  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณผู้อ านวยอ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อาหารที่ช่วยช่วยและสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
ISO/IEC 17025 : 2005 ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) 
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กระบวนการผลิต และถึงแม้ว่าสารเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการควบคุมและก าจัดแมลงศัตรูพืช แต่ก็มีโทษถ้า
หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปจะท าให้เกิดการตกค้าง หากเกิดการสะสมในร่างกายในระยะยาว
จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เกิดความผิดปกติของตับ และเกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้หากตกค้างสะสม
ในสิ่งแวดล้อมปริมาณสูงจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศได้  (2) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นท่าเรือน้ าลึก
หลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงมีการน าเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเข้าด่านอาหารและยา
แหลมฉบังเป็นจ านวนมาก เช่น อาหาร ยา เครื่องส าอาง โดยเฉพาะพืชผักและผลไม้สด มีการน าเข้ามาใน
ปริมาณสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ภายใต้การสนับสุนของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างในพืชผักและผลไม้สด  4 กลุ่ม คือ กลุ่ม organochlorines (OCs), 
organophosphorus (OPs), synthetic pyrethroids (SPs) และกลุ่ม carbamates (CAs) เพ่ือการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขและควบคุมคุณภาพพืชผักและผลไม้สดที่จ าหน่าย ให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดแมลง
ตกค้างให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างกลุ่ม OCs, OPs และ SPs ตัวอย่างจะถูกสกัดด้วยวิธี QuEChERS แล้ว
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างกลุ่ม OCs และ SPs ด้วยเครื่อง Gas chromatograph (GC- µECD) 
และตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม OPs  โดยเครื่อง GC-FPD+ ซึ่งวิธี QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, 
Rugged และ Safe) ซึ่งเป็นวิธีที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างใช้อย่างแพร่หลาย วิธีการ
สกัดนี้สามารถเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างได้ง่าย รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายน้อย ใช้
สารละลายปริมาณน้อย วิเคราะห์สารได้หลายชนิดพร้อมกัน และมีประสิทธิภาพสูง (3,4)  ส าหรับการวิเคราะห์
สารเคมีก าจัดแมลงตกค้าง กลุ่ม CAs จะวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างตัวอย่างด้วยเครื่อง HPLC-post 
column derivatization และ fluorescence detector (HPLC-FLD) ตัวอย่างจะถูกสกัดด้วยวิธีการสกัด
ด้วยวัฏภาคของแข็ง (Solid phase extraction; SPE) ซึ่งมีข้อดีกว่าการสกัดแบบเดิมซึ่งจะสกัดตัวอย่างด้วย
ของเหลว (liquid-liquidextraction, LLE ) เนื่องจากใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ในขั้นตอนการสกัดตัวอย่าง
ปริมาณน้อยกว่า จึงช่วยลดการเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ต่อกับเครื่องมือ
ตรวจวัดได้ง่าย (5) แต่วิธีการสกัดนี้เมื่อเทียบกับวิธี QuEChERS จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอนระเหยลดปริมาตรสารสกัดและการสกัดตัวอย่างด้วยวัฏภาคของแข็ง ซึ่งต้องเติม
สารตัวชะผสม (eluent) ลงในSPE column  SPE เพ่ือชะสารสกัดตัวอย่างออกมา โดยผู้วิเคราะห์ต้องรอเติม
สารตัวชะตลอดระยะเวลาการสกัดตัวอย่างท าให้เสียเวลาในการเตรียมการสกัดตัวอย่างในขั้นตอนอ่ืนๆ ดังนั้น
การศึกษานี้จึงได้ประยุกต์ใช้กรวยแยกสารมาใช้ในขั้นตอนการเติมสารตัวชะในขั้นตอนวิธีการสกัดด้วยวัฏภาค
ของแข็งส าหรับการวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้าง กลุ่ม CAs 
 
 
 



154 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

2. วัสดุและวิธีการ 
 วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี  

ผักกาดหอมส าหรับเป็นตัวแทนตัวอย่างผักสด ซึ่งซื้อจากตลาดสดใน จ.ชลบุรี 
สารมาตรฐานกลุ่ม carbamates (CAs)  7 ชนิด คือ  aldicarb, carbaryl, carbofuran, 3-OH 

carbofuran, methiocarb, methomyl และ oxamyl สารมาตรฐานทั้งหมดได้รับสนับสนุนจากส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dr. Ehrenstorfer Co., Augsburg, 
Germany ความบริสุทธิ์ >95%)  

เ ค รื่ อ ง  High performance liquid chromatography (HPLC)-post column derivatization 
instrument-fluorescence detector (Water-Alliance system e2695, USA) เครื่อง Rotary evaporator 
(Buchi, Switzerland), เครื่องระเหยแก๊สโดยใช้ไนโตรเจน (Reacti-Vap Evaporator, Thermo Scientific, 
USA), เครื่องปั่นผสมสาร Homogenizer (Ultra Turrax T25, USA) 

 
วิธีการสกัดตัวอย่าง 
การสกัดตัวอย่างด้วยวัฏภาคของแข็ง (Solid phase extraction; SPE) (6) 
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงกลุ่ม CAs ด้วยวิธีการสกัดตัวอย่างด้วยวัฏภาคของแข็ง จะท า

โดยชั่งตัวอย่างผักกาดหอม ที่บดละเอียด 20 กรัม  ปั่นผสมกับ methanol : phosphate buffer [1:1] 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กรองตัวอย่างด้วย buchner funnel แล้วน าสารสกัดไประเหยลดปริมาตรด้วยเครื่อง
เครื่อง Rotary evaporator จนเหลือประมาณสารสกัดตัวอย่าง ปริมาตร 75 มิลลิลิตร เทสารใส่ใน mixing 
cylinder ปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วย phosphate buffer ปิเปตสารละลายตัวอย่าง 20 มิลลิลิตร 
ลงใน SPE column ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที แล้วชะสารตัวชะผสม (eluent) ด้วย dichloromethane : n-hexane 
[1:1] 100 มิลลิลิตร (รูปที่ 1) น าสารละลายที่ได้ไประเหยจนแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน แล้วเติม methanol 10 
มิลลิลิตร ระเหยต่อจนแห้ง เติม methanol 2 มิลลิลิตร น าตัวอย่างที่สกัดได้วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร
ตกค้างตัวอย่างด้วยเครื่อง HPLC-FLD 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 การเทสารตัวชะผสม (eluent) ลงใน SPE column 
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การประยุกต์ใช้กรวยแยกสารในการสกัดตัวอย่างด้วยวิธี Solid phase extraction (SPE) 
การสกัดตัวอย่างจะใช้วิธีการสกัดเหมือนกันกับการสกัดตัวอย่างด้วยวัฏภาคของแข็ง (SPE) แตกต่าง

เพียงขั้นตอนการชะสารตัวอย่างด้วยสารตัวชะผสม (eluent) โดยจะน าสารตัวชะผสมเทใส่ลงในกรวยแยกสาร
ที่ตั้งอยู่บน SPE column หลังจากนั้นจึงปล่อยสารตัวชะผสมที่อยู่ในกรวยแยกสารให้ไหลลงใน SPE column 
(รูปที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การเทสารตัวชะผสม (eluent) ลงใน SPE column โดยใช้กรวยแยกสาร 
 
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการสกัดตัวอย่าง 
การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดตัวอย่าง 
การทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดตัวอย่างจะด าเนินการสกัดตัวอย่างผักกาดหอม วิธีการสกัด

ตัวอย่างละ 10 ตัวอย่าง โดยจะท าการจับเวลาที่ใช้ในการสกัดตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มเทสารตัวชะผสม (eluent) ลง
ใน SPE column จนสารสกัดตัวอย่างไหลออกจาก SPE column จนหมด แล้วการเปรียบเทียบระยะเวลาที่
ใช้ในการสกัดตัวอย่างในแต่ละวิธีการสกัด 

การทดสอบความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของวิธีการสกัดตัวอย่าง (7)  
การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง จะท าการทดสอบความแม่น (Accuracy) และ

ความเที่ยง (Precision) ซึ่งจะทดสอบจากการวิเคราะห์ซ้ า (Repeatability) โดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผักกาดหอมที่เติมสารละลายมาตรฐานกลุ่ม CAs 7 ชนิด ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จ านวน
วิธีการสกัดละ 10 ตัวอย่าง แล้วน าตัวอย่างที่ผ่านการสกัดทั้งสองวิธีไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้าง
ตัวอย่างด้วยเครื่อง HPLC-FLD น าปริมาณสารตกค้างที่ตรวจพบมาค านวณค่าร้อยละการกลับคืน (%
Recovery) ของสารตกค้างในตัวอย่าง ค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD), Horwitz’s 
equation และ HORRAT (Horwitz ratio) (สมการที ่1, 2, 3 และ 4)  
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การค านวณค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) 

 
 

C1 คือ ปริมาณสารตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์พบในตัวอย่างที่เติมสารมาตรฐาน 
C2 คือ ปริมาณสารตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์พบในตัวอย่าง 
C3 คือ ความเข้มข้นของสารมาตรฐานที่เติมลงในตัวอย่าง 

 
การค านวณค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD), Horwitz’s equation และ HORRAT 

 

 
SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X   คือ ปริมาณสารตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์พบในตัวอย่าง 

 
การค านวณ Horwitz’s equation ส าหรับการวิเคราะห์ซ้ า (Repeatability): 
 

 Repeatability; %RSDr = 0.66x2(1-0.5 logC) = 0.66X2C-0.1505 
 

 C คือ concentration ratio (ไม่มีหน่วย)  
 

การค านวณค่า HORRAT 

 
 

RSDobs   คือ %RSD ที่ได้จากการทดสอบ 
  RSDexpected  คือ %RSD ที่ได้จากการ 

 

การพิจารณาค่าความแม่นและความเท่ียงของวิธีจะพิจารณาตามเกณฑ์ของ Codex  และ AOAC ซึ่ง
ความแม่นของวิธีจะพิจารณาจากค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) (ตารางที่ 1) ค่าความเที่ยงของวิธีจะ
พิจารณาจากค่า  HORRAT (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ) 

 
 
 

 

       สมการที่ 2 

       สมการที่ 4 

       สมการที่ 1 

       สมการที่ 3 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์การพิจาณาค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) ของการวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่า
แมลงและยาสัตว์ตกค้างตามเกณฑ์ของ Codex   
 

ความเข้มขน้ของสารที่วิเคราะห์ C 
>1.0 µg/kg ≤ 0.01 mg/kg 60-120 
>0.01 mg/kg ≤ 0.1 mg/kg 70-120 
>0.1 mg/kg < 1 mg/kg 70-110 

 
 

ตารางท่ี 2 ค่า expected RSDr จากการค านวณ Horwitz’s equation ที่ความเข้มข้นต่างๆ 
 

ความเข้มขน้ของสารที่วิเคราะห์ C expected RSDr 
1 ppm (1 mg/kg) 1X10-6 = 0.000001 0.66 X 2 X (10-6)-0.1505 = 10.5 

0.1 ppm หรือ 100 ppb 1X10-7 = 0.0000001 0.66 X 2 X (10-7)-0.1505 = 14.9 
0.01 ppm หรือ 10 ppb 1X10-8 = 0.00000001 0.66 X 2 X (10-8)-0.1505 = 21.1 
0.001 ppm หรือ 1 ppb 1X10-9 = 0.000000001 0.66 X 2 X (10-9)-0.1505 = 29.8 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์การพิจาณาค่า HORRAT ตามเกณฑ์ของ AOAC, Codex และ EU 
 

ความเข้มขน้ของสารที่วิเคราะห์ ค่า HORRAT  
AOAC < 2 
Codex และ EU ≤ 2 

 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการสกัดตัวอย่าง 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการสกัดตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) และทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละการกลับคืน (Paired-Sample T-Test) โดยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป SPSS Statistics ศึกษาท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (P>0.05)   
 
3. ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดตัวอย่าง 
จากการทดสอบระยะเวลาท่ีใช้ในการสกัดตัวอย่างทั้งสองวิธี คือ การเติมสารตัวชะใส่ SPE column 

โดยตรง และการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column พบว่าใช้เวลาเฉลี่ยตลอดการชะสาร
ผ่าน SPE column ประมาณ 11.30±0.04 นาที และ 10.20±0.03 นาที ตามล าดับ จากข้อมูลจะเห็นว่า
วิธีการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน  SPE column จะใช้เวลาในการชะสารผ่าน SPE column 
น้อยกว่าวิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรง  
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ผลการทดสอบความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของวิธีการสกัดตัวอย่าง 
ผลการทดสอบความแม่น (Accuracy) ของการสกัดตัวอย่าง ทั้งสองวิธี คือ วิธีการเติมสารตัวชะใส่ 

SPE column โดยตรง และการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column โดยพิจารณาจากค่า
ร้อยละการกลับคืน (%Recovery) ของสารมาตรฐานกลุ่ม CAs 7 ชนิด คือ  aldicarb, carbaryl, carbofuran, 
3-OH carbofuran, methiocarb, methomyl และ oxamyl ที่เติมลงในตัวอย่าง เทียบกับค่ามาตรฐานใน
ตารางที่ 1  ซึ่งพบว่า ค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) ของสารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 70-120  ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและยาสัตว์ตกค้างของ 
Codex (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) ของสารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด 
 

วิธีการเติม 
สารตัวชะ 

ค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery±SD) 

aldicarb carbaryl carbofuran 3-OH 
carbofuran methiocarb methomyl oxamyl 

1 93.7±8.0 84.0±3.3 93.1±4.3 84.3±2.7 83.7±3.1 117.7±2.7 92.0±4.5 
2 9.7±4.4 81.4±4.1 89.6±2.7 79.1±84.6 78.9±6.5 117.4±4.7 87.4±6.4 

1 คือ วิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรง, 2 คือ วิธีการใช้กรวยแยกสารเตมิสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column 
เกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆา่แมลงและยาสัตวต์กค้างของ Codex คือ ร้อยละ 70-120 
 

ผลการทดสอบความเที่ยง (Precision) ของการสกัดตัวอย่าง ทั้งสองวิธี คือ วิธีการเติมสารตัวชะใส่ 
SPE column โดยตรง และการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน  SPE column จากการวิเคราะห์
ผักกาดหอมที่เติมสารละลายมาตรฐานกลุ่ม CAs 7 ชนิด ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าค่า 
expected RSDr ค่า RSDobs  และค่า HORRAT ของสารมาตรฐาน CAs ทั้ง 7 ชนิดมีค่าแสดงตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ค่า expected RSDr ค่า RSDobs  และค่า HORRAT ของสารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด 
 

สารมาตรฐาน CAs 
การเติมสารตัวชะวิธีที่ 1 การเติมสารตัวชะวิธีที่ 2 

expected 
RSDr RSDobs HORRAT expected 

RSDr RSDobs HORRAT 

aldicarb 33.5 8.5 0.3 33.7 4.9 0.1 
carbaryl 34.0 3.9 0.1 34.2 5.1 0.1 
carbofuran 33.5 4.6 0.1 33.7 3.0 0.1 
3-OH carbofuran 34.0 3.2 0.1 34.3 5.8 0.2 
methiocarb 34.0 3.8 0.1 34.3 8.3 0.2 
methomyl 32.3 2.3 0.1 32.4 4.0 0.1 
oxamyl 33.6 4.9 0.1 33.8 7.3 0.2 

1 คือ วิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรง, 2 คือ วิธีการใช้กรวยแยกสารเตมิสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column, 
เกณฑ์การพิจาณาค่า HORRAT ตามเกณฑ์ของ AOAC คือ <2 และ Codex, EU คือ ≤2 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานค่าความแตกต่างของการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
การทดสอบสมมุติฐานค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละการกลับคืนของสารมาตรฐานทั้ง 7 

ชนิด ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Paired-Sample T-Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของวิธีการเติมสารตัวชะสกัดตัวอย่างทั้งสองวิธี (ตารางท่ี 6)  
 

ตารางท่ี 6 ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละการกลับคืนของสารมาตรฐานทั้ง 7 ชนิด 
 

Paired-Sample T-Test 
(วิธีท่ี1 และ วิธีที่ 2) 

Paired sample test 
Mean SD t df p-value 

aldicarb 4.00 11.78 2.36 6 0.403 
carbaryl 2.57 3.95 1.72 6 0.136 
carbofuran 3.43 5.97 1.52 6 0.179 
3-OH carbofuran 5.14 5.76 2.36 6 0.056 
methiocarb 4.86 8.71 1.48 6 0.190 
methomyl 0.28 5.72 0.15 6 0.890 
oxamyl 4.57 8.06 1.50 6 0.184 

1 คือ วิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรง, 2 คือ วิธีการใช้กรวยแยกสารเตมิสารตัวชะไว้ด้านบน SPE 
column, เกณฑ์การพิจาณาที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) 

 
4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดตัวอย่างในขั้นตอนการชะสารสกัดตัวอย่างจาก SPE column  โดยใช้
สารตัวชะผสม ซึ่งมีข้อก าจัดของการวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื่องจาก SPE column สามารถเติมสารตัวชะผสมได้
เพียงครั้งละ 15 มิลลิลิตร ท าให้ต้องคอยเติมสารตัวชะผสมตลอดระยะเวลาของการสกัด  จากข้อก าจัดนี้จึงได้
ศึกษาวิธีการเติมสารตัวชะผสม 2 วิธี คือ การใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column และ
วิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรง ผลของการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเติมสารตัวชะผสม พบว่า
ระยะเวลาที่ใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column ใช้เวลาประมาณ 10.20±0.03 นาที ซึ่ง
พบว่าเวลาน้อยกว่าวิธีการเติมสารตัวชะใส่ SPE column โดยตรงใช้เวลาเฉลี่ยตลอดการชะสารผ่าน SPE 
column ประมาณ 11.30±0.04 นาที ประสิทธิภาพของวิธีการเติมสารตัวชะผสมจะพิจารณาจากความเท่ียง
และความแม่น พบว่า ความแม่นของการสกัดพิจารณาจากค่าร้อยละการกลับคืน (%Recovery) ของสาร
มาตรฐานทั้ง 7 ชนิด มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและยาสัตว์ตกค้างของ 
Codex (ร้อยละ 70-120) ทั้ง 2 วิธี และความเที่ยงของวิธีจะพิจารณาจากค่า HORRAT ซึ่งพบว่าผ่านตาม
เกณฑ์ของ AOAC และ Codex, EU คือ <2 และ ≤2 ตามล าดับ  

จากข้อมูลการศึกษาครั้งนี้พบว่า วิธีการสกัดตัวอย่างโดยการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน 
SPE column มีค่าความแม่นและความเที่ยงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และนอกจากนี้ยังพบว่า 
ค่าเฉลี่ยของวิธีการทั้ง 2 วิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) ดังนั้นจึง
สามารถน าวิธีการสกัดตัวอย่างโดยการใช้กรวยแยกสารเติมสารตัวชะไว้ด้านบน SPE column มาใช้ในการ
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ท างานประจ าวันได้ ในขณะเดียวกันผู้วิเคราะห์สามารถใช้เวลาในช่วงของการเติมสารตัวชะใน SPE column 
ไปใช้ในการเตรียมการสกัดในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การด าเนินการสกัดตัวอย่างในการวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงกลุ่ม CAs ด้วยวิธีการสกัดตัวอย่างด้วยวัฏภาคของแข็ง (SPE) ใช้เวลารวมตลอดระยะเวลา
ในการวิเคราะห์น้อยลง ผู้รับบริการจะได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อหน่วยงานเพิ่มสูงขึ้น 
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การพัฒนาวิธีทางเลือก Intracellular ATP potency assay ส าหรับควบคุม 
รุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย 

Development of alternative intracellular adenosine triphosphate potency assay for lot 
release of BCG Vaccines in Thailand 

บทคัดย่อ 

วิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี ที่ใช้ในปัจจุบันคือวิธีการนับจ านวนเชื้อมีชีวิต
ที่เพาะเลี้ยงขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อที่จ าเพาะ แล้วค านวณหาปริมาณเชื้อในหน่วย colony forming unit ต่อ
โด๊ส วิธีนี้มีข้อจ ากัดคือ ใช้เวลาในการทดสอบนานถึง 4 สัปดาห์ เนื่องจากเชื้อ mycobacteria เจริญช้า ใช้
แรงงานในการทดสอบมาก และผลการทดสอบยังมีความแปรปรวนสูง การศึกษานี้จึงคิดน าวิธีตรวจหาปริมาณ 
ATP ภายในเซลล์ ที่องค์การอนามัยโลกแนะน าให้เป็นวิธีทางเลือก ซึ่งใช้เวลาวิเคราะห์ผลเพียง 2 วัน เพ่ือ
น ามาใช้วิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีทดแทนวิธีเดิมเพ่ือการรับรองรุ่นการผลิตวั คซีนในประเทศไทย 
วิธีการได้ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสม จากการคัดเลือกน้ ายาสกัด และชุดทดสอบ จ านวน 3 บริษัท และเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ลง จึงได้เตรียมน้ ายาสกัดขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ เมื่อคัดเลือกชุดทดสอบที่
เหมาะสมและใช้น้ ายาสกัดที่เตรียมขึ้นเอง จึงท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี โดยท าการศึกษาใน
พารามิเตอร์ ความแม่น ความเที่ยงทั้งการทดสอบซ้ าในวันเดียวกันและต่างวันกัน รวมถึงความคงทนของวิธี  
นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลการตรวจตัวอย่างระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีทดแทน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ชุด
ทดสอบและน้ ายาสกัดของบริษัท BioThema ให้ผลการทดสอบดีที่สุดและน้ ายาสกัดที่เตรียมขึ้นสามารถใช้
แทนน้ ายาสกัดของบริษัทได้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธี พบว่าวิธีทางเลือกนี้มีความแม่นที่ดี มีค่าการคืน
กลับอยู่ที่ 91.73% ความเท่ียงในการท าซ้ าวันเดียวกันและต่างกันมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนน้อยว่า 
10% ความคงทนซึ่งทดสอบโดยผู้ปฏิบัติ 2 คน มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนน้อยกว่า 10% ซึ่งผลการ
ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีนโดยทั้ง 2 วิธี 
พบว่ามีความสอดคล้องกันของผลการทดสอบระหว่างวิธีการวัดปริมาณ ATP ภายในเซลล์กับวิธีการเพาะเลี้ยง
เชื้อ จึงสรุปได้ว่าวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี เพ่ือน ามาใช้ในการควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่
รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลาและวิธีการทดสอบไม่ซ้ าซ้อนเมื่อเทียบกับวิธีเดิม 
 
ค าส าคัญ : วัคซีนบีซีจี, วิธีทางเลือก, ATP, ความแรง 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

วัคซีนป้องกันโรควัณโรค หรือวัคซีนบีซีจี ที่มีการใช้งานในประเทศไทย เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ผลิตจาก 
Mycobacterium bovis สายพันธุ์ Tokyo-1 ซึ่งถูกท าให้อ่อนฤทธิ์ โดยเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถกระตุ้นให้เกิด
ภูมิคุ้มกันได้ วัคซีนนี้ถูกบรรจุเข้าในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520(1) การรับรองรุ่นการ
ผลิตนอกจากจะพิจารณาเอกสารสรุปกระบวนการผลิตแล้ว จะต้องด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ควบคู่ไปด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีที่ก าหนดไว้โดยองค์การอนามัย
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โลกและที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือวิธีการเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม แล้วค านวณหาปริมาณเชื้อมี
ชีวิตในวัคซีน(2 - 4) ซึ่งวิธีนี้ต้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจ านวนมากและมีการเตรียมที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เหมือน
อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทั่วไป และเนื่องจากเชื้อ mycobacteria เป็นแบคทีเรียที่มีการเจริญช้า การเกิด
โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อใช้เวลานานประมาณ 1 เดือน(5) การอ่านผลโดยการนับโคโลนีของเชื้อที่ข้ึนในอาหาร
ต้องอาศัยความช านาญส่งผลให้การทดสอบมีความแปรปรวนสูง (6) มีหลายการศึกษาได้น าวิธีการหาปริมาณ 
ATP ภายในเซลล์มาใช้ในการตรวจหาเชื้อที่มีชีวิตในวัคซีน (7 - 11) ซึ่งวิธีนี้มีขั้นตอนการด าเนินการที่รวดเร็ว 
สามารถลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ลงเหลือ 2 วัน โดยอาศัยหลักการที่ adenosine triphosphate 
(ATP) ซึ่งพบในเซลล์ที่มีชีวิต ท าปฏิกิริยากับเอ็นไซม์ Firefly luciferase โดยมี luciferin เป็น substrate ท า
ให้เกิดการเปล่งแสง bioluminescence ออกมา ซึ่งสามารถวัดค่าการเปล่งแสงได้ด้วยเครื่อง luminometer(7, 

8) ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานควบคุมก ากับประเทศใด ใช้วิธีนี้ในการตรวจหาค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีเพ่ือรับรอง
รุ่นการผลิต หากตรวจสอบความถูกต้องของวิธีแล้วพบว่าวิธีนี้มีความเหมาะสมจริง ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
แรกที่ใช้วิธีนี้ในการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจี การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีด้วยการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ ซึ่งเป็นวิธีทางเลือก ส าหรับ
น ามาใช้แทนวิธีการเพาะเชื้อซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเดิม และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการหาปริมาณ ATP 
ภายในเซลล์ ในพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ความแม่น (accuracy) ความเที่ยง (precision) ความจ าเพาะ 
(specificity) และความคงทน (robustness) โดยใช้วัคซีนอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ในประเทศเป็นตัวควบคุมผล
การทดสอบร่วมกับวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานสากลท่ีทราบค่าในหน่วยนาโนกรัมของ ATP พร้อมกับประเมินค่า
ความแรงของวัคซีนอ้างอิงมาตรฐาน และตัวอย่างในประเทศจ านวน 15 รุ่นการผลิต ซึ่งเป็นตัวอย่างวัคซีนที่ส่ง
ตรวจยังสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือขอรับรองรุ่นการผลิตใน พ.ศ. 2560 - 2561 โดยการ
วิเคราะห์ปริมาณ ATP ภายในเซลล์เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเดิม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิธีทางเลือกนี้สามารถ
น ามาใช้เป็นวิธีมาตรฐานได้ 
 
2. วัสดุและวิธีการ 

2.1 วัคซีนมาตรฐาน 
 วัคซีนบีซีจีมาตรฐานสากล รุ่นการผลิต 07/272 (The 1st WHO reference reagent for BCG 
vaccine of Tokyo 172 sub-strain) ได้จากหน่วยงาน National Institute of Biological Standards and 
Control (NIBSC) ซึ่งมีค่าความแรงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อเท่ากับ 49.4 x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.9 x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร และมีค่าความแรงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาปริมาณ 
ATP ภายในเซลล์เท่ากับ 217.6 นาโนกรัมต่อหลอด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 27.5 นาโนกรัมต่อหลอด  

วัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ มี 2 รุ่นการผลิตได้แก่  
- รุ่นการผลิต BCG030313 มีค่าความแรงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อเท่ากับ 12.26 x 106 CFU ต่อ

มิลลิลิตร มีช่วงค่าที่ยอมรับได้ส าหรับการใช้งานเท่ากับ 6.38 - 18.14 x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร 
- รุ่นการผลิต BCG220316 มีค่าความแรงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อเท่ากับ 15.88 x 106 CFU ต่อ

มิลลิลิตร มีช่วงค่าที่ยอมรับได้ส าหรับการใช้งานเท่ากับ 6.93 x 106 – 24.82 x 106 CFU ต่อมิลลิลิตร 
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หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี จึงมีวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศที่ใช้ใน
การศึกษา 2 รุ่นการผลิต 

 
2.2 วัคซีนตัวอย่าง 

 วัคซีนบีซีจีตัวอย่างที่น ามาทดสอบ เป็นตัวอย่างที่ส่งมาจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จ านวน 15 
รุ่นการผลิต ที่ขอรับรองรุ่นการผลิตที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 

2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 เ ค รื่ อ ง อ่ า นปฏิ กิ ริ ย าบน ไม โ ค ร เพลทรุ่ น  Centro XS3 LB960 Microplate Luminometer 
(BERTHOLD technologies) ส าหรับการวัดค่าการเปล่งแสง bioluminescence 

2.4 อาหารเลี้ยงเชื้อและชุดน้ ายาทดสอบส าเร็จรูป 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Dubos oleic albumin complex เตรียมโดยการชั่ง Dubos broth base (Cat 
No.238510, Difco) ปริมาณ 0.7 กรัม และ Bovine albumin (Cat No. A4503-10G, Sigma) ปริมาณ 0.5 
กรัม ใส่ลงในขวดแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ ากลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร และ Tween 80 (Cat 
No. P4780, Sigma) ปริมาตร 45 ไมโครลิตร กวนให้เข้ากัน แล้วน าไปกรองผ่านแผ่นกรองขนาด 0.22 
ไมโครเมตร 

ชุดน้ ายาทดสอบส าเร็จรูป Cell viability kit, Biothema พร้อมน้ ายาสกัด ATP extractant 
ชุดน้ ายาทดสอบส าเร็จรูป Bactiter glow, Promega พร้อมน้ ายาสกัด ATP extractant 
ชุดน้ ายาทดสอบ ATP light, ABI พร้อมน้ ายาสกัด ATP extractant 
น้ ายาสกัดที่จัดเตรียมข้ึนเองภายในสถาบันชีววัตถุ (2%Dodecyltrimethylammonium 

bromide(DTAB) in TE buffer (0.1mol/L Tris hydroxymethyl aminomethane and 2 mmol/L EDTA)) 
2.5 วิธีทดสอบ 

ท าการละลายตัวอย่างวัคซีนบีซีจี 1 ขวดด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Dubos oleic albumin complex 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นดูดวัคซีนที่ละลายแล้วใส่ลงในหลอดทดลองแบบฝาเกลียวขนาด 2 มิลลิลิตร 
หุ้มด้วยกระดาษฟลอยด์เพ่ือป้องกันแสง แล้วน าไปบ่มที่ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
22-26 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดเวลา น าตัวอย่างมาเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Dubos oleic albumin 
complex โดยเริ่มจาก หลอดที่ไม่เจือจาง และ เจือจางเป็น 1:2 และ 1:4 ตามล าดับ จากนั้นน าไปสกัด ATP 
โดย น าน้ ายา Extractant ที่แบ่งใส่หลอดทดลองไว้ปริมาตร 900 ไมโครลิตร มาต้มที่อุณหภูมิ 96 – 98 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที แล้วเติมตัวอย่างวัคซีนที่เจือจางไว้ ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงในหลอดน้ ายา 
Extractant ปั่นให้เข้ากัน แล้วน าไปต้มที่อุณหภูมิ 96 – 98 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที เมื่อครบเวลา ปล่อย
ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 นาที ในการทดสอบทุกครั้งให้ท าควบคู่กับหลอดควบคุมที่ให้ผลลบ 
(negative control) และวัคซีนอ้างอิงมาตรฐาน จากนั้นให้ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่ผ่านการสกัด ATP แล้ว 
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ใส่ลงในไมโครเพลทสีขาวทึบ (white microplate) โดยท า 3 หลุมในแต่ละระดับ
ความเจือจาง แล้วเติม ATP reagent SL ปริมาตร 80 ไมโครลิตร ลงในทุกหลุมที่มีตัวอย่างพร้อม negative 
control แล้วน าไปอ่านผลการทดสอบ โดยเคร่ือง  Centro XS3 LB960 Microplate Luminometer ซึ่ง
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เครื่องจะอ่านผลเป็นค่าการเปล่งแสง (luminescence; Ismp) ในการอ่านค่าการเปล่งแสงของเครื่องนั้น ต้องตั้ง
ค่าเวลาการอ่านไว้ที่ 1 วินาทีต่อหลุม เนื่องจากค่าการเปล่งแสงจะลดลงตามเวลา เมื่อเครื่องอ่านผลการ
ทดสอบในรอบแรกแล้ว ให้น าเพลทออกจากเครื่อง แล้วเติม ATP standard ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงใน
ตัวอย่างทุกหลุม จากนั้นน าเพลทไปวัดค่าการเปล่งแสง (luminescence; Ismp+std) อีกครั้งหนึ่ง แล้วน าผลที่ได้
ไปค านวณหาค่า ATP 

การค านวณค่า ATP ให้มีหน่วยเป็น นาโนกรัมต่อโด๊ส โดยใช้สูตรดังนี้ 
ATPsmp = [Ismp/(Ismp +std - Ismp) x 100 x 50 x10 x 573.1 x dilution factor]/1000 

เมื่อ  ATP smp คือค่า ATP ของตัวอย่าง 
Ismp  คือค่าการเปล่งแสง luminescence ของตัวอย่าง 
Ismp +std  คือค่าการเปล่งแสง luminescence ของตัวอย่างหลังการเติม ATP standard 
Factor 100 คือความเข้มข้นของ ATP standard 100 พิโคโมล 
Factor 50 คือค่า dilution factor จากการใช้ตัวอย่าง BCG culture ในการทดสอบ 20 

ไมโครลิตร จากทั้งหมด 1 มิลลิลิตร 
Factor 10 คือค่า dilution factor จากขั้นตอนการสกัด ATP ซึ่งใช้น้ ายาสกัด Extractant B/S 

ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ผสมกับตัวอย่าง BCG culture ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
573.1 คือมวลโมเลกุลของ ATP 

2.6 การหาสภาวะที่เหมาะสม 
 ท าการทดสอบหาค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG030313 (รุ่น

การผลิตเดิม) ด้วยวิธี Intracellular ATP assay เปรียบเทียบกัน โดยใช้ชุดน้ ายาทดสอบ 3 บริษัท ได้แก่ ชุด
น้ ายาทดสอบส าเร็จรูป cell viability kit, Biothema ชดุน้ ายาทดสอบส าเร็จรูป Bactiter glow, Promega 
และชุดน้ ายาทดสอบ ATP light, ABI และชุดน้ ายาทดสอบบริษัทที่ให้ค่าความแรงดีที่สุด ร่วมกับน้ ายาสกัดท่ี
เตรียมโดยสถาบันชีววัตถุ  

2.7 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี 
การตรวจสอบความแม่นของวิธี: การตรวจสอบความแม่นของวิธี ท าการศึกษาโดยด าเนินการ

ทดสอบค่าความแรงด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP ในวัคซีนบีซีจีมาตรฐานสากล รุ่นการผลิต 07/272 ซึ่งมี
ค่าท่ีก าหนดไว้เท่ากับ 217.6 นาโนกรัมต่อหลอด ท าซ้ าจ านวน 3 ซ้ า ที่เป็นอิสระต่อกัน แล้วน าผลการทดสอบที่
ได้มาค านวณหาค่าการคืนกลับ (%recovery) ซึ่งควรอยู่ในช่วง 80 - 120% โดยค านวณค่าการคืนกลับดังนี้ 

%recovery = (ปริมาณ ATP ภายในเซลล์ที่วัดได้ในตัวอย่างวัคซีน x 100)/ ค่าความแรงท่ีก าหนดไว้ 
การตรวจสอบความเที่ยงของวิธี: การตรวจสอบความเที่ยงของวิธี ใช้วัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่น

การผลิต BCG030313 ในการศึกษา โดยน ามาทดสอบหาปริมาณ ATP ใน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
- การทดสอบซ้ าในวันเดียวกัน (Repeatability): โดยท าการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี

อ้างอิงมาตรฐานด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP จ านวน 6 ครั้ง ในวันและเวลาเดียวกัน น าค่าที่ได้มาค านวณค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%Geometric Coefficient of Variation; %GCV) ของการทดสอบ ซึ่งก าหนด
ไม่เกิน 20%  
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- การทดสอบซ้ าต่างวัน (Intermediate precision): โดยท าการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี
อ้างอิงมาตรฐานด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP จ านวน 6 ครั้ง ต่างวันและเวลากัน น าค่าที่ได้มาค านวณค่า 
%GCV ซึ่งก าหนดไม่เกิน 20%  

การตรวจสอบความคงทนของวิธี: การตรวจสอบความคงทนของวิธี ด าเนินการโดยท าการทดสอบค่า
ความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG220316 ด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP โดยผู้
วิเคราะห์ 2 คน ท าการทดสอบคนละ 3 ครั้ง ในวันและเวลาที่ต่างกัน ครั้งละ 1 ตัวอย่าง 

2.8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับวิธีการเพาะเชื้อ 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ ด าเนินการโดยท าการวิเคราะห์ปริมาณ ATP 

เปรียบเทียบกับผลการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ Lowenstein-Jensen โดยใช้วัคซีนบีซีจีอ้างอิง
มาตรฐานรุ่นการผลิต BCG220316 จ านวน 6 ซ้ า ต่อการทดสอบ นอกจากนี้ยังท าการศึกษาเปรียบเทียบใน
ตัวอย่างวัคซีนที่ส่งตรวจเพ่ือขอรับรองรุ่นการผลิต จ านวน 15 รุ่น โดยท าการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP ของ
ตัวอย่างวัคซีน รุ่นการผลิตละ 3 ซ้ าเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในที่ท าการ
ทดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน และมีการรายงานผลในการให้การรับรองรุ่นการผลิตจากสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
3. ผลการวิจัย 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม 

จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยการใช้ชุดทดสอบร่วมกับน้ ายาสกัดจาก 3 บริษัท ได้แก่ BioThema, 
Promega และ ABI ในการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG030313 ด้วย
วิธี Intracellular ATP assay มีผลแสดงดังตารางท่ี 1 พบว่าเม่ือใช้ชุดทดสอบจากบริษัท BioThema จะให้
สามารถวัดค่าปริมาณ ATP สูงกว่าอีก 2 บริษัท แสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี 

นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาเมื่อใช้ชุดทดสอบต่างๆ เมื่อร่วมกับน้ ายาสกัด ATP จากบริษัทต่างๆ กัน
ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 

จากการศึกษาจะเห็นว่าชุดทดสอบจากบริษัท BioThema และน้ ายาสกัด ให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุด 
จึงได้น าชุดทดสอบจากบริษัท BioThema มาท าการศึกษาเปรียบเทียบต่อ โดยใช้น้ ายาสกัด ATP extractant 
ของบริษัท BioThema เอง มาหาค่าความแรงวัคซีนบีซีจี อ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG030313 
เปรียบเทียบกับ น้ ายาสกัดท่ีจัดเตรียมโดยสถาบันชีววัตถุ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบด้วยวิธี Intracellular ATP assay เปรียบเทียบระหว่างชุดน้ ายาทดสอบ และน้ ายา
สกัด ATP ของแต่ละบริษัท เมื่อใช้ในการวัดค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต 
BCG030313  

Assay kit ATP (ngATP/ml) 
Cell viability kit (BioThema) 23.60 
Bactiter glow (Promega) 2.31 
ATP lite (ABI) 9.11 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบด้วยวิธี Intracellular ATP assay เปรียบเทียบระหว่างน้ ายาสกัดจากบริษัทต่างๆ 
เมื่อใช้ในการวัดค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG030313 

Assay kit Extraction Reagent ATP (ngATP/ml) 
Cell viability kit (BioThema) BioThema 15.22 
Bactiter glow (Promega) Promega 1.34 
 BioThema 14.66 
ATP lite (ABI) ABI 2.75 
 Promega Undetermined 
 BioThema 5.46 

 

ตารางท่ี 3 ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG030313 ที่วัดด้วยวิธี Intracellular 
ATP assay เมื่อใช้ชุดทดสอบของบริษัท BioThema เปรียบเทียบกัน เมื่อใช้น้ ายาสกัด ATP ที่ผลิตขึ้นเองใน
สถาบันชีววัตถุ กับน้ ายาสกัด ATP ของบริษัท 

ครั้งที่ ค่าความแรง ngATP/ml 
ATP Extractant (BioThema) In-house ATP Extractant 

1 23.17 26.57 
2 19.52 32.77 
3 19.68 26.91 
Mean + SD 20.79 + 2.06 28.75 + 3.49 
%CV 9.92 12.12 

 

 
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี 
การตรวจสอบความแม่นของวิธี 
จากการตรวจสอบความแม่นของวิธี โดยการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีมาตรฐานสากล รุ่นการ

ผลิต 07/272 ด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ จ านวน 3 ซ้ า พบว่าวิธีสามารถทดสอบค่าความแรง
ของวัคซีนมาตรฐานสากลได้โดยมีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean, GM) เท่ากับ 199.02 นาโนกรัมต่อโด๊ส 
มีค่าเบี่ยงเบนเรขาคณิต (Geometric Standard deviation, GSD) เท่ากับ 1.10 และมีค่าการคืนกลับที่ 
91.73% (ตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 การตรวจสอบความแม่นของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ ในการวิเคราะห์ค่าความแรง
ของวัคซีนบีซีจีมาตรฐานสากล รุ่นการผลิต 07/272 

การทดสอบคร้ังท่ี ปริมาณ ATP (นาโนกรัมต่อโด๊ส)* GM GSD % Recovery 
1 196.73 

199.02 1.10 91.73 2 181.53 
3 220.72 

*วัคซีนบีซีจีมาตรฐานสากล รุ่นการผลิต 07/272 มีการก าหนดค่าปริมาณ ATP เท่ากับ 217.6 นาโนกรัมต่อหลอด 
 

การตรวจสอบความเที่ยงของวิธี 
 ในการตรวจสอบความเที่ยงของวิธี เมื่อท าการวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐาน 
รุ่นการผลิต BCG220316 จ านวน 6 ครั้ง ในวันและเวลาเดยีวกัน พบว่ามีปริมาณของ ATP ที่ได้ใกล้เคียงกันมาก
ในจ านวน 6 ครั้ง ที่ท าการทดสอบ โดยมี GM เท่ากับ 150.02 นาโนกรัมต่อโด๊ส มีค่า GSD เท่ากับ 1.08 และ
ค่า %GCVเท่ากับ 7.74% และเมื่อท าการทดสอบในวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิตเดียวกัน จ านวน 6 
ครั้งที่วันและเวลาต่างกัน พบว่ายังคงมีปริมาณ ATP ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า GM เท่ากับ 140.35 นาโนกรัมต่อ
โด๊ส มีค่า GSD เท่ากับ 1.01 และมีค่า %GCV เป็น 5.57% (ตารางท่ี 5) ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์คือมี %GCV 
ไม่เกิน 20% 
 

ตารางที่ 5 การตรวจสอบความเที่ยงของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ ในการวิเคราะห์ค่าความแรง
ของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG220316  

 ปริมาณ ATP (นาโนกรัมต่อโด๊ส) 
ครั้งที่ การทดสอบซ้ าในวันและเวลาเดยีวกัน การทดสอบซ้ าในต่างวันและเวลา 

1 151.03 142.46 
2 155.45 149.57 
3 159.20 146.37 
4 129.74 134.08 
5 150.03 141.21 
6 156.68 129.44 

GM 150.02 140.35 
GSD 1.08 1.01 

%GCV 7.74% 5.57% 
 

การตรวจสอบความคงทนของวิธี 
 ในการตรวจสอบความคงทนของวิธี เมื่อท าการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐาน รุ่น

การผลิต BCG220316 ด้วยวธิีการวิเคราะห์ปริมาณ ATP โดยผู้วิเคราะห์ 2 คน คนละ 3 ครั้ง ในวันและเวลา
ต่างกัน ครั้งละ 1 ตัวอย่าง พบว่าผู้วิเคราะห์ทั้ง 2 คนมีผลการทดสอบที่ใกล้เคียงกัน คือคนที่ 1 มีค่า GM เท่ากับ 
150.02 นาโนกรัมต่อโด๊ส และค่า %GCVเท่ากับ 7.74% ส่วนคนที่ 2 มี GM เท่ากับ 142.98 นาโนกรัมต่อโด๊ส 
โดยมี %GCV เท่ากับ 12.61% เมื่อน าผลที่ได้มารวมกันได้ค่า GM เท่ากับ 146.46 นาโนกรัมต่อโด๊ส และค่า%
GCV เท่ากับ 10.28% เพ่ือเป็นการยืนยันผลการศึกษาจึงได้น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพ่ิมเติม พบว่าข้อมูลมี
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การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และเนื่องจากข้อมูลผลการทดสอบของผู้วิเคราะห์ทั้งสองเป็น
อิสระต่อกัน จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างต่อด้วยสถิติแบบ 2-independent sample (Mann-Whitney 
Test) พบว่าผลการทดสอบของนักวิเคราะห์ทั้ง 2 คน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญคือ p = 0.394 (p 
> 0.05) (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 6 การตรวจสอบความคงทนของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ ในการวิเคราะห์ค่าความแรง
ของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG220316 ในการทดสอบจ านวน 3 ครั้งที่เป็นอิสระแก่กัน โดย
นักวิเคราะห์ 2 คน 

การทดสอบคร้ังท่ี 
ปริมาณ ATP (นาโนกรัมต่อโด๊ส) 

ผู้วิเคราะห์คนท่ี 1 ผู้วิเคราะห์คนที่ 2 
1 151.03 142.04 
2 155.45 152.43 
3 159.20 156.27 
4 129.74 113.29 
5 150.03 146.74 
6 156.68 151.90 

GM 150.02 142.98 
GSD 1.08 1.13 

%GCV 7.74 12.61 
GM (รวม) 146.46 
GSD (รวม) 1.10 

%GCV (รวม) 10.28 
 

 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับวิธีการเพาะเชื้อ  
เพ่ือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณ ATP ที่วัดได้กับการหาปริมาณเชื้อด้วยวิธีการเพาะเชื้อบี

ซีจีในอาหารที่จ าเพาะ วัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต BCG220316 จึงได้ถูกน ามาใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบ ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าปริมาณ ATP ที่ตรวจพบในการทดสอบทั้ง 6 
ตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 109.11 – 132.79 นาโนกรัมต่อโด๊ส และการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการเพาะเชื้อมีค่า
อยู่ระหว่าง 15.52 – 22.49 x 106 CFU ต่อโด๊ส ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟของทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
เห็นได้ชัด 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานรุ่นการผลิต 
BCG220316 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบด้วยวิธีการตรวจหา ATP ภายในเซลล์กับการหาปริมาณเชื้อ
บีซีจีโดยการเพาะเชื้อ  

 

และเม่ือทดลองน าตัวอย่างวัคซีนบีซีจีที่ส่งตรวจเพื่อขอรับรองรุ่นการผลิตจ านวน 15 รุ่นการผลิต มา
ทดสอบค่าความแรง โดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ ATP จ านวน 3 ซ้ าต่อตัวอย่าง แล้วน าค่า GM ที่ได้จากแต่ละ
ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับค่าความแรงที่ได้จากวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งค่านี้ได้จากการออกผลรับรองรุ่นการ
ผลิตเพ่ืออนุญาตให้มีการจ าหน่ายภายในประเทศ ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 2 โดยจะเห็นว่าค่าปริมาณ ATP ที่ได้
จากตัวอย่างทั้งหมด 15 รุ่น ให้ผลที่ได้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบค่าความแรงของตัวอย่างวัคซีนบีซีจีที่ส่งตรวจเพื่อขอ

รับรองรุ่นการผลิตยังสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 15 รุ่นการผลิต เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างการทดสอบด้วยวิธีการตรวจหา ATP ภายในเซลล์กับการหาปริมาณเชื้อบีซีจีโดยการเพาะเชื้อ 
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

วัคซีนบีซีจีเป็นวัคซีนป้องกันโรควัณโรคเพียงชนิดเดียวในปัจจุบันที่มีการใช้งานมานานกว่า 80 ปี และ
เป็นวัคซีนที่มีการผลิตในประเทศ ดังนั้นวัคซีนนี้จึงจ าเป็นต้องผ่านตรวจสอบคุณภาพเพ่ือการรับรองรุ่นการผลิต
ก่อนจ าหน่ายทุกครั้ง ปัจจุบันการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนบีซีจี โดยเฉพาะการทดสอบค่าความแรงของ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนส าเร็จรูปต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์นาน และทุกประเทศยังคงใช้วิธีดั้งเดิมตาม
มาตรฐานสากลคือวิธีการนับจ านวนเชื้อที่ได้จากการเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเหมาะสม (2 – 4) แต่วิธีนี้ก็มี
ข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ยุ่งยากซับซ้อน การทดสอบในห้องปฏิบัติการใช้เวลานาน
เนื่องจากใช้หลอดทดลองจ านวนมาก และการเพาะเลี้ยงเชื้อให้เพ่ิมจ านวนจนเห็นเป็นโคโลนีของเชื้อใช้
เวลานานประมาณ 1 เดือนจึงจะสามารถตรวจนับจ านวนโคโลนีและออกผลรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนได้ 
นอกจากนี้ยังมีความแปรปรวนของผลการทดสอบสูงที่เกิดจากการนับโคโลนีที่ อาจมีการเกาะกลุ่มในหลอด
ทดลอง(11) วิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่ให้ผลรวดเร็ว สามารถท าการ
วิเคราะห์ได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ท าให้วิธีนี้มีการศึกษากันมากเพ่ือน ามาใช้ในการ
ตรวจสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี (7 – 11) ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาว่าวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายใน
เซลล์นี้สามารถตรวจวัคซีนบีซีจีได้ทุกสายพันธุ์(11) แต่ก็ยังไม่มีการน ามาใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจรับรอง
รุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจี งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาเพ่ือยืนยันว่าวิธีทางเลือกดังกล่าวนี้สามารถน ามาใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนในประเทศได้ โดยท าการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสม และศึกษาความถูกต้องของวิธีเพ่ือน าวิธีนี้มาใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจี 
พบว่าห้องปฏิบัติการเมื่อศึกษาเปรียบเทียบน้ ายาทดสอบจาก 3 บริษัท สามารถน าชุดทดสอบของบริษัท 
BioThema มีความเหมาะสมน ามาใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีที่ผลิตในประเทศได้ และเมื่อ
ทดลองปรับมาใช้น้ ายาสกัดที่ผลิตขึ้นเองในหน่วยงานเพ่ือลดต้นทุนในการทดสอบ พบว่าสามารถใช้ในการสกัด
สาร ATP ได้ดี โดยไม่มีความแตกต่างกันกับน้ ายาสกัดของบริษัท BioThema  จึงได้น ามาใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ค่าความแรงด้วยวิธีนี้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธี ในหลายพารามิเตอร์โดยใช้วัคซีนบีซีจี
มาตรฐานสากล รุ่นการผลิต 07/272 ที่ทราบค่ามาตรฐานทั้งวิธีการวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีตร วจหา
ปริมาณ ATP เพ่ือยืนยันว่าการตรวจหาปริมาณ ATP ในการวิจัยนี้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับห้องปฏิบัติการของ
องค์การอนามัยโลกคือ NIBSC ที่ผลิตวัคซีนมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันได้ใช้วัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐาน
ของประเทศ รุ่นการผลิต BCG220316 ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการร่วมกับผู้ผลิตในประเทศในการทดสอบค่าความ
แรงคู่ขนานไปกับตัวอย่างวัคซีนบีซีจีทุกครั้ง ซึ่งวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานนี้ได้ผ่านการก าหนดค่าความแรงโดย
วิธีการเพาะเชื้อร่วมกับผู้ผลิตมาแล้ว ผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบความถูกต้องของ
วิธี มีผลอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ วิธีมีความแม่น โดยมีค่าการคืนกลับอยู่ที่ 91.73% มีความเที่ยงเมื่อ
ท าการศึกษาในวันและเวลาเดียวกัน และต่างเวลากันมีค่า %GCV ที่ 7.74% และ 5.57% ตามล าดับ 
นอกจากนี้วิธียังมีความคงทนที่ดี เมื่อท าการทดสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีอ้างอิงมาตรฐานโดยผู้ปฏิบัติ  2 
คน พบค่า %GCV เท่ากับ 10.28% ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งผลการศึกษานี้มีความ
สอดคล้องกับที่เคยมีการศึกษาไว้ในตัวอย่างวัคซีนบีซีจีสายพันธุ์ Danish 1331(9) จากการทดสอบความ
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ถูกต้องของวิธี ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของวิธีการตรวจหาปริ มาณ ATP ภายในเซลล์ กับวิธีการ
วิเคราะห์ค่าความแรงด้วยวิธีการเพาะเชื้อ ผลการเปรียบเทียบค่าความแรงทั้ง 2 วิธี จ านวน 6 ค่าการทดสอบ 
พบว่าทั้งสองวิธีให้ผลที่สอดคล้องกันและเมื่อทดสอบกับตัวอย่างวัคซีนบีซีจีที่ส่งตรวจรับรองรุ่นการผลิตจ านวน 
15 รุ่น (ภาพที่ 2) จะเห็นว่าค่าปริมาณ ATP ที่ทดสอบได้มีความสอดคล้องกันกับการทดสอบด้วยวิธีเพาะเชื้อ 
และจะเห็นได้ชัดว่าวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ในตัวอย่างวัคซีนมีความแปรปรวนของผลการ
ทดสอบน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ (10,11) หากจะน าวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP 
ภายในเซลล์มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความแรงของวัคซีนเพ่ือทดแทนวิธีมาตรฐานเดิม แต่ละ
ห้องปฏิบัติการควรตรวจสอบความถูกต้อง และศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP กับวิธี
มาตรฐานเดิม โดยศึกษาแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์(12) ส าหรับการศึกษานี้จะเห็นว่าผลการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีอยู่ในเกณฑ์ก าหนดในทุกพารามิเตอร์ มีความแปรปรวนของวิธีต่ า ใช้ระยะเวลาในการทดสอบน้อย และ
ค่าการทดสอบที่ได้จากวิธีนี้มีความสอดคล้องกับปริมาณเชื้อต่อโด๊สในวัคซีน แสดงว่าวิธีการวิเคราะห์ ปริมาณ 
ATP น่าจะสามารถน ามาใช้เป็นวิธีทางเลือกส าหรับตรวจสอบค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีในประเทศไทยได้  
 
สรุป 

การตรวจสอบค่าความแรง เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพวัคซีนบีซีจีนั้น ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากในการ
ทดสอบทุกประเทศใช้วิธีดั้งเดิมคือการเพาะเชื้อซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปในการทดสอบ แม้จะมี
ความพยายามในการน าวิธีทางเลือกอ่ืนมาใช้ วิธีที่ศึกษากันมากคือวิธีการตรวจหาปริมาณ ATP ภายในเซลล์ 
แต่ปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดใช้วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานของประเทศในการควบคุมรุ่นการผลิต สถาบันชีววัตถุได้
พัฒนาและหาสภาวะที่เหมาะสมในการน าวิธีทดสอบดังกล่าวมาใช้ จากการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์หาปริมาณ ATP เพ่ือใช้ในการทดสอบหาค่าความแรงของวัคซีนบีซีจี ในพารามิเตอร์ต่างๆ แสดงให้
เห็นว่าวิธีการทดสอบนี้มีความแม่น ความเที่ยง และความคงทนของวิธีที่ดี และเม่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีนี้กับวิธีการเพาะเชื้อ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการลดเวลาการทดสอบ และสามารถทดสอบได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน โดยประเทศไทยจะ
เป็นประเทศแรกท่ีน าวิธีทางเลือกนี้มาใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนบีซีจี 

 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณ และขอบคุณสถาน
เสาวภา สภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์วัคซีนบีซีจีเพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐาน และอนุเคราะห์
ตัวอย่างวัคซีนเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยพัฒนานี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
Stability of Blood Alcohol Concentration 

 
นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล1  นางสาววราพร ชลอ าไพ2 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์/โทรสาร  087-7430066 /0 38455 165  E-mail:  watcharuj@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด มักถูกน าไปใช้ทางอรรถคดี ระยะเวลาการเก็บรักษาและภาชนะ
บรรจุตัวอย่างที่ใช้จึงมีความส าคัญมากต่อค่าที่ตรวจได้ โดยทั่วไปภาชนะบรรจุตัวอย่างที่ส่งมามี 3 แบบ ได้แก่ 
ขวดแก้วกลมใสปิดจุกยางพันทับด้วยพาราฟิล์ม หลอด Vacutainer พันทับด้วยพาราฟิล์ม  และหลอด 
Vacutainer ที่ไม่ได้พันทับด้วยพาราฟิล์ม  เพ่ือศึกษาการคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในภาชนะบรรจุที่
แตกต่างกัน จึงท าการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 30 ตัวอย่าง โดยแบ่งตามรูปแบบของภาชนะ
บรรจุแบบละ 10 ตัวอย่าง  เก็บรักษาตัวอย่างเลือดในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 °C และตรวจวิเคราะห์โดยวิธี  
HS-GC-FID ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน โดยแบ่งการตรวจวิเคราะห์เป็นวันที่ 1, 7, 14 และ 30 ผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ได้น าไปค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสัมพัทธ์ (Relative Percent Difference, %RPD) 
ได้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสัมพัทธ์ของวันที่ 7, 14 และ 30 คือ 2.23 ± 1.89%, 2.41 ± 2.35% และ 
3.14 ± 2.47% ตามล าดับ (เกณฑ์การยอมรับที่ 5 %) สรุปได้ว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่บรรจุในภาชนะ
บรรจุทั้ง 3 รูปแบบที่ส่งตรวจมีความคงตัวเมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 - 8 °C ภายในระยะเวลา 30 วัน 
 
ค าส าคัญ : ความคงตัว / ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด / ภาชนะบรรจุตัวอย่าง / ระยะเวลาการเก็บรักษา 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

อุบัติเหตุจราจรสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับข่ีเมาสุรา ส าหรับประเทศไทยก าหนดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวง ฉบับท่ี 
16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  วิธีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดน้ัน ให้ใช้วิธีการเป่าลมหายใจ (Breath Analyzer Test) แต่หากไม่สามารถกระท าได้ก็ให้ใช้การ
ตรวจวัดจากปัสสาวะหรือตรวจวัดจากเลือด (1) ส าหรับกรณีที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้นศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างส่งตรวจจากโรงพยาบาล และสถานีต ารวจต่างๆ โดยมี
ลักษณะของภาชนะบรรจุตัวอย่าง ได้แก่ ขวดแก้วกลมใสปิดจุกยางพันทับด้วยพาราฟิล์ม หลอด Vacutainer 
พันทับด้วยพาราฟิล์ม และหลอด Vacutainer ที่ไม่ได้พันทับด้วยพาราฟิล์ม  

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัวอย่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การรั่วซึม
ออกจากภาชนะบรรจุ หรือเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น โดยมีการศึกษาของ  Dubowski และคณะ พบว่า 
ระดับแอลกอฮอล์ลดลงโดยเฉลี่ยเดือนละ 0.2 – 0.8 mg% เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 – 8 °C นาน 1 ปี(2) 
และ Winek และคณะ พบว่า เมื่อเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงกว่า 26.7°C เป็นระยะเวลา 35 วัน ระดับ
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แอลกอฮอล์จะลดลง 10 – 19%(3) สอดคล้องกับ Radic และคณะ ที่พบว่าเมื่อเก็บรักษาตัวอย่างท่ีอุณหภูมิห้อง 
นาน 7 และ 14 วัน ระดับแอลกอฮอล์จะลดลง 7.9 และ 22.4% ตามล าดับ ส่วนตัวอย่างที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
4°C นาน 3 เดือน พบว่าลดลง 4.2%(4)  เป็นเรื่องยากที่จะระบุสาเหตุที่แน่นอน และอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจาก
หลายสาเหตุรวมกันซึ่งมีผลให้ระดับแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึ งอาจเกิดความผิดพลาดใน
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ด้วย ทั้งนี้ Winek และ Paul ได้ทดลองเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 0 – 3 °C และ 
22 – 29 °C เป็นเวลานาน 14 วัน พบว่า ระดับแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±5%(5) ซึ่งเป็นค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ของการทดสอบที่ได้ก าหนดไว้  

ตามหลักการที่ถูกต้องแล้วควรท าการตรวจวิเคราะห์ในทันทีเมื่อมีการเก็บตัวอย่าง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
หน่วยงานผู้ส่งตรวจอาจใช้เวลานานหลายวันก่อนจะส่งมาถึงห้องปฏิบัติการ แม้จะมีการเก็บรักษาตัวอย่างเป็น
อย่างดีที่อุณหภูมิ 2 - 8 °C ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงของระดับแอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้ การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 - 8 °C ภายใน
ระยะเวลา 7, 14 และ 30 วัน โดยตั้งเกณฑ์การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ที่ 5% 
รวมถึงศึกษาแนวโน้มของระดับแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่เก็บรักษา โดยพิจารณาแยกตาม
รูปแบบของภาชนะบรรจุตัวอย่างด้วย  

 
2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 

เครื่องมือและอุปกรณ์  
- เครื่อง Gas Chromatograph ยี่ห้อ Varian รุ่น Star 3400cx ใช้ Detector ชนิด FID   
   และ Capillary column ของ J&W Scientific ชนิด DB-1 (30m×0.32mm, 1 µm)  
- เครื่อง Headspace autosampler ยี่ห้อ Varian รุ่น GENESIS  

สารเคมีและสารมาตรฐาน  
- สารมาตรฐาน Ethanol ความเข้มข้น 29.63, 102.97, 214.18 และ 362.05 mg%     

Lot. No. A355701  ได้รับจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  
-  0.25 % v/v n-propanol  ใช้เป็น Internal Standard  

ตัวอย่าง  
เลือดตัวอย่างจริงที่ส่งตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จ านวน 30 

ตัวอย่าง มีช่วงความเข้มข้นที่ตรวจพบตั้งแต่ 43 – 322 mg% โดยแบ่งตามรูปแบบของภาชนะบรรจุตัวอย่าง
เป็น แบบขวดแก้วกลมใสปิดจุกยางพันทับด้วยพาราฟิล์ม จ านวน 10 ตัวอย่าง  แบบหลอด Vacutainer พันทับ
ด้วยพาราฟิล์ม จ านวน 10 ตัวอย่าง และแบบหลอด Vacutainer ที่ไม่ได้พันทับด้วยพาราฟิล์ม จ านวน 10 
ตัวอย่าง   

การเตรียมตัวอย่าง  
ทุกตัวอย่างถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิที่ 2 – 8 °C ตลอดช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการ

ตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 ส าหรับวันที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างถูกตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 °C) นาน 30 นาทกี่อนท าการตรวจวิเคราะห์ พลิกหลอดหรือขวดให้เลือดผสมเข้า
กันดกี่อนแล้วใช้ Autopipette ดูดเลือดตัวอย่าง 100 µL ใส่ขวด Headspace vial ขนาด 20 mL ซึ่งได้เติม 
0.25% v/v n-propanol ปริมาตร 100 µL เป็น internal standard ไว้ก่อนแล้ว และปิดฝาขวดให้สนิทในทันที 
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รูปที่ 1 แสดงภาชนะบรรจุตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจแอลกอฮอล์ 
 

สภาวะเครื่อง GC-HS 
HS   - Sample equilibium time 4 min at 50 °c  - Stabilization time 1 min  
       - Injection time 0.3 min  - Loop temperature 150 °c 
       - Sample loop 500 µL  - Transfer line temperature 200 °c 
GC   - Carrier gas : Nitrogen (flow rate 2 mL/min) - Air Zero (flow rate  300 mL/min)  
       - Make-up gas : Nitrogen (flow rate 28 mL/min) - Hydrogen (flow rate  30 mL/min) 

  - Split ratio : 50:1  - Injector : 210°c 
       - Detector : 220°c - Oven : 65°c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงพีคของ Ethanol ที่ RT 1.707 และ n-propanol ที่ RT 1.831 
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รูปที่ 3 แสดงกราฟมาตรฐานแอลกอฮอล์ในช่วงความเข้มข้น 29.63, 102.97, 214.18 และ 362.05 mg% 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

- ค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสัมพัทธ์ (%RPD)  จากสูตร 
%RPD   =  |C2 – C1| / ((C2 + C1)/2) x 100% 

- รายงานค่า %RPD เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) 
 

3. ผลการวิจัย (Results) 
เมื่อน าผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตัวอย่างที่วัดได้ในวันที่ 7, 14 และ 30 มาค านวณหาค่า 

%RPD พบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 ± 1.89%, 2.41 ± 2.35% และ 3.14 ± 2.47% ตามล าดับ ค่าท่ีได้อยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าความแตกต่างกันไม่เกิน 5%  
ตารางที่ 1 ค่า %RPD ของวันที่ 7, 14 และ 30  

ชนิดของภาชนะบรรจุ 
ค่า %RPD (Mean ± SD) 

วันที่  7 วันที่ 14 วันที่ 30 
ขวดแก้วกลมใส+พาราฟิล์ม 1.51 ± 0.82 2.12 ± 1.28 3.02 ± 2.75 
Vacutainer+พาราฟิล์ม 1.59 ± 1.95 2.26 ± 2.34 2.35 ± 2.28 
Vacutainer 3.60 ± 1.98 2.84 ± 3.22 4.05 ± 2.28 
รวมทุกภาชนะบรรจุ 2.23 ± 1.89 2.41 ± 2.35 3.14 ± 2.47 

เมื่อพิจารณาตามรูปแบบของภาชนะบรรจุ พบว่า ภาชนะบรรจุที่มีการพันทับด้วยพาราฟิล์มมีค่า 
%RPD ที่ต่ ากว่าภาชนะบรรจุที่ไม่ได้พันทับด้วยพาราฟิล์ม แสดงว่าการพันทับด้วยพาราฟิล์มสามารถช่วยลด
อัตราการระเหยของแอลกอฮอล์จากภาชนะบรรจุได้  อย่างไรก็ตามค่า %RPD จะเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลาการ
เก็บรักษา แสดงว่าแอลกอฮอล์ยังคงสามารถระเหยออกจากภาชนะบรรจุได้ แม้ว่าจะเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ าที่ 2 
– 8 °C แล้วก็ตาม  สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของวิชัยและคณะ ที่พบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 °C จะคงตัวได้นาน 14 วัน แล้วจึงค่อยลดลงอย่างช้าๆ(6)  ทั้งนี้ การศึกษา
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ครั้งนี้เป็นการศึกษาความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาข้อมูลดิบของระดับของแอลกอฮอล์ที่วัดได้ในช่วงเวลา 7, 14 และ 30 วัน พบว่า มีทั้งค่าที่ลดลงและ
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยอยู่ในช่วงความแตกต่าง 5% แต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการลดลงของ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ ดังนั้น หากต้องการศึกษาถึงแนวโน้มการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดให้
ชัดเจนขึ้น จ าเป็นต้องท าการศึกษาในระยะยาว  โดยมีการศึกษาของ Dubowski และคณะ พบว่า ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงโดยเฉลี่ยเดือนละ 0.2 – 0.8 mg% เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 – 8 °C นาน 1 ปี
(2)  ในขณะที่ Radic และคณะ พบว่าตัวอย่างที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C นาน 3 เดือน ระดับแอลกอฮอล์จะ
ลดลง 4.2% แต่ถ้าเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง นาน 7 และ 14 วัน ระดับแอลกอฮอล์จะลดลง 7.9 และ 
22.4% ตามล าดับ(4) ผลการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การเก็บรักษาตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจหาระดับแอลกอฮอล์
ซึ่งเป็นสารที่ระเหยได้ง่ายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุตัวอย่างในภาชนะที่ปิดสนิทและพันทับด้วยพารา
ฟิล์มเพ่ือช่วยลดอัตราการระเหยของแอลกอฮอล์ออกจากภาชนะบรรจุ รวมถึงต้องเก็บรักษาตัวอย่างในตู้เย็น
และมีการแช่เย็นขณะขนย้ายตัวอย่างด้วย  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือควรส่งตัวอย่างเลือดเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์
โดยเร็วที่สุดหลังการเก็บตัวอย่าง ซึ่งหากผู้ส่งตัวอย่างปฏิบัติได้ตามนี้ ค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจได้ก็
จะเป็นค่าท่ีถูกต้องและใกล้เคียงกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่แท้จริงในตัวอย่างเลือดขณะเก็บตัวอย่างมากท่ีสุด 

 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

ตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจระดับแอลกอฮอล์ซึ่งบรรจุในภาชนะทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบขวดแก้วกลมใสปิด
จุกยางพันทับด้วยพาราฟิล์ม แบบหลอด Vacutainer พันทับด้วยพาราฟิล์ม และแบบหลอด Vacutainer ที่
ไม่ได้พันทับด้วยพาราฟิล์ม มีความคงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีค่าความแตกต่างกันของระดับ
แอลกอฮอล์ที่ตรวจวัดได้ไม่เกิน 5 %  เมื่อเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 - 8 °C ภายในระยะเวลา 30 วัน 
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ด าเนินการอยู่
นั้น ได้ก าหนดให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภายใน 7 วันท าการ หลังจากได้รับตัวอย่าง ดังนั้น หากตัวอย่าง
ถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและน าส่งโดยเร็ว มีการใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างที่ปิดสนิท มีการป้องกันการ
รั่วซึมด้วยการพันพาราฟิล์มเป็นอย่างดีแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้สามารถมั่นใจในความถูกต้องโดยค่าที่
ตรวจวัดได้นั้นถือว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

อย่างไรก็ตาม เคยพบว่ามีผู้ส่งตัวอย่างเลือดตรวจหาแอลกอฮอล์หลังจากเก็บตัวอย่างไว้นานแล้วหลาย
เดือน ซึ่งมักจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการคงอยู่ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น รวมไปถึงความแตกต่างของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถน าไปใช้อธิบายหรือตอบค าถามทางวิชาการเมื่อผู้ส่ง
ตัวอย่างร้องขอ หรือแจ้งต่อผู้ส่งตัวอย่างในกรณีที่พบความผิดปกติของการเก็บตัวอย่างหรือชนิดของภาชนะ
บรรจุตัวอย่างที่อาจไม่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ   
      การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
ราชการ ประกอบกับข้อจ ากัดของทรัพยากร ระบบการประเมินผลต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการผู้รับบริการ ท าให้หน่วยงานต้องปรับวิธีการด าเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
ได้วิเคราะห์กระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยลดความซ้ าซ้อนและ
การถ่ายโอนข้อมูลของการปฏิบัติงาน คือ กระบวนงานแจ้งหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ และกระบวนงานหักภาษี     
ณ ที่จ่าย จึงได้พัฒนาโปรแกรมการแจ้งหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ และโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรม ทดลองใช้งานและปรับปรุงให้ใช้งานได้จริง ผลการพัฒนา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ใช้งานได้จริงทั้ง 2 โปรแกรม  โดยการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน คือ 
หนังสือน าส่ง และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ เดิมพิมพ์โดยเจ้าหน้าท่ีธุรการใช้เวลา   10 
นาทีต่อฉบับ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากโปรแกรมใช้เวลา 3 นาทีต่อฉบับ เนื่องจากโปรแกรมสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล   I-lab ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจัดการตัวอย่างส่งตรวจของหน่วยงาน ไม่ต้องพิมพ์ข้อความ
ซ้ าซ้อน การพิมพ์หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นก็ใช้เวลาใกล้เคียงกันกับการพิมพ์ใบแจ้ง
หนี้ รวมถึงไม่พบข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรม เมื่อ
เทียบกับระบบเดิมมีความผิดพลาด ร้อยละ 10  
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ งานสนับสนุน 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย รับผิดชอบงานสนับสนุนภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ด าเนินการด้านธุรการ สารบรรณ การเงินการบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานรับตัวอย่าง ลักษณะงานเป็นงานประจ าที่ปฏิบัติในทุกวัน ในแต่ละงานมีปริมาณมาก
หลากหลายกระบวนการ เช่น งานการเงินและบัญชี มีกระบวนการเบิกจ่ายเงิน กระบวนการรับและน าส่งเงิน  
กระบวนการแจ้งหนี้ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น ด้วยจ านวนบุคลากรที่จ ากัด จึงเกิดปัญหาปฏิบัติงาน
ไม่ทัน งานล้นมือ ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเบื่อหน่าย เหนื่อยล้าและไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
จึงได้เกิดความคิดที่จะปรับปรุงงานให้สามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยน าเทคโนโลยีเข้า มา
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ช่วยปฏิบัติงานได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ท าอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ท างานแทนคนได้มากที่สุดเพ่ือลด
เวลาที่เสียไปกับงานที่ซ้ าซ้อน”  
      การพัฒนากระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ปรับปรุงกระบวนการโดยลดขั้นตอนและระยะเวลา
การท างาน เพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนและบุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 
2. วัสดุและวิธีการ  (Methods) 

2.1 ส ารวจความจ าเป็นและความเร่งด่วนของกระบวนงานที่ต้องการปรับปรุง และจัดท า Flow 
Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

           จากการปฏิบัติงานประจ าวันของฝ่ายบริหารทั่วไปกระบวนงานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน  
การแจ้งหนี้  พบว่าเกิดปัญหางานค้างจ านวนมาก เช่น การเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ล่าช้า การแจ้งหนี้ล่าช้า  
เนื่องจากการจัดท าเอกสารที่ต้องใช้เวลามาก และใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และพบข้อผิดพลาดจากการ
ตรวจสอบ ที่ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา พบว่า ปัญหาหลักคือ เจ้าหน้าที่แต่ละคน
ปฏิบัติงานหลายอย่าง และปริมาณงานมีจ านวนมาก ซึ่งการปฏิบัติงานเอกสารส่งใหญ่จัดท าโดยโปรแกรม 
Microsoft Word, Microsoft Excel การค้นหาไฟล์เอกสารเพ่ือแก้ไขรายละเอียดหลายๆจุด ท าให้เป็นไปได้
ยากและมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง  จึงได้มีการก าหนดให้แต่ละกระบวนงานมีการจัดท า Flow Chart แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางและวิเคราะห์กระบวนงานในแต่ละขั้นตอน  ว่าขั้นตอนไหนซ้ าซ้อน 
และสามารถท่ีจะพัฒนาโปรแกรมมาท างานแทนได้ 
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2.2 การวิเคราะห์กระบวนงานในแต่ละขั้นตอน 
การวิเคราะห์ Flowchart เพ่ือประเมินแต่ละขั้นตอนการจัดท าเอกสาร พบว่าจุดที่ต้องท าเอกสารจาก 

Microsoft Word ไม่ต้องท าผ่านระบบ GMIS ต่างๆ ที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  สามารถที่จะปรับปรุง
โปรแกรมทดแทนสามารถด าเนินการได้ก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาได้เป็นล าดับต้น และศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เชื่อมโยง
ให้เข้าสู่ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม 

2.3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานจริง จ านวน 2 โปรแกรม ได้แก่ 
2.3.1 โปรแกรมแจ้งหนี้ค่าบ ารุงตรวจวิเคราะห์ 

           วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการแจ้งหนี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ 
และการอ้างอิงต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างได้บันทึกในโปรแกรมรับตัวอย่าง (i-lab) ใน
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ขั้นตอนการรับตัวอย่างจากลูกค้า โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมรับตัวอย่าง (i-Lab) ค้นหาผลวิเคราะห์จาก
หมายเลขทดสอบและเลือกรายการเพ่ือให้แสดงในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ รวมถึงการค านวณเงินค่าตรวจ
วิเคราะห์  สามารถแก้ไขผู้ลงนามและพิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมหนังสือปะหน้าได้อย่างถูกต้อง 

2.3.2 โปรแกรมออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 
           วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลเจ้าหนี้การค้าโดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ คือ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
หรือ ชื่อเจ้าหนี้  ประเภทการจ่ายเงิน และออกแบบให้โปรแกรมสามารถค านวณภาษี พร้อมการพิมพ์หนังสือ
รับรอง 

2.4 ประเมินผลโปรแกรมทดลองใช้ (Demo) และปรับปรุงโปรแกรมใช้งานจริงและสรุปผลการ  
ใชงาน 

ทดลองพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ สั่งพิมพ์ข้อมูล และทวนสอบความถูกต้อง และลักษณะของ
รูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรม      

3. ผลการวิจัย  (Results)
         โปรแกรมการแจ้งหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ และโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่พัฒนาขึ้น

สามารถใช้งานได้จริงโดยโปรแกรมแจ้งหนี้ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ ใช้งานในเดือนตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน 
ใบแจ้งหนี้และหนังสือน าส่งที่พิมพ์มีรูปแบบสวยงาม มีสาระส าคัญตามที่ก าหนด และไม่พบข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานการสั่งเอกสารพิมพ์ 1 ฉบับใช้เวลา 30 นาที เหลือ 5 -10 นาที 
(โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแสดงดังภาพที่ 1 ใบแจ้งหนี้ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรม ดังภาพที่ 2 และหนังสือน าส่งใบแจ้ง
หนี้ ดังภาพที่ 3) ส่วนโปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้งานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน  มีการใช้งานได้สมบูรณ์ รวดเร็วและเอกสารมีความถูกต้อง            
ร้อยละ 100 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานจากฉบับละ 15 นาที เหลือเพียง 3 นาที (ภาพที่ 4 แสดง
โปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาพที่ 5 แสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรม) 

4. สรุป/ข้อเสนอแนะ
      ระบบสารสนเทศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย พัฒนาขึ้นมาจ านวน 2 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมแจ้งหน้ีค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ และโปรแกรมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน จากเดิม 20 นาที เหลือ 3 นาที ต่อการ
จัดท าเอกสารจ านวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ศูนย์ฯก าหนดแผนพัฒนาต่อไป คือ การเพ่ิมเมนูสถานะการรับช าระหนี้ และ
แสดงยอดลูกหนี้การค้าค้างช าระ โดยมียอดลูกหนี้ยกมาก่อนการใช้งานโปรแกรมได้เพ่ือการสรุปลูกหนี้รายตัวที่
เป็นปัจจุบัน (Real time) และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานต่อไป 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายสุพิสิฐ วงศ์พุทธิสิน ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่เป็นก าลังส าคัญในการ 

พัฒนาโปรแกรม 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 
3) ประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

 

 
 
                                                  ภาพที่ 1 โปรแกรมแจ้งหนี้ค่าตรวจวิเคราะห ์

 
                         ภาพที่ 2 แสดงภาพใบแจ้งหนี้จากโปรแกรมแจง้หนี้ค่าตรวจวิเคราะห ์
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                         ภาพที่ 3 หนังสือน าส่งใบแจ้งหนีท้ี่สั่งพิมพจ์ากโปรแกรมแจ้งหนี้คา่ตรวจวเิคราะห ์
 
 

 
                          ภาพที่ 4  โปรแกรมออกหนังสือรับรองการหกัภาณี ณ ท่ีจ่าย 
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ภาพที่ 5  ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายที่ออกจากโปรแกรม 
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                                  ภาพที่ 6  ตัวอย่างหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายที่ออกจากโปรแกรม 
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การประเมินประสิทธิภาพชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง ส าหรับตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา 
Evaluation of peripheral water filter set for the analysis of Legionella 

 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : นางอิริยะพร กองทัพ 

ชื่อผู้วิจัย : น.ส.เบญจพร หนทูอง1, น.ส.กรณิกา พิมพ์ลอย1, น.ส.ณิชาภัทร รัศมี1,  
น.ส.ศศิธร หนูทอง2 และนางอิริยะพร กองทัพ1 

 1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต,  
2วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

โทรศัพท์/โทรสาร 081-3888174 E-mail: benjaporn.n@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ 
 ชุดกรองตัวอย่างน้ าเป็นอุปกรณ์หลักในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างน้ าเพ่ือการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิ
โอเนลลา ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดอักเสบรุนแรงชนิดหนึ่งที่ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ทุกวัน
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต มีตัวอย่างน้ าจ านวนมากถูกส่งเข้ามาเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์หาเชื้อดังกล่าว ท าให้ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 
เป็นผลให้การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าล่าช้าจึงไม่แล้วเสร็จทันเวลา คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกรองตัวอย่าง
น้ าแบบเดี่ยวที่มีอยู่นั้นเป็นชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงซึ่งสามารถกรองตั วอย่างน้ าได้พร้อมกันครั้งละ
หลายๆ ตัวอย่าง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่
พัฒนาได้ ในด้านการปนเปื้อนข้ามกันระหว่างชุดกรอง ความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ และปริมาณ
เชื้อที่กรองได้ เปรียบเทียบผลที่ได้กับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวโดยใช้สถิติ T-test จากการประเมินพบว่า
ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้นี้ไม่มีการปนเปื้อนข้ามกันระหว่างชุดกรองเกิดขึ้น โดยมีความเร็วใน
การกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบและปริมาณเชื้อที่กรองได้ไม่แตกต่างกันกับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ ยวที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้ในครั้งนี้จึงสามารถน ามาใช้แทนชุดกรอง
ตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวเพ่ือการกรองตัวอย่างน้ าพร้อมกันครั้งละหลายๆ ตัวอย่างได้ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าจ านวนมากเป็นไปอย่างรวดเร็วและแล้วเสร็จทันเวลา สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพื่อหาเชื้อลีจิโอเนลลาได้มากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ชุดกรองตัวอย่างน้ า, แบบต่อพ่วง, เชื้อลีจิโอเนลลา 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ชุดกรองตัวอย่างน้ าเป็นอุปกรณ์หลักในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างน้ าเพ่ือการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิ
โอเนลลา(1) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดอักเสบรุนแรงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าต่างๆ ที่เรียกว่า โรคลี
เจียนแนร์(2) โดยทุกวันห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต มีตัวอย่างน้ าจ านวนมากถูกส่ง
เข้ามาเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาเชื้อดังกล่าว ท าให้ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว (Nalgene, USA) ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน จนส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าจ านวนมากล่าช้าและไม่แล้ว
เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จากการศึกษาระบบการท างานของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวดังกล่าว ซึ่ง
ใช้ส าหรับกรองตัวอย่างน้ าโดยใช้แผ่นกรองเพ่ือแยกตะกอนสารหรือจุลชีพที่ปนเปื้อนด้วยระบบสุญญากาศที่
อาศัยแรงดันลบเน่ืองจากสภาพสุญญากาศบังคับให้ของเหลวซึ่งอยู่ห้องด้านบนผ่านแผ่นกรองหรือตัวกรองลง
ในภาชนะสุญญากาศซึ่งอยู่ห้องด้านล่าง ท าให้ตะกอนของสารหรือจุลชีพติดกับแผ่นกรองนั้น โดยใช้ปั้ม
สุญญากาศต่อเข้ากับชุดกรองตัวอย่างน้ า(3) ปัจจุบันพบว่าชุดกรองตัวอย่างด้วยระบบสุญญากาศที่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาด มีทั้งแบบเดี่ยว เช่น ชุดกรองสารละลาย ยี่ห้อ Duran (Germany), ชุดกรองบุชเนอร์ ยี่ห้อ Glassco 
(Thailand), ชุด Nalgene Rapid - Flow Sterile Filter Unit ยี่ห้อ Nalgene (USA), ชุด Reusable Filter 
Holder with Receiver ยี่ห้อ Nalgene (USA) และชุด Thermo Scientific Nalgene Filter Holder with 
Funnel ยี่ห้อ Nalgene (USA) เป็นต้น ซึ่งสามารถกรองตัวอย่างได้เพียงครั้งละ 1 ตัวอย่าง และแบบหลาย
สาขา เช่น ชุด MultiVac 6 สาขา ยี่ห้อ Rocker (Taiwan), ชุด Vacuum Manifold 3 สาขา ยี่ห้อ Nalgene 
(USA), ชุด Manifold ดูดกรอง 6 สาขา ยี่ห้อ Green Mall (China) เป็นต้น ซึ่งสามารถกรองตัวอย่างได้ครั้ง
ละ 3 หรือ 6 ตัวอย่าง ขึ้นกับจ านวนสาขา (Branch) ของ Manifold ชุดนั้น แม้ชุดกรองตัวอย่างแบบหลาย
สาขาจะช่วยให้สามารถกรองตัวอย่างได้ครั้งละหลายตัวอย่าง แต่ก็ยังถูกจ ากัดด้วยสาขาของ Manifold ท าให้
ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนการกรองตัวอย่างในแต่ละรอบตามต้องการได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงหลักการต่อวงจร
ที่มีอยู่ ประกอบด้วย แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม(4) พบว่าการต่อพ่วงแบบอนุกรมเป็นหลักการที่
สามารถน ามาใช้กับชุดกรองตัวอย่างแบบเดี่ยวได้ง่าย จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้พัฒนาชุดกรองตัวอย่างน้ าเป็น
แบบต่อพ่วงขึ้น ส าหรับตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา ซึ่งชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้นี้ สามารถ
น าไปใช้ในการกรองตัวอย่างได้ครั้งละหลายๆ ตัวอย่างตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการประกอบชุด
กรองแบบเดี่ยวเข้าหรือปลดออกตามความต้องการในการใช้งานแต่ละรอบ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง ส าหรับตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลาที่พัฒนาได้ 
เปรียบเทียบกับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลความน่าเชื่อถือส าหรับการน าชุดกรองตัวอย่างน้ า
แบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้นี้ไปใช้ต่อไป  
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2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 
 2.1 ตัวควบคุมคุณภาพ 
 ในการศึกษานี้ ใช้น้ า  Reverse osmosis (RO) ปราศจากเชื้อเป็นตัวควบคุมผลลบ และเชื้ อ 
Legionella pneumophila ATCC 33152 เป็นตัวควบคุมผลบวก ซึ่งเชื้อ L. pneumophila จะถูกเตรียมให้
มีความเข้มข้นเป็น 10,000 CFU/L ในน้ า RO ปราศจากเชื้อก่อนน าไปใช้ทดสอบ 
 2.2 ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง 
 ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงถูกพัฒนาจากชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ยี่ห้อ Nalgene รุ่น 320 (USA) โดยการน าชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวดังกล่าวมาต่อพ่วงกันในลักษณะ
อนุกรมจนได้เป็นชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง ดังภาพที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
ภาพที่ 1 ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง 

 
 2.3 การปนเปื้อนข้ามกันระหว่างชุดกรอง (Cross contamination) ของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อ
พ่วง 
 ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงได้รับการตรวจสอบการปนเปื้อนข้ามกันระหว่างแต่ละชุดกรองโดย
การกรองตัวอย่างน้ า RO ปราศจากเชื้อ และตัวอย่างเชื้อ L. pneumophila พร้อมกัน ตรวจสอบการปนเปื้อน
ของการกรองโดยการน าตัวอย่างท่ีกรองได้ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Buffered charcoal yeast 
extract (BCYE) เป็นเวลา 7 วัน(1) 
 2.4 ความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ 
 ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ
โดยใช้น้ า RO ปราศจากเชื้อเป็นตัวอย่าง โดยการต่อพ่วงชุดกรองเข้าด้วยกัน จ านวน 6 ชุดกรอง ท าซ้ า 10 ครั้ง 
เปรียบเทียบผลที่ได้กับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยวที่สภาวะเดียวกัน และประเมินความแตกต่างของผลที่ได้
ด้วยสถิติ T-test (p<0.05) 
 2.5 ปริมาณเชื้อที่กรองได้ 
 ปริมาณเชื้อที่กรองได้โดยใช้ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาขึ้น จ านวน 6 ชุดกรอง ถูก
เปรียบเทียบกับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว ตรวจสอบปริมาณเชื้อที่กรองได้โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร
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เลี้ยงเชื้อชนิด BCYE เป็นเวลา 7 วัน และนับจ านวนปริมาณเชื้อท่ีได้(1) ประเมินความแตกต่างของปริมาณเชื้อที่
ได้โดยสถิติ T-test (p<0.05)  
 
3. ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาขึ้น โดยการประเมินในด้าน
การปนเปื้อนข้ามกันระหว่างชุดกรอง ความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ และปริมาณเชื้อที่กรองได้ 
พบว่าชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้นี้ไม่มีการปนเปื้อนตัวอย่างข้ามกันระหว่างชุดกรองเกิดขึ้น ดัง
ผลการทดสอบในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบการปนเปื้อนข้ามกันระหว่างชุดกรองของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วง 

เมื่อน าชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้ไปทดสอบความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบที่สภาวะ
เดียวกับการใช้ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว โดยใช้น้ า RO ปราศจากเชื้อเป็นตัวอย่าง พบว่าชุดกรองที่พัฒนา
ได้ใช้เวลาในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ (ท าซ้ า 10 ครั้ง) ไม่แตกต่างกันกับชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดียว ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ตารางที่ 1) แต่ชุดกรองที่พัฒนาได้สามารถกรองตัวอย่างน้ าได้เพ่ิมข้ึนถึง 6 เท่า โดยใช้
เวลาเท่าเดิม ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามคุณสมบัติของการต่อวงจรแบบอนุกรมที่แรงดันส่วนต่างๆ ของวงจร เมื่อ
น ามารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันที่แหล่งก าเนิด(4)  
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความเร็วในการกรองตัวอย่างน้ าต่อรอบ 

 เวลาที่ใช้ (วินาที) 

 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th เฉลี่ย 

ชุดกรองแบบเดี่ยว 
(1 ชุดกรอง) 

207 207 208 207 207 207 208 207 207 208 207.3 

ชุดกรองแบบต่อพ่วง 
(6 ชุดกรอง) 

208 208 207 208 207 208 207 208 208 208 207.7 

T-test -1.85164 

P-value (p<0.05) 0.080554 
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นอกจากนี้เมื่อน าชุดกรองที่พัฒนาได้นี้ไปประเมินประสิทธิภาพในด้านปริมาณของเชื้อ L. pneumophila ที่
กรองได้ ปรากฎให้ผลปริมาณของเชื้อที่กรองได้จากทั้งชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงและชุดกรองตัวอย่างน้ า
แบบเดี่ยวไม่มีความแตกต่างกัน (p<0.05) ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบปริมาณเชื้อที่กรองได้ 

 ปริมาณเชื้อ L. pneumophila (CFU/L) 

 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 

ชุดกรองแบบเดี่ยว (1 ชุดกรอง) 7,580 7,640 7600 7,540 7,840 7,740 

ชุดกรองแบบต่อพ่วง (6 ชุดกรอง) 7,780 7,920 7,580 7,940 7,580 7,820 

T-test -1.4251 

P-value (p<0.05) 0.184583 

 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่พัฒนาได้ ให้ผลการ
ประเมินที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับการใช้ชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว ดังนั้นชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบต่อพ่วงที่
พัฒนาได้ในคร้ังนี้จึงสามารถน ามาใช้แทนชุดกรองตัวอย่างน้ าแบบเดี่ยว เพ่ือให้สามารถกรองตัวอย่างน้ าต่อ
รอบได้พร้อมกันครั้งละหลายๆ ตัวอย่าง ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าจ านวนมากเป็นไปอย่างรวดเร็วและแล้วเสร็จทันเวลา สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าเพื่อหาเชื้อลีจิโอเนลลาได้มากยิ่งขึ้น 
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                                   เส้นทาง  PT 0.4  สู่  PT 4.0 
 

ชณัฐกานต์ แสงศรีค า , วไลลักษณ์ กาญจนะพิน , วรรธนี สังข์หิรัญ,  
เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม, จิตตาฐากรกัญ  วัฒนา 

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ให้บริการแผนทดสอบความช านาญ ( PT:proficiency 

Testing) การตรวจเอชไอวีซีโรโลยี แก่ห้องปฏิบัติการในภาคใต้ เพ่ือประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจ เอชไอวีซีโรโลยี ให้มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ แผนทดสอบความช านาญฯ 
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 ถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO17043:2010  ได้การทบทวนปัญหาใน
การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาการท างานซ้ าซ้อน มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท างานที่ใช้เอกสาร มี
ค่าใช้จ่าย ใช้เวลานาน เสี่ยงอาจสูญหาย และแรงงานคนโดยไม่มีเทคโนโลยีมาช่วย  จึงมีแนวคิดในการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดขั้นตอน และลดระยะเวลา 
             ผลการใช้แผนทดสอบความช านาญผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์  ท าให้สามารถลดขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการส่งไปรษณีย์ จากเดิม 2,256 ซอง/ปี เหลือเพียง 564 ซอง/ปี  ลดขั้นตอนการติดตาม
หลักฐานการช าระเงิน  ลดขั้นตอนการส่งรายงานผล  เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังการใช้ระบบ
ออนไลน์พบว่าลดระยะเวลาลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 เป็นการพัฒนา การให้บริการ PTที่
เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0  คาดว่าผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากขึ้นในปีงบประมาณ  และศูนย์ฯมี
แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ งของศูนย์ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ PT Center เพ่ือพัฒนาระบบบริการห้อง ปฏิบัติการให้มีคุณภาพต่อเนื่อง 
ยั่งยืน  และประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียม 
 

ค าส าคัญ : Proficiency test, HIV, การพัฒนาการให้บริการ 
 
1. บทน า 
   การติดเชื้อ HIV มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ แม้ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสหลาย
ชนิดที่สามารถยับยั้งและลดจ านวนเชื้อในกระแสเลือดได้ แต่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แม้ผู้ติดเชื้อ
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างปกติ แต่ถึงกระนั้นผู้ติดเชื้อยังถูกสังคมรังเกียจ ตกงาน เสียสุขภาพจิต ดังนั้น
ผลการตรวจแอนติเอชไอวี จึงส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ แพทย์ผู้รักษาและระบบสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการ
ที่ตรวจแอนติเอชไอวีจึงต้องมีคุณภาพ ซึ่งการทดสอบความช านาญเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญจะแสดงถึงความสามารถ ความสม่ าเสมอ 
และความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตระหนักในความส าคัญ
ดังกล่าวจึงเปิดบริการแผนทดสอบความช านาญ (PT: proficiency Testing) การตรวจเอชไอวีซีโรโลยี 
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้  สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการในภาคใต้มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นย า 
น่าเชื่อถือ ในระหว่างการด าเนินงานศูนย์ฯมีการทบทวนผลการด าเนินการและปรับปรุงการให้บริการทุกปี  มี
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ PDCA พบว่าในการด าเนินแผนมีหลายข้ันตอนท่ีท างานโดยใช้
วิธีการแบบเดิม(manual) ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน และใช้เวลา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการให้บริการโดยน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายค่าส่ง
ไปรษณีย์ และค่ากระดาษ และสนับสนุนระบบราชการ 4.0  

 
2. วิธีการศึกษา 
          ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Reserch) ผ่านกระบวนการ PDCA โดยมี 4 กระบวนการ
ดังนี้ 

2.1 ทบทวนผลการด าเนินงานประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี ในปี 2561 โดย
คณะผู้ด าเนินแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โดยทบทวนทุกกระบวนการและ
ระยะเวลาทุกข้ันตอน   

2.2 น าผลการทบทวนมาช่วยกันคิดในการปรับปรุงการให้บริการ (Plan) เพ่ือลดขั้นตอนและลดความ
ยุ่งยาก ลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย    

2.3 ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (Do)  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนแรงงานคน โดยแจ้งให้
สมาชิกเข้าไปใช้งานระบบการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ สารสนเทศออนไลน์ใน 
http://webapp1.dmsc.moph.go.th/rmsc12/ptsk/pathohome.php 

2.4 ประเมินผลการปรับปรุง (Check) และ  น าผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act)  ซึ่งใน
ครั้งนี้ใช้การประเมินโดยตรวจสอบขั้นตอนที่ลดลงและเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
แบบเดิม และแบบใหม่ โดยใช้สถิติ T test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  2010 เพ่ือทดสอบว่า
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ สามารถลดระยะเวลาได้จริงหรือไม่ 

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 จากการทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามี จ านวน 7 กระบวนการ           
17 ขั้นตอน  ที่สามารถใช้เทคโนโลโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนแรงงานคน  ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทบทวนปัญหาการด าเนินงานในปี 2561 และแนวคิดการพัฒนาบริการ 
กระบวนการ ขั้นตอน ปัญหา แนวคิดพัฒนา 

การบริการ 
รับสมัคร
สมาชิก 

1. ส่งเอกสารแจ้งรับสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ยังจ าเป็น 
2.รับเอกสารทาง  
- หนังสือราชการ 
 
- Fax 
- E-mail                          

 
-ล่าช้า  มีโอกาสสูญหาย  ไปรษณีย์
ส่งผิดที่     
ได้รับไม่ครบ  ไม่ชัดเจน 
ต้องเช็ค  และพิมพ์ออกมา 

ใช้ระบบ IT ทดแทน 

การตรวจสอบ
การช าระเงิน 

3.ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกท่ีจ่าย/ไม่
จ่าย 

ไม่แนบเอกสารการโอน  
เช็คจ านวนยาก  ติดตามยาก 

ใช้ระบบ IT ทดแทน 
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กระบวนการ ขั้นตอน ปัญหา แนวคิดพัฒนา 
การบริการ 

4.ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
5 . ติ ด ต่ อ สอบ ถ า ม กร ณี ไ ม่ มี ชื่ อ
หน่วยงานที่จ่าย 

การรับ
รายงานผล 

6.ตรวจเช็คชื่อ/จ านวนสมาชิก  
-ต้องเช็ค  และพิมพ์ผลออกมา 
-ไม่เป็นความลับ  ได้รับไม่ครบ   
ผลไม่ชัดเจน 
-ล่าช้า  มีโอกาสสูญหาย  ไปรษณีย์
ส่งผิดที่     

ใช้ระบบ IT ทดแทน 
 
 
 
 
 

7.พิมพ์ใบรายงานผลจากเมล์ 
8.รับผลทาง FAX 
9.รวบรวมรายงานผลทางไปรษณีย์ 

10 . ท ว ง ถ า ม ก ร ณี  ไ ด้ รั บ ผ ล ไ ม่
ครบถ้วน 

 ยังจ าเป็น 

การวิเคราะห์
ข้อมูลสมาชิก 

11.พิมพ์ข้อมูลจากใบรายงานผลลง
ในไฟล์ Excel 

ต้ อ ง ถ่ า ย โ อนข้ อมู ล  มี โ อก า ส
ผิดพลาด 

ใช้ระบบ IT ทดแทน 
สมาชิกสมารถพิมพ์
ผลด้วยตนเองผ่าน
ระบบ 

12 . ต รว จ สอบความถู ก ต้ อ ง ใ ช้  
บุคลากร 3 คน ในการตรวจสอบซ้ า 
และแก้ไขให้ถูกต้อง 

ใช้เวลานาน  มีโอกาสผิดพลาด 

การส่งรายงาน
เบื้องต้น 

13.จัดท าบันทึกข้อความ ส่งเป็นเอกสารผ่านระบบไปรษณีย์   
สิ้นเปลือง ค่าหมึก  กระดาษ   
ค่าไปรษณีย์ 

ใช้ระบบ IT ทดแทน 
ส่ ง ผ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์ 

14.พิมพ์ชุดเอกสาร 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
15.ใส่ซองน าส่งไปรษณีย์ 

การส่งรายงาน
เฉพาะแห่ง 
และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

16.จัดท าบันทึกข้อความ ส่งเป็นเอกสารผ่านระบบไปรษณีย์   
สิ้นเปลือง ค่าหมึก  กระดาษ   
ค่าไปรษณีย์ 

ใช้ระบบ IT ทดแทน 
ส่ ง ผ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์ 

17.พิมพ์ชุดเอกสาร 
18.ตรวจสอบความถูกต้อง 
19.ใส่ซองน าส่งไปรษณีย์ 

 
3.2 จัดจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมและเริ่มใช้งานแผนทดสอบความช านาญผ่านระบบสารสนเทศ

ออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ จ านวน 188 แห่ง สมัครผ่าน
ระบบการสมัครสมาชิกออนไลน์ และใช้ในกระบวนการ การแจ้งช าระเงิน การรับรายงานผล การถ่าย
โอนข้อมูล การส่งรายงานให้สมาชิก พบว่าสามารถลดขั้นตอนจากพบว่าสามารถลดขั้นตอน จากเดิม 
19 ขั้นตอน เหลือ เพียง 8 ขั้นตอนและลดระยะเวลาท่ีใช้จาก 7345นาที เหลือ 422 นาที โดยลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที ่p-value < 0.05 ด้วยการทดสอบ T test ดังแสดงในตารางที่  2 
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ตารางที่ 2  แสดงระยะเวลาเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้แผนทดสอบความช านาญระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ 

กระบวนการ ขั้นตอน ก่อนใช้ระบบ
สารสนเทศ
ออนไลน์ 

หลังใช้ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ 

รับสมัครสมาชิก 1. ส่งเอกสารแจ้งรับสมัคร 180 180 
2.รับเอกสารทาง  
หนังสือราชการ, FAX, E-mail , 1320 66 

การตรวจสอบการช าระเงิน 3.ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกที่จ่าย/
ไม่จ่าย 80 8 
4.ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 120 2 
5.ติดต่อสอบถามกรณีไม่มีชื่อ
หน่วยงานที่จ่าย 60 0 

การรับรายงานผล 6.ตรวจเช็คชื่อ/จ านวนสมาชิก 40 2 
7.พิมพ์ใบรายงานผลจากเมล์ 30 0 
8.รับผลทาง FAX 520 0 
9.รวบรวมรายงานผลทางไปรษณีย์ 50 0 
10.ทวงถามกรณี ได้รับผลไม่
ครบถ้วน 40 0 

การถ่ายโอนข้อมูล 11.พิมพ์ข้อมูลจากใบรายงานผลลง
ในไฟล์ Excel 2400 5 
12.ตรวจสอบความถูกต้องใช้ 
บุคลากร 3 คน ในการตรวจสอบ
ซ้ า และแก้ไขให้ถูกต้อง 900 5 

การส่งรายงานเบื้องต้น 13.จัดท าบันทึกข้อความ 10 0 
14.พิมพ์ชุดเอกสาร 90 0 
ตรวจสอบความถูกต้อง 10 0 
15.ใส่ซองน าส่งไปรษณีย์ 95 0 

การส่งรายงานเฉพาะแห่ง และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

16.จัดท าบันทึกข้อความ 10 0 
17.พิมพ์ชุดเอกสาร 950 0 
18.ตรวจสอบความถูกต้อง 380 0 
19.ใส่ซองน าส่งไปรษณีย์ 60 0 

    
 
 
 
 



196 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

3.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการส่งไปรษณีย์ จากเดิม 2,256 ซอง/ปี เหลือเพียง 564 ซอง/ปี 
3.4 ลดความเสี่ยงการถ่ายโอนข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากไม่มีการถ่ายโอนข้อมูล สมาชิกสามารถพิมพ์ผลการ

ทดสอบด้วยตัวเอง 
3.5 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการเข้าร่วม PT ย้อนหลังเพ่ือน ามาประเมินความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการเอง หรือส่ง สปสช. ได้ โดยไม่ต้องท าหนังสือแจ้งขอเอกสารใหม่กับผู้ด าเนินแผนฯ   
 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการใช้แผนทดสอบความช านาญผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ท าให้สามารถลดขั้นตอนลด

ระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการส่งไปรษณีย์ จากเดิม 2,256 ซอง/ปี เหลือเพียง 564 ซอง/ปี ลดขั้นตอน
และลดระยะเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แล้วยังลดความผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลผลการตรวจ       
ลดภาระการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Hard copy และยังเป็นการพัฒนาการให้บริการ PT ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน  สนับสนุนระบบราชการ 4.0 และเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 จึงคาดว่าจะสร้างความ
พึงพอใจจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ  2561 มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90.5 และเรายังมี
แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีขั้นตอนที่ควรปรับปรุให้รวดเร็วขึ้นอีก เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท า
รายงานสมาชิก และปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ PT Center เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
ห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพต่อเนื่อง ยั่งยืน และประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียม 
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บทคัดย่อ  
การขนส่งตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการมีความส าคัญ เนื่องจากแต่ละห้องปฏิบัติการมีศักยภาพ

แตกต่างกัน  การขนส่งตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องควบคุมอุณหภูมิในช่วงระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส ภาชนะบรรจุ
ตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญ ซึ่งต้องมีวัสดุท าความเย็นที่เหมาะสม เพ่ือให้ตัวอย่างยังคงมีคุณภาพดีตลอด
ระยะเวลาขนส่งตัวอย่าง การบริหารจัดการในการขนส่งที่ดีจะช่วยลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส และพัฒนาเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ต่อไป  ท าการทดสอบกล่องบรรจุตัวอย่างในสภาวะที่มีปัจจัยแตกต่างกัน 5 ปัจจัย ได้แก่ ความหนาของโฟม 
ขนาดปริมาตรและจ านวนเจลท าความเย็น (Ice pack)  ช่องว่างภายในกล่อง และฉนวนกันความร้อน โดย
บรรจุตัวอย่างลงในภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3 ชั้น  จากนั้นวัดอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
จนกระทั่งอุณหภูมิภายในกล่องสูงถึง 8 องศาเซลเซียส แล้วน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ t-test  ผลการศึกษาพบว่า กล่องโฟมที่มีความหนา 3.3 เซนติเมตร จ านวนเจลท าความเย็น 3 
ก้อน (1,400 กรัม) ช่องว่างภายในกล่องที่เหลือปริมาตรเพียงเล็กน้อย และการบุฉนวนกันความร้อนบริเวณ
พ้ืนผิวด้านในกล่อง ช่วยรักษาอุณหภูมิได้นานขึ้น (p = 0.010, 0.023, 0.046 และ 0.005 ตามล าดับ) ขณะที่
ขนาดของเจลท าความเย็นที่มีน้ าหนักรวม 1,000 กรัมเท่ากันให้ผลการทดสอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p = 0.069)  ทดลองพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบส าหรับขนส่งตัวอย่างและเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 
ขนาดกล่องชั้นนอก 20x20x22 เซนติเมตร และห่อหุ้มด้วยลังกระดาษลูกฟูกขนาด 21.5x21.5x27 เซนติเมตร 
สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้นานเฉลี่ย 37.46 ชั่วโมง ผลทดสอบคุณสมบัติหีบห่อชั้นนอก ได้แก่ ความต้านการ
ตกกระแทก และ ความต้านการเรียงซ้อน หีบห่อชั้นนอกยังคงสภาพดี ทดลองใช้กล่องต้นแบบในการส่ง
ตัวอย่างจริง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเอกชนในรูปแบบใหม่ลดลงจากการขนส่งรูปแบบเดิมร้อยละ 40 
การศึกษานี้เป็นประโยชน์ส าหรับการขนส่งตัวอย่างโดยเฉพาะจากพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือให้ตัวอย่างคงอยู่ในสภาพ
เย็นได้นานและยังคงสภาพเดิม 

 
ค าส าคัญ : การขนส่งตัวอย่าง ตัวอย่างสภาพเย็น กล่องบรรจุตัวอย่าง 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
การขนส่งตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการ และการส่งสินค้าจากหน่วยงานบริษัทหรือภาครัฐนั้น 

ตัวอย่างหรือสินค้าที่ได้รับต้องยังคงคุณภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ  บางกรณีที่ต้องขนส่งตัวอย่างภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิที่ก าหนด ส่วนใหญ่มักก าหนดที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ซึ่งการขนส่งไปในยังสถานที่ไกล ๆ 
ต้องใช้ระยะเวลาการขนส่งนาน อาจท าให้อุณหภูมิไม่เป็นไปตามข้อก าหนด สาเหตุมักเกิดจากเจลท าความเย็น 
(Ice pack) ที่บรรจุภายในกล่องน าส่งตัวอย่างมีจ านวนไม่เพียงพอหรืออาจเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การบรรจุ
หีบห่อที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ตัวอย่างหรือน้ ายาเสื่อมสภาพได้  ทั้งนี้ การขนส่งเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และ
ตัวอย่าง ต้องมีลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3 ชั้น ภาชนะบรรจุชั้นใน ต้องเป็นภาชนะปิดสนิท มีความ
คงทนไม่แตกง่าย กันน้ าและของเหลวซึมผ่าน  ภาชนะบรรจุชั้นกลาง มีคุณสมบัติเหมือนภาชนะบรรจุชั้นใน
และต้องสามารถรองรับตัวอย่างที่อาจรัวซึมจากภาชนะบรรจุชั้นในได้  ส่วนหีบห่อชั้นนอก ต้องท าจากวัสดุที่มี
ความคงทนต่อการกระแทก มีฝาปิดสนิท 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจหลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านต่าง ๆ  การตรวจวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคอ่ืน ๆ ในเชิงลึกเพ่ือตรวจยืนยันหรือตรวจวิเคราะห์ในบางรายการที่ทางศูนย์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการ จึงมี
ความจ าเป็นต้องส่งต่อไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  การส่งต่อตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญ 
กล่าวคือ ตัวอย่างต้องคงสภาพเดิม เพ่ือให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ค่าใช้จ่ ายที่ใช้
ในการขนส่งตัวอย่างมีราคาไม่แพงจนเกินไป รวมทั้งการจัดส่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ให้บริการ
สามารถรับตัวอย่างและเริ่มกระบวนการตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจ
วิเคราะห์รวดเร็วขึ้นตามไปด้วย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ส่งต่อตัวอย่างไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือตรวจ
ยืนยันหรือตรวจวิเคราะห์ในรายการที่ทางศูนย์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 ส่ง
ต่อตัวอย่างทั้งสิ้น 161 ตัวอย่าง คิดเป็นเงิน 13,180 บาท ปี พ.ศ. 2560 ส่งต่อตัวอย่างทั้งสิ้น 195 ตัวอย่าง คิด
เป็นเงิน 14,200 บาท และปี พ.ศ. 2561 ส่งต่อตัวอย่างทั้งสิ้น 215 ตัวอย่าง คิดเป็นเงิน 18 ,030 บาท  จาก
ข้อมูลการส่งต่อตัวอย่างในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า การส่งต่อตัวอย่างมีจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการส่งต่อตัวอย่างมากขึ้นตามไปด้วย  การขนส่งตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องควบคุมอุณหภูมิในช่วง 2-8 
องศาเซลเซียส ซึ่งปัญหาในการขนส่งตัวอย่าง ได้แก่ กล่องบรรจุตัวอย่างยังไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งใช้ระยะเวลา
ในการขนส่งนาน  ท าให้เจลท าความเย็นในลังโฟมละลายในระหว่างการขนส่ง ดังนั้น กระบวนการบรรจุ
ตัวอย่างที่ดีช่วยรักษาอุณหภูมิในสภาพเย็นที่ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสได้เป็นระยะเวลานานเพียงพอจนกระทั่ง
น าส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการปลายทาง  ทั้งนี้ ควรเลือกระบบการบริการขนส่งที่ให้บริการได้รวดเร็ว เพ่ือให้
ตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการปลายทางโดยเร็วที่สุด 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในกล่อง
บรรจุตัวอย่างที่ต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ในระหว่างการขนส่ง เพ่ือให้ตัวอย่างยังคงคุณภาพดีและพัฒนา
เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเหมาะสม 
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2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ 

2.1.1 เจลท าความเย็น (Ice pack) ขนาด 200 กรัม, 400 กรัม และ 500 กรัม 
2.1.2 กล่องโฟม พร้อมฝาปิด ขนาด 17x18x21 เซนติเมตร 
2.1.3 กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น 
2.1.4 กระดาษหนังสือพิมพ์ 
2.1.5 ฉนวนกันความร้อน 
2.1.6 กระป๋องพลาสติกใช้ส าหรับบรรจุตัวอย่าง มีฝาปิดสนิท 
2.1.7 ซองพลาสติกกันกระแทก 
2.1.8 กระดาษซับ 
2.1.9 ถุงซิปล็อก 
2.1.10 เทปกาว 
2.1.11 พาราฟิล์ม 
2.1.12 ตู้แช่แข็ง 
2.1.13 เทอร์โมมิเตอร์ 

2.2 วิธีการ 
2.2.1 น าเจลท าความเย็นไปแช่ในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง 

จนเจลแข็งตัวจึงน าไปใช้งาน 
2.2.2 หลอดตัวอย่างปิดฝาสนิท พันรอยต่อระหว่างฝาและหลอดด้วยพาราฟิล์ม แล้วห่อด้วย

กระดาษซับ ใส่ลงในถุงซิปล็อก จากนั้นใส่ลงในซองพลาสติกกันกระแทกก่อนน าใส่ลงใน
กระป๋องบรรจุตัวอย่างซึ่งเป็นภาชนะบรรจุชั้นกลาง น าเจลท าความเย็นที่แข็งตัวแล้วและ
กระป๋องพลาสติกที่ใช้ส าหรับบรรจุตัวอย่างที่ปิดฝาสนิทมาบรรจุในกล่องโฟม ตามหลักการ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3 ชั้น ปิดฝากล่องโฟมแล้วใช้เทปกาวปิดให้สนิท  น ากล่องโฟมบรรจุ
ลงในกระดาษลูกฟูก 2 ชั้นที่พับเป็นกล่องเรียบร้อยขนาด 18.5x19.5x22.5 เซนติเมตร แล้ว
เจาะรูส าหรับใส่โพรบของเทอร์โมมิเตอร์เพ่ือวัดอุณหภูมิ และใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ภายในกระป๋องบรรจุตัวอย่างทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งครบ 8 องศาเซลเซียส  วิธีการบรรจุ
เจลท าความเย็นแบ่งตามปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผล ดังนี้ 

- ปัจจัยท่ี 1 ความหนาของโฟมมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 3.3 เซนติเมตร 
- ปัจจัยที่ 2 ขนาดของเจลท าความเย็นที่ต่างกัน มีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุ
ตัวอย่างแตกต่างกันหรือไม่ 
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กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 200 กรัม จ านวน 5 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร  
- ปัจจัยท่ี 3 จ านวนเจลท าความเย็นมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม 
จ านวน 1 ก้อน ในกล่องโฟมท่ีมีความหนา 1.6 เซนติเมตร 
- ปัจจัยที่ 4 ช่องว่างของอากาศภายในกล่องมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่าง
หรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความ
หนา 1.6 เซนติเมตร และอัดกระดาษหนังสือพิมพ์จนเต็มพ้ืนที่ว่างภายในกล่อง 
- ปัจจัยท่ี 5 ฉนวนกันความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม 
จ านวน 1 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร และมีกระดาษหนังสือพิมพ์
อัดจนเต็มพื้นที่ว่างภายในกล่อง 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม 
จ านวน 1 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร มีกระดาษหนังสือพิมพ์อัดจน
เต็มพ้ืนที่ว่างภายในกล่อง และบุด้วยฉนวนกันความร้อนบริเวณพ้ืนผิวด้านในกล่อง 

2.2.3 ทดสอบซ้ าสองครั้งในแต่ละปัจจัย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่  = 0.05 

2.2.4 พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบรรจุและขนส่งตัวอย่าง พร้อม
ทั้งทดสอบคุณสมบัติหีบห่อชั้นนอกและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่าง 

2.2.4.1 ทดสอบคุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกส าหรับการขนส่งตัวอย่าง เรื่อง ความต้านการตก
กระแทก (Drop test) (รูปที่ 1a) โดยเทียบน้ าหนักและความสูงการตกกระแทกดังตาราง
ที่  1 อ้ า ง อิ ง ต ามมาต ร ฐ าน  ISO 2284 และ  ISTA (International Safe Transit 
Association) ซึ่งจะปล่อยบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวอย่างอยู่ภายใน จ านวน10 ครั้ง โดยมีทิศ
ทางการตกกระแทก คือ หนึ่งมุมที่ติดกับขอบรอยต่อ (มีความเสี่ยงทีส่ินค้าจะแตกหักมาก
ที่สุด) สามขอบร่วมกับมุมดังกล่าว และทั้งหกด้าน แล้วจึงเปิดบรรจุภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบ
สภาพของตัวอย่างที่อยู่ภายใน 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดความสูงตามมาตรฐาน ISO 2284 
น้ าหนักของภาชนะและสินค้า (กิโลกรัม) ความสูงการตกกระแทก (มิลลิเมตร) 

<9.1 762 
9.1-18.1 610 
18.1-27.2 457 
27.2-45.4 305 

 
2.2.4.2 ทดสอบคุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกส าหรับการขนส่งตัวอย่าง เรื่อง ความต้านการเรียง

ซ้อน (Stacking test) (รูปที่ 1b) โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวณน้ าหนักของการกดทับ 
ดังนี้ 

L = W(H-D) / DF 
     เมื่อ  L = น้ าหนักท้ังหมดเมื่อวางเรียงซ้อน 
          W = น้ าหนักของกล่องแต่ละกล่อง 
          H = ความสูงการเรียงซ้อน 
          D = ความสูงของกล่องแต่ละกล่อง 
          F = Compensating Factor 

ตามมาตรฐาน ISTA ให้ F=4, H=6.9 m 
 
 
 
 
 

 
 

(a) (b) 
รูปที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกของกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  (a) ทดสอบ

คุณสมบัติความต้านการตกกระแทก (Drop test)  (b) ทดสอบคุณสมบัติความต้าน
การเรียงซ้อน (Stacking test) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
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3. ผลการวิจัย  
จากการทดสอบทั้ง 5 ปัจจัย ซึ่งน่าจะมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่าง ดังตาราง

ที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ 1 ความหนาของโฟมมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่าง โดยกล่องบรรจุตัวอย่างที่
มีความหนามากกว่า (3.3 เซนติเมตร) สามารถรักษาอุณหภูมิจนถึง 8 องศาเซลเซียส ได้นานกว่า โดยเก็บรักษา
อุณหภูมิได้นานเฉลี่ย 39.32 ชั่วโมง ในขณะที่กล่องโฟมที่มีความหนาน้อยกว่า (1.6 เซนติเมตร) สามารถรักษา
อุณหภูมิได้โดยเฉลี่ยเพียง 18.22 ชั่วโมง (p = 0.010)  ปัจจัยที่ 2 ขนาดของเจลท าความเย็นสามารถรักษา
อุณหภูมิเย็นได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อมีน้ าหนักรวมเท่ากัน (p = 0.069) โดยแบบที่ 1 ใช้เจลท า
ความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน เทียบกับแบบที่ 2 ใช้เจลท าความเย็นขนาด 200 กรัม จ านวน 5 
ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร น้ าหนักเจลท าความเย็นรวมเท่ากับ 1,000 กรัม ผลการ
ทดสอบพบว่า แบบที่ 1 สามารถรักษาอุณหภูมิจนกระทั่ง 8 องศาเซลเซียสได้นานเฉลี่ย 18.22 ชั่วโมง ขณะที่
แบบที่ 2 เก็บรักษาอุณหภูมิได้เฉลี่ย 24.23 ชั่วโมง  ปัจจัยที่ 3 การบรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม 
จ านวน 2 ก้อน ในแบบท่ี 1 และเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ร่วมกับขนาด 400 กรัม 
จ านวน 1 ก้อน ในแบบที่ 2 สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานเฉลี่ย 18.22 ชั่วโมง และ 28.47 ชั่วโมง ตามล าดับ 
จึงถึงอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส จ านวนเจลท าความเย็นที่มากกว่าจึงรักษาอุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่าง
ได้นานกว่า (p = 0.023)  ปัจจัยที่ 4 เกี่ยวข้องกับช่องว่างของอากาศที่อยู่ภายในกล่อง เมื่อเปรียบเทียบผล
ระหว่างสภาวะจ าลองแบบมีช่องว่างของอากาศมาก โดยบรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน 
ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร และสภาวะจ าลองแบบปราศจากช่องว่างของอากาศซึ่งต่างกันตรงที่
ช่องว่างภายในกล่องถูกอัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์จนเต็ม พบว่า สภาวะจ าลองแบบมีช่องว่างของอากาศ
รักษาอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่าแบบปราศจากช่องว่างของอากาศ (เฉลี่ย 18.22 ชั่วโมง และ 27.25 ชั่วโมง ตามล าดับ
, p = 0.046)  ปัจจัยที่ 5 เกี่ยวข้องกับฉนวนกันความร้อน โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างกล่องที่ไม่บุ
และบุฉนวนบริเวณพ้ืนผิวด้านในซึ่งบรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม 
จ านวน 1 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร พบว่า กล่องที่ไม่บุฉนวนสามารถรักษาอุณหภูมิได้
นานเฉลี่ย 28.47 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่ากล่องที่บุฉนวนที่รักษาอุณหภูมิได้โดยเฉลี่ยนานถึง 37.45 ชั่วโมง (p = 
0.005) จึงถึงอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยและสภาวะที่ใช้ในการทดสอบเมื่อเทียบกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรักษาอุณหภูมิจนถึง 
8 องศาเซลเซียส 

ปัจจัยและสภาวะท่ีใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาโดยเฉลี่ย (ช่ัวโมง) p-value* 
ปัจจัยท่ี 1 ความหนาของโฟมมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 

เซนติเมตร 

กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 3.3 
เซนติเมตร 

 

 
 

18.22 
 

39.32 

0.010 

ปัจจัยท่ี 2 ขนาดของเจลท าความเย็นที่ต่างกัน มีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างแตกต่างกัน
หรือไม ่

กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 
เซนติเมตร 

กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 200 กรัม จ านวน 5 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 
เซนติเมตร  

 
 
 

 
 

18.22 
 

24.23 

0.069 

ปัจจัยท่ี 3 จ านวนเจลท าความเย็นมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 

เซนติเมตร 
กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม จ านวน 1 

ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร 
 
 

 
 

18.22 
 
 
 

28.47 

0.023 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยและสภาวะที่ใช้ในการทดสอบเมื่อเทียบกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรักษาอุณหภูมิจนถึง 
8 องศาเซลเซียส (ต่อ) 

ปัจจัยและสภาวะท่ีใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาโดยเฉลี่ย (ช่ัวโมง) p-value* 
ปัจจัยท่ี 4 ช่องว่างของอากาศภายในกล่องมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 

เซนติเมตร 

กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 
เซนติเมตร และอัดกระดาษหนังสือพิมพ์จนเต็มพ้ืนที่ว่างภายในกล่อง 

 
 
 

 
 

18.22 
 

27.25 

0.046 

ปัจจัยท่ี 5 ฉนวนกันความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุตัวอย่างหรือไม่ 
กล่องที่ 1: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม จ านวน 1 ก้อน 

ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร และมีกระดาษหนังสือพิมพ์อัดจนเต็มพื้นที่
ว่างภายในกล่อง 

กล่องที่ 2: บรรจุเจลท าความเย็นขนาด 500 กรัม จ านวน 2 ก้อน และขนาด 400 กรัม จ านวน 1 ก้อน 
ในกล่องโฟมที่มีความหนา 1.6 เซนติเมตร มีกระดาษหนังสือพิมพ์อัดจนเต็มพื้นที่ว่าง
ภายในกล่อง และบุด้วยฉนวนกันความร้อนบริเวณพื้นผิวด้านในกล่อง 

 

 
 

28.47 
 
 
 

37.45 

0.005 

*ก าหนดระดับนัยส าคัญที่  = 0.05 
 

คุณสมบัติที่ดีในแต่ละปัจจัยถูกน ามารวมกันและพัฒนาเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบส าหรับขนส่งเชื้อ
โรค กลุ่มที่ 2 และตัวอย่าง โดยมีลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3 ชั้น ได้แก่ ภาชนะบรรจุชั้นใน ภาชนะ
บรรจุชั้นกลาง และหีบห่อชั้นนอก 

กระบวนการบรรจุตัวอย่างลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบมีรายละเอียดดังนี้  ปิดฝาตัวอย่างให้สนิท
แล้วพันปิดบริเวณรอยต่อระหว่างฝาปิดกับหลอดตัวอย่างด้วยพาราฟิล์ม ใช้กระดาษซับห่อรอบหลอดตัวอย่าง 
ใส่ลงในถุงซิปล็อคแล้วจึงใส่ลงในซองกันกระแทกเป็นหีบห่อชั้นใน จากนั้น ม้วนซองกันกระแทกใส่ลงใน
กระป๋องที่มีฝาปิดสนิทซึ่งเป็นภาชนะบรรจุชั้นกลาง น ากระป๋องที่บรรจุตัวอย่างดังกล่าวใส่ลงในกล่องโฟม
พร้อมฝาปิดสนิทซึ่งถือเป็นหีบห่อชั้นนอก ขนาด 20x20x22 เซนติเมตร เป็นโฟมหนา 3.3 มิลลิเมตร บุด้วย
ฉนวนกันความร้อนบริเวณผนังด้านในทั้ง 6 ด้าน และบรรจุเจลท าความเย็นขนาด 200 กรัม จ านวน 6 ก้อน 
แล้วจึงอัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์จนแน่นเพ่ือให้เหลือพ้ืนที่ว่างของอากาศภายในกล่องน้อยที่สุด จากนั้น
บรรจุกล่องโฟมลงในกล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด 21.5x21.5x27 เซนติเมตร น้ าหนักโดยรวมของกล่องบรรจุ
ตัวอย่างเท่ากับ 1.9 กิโลกรัม  สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานเฉลี่ย 37.46 ชั่วโมง จึงถึงอุณหภูมิ 8 องศา
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เซลเซียส  คุณสมบัติของหีบห่อชั้นนอกส าหรับการขนส่งตัวอย่าง ก าหนดให้มีการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ 
ได้แก่ ความต้านการตกกระแทก (Drop test), ความต้านแรงทิ่มทะลุ (Puncture resistance) และความต้าน
การเรียงซ้อน (Stacking test)  การทดลองครั้งนี้ได้ทดสอบ 2 คุณสมบัติ คือ ความต้านการตกกระแทกและ
ความต้านการเรียงซ้อน 

(1) การทดสอบความต้านตกกระแทก เป็นการประกันคุณภาพของกล่องบรรจุตัวอย่างระหว่างการ
ขนส่งจนถึงผู้รับปลายทางว่าตัวอย่างยังคงมีสภาพปกติ ไม่มีรอยแตก หัก หรือช ารุด หากเกิดการ
ตกกระแทกระหว่างการขนส่ง  ทดสอบโดยปล่อยกล่องบรรจุตัวอย่างที่ความสูงการตกกระแทก 
762 มิลลิเมตร (30 นิ้ว) ตามมาตรฐานของ ISO 2284 และ ISTA  ผลการทดสอบการตกกระแทก 
จ านวน 10 ครั้ง พบว่า สภาพกล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนอกสุดที่ใส่กล่องบรรจุตัวอย่างด้านนอกไม่
ช ารุดหรือฉีกขาด แต่พบร่องรอยการกระแทกบริเวณมุมกล่องเล็กน้อย ส่วนภาชนะบรรจุและหีบ
ห่อทั้ง 3 ชั้น ยังคงอยู่ในสภาพปกติ 

(2) การทดสอบความต้านการเรียงซ้อน เนื่องจากระหว่างการขนส่งอาจมีการวางเรียงซ้อนกล่อง การ
ทดสอบนี้เป็นการประกันคุณภาพของกล่องบรรจุตัวอย่างระหว่างการขนส่งจนถึงผู้รับปลายทาง
ว่าตัวอย่างยังคงมีสภาพปกติ  ทดสอบโดยน ากล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบวางบนพ้ืนราบ แล้วน า
กล่องที่มีความสูง 23 เซนติเมตร จ านวน 8 กล่อง และมีน้ าหนักรวม 14.5 กิโลกรัม (น้ าหนัก 2 
กิโลกรัม จ านวน 7 กล่อง และ 500 กรัม จ านวน 1 กล่อง) วางเรียงซ้อนกันในแนวตั้งเป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีความชื้นในอากาศอยู่ระหว่าง 50-80%  จากนั้น ตรวจสอบสภาพ
กล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนอกสุดรวมทั้งภาชนะบรรจุและหีบห่อทั้ง 3 ชั้น พบว่า ยังคงอยู่ในสภาพ
ปกต ิ

จากการทดลองส่งตัวอย่างจริงด้วยกล่องบรรจุตัวอย่าง โดยบรรจุตัวอย่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จังหวัดตรัง เวลา 14.00 น. ส่งตัวอย่างโดยใช้บริการขนส่งรูปแบบเดิมและใช้บริการ
ขนส่ ง เ อกชนแ ห่ ง หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ ศู น ย์ ฯ  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ขนส่ ง รู ป แบบ ใหม่  ตั ว อย่ า ง ถู ก ส่ ง ถึ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ประมาณเวลา 11.00 น. (ระยะทาง 850 กิโลเมตร) รวมระยะเวลา
ในการขนส่งประมาณ 21 ชั่วโมง การบริการส่งตัวอย่างของขนส่งเอกชนในรูปแบบใหม่ลดค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ขนส่งตัวอย่างลงจากรูปแบบการขนส่งแบบเดิมคิดเป็นร้อยละ 40 

 
4. สรุป/ข้อแนะน า 

การขนส่งตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการยังคงมีความจ าเป็นในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจาก ศักยภาพ
และขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น ตัวอย่างจะต้องคงคุณภาพดี
เช่นเดิมตลอดกระบวนการขนส่งเพ่ือให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย า  ประเทศไทยมีระเบียบปฏิบัติ
ในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุตัวอย่างส าหรับขนส่งเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 และตัวอย่าง โดยมีลักษณะของ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3 ชั้น ได้แก่ ภาชนะบรรจุชั้นใน ภาชนะบรรจุชั้นกลาง และหีบห่อชั้นนอก 

การขนส่งตัวอย่างที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพเย็น อาจมีหลายปัจจัยที่ท าให้ตัวอย่าง
เสื่อมสภาพได้ในระหว่างขนส่ง เช่น การบรรจุเจลท าความเย็นจ านวนน้อยเกินไป การใช้กล่องโฟมขนาดใหญ่
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เกินไปซึ่งท าให้เหลือช่องว่างของอากาศภายในมาก อาจมีผลท าให้เจลท าความเย็นละลายเร็วขึ้น ความหนา
ของกล่องโฟมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายใน และอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพ
อากาศภายนอก ชนิดของรถขนส่งตัวอย่าง เป็นต้น  การบรรจุตัวอย่างที่เหมาะสมจะช่วยให้การควบคุม
อุณหภูมิตัวอย่างให้อยู่ในสภาพเย็นได้เป็นระยะเวลานานขึ้น  จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า กล่องโฟมที่มี
ความหนามากขึ้น จ านวนเจลท าความเย็นที่เพ่ิมมากขึ้น การบรรจุตัวอย่างโดยให้มีช่องว่างในกล่องเหลือน้อย
ที่สุด รวมทั้งการบุฉนวนกันความร้อนบริเวณพ้ืนผิวกล่องโฟมด้านใน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาอุณหภูมิ
ของตัวอย่างให้อยู่ในสภาพเย็นได้นานมากขึ้น โดยสามารถบรรจุด้วยเจลท าความเย็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ 
หากมีน้ าหนักรวมเท่ากัน 

การเลือกบริการจากผู้ให้บริการขนส่งตัวอย่างมีความส าคัญเช่นกัน  การขนส่งในรูปแบบเดิมซึ่งมักจะ
ส่งตัวอย่างโดยใช้บริการผ่านรถทัวร์ ทางศูนย์ฯ ต้องบรรจุตัวอย่างและน าส่งที่บริษัท ขนส่ง จ ากัด ตามรอบรถ
ที่จะออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างจะเริ่มต้นที่ 150 บาท  ทั้งนี้ ตัวอย่างจะถูก
น าส่งไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ ใหม่) ผู้รับ
ปลายทางจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาในการมารับตัวอย่าง  การขนส่งด้วยวิธีนี้นอกจากจะมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงแล้ว หากกล่องบรรจุตัวอย่างไม่มีคุณภาพดีพอ หรือหากตัวอย่างแตกกระเด็นและฟุ้งกระจายเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ อาจมีความเสี่ยงต่อผู้อ่ืนได้  ขณะที่การขนส่งด้วยบริการเอกชน ผู้ส่งสามารถน าส่งตัวอย่างให้กับ
ศูนย์รับบริการที่อยู่ใกล้เคียงและตัวอย่างจะถูกน าส่งถึงผู้รับปลายทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา
ในการเดินทางไปรับ ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างเหลือ เพียง 90 
บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 40 ส าหรับการน าส่งด้วยกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  การศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการขนส่งตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือให้ตัวอย่างยังคงอยู่ในสภาพเย็นได้นาน 
มีคุณภาพท่ีดี และประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งตัวอย่าง 
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การพัฒนางานแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการยาสู่ยุค 4.0 
 

นางสาววศิมน จูฑะภักดี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

โทรศัพท์/โทรสาร : 055 322 824-6 ต่อ 110/ ต่อ700 E-mail: wasimon.j@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ด าเนินกิจกรรมผู้จัดโปรแกรมแผนการทดสอบความ

ช านาญ ห้องปฏิบัติการยา จ านวน 3 แผน ได้แก่ การวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาด้วยวิธีไทเทรต ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทร
โฟโตเมทรี และโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมแผนเพ่ิมขึ้นในทุกปี 
แต่ด้วย บุคลากรที่มีจ ากัด และกระบวนการในการด าเนินงานอยู่ในรูปแบบเอกสารทั้งหมด ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในขั้นตอน ด าเนินงาน และยากในการถ่ายโอนหรือจัดการข้อมูลท าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง 
ดังนั้นจึงน าเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยพัฒนาและจัดการระบบเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจาก
การถ่ายโอนข้อมูล โดยวางแผน และจัดท าแผนผังขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมแผนทดสอบความช านาญเพ่ือ
พิจารณาน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน  จากนั้นพัฒนาและสร้างเครื่องมือด้วยโปรแกรม Google Forms เพ่ือใช้
ส าหรับการรับสมัครสมาชิก การตอบรับ ตัวอย่างทดสอบ และการประเมินแบบความพึงพอใจในการด าเนิน
แผน  วัดผลโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงานและสมาชิกผู้รับบริการ โดยจะแสดงผลในรูป
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และประเมินผลด้วยสถิติ T-test จากผล การศึกษาพบว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น และสมาชิก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
92.5 เพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนั้นการน าเอาโปรแกรมเข้ามาใช้ใน
กิจกรรมแผนทดสอบความช านาญท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน เพ่ิมข้ึน ลดข้อผิดพลาดในการถ่าย
โอนข้อมูล และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรม ด าเนินแผนทั้งหมด จึงได้
วางแผนที่จะจัดท าโปรแกรมส าหรับการส่งผลวิเคราะห์กลับโดยอยู่ในช่วงพัฒนาและหา รูปแบบที่เหมาะสม
เพ่ือการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อไป  

 
ค าส าคัญ : โปรแกรม  เทคโนโลยี  แผนทดสอบความช านาญ   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่ งของการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบความถูกต้องของเทคนิคการทดสอบ เพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและสร้าง ความมั่นใจ ตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และยังถือเป็นภารกิจและ หน้าที่รับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ด าเนินกิจกรรมผู้จัดโปรแกรมแผนการทดสอบความ
ช านาญ ห้องปฏิบัติการยาโดยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
การวิเคราะห์หา ปริมาณตัวยาด้วย วิธีไทเทรต ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี และโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง โดย เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมแผนทดสอบเพ่ิมขึ้นในทุกปี แต่ด้วย
บุคลากรที่มีจ ากัด และกระบวน การในการด าเนินงานอยู่ในรูปแบบเอกสารทั้งหมดท าให้เกิดความล่าช้าใน
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ขั้นตอนด าเนินงาน และยากในการถ่าย โอนหรือจัดการข้อมูล อีกทั้งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง ดังนั้นจึง
น าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและ จัดการระบบเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถท างานได้
อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูล  และลดจ านวนเอกสารที่ต้องพิมพ์ออกมา โดยน าเอา
โปรแกรม Google Forms เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ พัฒนารูปแบบการด าเนินกิจกรรมแผนทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการยาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน งานให้ดีขึ้น 

 
2. วัสดุและวิธีการ 

2.1 ส ารวจปัญหา พร้อมทั้งวางแผนและประเมินขั้นตอนการด าเนินงานแผนทดสอบความช านาญ 
2.2 จัดท าและพัฒนาโปรแกรม Google Forms เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการระบบเอกสารส าหรับ

แผน ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการยาในขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก การตอบรับตัวอย่าง
ทดสอบ และการประเมินแบบความพึงพอใจหรือผลสะท้อนกลับจากสมาชิกในการด าเนินแผน
ทดสอบ รายละเอียดแสดงดังรูปภาพที่ 1  

  
รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนและการด าเนินงานด้านเอกสารการแผนทดสอบความช านาญห้องปฏบัติการยา 

2.3 น าเอา QR code และ short url เข้ามาเชื่อมกับโปรแกรม Google Forms หรือเอกสารต่างๆ เพ่ือ 
ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 

2.4 ทดลองและตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมและ QR code ก่อนน าไปให้งาน 
2.5 รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการน าเอาโปรแกรมและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในระบบโดยพิจารณา

หรือประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ 
a. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ 
b. ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เข้าร่วมแผนการทดสอบความช านาญปี 2558 

(ก่อนน าโปรแกรมมาใช้) เปรียบเทียบกับปี 2561 (หลังน าโปรแกรมมาใช้) ในเรื่องระยะเวลา 
และภาพรวมของการด าเนินแผนทดสอบความช านาญ 

รับสมัครสมาชิก ช าระค่าบริการ สรุป
ข้อมูล

ส่งตัวอย่างทดสอบ การตอบรับตัวอย่าง
ทดสอบ 

การส่งผลการทดสอบตัวอย่าง

รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลสะท้อนจากสมาชิก
 Google Forms, QR code 

 Google Forms, QR code 

 Google Forms, QR code 

 QR code 
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2.6 วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงผลในรูปค่าเฉลี่ย ร้อยละ พร้อมทั้งหา
ความ แปรปรวนหรือการกระจายของข้อมูลโดยใช้สถิติ F-Test และหาความแตกต่างโดยใช้สถิติ T-
test 

 
รูปภาพที่ 2 สรุปขั้นตอนการพัฒนาระบบการด าเนินงานแผนทดสอบความช านาญห้องปฏบัติการยา 

 
3. ผลการวิจัย 

การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการและพัฒนาระบบสามารถลดเวลาการท างานลง โดยโปรแกรม  
Google Forms ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติการงานใช้เวลาในการจัดการระบบข้อมูลและเอกสารในขั้นตอน
การด าเนินแผน ทดสอบความช านาญลดลงมากกว่า 5 เท่า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 โดยสามารถสรุป
ข้อมูลการรับสมัคร สมาชิกหรือข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืนๆได้โดยไม่ต้องพิมพ์และถ่ายโอนข้อมูลการสมัคร ท าให้
สามารถลดระยะเวลาและข้อ ผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูลจากเอกสารไปยังโปรแกรม Microsoft excel 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่น ามาใช้งานได้  
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมแผนทดสอบความช านาญเมื่อน าเอาโปรแกรม 
เข้ามาใช้งาน 
กิจกรรม (3 แผนการทดสอบ) การด าเนินแผนรูปแบบเดิม 

ระยะเวลาที่ใช้ # (นาที) 
การใช้โปรแกรม Google Forms 

ระยะเวลาที่ใช้ # (นาที) 
การรับสมัครสมาชิก 380 30 
แบบตอบรับตัวอย่าง 210 60 
ผลสะท้อนกลับจากสมาชิก 263 60 

รวม 853 150 
# หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ใช้คือระยะเวลาการรวบรวม การถ่ายโอน และการจัดการข้อมูล 
การน าเอาโปรแกรม Google Forms เข้ามาช่วยจัดการระบบการด าเนินแผนทดสอบความช านาญ 

นอกจากท าให้มีเวลาในการท างานและความผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลลดลง การสร้าง QR code เชื่อมโยง 
เข้ากับโปรแกรมยังสามารถท าให้สมาชิกเข้าถึงแบบฟอร์มต่างๆผ่านการสแกน QR code เป็นการเพ่ิม ความ
สะดวกให้แก่สมาชิก โดยสามารถสมัครและตอบกลับแบบฟอร์มต่างๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว 
ลดข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลา และเมื่อท าการส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกหรือผู้รับบริการที่เข้าร่วม
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แผน การทดสอบความช านาญปี 2558 (ก่อนน าโปรแกรมมาใช้) เปรียบเทียบกับปี 2561 (หลังน าโปรแกรมมา
ใช้) ใน เรื่องระยะเวลาและภาพรวมของการด าเนินแผนทดสอบความช านาญ พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจต่อ
ระยะเวลา ที่ใช้ในการด าเนินแผนและความพึงพอใจต่อการด าเนินแผนในภาพรวมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 92.5 
และ 93.0 ตามล าดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยใช้สถิติ T-test 
(p < 0.05) 

 
  *,** หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระยะเวลาและภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (p < 0.05) 

นอกจากการน าเอาโปรแกรม Google Forms และ QR code มาใช้จะสามารถลดเวลาในการท างาน
ลง แล้ว ยังสามารถลดการใช้กระดาษลงจากที่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพ่ือคัดลอกหรือถ่ายโอนข้อมูลเป็น
จ านวนมาก ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินแผนลดลงได้อีกทางหนึ่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านเอกสารที่ใช้ด าเนินกิจกรรมแผนทดสอบความช านาญ
เมื่อน า เอาโปรแกรมเข้ามาใช้งานเปรียบเทียบ 
กิจกรรม (3 แผนการทดสอบ) การด าเนินแผนรูปแบบเดิม 

ค่าใช้จ่าย @ (บาท) 
การใช้โปรแกรม Google Forms 

ค่าใช้จ่าย @ (บาท) 
ใบสมัคร 210 24 
แบบตอบรับตัวอย่าง  420 24 
ผลสะท้อนกลับจากสมาชิก  420 24 
รายงานฉบับสมบูรณ์  2,573 60 
รวม 3,623 132 

@ หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากกระดาษ และหมึกพิมพ์ 
 

84.00
86.00
88.00
90.00
92.00
94.00

ระยะเวลา ภาพรวม
ไม่ใช้โปรแกรม 87.92 88.50
ใช้โปรแกรม 92.53 93.01

ร้อ
ยล

ะค
วา
มพ

ึงพ
อใ
จ

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของสมาชิกต่อระยะเวลาและ
ภาพรวมในการด าเนินแผนทดสอบความช านาญ

* ** 

* ** 
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
การน าเอาโปรแกรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิจกรรมแผนทดสอบความช านาญสามารถลด

ระยะเวลา ในการท างาน ลดข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ
ช่วยลดการใช้ กระดาษส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินการลดลง โดยสมาชิกที่เข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญ
แสดงความพึงพอใจ ต่อระยะเวลาในการด าเนินแผนและภาพรวมของการด าเนินแผนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และเพ่ือให้ ครอบคลุมกิจกรรมในการด าเนินแผนทั้งหมด จึงได้วางแผนที่จะจัดท าโปรแกรมส าหรับ
การส่งผลวิเคราะห์กลับโดย อยู่ในช่วงพัฒนาและหารูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
สามารถทวนสอบข้อมูลการส่งผล วิเคราะห์กลับของสมาชิกได้ เพ่ือเป็นการรองรับจ านวนสมาชิกหรือผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญที่ เพ่ิมมากขึ้นต่อไป แต่ทั้งนี้แม้การดึงเอาข้อมูลซึ่งสมาชิกกรอกไว้ทางใบสมัคร
จากโปรแกรมมาใช้จะสามารถลดข้อ ผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลได้ แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
การลงข้อมูลผิดตั่งแต่ต้นทาง ดังนั้น ผู้ด าเนินแผนต้องมีการทวนสอบกลับไปยังสมาชิก และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ นางสาววิทิตา ไปบน หัวหน้ากลุ่มงานยา ส าหรับข้อเสนอแนะและ
ค าปรึกษารวมถึง ตรวจทานงานวิจัย และขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการทุกท่านที่ช่วยให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

1) International Organization for Standardization and International Electrotechnical 
Commission. ISO/IEC 17043: Conformity assessment-General requirements for 
proficiency testing. Geneva, Switzerland: ISO; 2010  

2) กานดา พูนลาภทวี. 2539 สถิติเพ่ือการวิจัย. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ. หน้า 161-
187, 342-35, 328 
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โปรแกรมส าหรับอ่าน Antibiogram ส าหรับช่วยสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพ 
 

นายวรวุฒิ เพ็ชรยัง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นายปิยะวัฒน์  บุญศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ที่  2 พิษณุโลก 
 

บทคัดย่อ  
 ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริมการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ คือ การใช้ยาต้านจุลชีพฤทธิ์กว้างในการ
รักษาการติดเชื้อจุลชีพ  โดยไม่ได้ใช้ผลจาก Antibiogram ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลในการ
รักษาเบื้องต้น (Empirical therapy)  ซึ่ง Antibiogram อยู่ในรูปแบบเอกสาร มีขนาดใหญ่ พกพาไม่สะดวก 
การอ่านผลใช้เวลานานไม่เหมาะสมกับโรงพยาบาลที่มีปริมาณผู้ป่วยจ านวนมาก  จึงได้จัดท าโปรแกรม Easy 
Antibiogram Tool (EAT) ส าหรับใช้อ่านผล Antibiogram ขึ้นเพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ท าให้แพทย์สามารถใช้ผล 
Antibiogram ประกอบการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้ยาต้านจุลชีพที่
เกินความจ าเป็น อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่ใช้นวัตกรรมที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเป้าหมายกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 
Wellness & Bio-Med) เป็นหนึ่งใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

1. บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ปัจจุบันมีการรวบรวมผลการเพาะเชื้อและการทดสอบความไวต่อยาของห้องปฏิบัติการจุลชีพวิทยา 
มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อมูล Antibiogram ซึ่งแสดงร้อยละความไวของยาต่อเชื้อแต่ละประเภทที่เพาะและ
ทดสอบความไวต่อยาในโรงพยาบาลนั้น เพ่ือใช้ประกอบการส่ังจ่ายยาต้านจุลชีพเบื้องต้น (Empirical 
treatment) โดยใช้มาตรฐาน Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI ซึ่งเป็นองค์กรที่ก าหนด
มาตรฐานส าหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  Antibiogram ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของโรงพยาบาล เนื่องจากเชื้อ
จุลชีพแต่ละสายพันธุ์ ในแต่ละโรงพยาบาล จะมีความไวต่อยาแตกต่างกันข้ึนกับชนิดและปริมาณการใช้ยาต้าน
จุลชีพ   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาควรจัดท า Antibiogram ประจ าโรงพยาบาล 
 Antibiogram ที่แต่ละโรงพยาบาลจัดท าขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร มีขนาดใหญ่เนื่องจากข้อมูล
จ านวนเชื้อจุลชีพและจ านวนชนิดและประเภทองยาที่แต่ละโรงพยาบาลใช้มีหลากหลาย พกพาไม่สะดวกและ
ไม่เอ้ือต่อการใช้งานขณะแพทย์จะใช้ประกอบการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพ  ด้านแพทย์ผู้ท าการสั่งจ่ายยามีความ
เคยชินกับการสั่งจ่ายยาตามหลักวิชาการท่ีได้ศึกษามา  อาจจะส่งผลให้สั่งจ่ายยาต้านจุลชีพฤทธิ์กว้างเพ่ือให้ 
ความมั่นใจในการรักษาการติดเชื้อจุลชีพซึ่งอาจเกินความจ าเป็นส าหรับการรักษา บางครั้งเชื้อจุลชีพอาจจะมี
ความไวต่อยาที่ระดับต่ ากว่า  ท าให้โรงพยาบาลต้องสูญเสียค่ายาต้านจุลชีพในแต่ปีค่อนข้างสูงและเป็นปัจจัย
ส าคัญที่กระตุ้นให้เชื้อจุลชีพดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งก าลังเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย  ซึ่ง
ประเทศไทยสูญเสียมูลค่ายาปีละ กว่า 4.2 หมื่นล้านบาทและมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อด้ือยาประมาณปีละ 38,000 
คน  
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แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560 -2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
การป่วย การตาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อดื้อยาลดลง ผลการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือ การใช้งาน Antibiogram  ค่อนข้างน้อย  ไม่ถูกน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพ เนื่องจาก Antibiogram ในรูปเอกสารไม่เอ้ือให้แพทย์ใช้งาน  อีกทั้ง
การอ่านผลต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการอ่านผล ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกได้น า
เทคโนโลยีมาสร้างเป็นนวัตกรรม เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว  โดยจัดท าโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟนส าหรับการอ่านผล Antibiogram เพ่ือให้แพทย์สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องพกพา เพ่ือให้ประกอบการ
สั่งจ่ายต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้ยาต้านจุลชีพฤทธิ์กว้างซึ่งช่วยลดปัจจัยในการเกิดเชื้อจุลชีพดื้อยา 
และประหยัดงบประมาณของประเทศได้อย่างมหาศาล 

 

2. วิธีด าเนินการวิจัย (Method) 
1. สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Antibiogram ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร รวบน ามาวิเคราะห์ ในการ

ก าหนดขอบเขตของโปรแกรม Easy Antibiogram Tool (EAT) 
2. ด าเนินการจัดท าและพัฒนาโปรแกรมฯ  
3. น าโปรแกรม ฯ ไปน าเสนอในที่ประชุม AMR เขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมตามความ

ต้องการ 
4. ทดลองใช้งานโปรแกรม ฯ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ  
5. น าเสนอโปรแกรม ฯ ในที่ประชุมกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือน าไปใช้งานในโรงพยาบาล

เครือข่ายเขตสุขภาพ 
 

3. ผลการวิจัย (Result) 
 โปรแกรม ฯ ได้ทดลองการใช้งานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พบว่าสามารถใช้งาน
การอ่าน Antibiogram ได้มีความสามารถอ่านผลได้ถูกต้องร้อยละ 100  เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก มีการใช้งานโปรแกรม ฯ ในการสั่ งจ่ายยาต้านจุลชีพเบื้องต้น ( Empirical therapy) 
โรงพยาบาลลดมูลค่ายาต้านจุลชีพลงได้ 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 โปรแกรมอ่านผล Antibiogram ช่วยลดปัญหาในการใช้งาน Antibiogram ในรูปเอกสาร ลดปัญหา
ความยุ่งยากของการอ่านผล แพทย์มีความพึงพอใจและใช้ประกอบการส่ังจ่ายยาต้านจุลชีพแบบเบื้องต้น 
(empirical antibiotical) เพ่ิมมาก เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวเป็นเพียงโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับการอ่าน 
Antibiogram ไม่ใช่โปรแกรมส าหรับการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพและยังต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับการ
ท างาน จึงควรพัฒนาให้โปรแกรมดังกล่าวให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
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จุลินทรีย์มาตรฐาน 
จุลินทรีย์มาตรฐานใช้ส าหรับการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เป็นจุลินทรีย์จากศูนย์เก็บรักษา

และรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ จากสถาบันวิจัยสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli ATTC 25922,SalmonellaTyphimurium ATCC 13311, 
Staphyloccusaureus ATTC 25923,Entreobacteraerogenes ATTC 13048, 
PseudomonasaeruginosaATTC 27853 

อาหารเลี้ยงเชื้อ 
อาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ดังนี้ 
1) Coliform bacteria : Lauryl sulphatetryptose(LST)broth, Brilliant green bile 

broth(BGLB) 
2) E. coli : EC broth, Koser,s citrate broth, Lauryl sulphatetryptose(LST) broth, 

Levine,s eosin – methylene blue(L-EMB) agar, methyl red –vogesproskauer(MRVP) 
medium,  

3) S. aureus : Baird – Parker medium (BP), brain heart infusion broth(BHI), trypticase 
soy broth 10% NaCl + 1% sodium pyruvate(TSB 10% NaCl), coagulase rabbit 
plasma with EDTA) 

4) Salmonella spp.: buffered peptone water(BPW),hektoen enteric (HE) agar, lysine 
indole motility medium or motility indole lysine medium (MIL), Muller- 
Kauffmann tetrathionate-novobiocin(MKTTn) broth, Rappaport-Vassiliadis medium 
with soya(RVS) broth, triple sugar iron agar(TSI), urea agar, xylose lysine 
desoxycholate(XLD) agar 

น้ ายาและสารเคมี 
gram,s stain reagent, iodine-iodide solution, Kovac’s reagent, methyl red solution,       

VP reagent,  Salmonella polyvalent O antisera, Salmonella individual O antisera group  
รายการปริมาณสารทั้งหมดสารเคมี:Ammonium chloride (NH4Cl), Ammonium hydroxide 

(conc.NH4OH), Magnesium sulfate (MgSO4. 7H2O), Magnesium chloride (MgCl2.6H2O), Sodium 
chloride (NaCl), Eriochrome Black T, Hydrochloric acid (conc.HCl), Ethylenediaminetetraacetic 
acid disodium salt 219ehydrate (Na2EDTA.2H2O ), 
Magnesium disodium salt hydrate (Magnesium salt of EDTA, C10H12MgN2Na2O8), 95 % Ethanol, 
Methyl Red  indicator, น้ าปราศจากไอออน (deionizes water) 

รายการคลอรีนตกค้างสารเคมี:Hydrochloric acid เข้มข้น (conc.HCl), Glacial acetic acid 
(HOAc), Potassium iodide (KI), Chloroform, Starch soluble, Sodium thiosulfate (Na2S2O3. 5H2O),   
Potassium dichromate (K2Cr2O7) 

รายการความเป็นกรดด่างสารมาตรฐาน: สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 3M KCl/AgCl 
สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4.01, 7.00 และ 10.0 เกบ็ที่อุณหภูมิห้อง, สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 
4.01, 7.00 และ 10.0 ต่าง Lot หรือ ต่างบริษัท 
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รายการไนเตรทสารมาตรฐาน:Nitrate  standard solution 1,000 µg/mL in Water, Chloride 
standard solution 1,000 µg/mL in Water, Fluoride standard solution 1,000 µg/mL in Water,  
Sulfate standard solution 1,000 µg/mL in Water 

รายการปริมาณสารทั้งหมดสารมาตรฐาน:Conductivity standard solution 1413 µs/cm เก็บใน
ตู้เย็น อายุการใช้งานตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างขวด 

รายการโลหะหนักในน้ า สารเคมี:Nitric acid superpure ( HNO3 ), Nitric acid AR grade ( HNO3 
conc.), 95% Ethanol, น้ าปราศจากไอออน  (Dionized water) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
Autoclave, glass bottle with screw cap, incubator (35 ± 1OC, 37 ± 1OC), water bath (41.5 

± 1OC, 44.5 ± 1OC)loop, needle, pH meter, test tube, petri dishes, pipette (10 1, 10 มิลลิลิตร), 
MettlerSevenMulti, Ion Chromatograph, Flam Atomic Absorption Spectrometer 

วิธีทดสอบและเกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน 
          ตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ าแข็ง และ ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 
2534) เรื่องน้ าแข็ง (ฉบับที่ 2) 
รายการ มาตรฐาน วิธีทดสอบ 
ทางกายภาพ   
ความเป็นกรดด่าง 6.5-8.5(1) APHA AWWA, 2012 Part 4500-H+(7) 
ทางเคมี(มิลลิกรัม/ลิตร)   
ปริมาณสารทั้งหมด ไม่เกิน 500(1) In house method by TDS Meter 

APHA AWWA, 2012 Part 2340-B(7) 
ความกระด้างทั้งหมดค านวณ
เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 

ไม่เกิน100.0(1) APHA AWWA, 2012 Part 2340 C(7) 
 

เหล็ก ไม่เกิน0.3(2) APHA AWWA, 2012 Part 3111 A(7) 
ตะกั่ว ไม่เกิน0.05(2) APHA AWWA, 2012 Part 3111 A(7) 
ไนเตรท ไม่เกิน4.0(1) In house method by Iron Chromatography(7) 
คลอรีนตกค้าง ไม่เกิน 0.5(1) APHA AWWA, 2012 Part 4500-Cl(7) 
ทางจุลชีววิทยา   
MPN Coliforms น้อยกว่า 2.2(1) APHA AWWA, 2012 Part9000(7) 
E. coli ไม่พบ(1) APHA AWWA, 2012 Part9000(7) 
S.aureus ไม่พบ(1) APHA AWWA, 2012 Part9000(7) 
Salmonella spp. ไม่พบ(1) ISO 19250 : 2010(8) 

หมายเหตุ   TDS = Total Dissolved Solids 
MPN = Most Probable Number   
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3. ผลและอภิปรายผล 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแข็งหลอดระหว่างปีงบประมาณ 2556-2560  จ านวน 336ตัวอย่าง 

เป็นตัวอย่างส่งตรวจจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 พบไม่ได้มาตรฐาน 124 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 36.9)สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานด้านกายภาพ ร้อยละ19.7ด้านจุลชีววิทยา ร้อยละ 33.0และด้านเคมีพบน้อย 
ร้อยละ 0.3และเม่ือพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้ าแข็งหลอดระหว่างปี 2556-2560 พบจ านวนน้ าแข็งท่ีไม่ได้
มาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในปี 2558 พบจ านวนไม่ได้มาตรฐานเพ่ิมจากปี 
2557 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และลดลงในปี 2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นกัน (p<0.05) 
และเริ่มคงที่ในปี 2560 คือจ านวนที่ไม่ได้มาตรฐานไม่แตกต่างจากปี 2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)
การที่น้ าแข็งไม่ได้มาตรฐานในแต่ละปีนั้น รายการที่ไม่ได้มาตรฐานจะคล้ายคลึงกันในทุกปี คือด้านกายภาพ 
พบค่าความเป็นกรดต่ ากว่ามาตรฐานก าหนด ร้อยละ 15.2 (มาตรฐานก าหนด pH 6.5-8.5) ด้านเคมีพบไม่เข้า
มาตรฐาน ในรายการคลอรีนตกค้างซึ่งไม่มากนัก ส่วนด้านจุลชีววิทยาไม่เข้ามาตรฐานเนื่องจากพบ Coliform 
มากที่สุด รองลงมาคือพบE. coli, S. aureus และSalmonellaspp.ร้อยละ 16.1, 12.5, 3.6 และ 0.9) 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแข็งหลอดระหว่างปี 2556-2560 

   รายการที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ป ี จ านวน ไม่ได้ ด้านกายภาพ (%) ด้านเคมี (%) ด้านจุลชีววิทยา (%) 

 ตัวอย่าง มาตรฐาน (%) pH ResCl2 Coliform E. coli S. aureus Salmonella 
2556 63 16 (25.4) 3 (4.8) 

2 (3.2) 

0 10 (15.9) 8 (12.7) 0 1(1.6) 

2557 59 11 (18.6) 1(1.7) 

0 

0 7 (11.9) 4 (6.8) 5 (8.5) 1(1.7) 

2558 74 44(59.5) 23 (31.1) 

5(6.8) 

1 (1.4) 15 (20.3) 12 

(16.2) 

4 (5.4) 1(1.4) 

2559 66 23(34.8) 10 (15.2) 

4 (6.1) 

0 10 (15.2) 6 (9.1) 0 0 

2560 74 30 (40.5) 14 (19.0) 

4 (5.4) 

0 12 (16.2) 12 

(16.2) 

3 (4.1) 0 

รวม 336 124 (36.9) 66 (19.6) 1(0.3) 111 (33.0) 

หมายเหตุ พิสูจน์ความสัมพันธ์ของจ านวนตัวอย่างที่ไม่ได้มาตรฐาน ปี 2556-2560 โดย chai square 
test p = <0.000001 ปี 2556-2557 p = 0.369  ปี 2557-2558 p = 0.000002  
ปี 2558-2559 p = 0.0036 ปี2559-2560 p = 0.488 

 
ส าหรับน้ าแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานรายจังหวัดพบว่าจังหวัดพิษณุโลก จ านวนที่ไม่ได้มาตรฐานน้อยกว่า

จังหวัดอ่ืนๆในเขตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่าน้ าแข็งที่ไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี้ จังหวัดตาก 
(48.7%)เพชรบูรณ์ (33.7%)สุโขทัย (46.7%)พิษณุโลก (23.3%)และอุตรดิตถ์ (41.9%)รายการที่ไม่ได้
มาตรฐานจะคล้ายคลึงในทุกจังหวัด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแข็งหลอดในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2556-2560 ราย
จังหวัด 

   รายการที่ไม่ได้มาตรฐาน 

จังหวัด ป ี จ านวนตัวอย่าง กายภาพ (%) เคมี(%) ด้านจุลชีววิทยา(%) 

  ตรวจ ตก(%) pH  ResCl2 Coliform E. coli S. aureus Salmonella 
พิษณุโลก 2556 17 2 (2.3) 0 0 2(02.3) 2(2.3) 0 0 

 2557 18 1 (1.2) 0 0 1(1.2) 0 0 0 
 2558 10 8 (9.3) 7 (8.1) 0 1(1.2) 1(1.2) 1(1.2) 0 
 2559 20 4 (4.7) 2 (2.3) 0 2(2.3) 1(1.2) 0 0 
 2560 21 5 (5.8) 3 (3.5) 0 3(3.5) 1(1.2) 0 0 
 รวม 86 20(23.3) 12 14.0) 0 9(10.5) 5(5.8) 1(1.2) 0 

สุโขทัย 2556 7 3 (6.7) 2(4.4) 0 1(2.2) 1(2.2) 0 0 
 2557 7 1 (2.2) 1(2.2) 0 0 0 0 0 
 2558 12 9 (20) 5(11.1) 1(2.2) 5(11.1) 2(4.4) 2(4.4) 0 
 2559 11 6 (13.3) 4(8.9) 0 2(4.4) 1(2.2) 0 0 
 2560 8 2 (4.4) 2(4.4) 0 0 0 0 0 
 รวม 45 21(46.7) 14(4.2) 1(2.2) 8(17.8) 4(8.9) 2(4.4) 0 

ตาก 2556 16 5 (6.6) 0 0 5(6.6) 2(2.6) 0 0 
 2557 12 6 (7.9) 0 0 5(6.6) 4(5.3) 5(6.6) 0 
 2558 18 12 (15.8) 6(7.9) 0 7(9.2) 6(7.9) 1(1.3) 1(1.3) 
 2559 12 4 (5.3) 0 0 4(5.3) 2(2.6) 0 0 
 2560 18 10 (13.2) 4(5.3) 0 5(6.6) 7(9.2) 1(1.3) 0 
 รวม 76 37(48.7) 10(13.2) 0 26(34.2) 21(27.6) 7(9.2) 1(1.3) 

เพชรบูรณ ์ 2556 15 3 (3.1) 0 0 2(2.0) 3(3.1) 0 1(1.0) 
 2557 15 2 (2.0) 0 0 0 0 0 1(1.0) 
 2558 27 10 (10.2) 6(6.1) 0 0 2(2.0) 0 0 
 2559 14 5 (5.1) 5(5.1) 0 0 0 0 0 
 2560 27 13 (13.3) 9(9.2) 0 4(4.1) 4(4.4) 2(2.0) 0 
 รวม 98 33(33.7) 20(20.4) 0 6(6.1) 9(9.2) 2(2.0) 2(2.0) 

อุตรดิตถ์ 2556 8 3 (9.7) 3(9.7) 0 0 0 0 0 
 2557 7 1 (3.2) 0 0 1(3.2) 0 0 0 
 2558 7 5 (16.1) 4(12.9) 0 2(6.5) 1(3.2) 0 0 
 2559 9 4 (12.9) 3(9.7) 0 2(6.5) 2(6.5) 0 0 
 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 
 รวม 31 13(41.9) 10(32.3) 0 5(16.1) 3(9.7) 0 0 
รวมทั้งหมด 336 124(36.9) 66(19.6) 1(0.3) 54(16.1) 42(12.5) 12(3.6) 3(0.9) 

หมายเหตุpH = ความเป็นกรด – ด่าง,Res Cl2 = Residual chlorineปริมาณคลอรีนตกค้าง, 
Coliform = Coliform bacteria,E coli  = Escherichia coli , S. aureus = Staphylococcus aureus, 

Salmonella = Salmonella spp. 
พิสูจน์ความสัมพันธ์ของจ านวนตัวอย่างที่ไม่เข้ามาตรฐาน ของ 5 จังหวัด โดย chai square test p =0.0072 
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พับ แจกให้แก่โรงงาน และ ผู้ค้าปลีกก็จะเป็นการรณรงค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ปัญหาที่พบเพ่ิมขึ้นคือลูกจ้างใน
ปัจจุบันมักเป็นแรงงานต่างด้าว การจัดท าเอกสารในภาษาของแรงงานต่างด้าวจะท าให้ได้ประโยชน์เพ่ิมข้ึนและ
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ หรืออาจต้องใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐาน 
 
4. สรุป 

จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่าคุณภาพน้ าแข็งไม่ดีขึ้นและพบน้ าแข็งไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุดในปี2558 
หลังจากมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ าแข็งกลับมาดีขึ้นระดับหนึ่ง ในปี 2559และ2560 รายการที่ไม่ได้
มาตรฐานยังคงเป็นรายการที่เคยตรวจพบอยู่ จึงสมควรที่จะหามาตรการที่เหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมา
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกันทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ความรู้ และให้ค าแนะน าใน
การผลิต เพ่ือให้ผู้ผลิตมีส านึกในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตนตามสุขอนามัยที่ดี อันจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป 
 
5. เอกสารอ้างอิง 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78(พ.ศ. 2527)เรื่อง น้ าแข็ง. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 23 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527). 

2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 137(พ.ศ. 2534)เรื่อง 
น้ าแข็ง (ฉบับที่ 2). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 94 (วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2534). 

3) วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล, เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ, สุภาทินีโสบุญ. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ าแข็งในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานีปีงบประมาณ 2559. ใน: การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 25.ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560. นนทบุรี : 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; 2560. หน้า 159. 

4) จิราภรณ์ เพชรรักษ์, สุภาทินีโสบุญ, สุนันทา อุไรโรจน์. คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
และน้ าแข็งในประเทศไทย. ใน: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25.ระหว่างวันท่ี 
22-24 มีนาคม 2560. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; 2560. หน้า 162. 

5) ธารทิพย์ รักชูชื่น และสุภาทินีโสบุญ.คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ าแข็งและน้ าที่ใช้ผลิตน้ าแข็ง
ระหว่างปี 2554-2557. ใน: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23.ระหว่างวันที่ 25-27 
มีนาคม 2558. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2558. หน้า 122. 
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บทคัดย่อ 

 ขลู่ (Pluchea indica (L.) Less) เป็นพืชที่ขึ้นได้ในพ้ืนที่เขตร้อน สามารถพบได้ตลอดปีในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ใบและดอกขลู่สามารถน ามารับประทานได้ โดยนิยมน าใบมาตากแห้งท าเป็นชาเพ่ือชง
ดื่ม จากรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าใบขลู่ มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอลิก และ 
ฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์คอลลาจีเนส ท าให้ชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนัง มีฤทธิ์ ปิดกั้นเอ็นไซม์    
ไทโรซิเนส ท าให้ยับยั้งการเกิดเม็ดสีบริเวณผิวหนังได้ จากฤทธิ์ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการน ามาใช้ประโยชน์
ด้านการผลิตเครื่องส าอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศึกษาวิจัยสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาแปรรูปพืชสมุนไพรขลู่ ต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสารสกัดจากใบขลู่ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
ด าเนินการศึกษาทดลองหาวิธีการสกัดที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง
ผสม   สารสกัดจากใบขลู่แก่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ด าเนินการขอเลขจดแจ้งแล้ว 
เช่น โลชั่นใบขลู่ เซรั่มใบขลู่ โทเนอร์ใบขลู่ ฯลฯ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาและ
ด้านเคมีจากห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม โดยการทดสอบการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม ด้วยวิธี 
Inductively Coupled Plasma (ICP) และปรอท ด้วยวิธี Direct Mercury Analyzer (DMA) พบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังตรวจปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญกลุ่มฟีนอลิก ด้วยเทคนิค Folin-Ciocalteu 
reagent รวมทั้งฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH Antioxidant ผลการทดสอบยังคงพบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ จากการด าเนินงานในรูปแบบสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย นอกจากจะช่วยยกระดับสมุนไพรท้องถ่ินในเชิงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสม     สารสกัดจากพืชสมุนไพรขลู่ได้ส าเร็จแล้ว ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
SMEs/OTOP อีกทั้งยังพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสมุนไพรของรัฐบาล เพ่ือสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ  
 
ค าส าคัญ : ขลู่ เครื่องส าอาง สมุนไพร สมุทรสงคราม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การพัฒนาสมุนไพรถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของประเทศ ถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 ถึง 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้น
น าของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุมนไพรภายในประเทศ ปัจจุบันความต้องการ
ใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 ขลู่ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pluchea indica (L.) Less เป็นพืชที่ข้ึนได้ในพื้นที่เขตร้อน ชอบขึ้นตามพ้ืนที่
ชื้นแฉะที่มีน้ าขังตามริมห้วยหนอง หรือตามป่าชายเลน สามารถปลูกข้ึนได้ง่ายและไม่ต้องการการดูแลรักษาแต่
อย่างใด สามารถพบได้ตลอดปีในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ดินเค็ม และมีลักษณะเป็น
ป่าชายเลน ขลู่จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมาย เป็นพืชที่รับประทานได้ โดยน าใบไปลวกจิ้ม
น้ าพริก นิยมน าใบไปตากแห้ง เพ่ือเป็นชาชงดื่มแก้กระหายน้ า ลดความอ้วน ขลู่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทาง
ยา มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดน้ าตาลในเลือด แก้แผลอักเสบ ผื่นคันและโรคผิวหนัง รักษาอาการปวดตามข้อ รักษา
โรคริดสีดวงทวาร แก้กระษัย เป็นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้บิด ไข้หวัด  นอกจากนี้ยังมีรายงานด้าน
การวิจัยด้วยว่าสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งสมอง มะเร็งล าไส้ และ
มะเร็งปากมดลูกอีกด้วย ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าใบขลู่ มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย 
โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอลิก  และฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์คอลลาจีเนส ท าให้
ชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนัง มีฤทธิ์ไวท์เทนนิ่ง โดยปิดกั้นเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ท าให้ยับยั้งกระบวนการเกิด
เม็ดสีบริเวณผิวหนังได้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แต่การน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม     
การผลิตเครื่องส าอาง ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก   

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาวิจัยสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาแปรรูปพืชสมุนไพรที่มีภายในพ้ืนที่
โดยคัดเลือก “ขลู่” ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสารสกัดจากใบขลู่ ด้วยความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มโอทอป (OTOP) 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความพร้อมในกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ได้แก่ ข้อมูลประโยชน์ด้านสุขภาพของขลู่ องค์ความรู้ในด้าน
การสกัดสารพฤกษเคมีจากใบขลู่ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องส าอางผสมสารสกัดจากใบขลู่
ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ และโลหะหนัก เพ่ือประกัน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบหาปริมาณสารองค์ประกอบใน
สมุนไพร หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ และทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันถึงประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในการน าไปใช้ของผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่ม SMEs/OTOP รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง  
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2. วิธีการ  
 การพัฒนาเครื่องส าอางผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรขลู่จังหวัดสมุทรสงคราม ด าเนินงานในรูปแบบ
ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงานหลัก คือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ประชุมร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม ในเดือนมกราคม 2561 เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของแต่ละภาคีเครือข่าย ก าหนดเป้าหมาย และ
กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง กรกฎาคม 2561  
2. ขั้นตอนการศึกษา รวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย   
 2.1 ศึกษาข้อมูลคุณประโยชน์ด้านสุขภาพของสมุนไพรขลู่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าราพ้ืนบ้าน 
ฐานข้อมูลด้านสมุนไพร และสืบค้นจากข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเป็นองค์ความรู้เชิง
วิชาการคุณประโยชน์ด้านสุขภาพของสมุนไพรขลู่ ใช้ส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
 2.2   ศึกษาข้อมูลด้านวิธีการสกัดสารส าคัญจากวัตถุดิบสมุนไพร จากคู่มือ ต าราทางวิชาการ และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมเป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านวิธีการสกัดสารส าคัญจากวัตถุดิบ
สมุนไพร ใช้ส าหรับทดลองหาวิธีการสกัดที่เหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายในทางปฏิบัติ โดยเริ่มจาก
การทดลองสกัดสารจากใบขลู่ด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ขั้นตอนต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ประชุมร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มโอทอป 
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(OTOP) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 2 มีนาคม 
2561 โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 น าองค์ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของสมุนไพรขลู่ องค์ความรู้ด้านวิธีการสกัดสารส าคัญ
จาก  ใบขลู่ และข้อมูลจากการศึกษาการสกัดสารส าคัญจากใบขลู่ในห้องปฏิบัติการ ถ่ายทอด
แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP  
2.3.2 ประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs/OTOP  ใน
เรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร โดยอาศัย
ฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ และความพร้อมของสถานที่ผลิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
SMEs/OTOP เสนอตนเองเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสารสกัดใบขลู่  
ระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาด าเนินงานร่วมกัน 

3. ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 3.1   ผู้ประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสถานที่ผลิต ด าเนินการพัฒนาสูตร
ต ารับ และทดลองผลิตเครื่องส าอางผสมสารสกัดจากใบขลู่ 
 3.2     คณะท างานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมสถานที่ผลิตเครื่องส าอางที่เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ผลิต เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาสูตรต ารับ ต่อยอดไปสู่การผลิต
เครื่องส าอางผสมสารสกัดใบขลู่ในรูปแบบต่าง ๆ  
 3.3    ผู้ประกอบการน าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตได้ จัดท าฉลาก และขอเลขรับแจ้งจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ตามขั้นตอนทางกฎหมาย 
 3.4    เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา การปนเปื้อนโลหะ
หนัก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 3.5   รวบรวมผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ในโครงการ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันกับผู้ประกอบการ
ในกรณีท่ีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก าหนด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และทดลองผลิตใหม่ เก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจวิเคราะห์ซ้ าในห้องปฏิบัติการ 
4. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนนี้ ด าเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับ
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย 
 4.1 การประชุมร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประสานความ
ร่วมมือด้านวิชาการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในส่วนของผู้ประกอบการ
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในโครงการ ประกอบด้วย 
  4.1.1   การตรวจวิเคราะห์หาสารองค์ประกอบในสมุนไพร 
  4.1.2 การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และการทดสอบฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระในสมุนไพร   
 4.2  ศึกษาดูงาน ด้านการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และการทดสอบฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร ณ ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือน พฤษภาคม 
2561   
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5. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และสรุปผลการด าเนินงาน 
5.1 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม แพทย์แผนไทยจังหวัด

สมุทรสงคราม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs/OTOP กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) และหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ภาคประชาสังคม ได้แก่ 
สมุทรสงครามจัดการตนเอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม และสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัด
สมุทรสงคราม ร่วมกันจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรลดโรค จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มผู้ผลิตภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานมี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องคุณประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มี
การออกร้านของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ของจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเครื่องส าอางผสมสารสกัดสมุนไพรขลู่ มีการน าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมาจัดวางประชาสัมพันธ์
แก่ผู้บริโภค และจัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ในงานได้มีพิธีการลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐใน ระหว่าง 6 ภาคี ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อยอดยกระดับสมุนไพรของจังหวัดสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร ด้วยความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
5.2 สรุปผลการด าเนินงานโดยการสนทนากลุ่มระหว่างคณะท างานและกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการ 
 
3. ผลการวิจัย  
 จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรขลู่ พบว่ามีผู้ประกอบการ 
SMEs/OTOP สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตเคร่ืองส าอางจากใบขลู่ จ านวน 3 ราย คือรายที่ 1 วิสาหกิจชุมชน
เรือนไม้หอม รายที่ 2 กีรติ (Girati) และรายที่ 3 วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2 โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง จ านวน 14 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ประกอบการ 2 ราย ผลิตในรูปแบบสารสกัดใบขลู่  ผลการ
ด าเนินงาน ดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 



229DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสารสกัดใบขลู่ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ประกอบการแต่ละราย 
ผู้ประกอบการรายที่ จ านวนผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ 

1 5 1. ผงขัดหน้าใบขลู่ 
2. โลชั่นเจลใบขลู ่
3. แชมพูใบขลู่ 
4. ครีมนวดผมใบขลู่ 
5. ครีมกันแดดใบขลู่ 

2 
 

10 1. เมคอัพรีมูฟเวอร์ใบขลู่ 
2. โทเนอร์ใบขลู่ 
3. โฟมล้างหน้าใบขลู่ 
4. โลชั่นใบขลู ่
5. เดย์ครีมใบขลู่ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

6. ไนท์ครีมใบขลู่ 
7. เซรั่มสิวฝ้าใบขลู่ 
8. มาร์คทาท้องลายใบขลู่ 
9. มาร์คหน้าใบขลู่ 
10. สารสกัดใบขลู่ (กีรติ) 

3 1 1. สารสกัดใบขลู่ (เรือนสมุทร) 
 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางทั้งหมดที่ผลิตภายใต้โครงการนี้ ผู้ประกอบการ
ได้ส่งผลิตภัณฑ์มายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม เพ่ือด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา และด้านเคมี (ปริมาณโลหะหนัก) ผลดังตารางที่ 2 และ 
ตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา 

 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   จ านวนรวมของแบคทีเรีย ยสีต์ และรา ท่ีเจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic 
plate count) ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม ไม่พบเช้ือจลุินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ซโูด
โมแนส แอรจูิโนซา (Pseudomonas aeruginosa), สตาฟโิลค็อกคสั ออเรียส 
(Staphylococcus aureus), แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) และคลอสต
ริเดียม (Clostridium spp.) 
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ผลิตภัณฑ์ แบคทีเรีย 
(โคโลนี/กรัม) 

ยีสต์และรา 
(โคโลนี/กรัม) 

ซูโดโมแนส 
แอรูจิโนซา 

สตาฟิโลค็อกคัส 
ออเรียส 

แคนดิดา 
อัลบิแคนส์ 

คลอสตริเดียม 

ผงขัดหน้าใบขลู่* 50,000 22,000 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

ผงขัดหน้าใบขลู่** 240 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

โลชั่นเจลใบขลู่ นอ้ยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
แชมพูใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ครีมนวดผมใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ครีมกันแดดใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เมคอัพรีมูฟเวอร์ใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โทเนอร์ใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โฟมล้างหน้าใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โลชั่นใบขลู ่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เดย์ครีมใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ไนท์ครีมใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เซรั่มสิวฝ้าใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
มาร์คทาท้องลายใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
มาร์คหน้าใบขลู่ น้อยกว่า 10 น้อยกว่า 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ * ส่งตรวจครั้งท่ี 1, **ส่งตรวจครั้งที่ 2 
   

จากตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ.2559 ส าหรับ    
ผงขัดหน้าใบขลู่ ส่งตรวจครั้งที่ 1 พบการปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศเกินเกณฑ์
มาตรฐาน หลังจากได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับผู้ประกอบการ พบว่ามีการผสมสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด
ในสูตรต ารับ ซึ่งสมุนไพรชนิดอ่ืนที่น ามาผสมนั้นมาจากแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบอ่ืน ท าให้ควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ยาก  จึงมีการปรับปรุงสูตรต ารับใหม่ แล้วส่งตรวจซ้ าครั้งที่ 2 พบว่าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  
 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 
ผลิตภัณฑ์  ปริมาณโลหะหนัก (ppm) 

ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg) 
ผงขัดหน้าใบขลู่ 0.96 ไม่พบ 2.42 ไม่พบ 
โลชั่นเจลใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
แชมพูใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ครีมนวดผมใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ครีมกันแดดใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เมคอพัรีมูฟเวอร์ใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โทเนอร์ใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โฟมล้างหน้าใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
โลชั่นใบขลู ่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เดย์ครีมใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

เกณฑ์มาตรฐาน   ตะกั่ว ไมเ่กิน 20 ppm แคดเมียม ไมเ่กิน 3 ppm 

สารหนู ไม่เกิน 5 ppm ปรอท ไมเ่กิน 1 ppm 
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ผลิตภัณฑ์  ปริมาณโลหะหนัก (ppm) 
ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg) 

ไนท์ครีมใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
เซรั่มสิวฝ้าใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
มาร์คทาท้องลายใบขลู่ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
มาร์คหน้าใบขลู่ 3.26 ไม่พบ 1.79 ไม่พบ 

สารสกัดใบขลู่ (กีรติ) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
สารสกัดใบขลู่ (เรือนสมุทร) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนัก โดยการตรวจหาปริมาณตะกั่ว 
แคดเมียม และ  สารหนู ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP) และการตรวจหาปริมาณปรอท 
ด้วยเครื่อง Direct Mercury Analyzer (DMA) พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ.2559 ทุกรายการ 

 
สารองค์ประกอบในสารสกัดใบขลู่ที่ได้จากวิธีการหมักด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง 

GC/MS ประกอบด้วย สาร Stigmasterol, α และ β-Amyrin, Lupeol acetate, Squalene, α-
Tocopherol-β-D-Mannoside จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าสารที่ตรวจพบโดยรวม มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งจุลินทรีย์ ชะลอความเสื่อมถอยของผิว ยับยั้งการเกิดเม็ดสีของผิวหนัง 
และป้องกันความสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวหนัง จากการตรวจพบสารส าคัญท่ีมีฤทธิ์ดังกล่าวสามารถยืนยัน
การน าสารสกัดใบขลู่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตเครื่องส าอางได้ 
 การตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของสมุนไพรขลู่ที่เติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ท าโดยการตรวจหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds content) ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Folin-Ciocalteu 
reagent โดยชั่งสารสกัดขลู่หรือตัวอย่างเครื่องส าอาง 1 กรัม ปรับปริมาตรด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ให้ครบ 10 
มิลลิลิตร แล้วปิเปตสารละลายนี้มา 0.5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ าให้ครบ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม Folin-
Ciocalteu reagent ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที เติมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 10% w/v ลงไป 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 760 nm ค านวณหาความเข้มข้นของสารกลุ่มฟีนอลิกจากกราฟมาตรฐาน เทียบกับสารมาตรฐานกรด
แกลลิก ค านวณในรูปมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อสารสกัด 1 กรัม (Gallic acid equivalent, GAE/g 
extract) 

 ส่วนการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ของสารสกัดขลู่หรือตัวอย่าง
เครื่องส าอาง ทดสอบด้วยวิธี DPPH Antioxidant assay โดยอาศัยการติดตามความสามารถของตัวอย่าง   สาร
สกัดในการท าลายอนุมูลอิสระของ DPPH ซึ่งเปน็อนุมูลอิสระท่ีท าให้สารละลายมีสีม่วงและสามารถดูดกลืนแสง
ที่ 515 nm วิธีการตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยการท าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ DPPH แล้วค านวณฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระเป็นร้อยละการยับยั้ง (% inhibition) 

ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds content) และฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ดังตารางที่ 4 
 
 
 



232 DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds content) และ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) 

ผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
(ppm) 

ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
(%) 

ผงขัดหน้าใบขลู่ 583.99 82.56 
โลชั่นเจลใบขลู ่ 108.96 -10.54 
แชมพูใบขลู่ 131.71 13.85 
ครีมนวดผมใบขลู่ 25.15 5.17 
ครีมกันแดดใบขลู่ 58.07 0.90 
เมคอัพรีมูฟเวอร์ใบขลู่ 255.17 4.82 
โทเนอร์ใบขลู่ 78.41 2.07 
โฟมล้างหน้าใบขลู่ 55.52 14.82 
โลชั่นใบขลู่ 157.35 88.84 
เดย์ครีมใบขลู่ 989.66 62.85 
ไนท์ครีมใบขลู่ 382.49 82.22 
เซรั่มสิวฝ้าใบขลู่ 314.80 35.98 
มาร์คทาท้องลายใบขลู่ 282.47 89.18 
มาร์คหน้าใบขลู่ 469.68 25.43 
สารสกัดใบขลู่ (กีรติ) 849.39 84.63 
สารสกัดใบขลู่ (เรือน
สมุทร) 

1,271.28 81.67 

 
จากตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก พบมีปริมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 25.15–
989.66 ppm ส่วนสารสกัดใบขลู่ พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 849.39 และ 1,271.28 ppm ส่วนผลการ
ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่าโลชั่นเจลใบขลู่ไม่พบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ยังคงมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระท่ีแตกต่างกันไป โดยแชมพูใบขลู่ ครีมนวดผมใบขลู่ ครีมกันแดดใบขลู่, เมคอัพ
รีมูฟเวอร์ใบขลู่ โทเนอร์ใบขลู่ โฟมล้างหน้าใบขลู่ มาร์คหน้าใบขลู่ และเซรั่มสิวฝ้าใบขลู่ พบฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระต่ ากว่า 60%  ผงขัดหน้าใบขลู่ โลชั่นใบขลู่ เดย์ครีมใบขลู่ ไนท์ครีมใบขลู่ มาร์คทาท้องลายใบขลู่ 
สารสกัดใบขลู่ พบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ มากกว่า 60% ขึ้นไป โดยมาร์คทาท้องลายใบขลู่ พบฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือ 89.18% จึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตในโครงการนี้ยังคงพบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 
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4. สรุปผล 
 การพัฒนาสมุนไพร “ขลู่” ที่เป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ด าเนินการโดยประยุกต์
แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ด้วยดี ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างคณะท างาน
และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ  ท าให้ได้องค์
ความรู้มาใช้ในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ องค์ความรู้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพของสมุนไพร 
วิธีการสัดสารในสมุนไพรที่เหมาะสม องค์ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญและการออกฤทธิ์ของ
สมุนไพร การวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปรับปรุงสูตรต ารับร่วมกันกรณีผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงานตามโครงการนี้นอกจากจะช่วยยกระดับสมุนไพรท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรขลู่ได้ส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 14 ผลิตภัณฑ์ จาก
ผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย  เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และเพ่ิมมูลค่า
ของสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  ยังสามารถ
พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ด้วยการทดสอบ
สารองค์ประกอบ/สาระส าคัญ และการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้ โดย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตในโครงการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา การปนเปื้อนโลหะหนัก ตะกั่ว  
แคสารหนู แคดเมียม และปรอท  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งยังคงพบสาระส าคัญ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระเป็นส่วนใหญ่ สรุปได้ว่าผลการด าเนินงานโครงการสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสมุนไพรของ
รัฐบาล เพ่ือสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศเป็น
ส าคัญ  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

1) สามารถน ารูปแบบการด าเนินงานโครงการนี้ ขยายผลไปยังสมุนไพรท้องถิ่นชนิดอ่ืน ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากเครื่องส าอาง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

2) ควรมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติมในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ในด้านการคัดเลือกวัตถุดิ สมุนไพร 
ที่จะน ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบสมุนไพร ฤดูกาล
เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา  มีผลต่อสารองค์ประกอบ หรือสารส าคัญในการออกฤทธิ์ของสมุนไพร 
เนื่องจาก   องค์ความรู้ที่ได้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ 

3) ในอนาคต หากหน่วยตรวจวิเคราะห์ สามารถพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การ
ทดสอบประสิทธิภาพการกันเสีย การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แก่ผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
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6. กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณท่ีปรึกษาโครงการ นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 5 สมุทรสงคราม ที่คอยให้ค าแนะน าและให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณคณะท างานภาคีเครือข่าย จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสาน
ความร่วมมือการด าเนินงานโครงการจนประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

และขอขอบคุณผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และกลุ่มโอทอป (OTOP) จังหวัดสมุทรสงคราม ที่อาสาเข้าร่วมโครงการ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางตามโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ.
2559 ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 72 ง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 

12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ.2559 
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การศึกษาเบื้องต้นเพื่อตรวจหายีน mcr-1  ในเชื้อ Salmonella   
และ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร   ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 

The preliminary Study of mcr-1 gene detection for Salmonella    
and  Escherichia coli in food samples by using PCR technique 

 
 

มานิตา  ลูกน้ าเพชร  พัชรีย์  จิตตพิทักษ์ชัย  สุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ   
วชิราภา เขียวรอด และ นุชจรี ร่วมชาติ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 

 
บทคัดย่อ 

  ยีนดื้อยา mcr-1 หรือ The mobilized colistin resistance gene เป็นยีนดื้อยาโคลิสติน (colistin) 
โดยยาโคลิสตินเป็นยาปฏิชีวนะที่ส าคัญในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่น 
Salmonella และ Escherichia coli  สาเหตุที่ทั่วโลกต้องเฝ้าระวังยีนดื้อยาชนิดนี้ เนื่องจาก ทีมวิจัยชาวจีน
ค้นพบยีน mcr-1 ในพลาสมิดหรือสารพันธุกรรมของแบคทีเรียดื้อยาโคลิสตินที่สามารถถ่ายโอนไปแบคทีเรีย
ต่างชนิดได้ ส าหรับประเทศไทย การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย  แกรมลบในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่
ส าคัญและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ซึ่งในปี 2559 ประเทศไทยพบผู้ป่วยติด
เชื้อ Escherichia coli  ทีม่ียีนดื้อยา mcr-1 จากตัวอย่างปัสสาวะ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ศวก. ที่ 5 สมุทรสงคราม ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน
อาหารจ านวน 3,285 ตัวอย่าง 3,411 ตัวอย่าง และ 2,943 ตัวอย่างตามล าดับ ตรวจพบเชื้อ  E. coli จ านวน 
59, 102 และ 171 ตัวอย่าง ตามล าดับ (ร้อยละ 1.8, 2.99 และ 5.81ตามล าดับ)  ตรวจพบเชื้อ Salmonella 
จ านวน 14, 8  และ 20 ตัวอย่าง ตามล าดับ (ร้อยละ 0.43, 0.23 และ 0.68 ตามล าดับ) แต่ยังไม่ได้มีการศึกษา
ถึงยีนดื้อยา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเบื้องต้นเพ่ือตรวจหายีน mcr-1  ในเชื้อ Salmonella 
และ Escherichia coli ที่ปนเป้ือนในตัวอย่างด้านอาหาร  ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ผลการศึกษาการตรวจหายีน 
mcr-1  ในเชื้อ Salmonella และ E. coli ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างด้านอาหาร จ านวน 18 ตัวอย่าง (น้ าและ
น้ าแข็ง 6 ตัวอย่าง เครื่องดื่ม 1 ตัวอย่าง อาหารพร้อมปรุง 10 ตัวอย่าง และอาหารพร้อมบริโภค 1 ตัวอย่าง) 
และ 31 ตัวอย่าง (น้ าและน้ าแข็ง 20 ตัวอย่าง  อาหารพร้อมปรุง 1 ตัวอย่าง อาหารพร้อมบริโภค 8 ตัวอย่าง 
มือและพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง)  ตามล าดับ ตรวจไม่พบยีน mcr-1  ในทุกตัวอย่าง อย่างไรก็ตามควรมี
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมการตรวจสอบการดื้อยาโคลิสติน เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การ
แพร่กระจายของเชื้อดื้อยาโคลิสตินและยีน mcr-1 ในเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร และเป็น
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังกระแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา 
 

ค าส าคัญ : ยีน mcr-1, Salmonella  , Escherichia coli, โคลิสติน 
 
 
 
 
 
 



237DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

1. บทน า 
 โคลิสตินเป็นยาปฎิชีวนะในกลุ่ม polymyxins ที่ทางการแพทย์น ามาใช้ส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานในโรงพยาบาลในกรณีที่ยาอ่ืนๆ รักษาไม่ได้ผล ซึ่งการน ายานี้มาใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยมากขึ้นท าให้พบว่ามีเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น (Thamlikitkul, 2008) ยาโคลิสตินถูกน ามาใช้ครั้งแรกที่ประเทศ
ญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ.2492 และที่ยุโรปและสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2503 ตามล าดับ ยานี้ถูกน ามาใช้รักษา
โรคติดเชื้อทั่วไปอยู่นาน 20 ปี  จนมียาต้านจุลชีพกลุ่มอ่ืนที่มีประสิทธิผลมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ความ
นิยมใช้ยาโคลิสตินจึงลดลงมากและยานี้ถูกน ามาใช้รักษาผู้ป่วยทั่วไปอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ส าหรับโรคติด
เชื้อแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน (วิษณุ, 2551) ยาโคลิสตินมีกลไกการออกฤทธิ์ในการ
ท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอก ( lipid A) ของเชื้อแบคทีเรียให้เสียสภาพโดยการใช้หลัก electrostatic 
interactions ระหว่างตัวยาที่มีประจุบวกกับ lipopolysaccharide (LPS) ของ lipid A ที่มีประจุลบท าให้เกิด
การรั่วไหลของสารในเซลล์ และท าให้เซลล์ตาย  กลไกการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ LPS ผ่านการเติม phosphoethanolamine หรือ  4-amino-4-deoxy-L-
arabinose (Ara4N) เข้าไปที่โมเลกุลของ lipid A ท าให้ยาเข้าจับกับเป้าหมายได้น้อยลงส่งผลให้ความไวของ
เชื้อต่อยาลดลง (Borowiak et al.,2017) การดื้อยาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ lipid A ที่มี
รายงานก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกลายพันธุ์ที่ต าแหน่งโครโมโซมของเชื้อภายในกลุ่มยีน pmrCAB ที่
ก าหนดรหัสการสร้างเอนไซม์ซึ่งท าหน้าที่ในการเติมหมู่ phosphoethanolamine (Poirel et al.,2017) 
อย่างไรก็ตามกลไกการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียต่อยาโคลิสตินถูกควบคุมโดยทั้งยีนที่อยู่บนโครโมโซม     และพ
ลาสมิด ซึ่งการพบยีนดื้อยาโคลิสตินบนพลาสมิด ถูกรายงานครั้งแรกในเชื้อ E. coli จากคนและสัตว์ในประเทศ
จีน (Liu et al., 2016) โดยยีนดื้อยาดังกล่าวคือยีน mcr-1 ที่มีขนาด 1,626 bp อยู่บนพลาสมิดที่ชื่อว่า 
pHNSHP45 เชื้อดื้อยาโคลิสตินที่มียีน mcr-1 บน 
พลาสมิดสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมด้ือยานี้สู่ เชื้อเซลล์อ่ืนหรือเชื้อต่างสายพันธุ์ได้ด้วยกระบวนกา ร 
conjugation โดยวิธี horizontal gene transfer ซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่การพบเชื้อดื้อยาโคลิสตินที่มียีน 
mcr-1 บนพลาสมิด หลายประเทศท าการศึกษาย้อนหลังและรายงานการพบเชื้อ E. coli และ Salmonella 
สายพันธุ์ที่มียีน mcr-1 ทั้งจากคน สัตว์ อาหารและสิ่งแวดล้อม (Skov and Monnet, 2016) ข้อมูลเหล่านี้
บ่งชี้ว่าเชื้อดื้อยาโคลิสตินที่มียีน mcr-1 แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในหลายภูมิภาคท่ัวโลก ซึ่งในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยติดเชื้อ E. coli มียีนดื้อยา mcr-1 จากตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยไทย เพศชาย อายุ 
63 ปี (ทีมตระหนักรู้  กรมควบคุมโรค, 2559) 

ประเทศไทย ปัญหาการดื้อยาท่ีส าคัญ คือ การดื้อยาปฎิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อ Acinetobacter spp., E. coli, Klebsiella spp. และ Pseudomonas 
spp. ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล นอกจากนี้เชื้อ E. coli,  Klebsiella 
spp. และ Neisseria gonorrhoeae ที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นปัญหาส าคัญของการติดเชื้อในชุมชน และเชื้อ    
E. coli, Campylobacter spp.และ Salmonella spp. ที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ ในห่วง
โซ่อาหาร และมีการปนเปื้อนในอาหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบเหล่านี้
เป็นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากทางเลือกในการรักษามีจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดื้อต่อยา Carbapenem และ 
Colistin ซึ่งเป็นยาด่านสุดท้ายในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา (ทีมตระหนักรู้  กรมควบคุมโรค, 2559)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ศวก. ที่ 5 สมุทรสงคราม ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้าน
อาหารจ านวน 3,285 ตัวอย่าง 3,411 ตัวอย่าง และ 2,943 ตัวอย่างตามล าดับ ตรวจพบเชื้อ  E. coli จ านวน 
59, 102 และ 171 ตัวอย่าง ตามล าดับ (ร้อยละ 1.8, 2.99 และ 5.81ตามล าดับ)  ตรวจพบเชื้อ Salmonella 
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จ านวน 14, 8  และ 20 ตัวอย่าง ตามล าดับ (ร้อยละ 0.43, 0.23 และ 0.68 ตามล าดับ) แต่ยังไม่ได้มีการศึกษา
ถึงยีนดื้อยา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเบื้องต้นเพ่ือตรวจหายีน mcr-1  ในเชื้อ Salmonella 
และ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างด้านอาหาร  โดยวิธี Pplymerase Chain Reaction (PCR) 
 

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ 
ตัวอย่าง 

- เก็บตัวอย่างเชื้อ  Salmonella spp.  ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างด้านอาหาร ระหว่างปี 2560-
2561 จ านวน 18 ตัวอย่าง แยกเป็น น้ าและน้ าแข็ง 6 ตัวอย่าง เครื่องดื่ม 1 ตัวอย่าง อาหาร
พร้อมปรุง 10 ตัวอย่าง และอาหารพร้อมบริโภค 1 ตัวอย่าง การเพาะแยกเชื้อตามวิธี
มาตรฐาน ISO 6579-1 : 2017 ส าหรับตัวอย่างอาหาร และ ISO 19250 : 2010 ส าหรับ
ตัวอย่างน้ าและน้ าแข็ง 

- เก็บตัวอย่างเชื้อ E. coli ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างด้านอาหาร ระหว่างปี 2560-2561 จ านวน 
31 ตัวอย่าง แยกเป็น น้ าและน้ าแข็ง 20 ตัวอย่าง  อาหารพร้อมปรุง 1 ตัวอย่าง อาหารพร้อม
บริโภค 8 ตัวอย่าง มือและพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง  การเพาะแยกเชื้อตามวิธีมาตรฐาน 
US FDA BAM 2002, Chapter 4 ส าหรับตัวอย่างอาหาร และ APHA,2017(9221F)ส าหรับ
ตัวอย่างน้ าและน้ าแข็ง 

- เก็บ pure culture บน nutrient agar(NA) หรือ Tryptic Soy Agar (TSA) 
การตรวจหายีน mcr-1 โดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) 

  การตรวจหายีนดื้อยา mcr-1 ด้วยวิธ ีconventional PCR ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1) เตรียม DNA template โดย แตะเชื้อเพียงเล็กน้อยจาก nutrient agar(NA) หรือ Tryptic Soy 

Agar (TSA) มากระจายใน TE buffer ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และน าไป heat ที่ 95°C 30 นาที 
2) เตรียมสารเคมีในหลอดส าหรับปฏิกิริยา PCR โดยใช้ primer ดังตารางที่ 1 และ 2  

 
ตารางท่ี 1 ล าดับนิวคลีโอไทด์ primer ของ mcr-1  

Target Primer ล าดับนิวคลีโอไทด์ (5´-3´) ขนาด PCR product 
(bp) 

mcr-1 gene Fw GGG TGT GCT ACC AAG TTT GC ประมาณ 1,000 bp Rw CAT TGG CGT GAT GCC AGT TT 
 
ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบของ PCR mixture 

Reagent Final 
concentration 

Volume per reaction 
(µl) 

Nuclease-free water - 4.7 
2X PCR master mix 1X 7.5 
20 µM Fw 0.53 0.4 
20 µM Rw 0.53 0.4 
DNA template - 2.0 
Total volume - 15 
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lipopolysaccharide : (Skov and Monnet,2016) หรืออาจเป็นไปได้ว่ ามีกลไกอ่ืนหรือมียีนชนิด อ่ืน
นอกเหนือจากยีน mcr-1 เช่น mcr-2, mcr-3, mcr-4, หรือ mcr-5 ที่ท าให้เชื้อดื้อยาโคลิสติน (Borowiak et 
al., 2017; Carattoli et al., 2017; Litrup et al., 2017, Garcia-Graells et al., 2018)  นอกจ ากนี้ ยั ง มี
การศึกษาอ่ืนๆที่ยืนยันว่ายังมียีน หรือปัจจัยต่างๆที่ท าให้เกิดการดื้อยาโคลิสติน เช่น ผลการศึกษายีน mcr-1 
ของเชื้อ E. coli ในประเทศอิตาลี ระหว่างปี 2012-2015 พบเชื้อที่มียีน mcr-1 เพียง 8 ไอโซเลท จากเชื้อดื้อ
ยาโคลิสติน 311 ไอโซเลท (Cannatelli et al., 2016) ผลการศึกษาการหายีนดื้อยาโคลิสติน  mcr-1 ในเชื้อ 
E. coli จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในประเทศพม่า พบเชื้อที่มียีน mcr-1 จ านวน 1 ไอโซเลท จากเชื้อ 
E. coli ทั้งหมด 442 ไอโซเลท (San et al., 2019) ผลการศึกษา plasmid- mediated mcr-1 gene ของเชื้อ 
Salmonella enterica และ E. coli ท่ีแยกได้จากคนและอาหารในประเทศอังกฤษ จากเชื้อ 24,000 ไอโซ
เลท ตรวจพบยีน mcr-1 เพียง 15 ไอโซเลท (Doumith, M. et al., 2016) 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งต่อไปควรตรวจสอบการดื้อยาโคลิสตินโดยวิธี broth microdilution 
การทดสอบฤทธิ์ของยาโคลิสตินด้วยวิธี disk diffusion อาจไม่แม่นย าเนื่องจากยาโคลิสตินมีโมเลกุลขนาดใหญ่
จึงซึมซาบเข้าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ทดสอบได้ยาก (วิษณุ, 2551) ก่อนตรวจสอบหายีน mcr-1  และ ควรเพ่ิม 
การหา ยีน mcr-2, mcr-3, mcr-4, และ mcr-5  เพ่ือให้ครอบคลุมยีนที่ดื้อต่อยาโคลิสติน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเภสัชกรหญิงศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกที่
ร่วมปฏิบัติงานจนส าเร็จไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จากยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาททดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 7 ให้บริการตรวจ
ยืนยันผลเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยทดสอบหาสาร
เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน มอร์ฟีน กัญชา เบนโซไดอะซีปีน และ ซูโดอีเฟดรีน ในปีงบประมาณ 2561 มี
ตัวอย่างปัสสาวะ 5,125 ตัวอย่าง (เฉลี่ย 20 - 30 ตัวอย่าง/วัน) เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบปัจจุบันคือเทคนิค
โครมา โทกรา ฟี  ได้ แ ก่  Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) และ Thin -  Layer 
Chromatography (TLC)  วิธี TLC นั้น เป็นวิธีที่มีความถูกต้อง แม่นย า ซึ่งสามารถใช้ในกรณีท่ีเครื่อง GC-MS 
มีปัญหาหรืออยู่ระหว่างการแก้ไขซ่อมแซม วิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ราคาแพง  
ใช้ทักษะความช านาญเฉพาะด้าน แต่บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความตั้งใจปรับปรุงพัฒนาการ
ทดสอบวิธี TLC เพ่ือลดขั้นตอน อุปกรณ์ สารเคมี และลดระยะเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับปริมาณตัวอย่างจ านวนมาก เมื่อน าวิธีที่ปรับปรุงพัฒนานี้ไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเดือน 
เมษายน 2562 จ านวน 552 ตัวอย่าง จากวิธีเดิมที่ใช้สารละลายปริมาณ 110.40 ลิตร ใช้เวลา 24.53 ชั่วโมง 
(ใช้แผ่น TLC ขนาด 20 x 20 cm ต่อการทดสอบ 15 ตัวอย่าง) เปรียบเทียบกับวิธีที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นใช้
สารละลายปริมาณ 44.16 ลิตร ใช้เวลา 9.2 ชั่วโมง (ใช้แผ่น TLC ขนาด 10 x 20 cm ต่อการทดสอบ 20 
ตัวอย่าง) ท าให้สามารถลดสารเคมี และเวลาลงได้ คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 60.5 ตามล าดับ ซึ่งการปรับปรุง
การปฏิบัติงานนี้สามารถน าไปใช้ในการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในงานที่ท าประจ าวันได้จริง 

 
ค าส าคัญ : สารเสพติดในปัสสาวะ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เมทแอมเฟตามีน  และ กัญชา  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

สืบเนื่องจากจ านวนตัวอย่างปัสสาวะจ านวนมากที่ส่งเข้ามาตรวจวิ เคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โดยเฉลี่ย 20 - 30 ตัวอย่าง/วัน ในขณะที่บุคลกรผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัด
ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความตั้งใจปรับปรุงพัฒนาการทดสอบวิธี TLC ซ่ึงเป็นวิธีที่มีความถูกต้อง แม่นย า และสามารถ
น ามาใช้ได้ในกรณีที่เครื่อง GC-MS มีปัญหาหรืออยู่ระหว่างการแก้ไขซ่อมแซม ทั้งนี้เพ่ือลดขั้นตอน อุปกรณ์ 
สารเคมี และลดระยะเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณตัวอย่างจ านวนมาก ลด
การตกค้างของตัวอย่างและทันก าหนดเวลารายงานผล  
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2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 
อุปกรณ์และสารเคมี 

1) ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะได้แก่ ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน ชุดทดสอบ
กัญชา ชุดทดสอบมอร์ฟีน และชุดทดสอบไดอะซีปีน 

2) สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine HCl) (Meth) 
3) สารมาตรฐานแอมเฟตามีน ซัลเฟต (Amphetamine sulfate) (Amp) 
4) สารมาตรฐานอีเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ephedrine HCl) (Eph) 
5) สารมาตรฐานซูโดอีเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Pseudoephedrine HCl) (Pseudo) 
6) แผ่น TLC (Tin Layer Chromatography) Silica gel 60 F254 ชนิดแผ่นอลูมิเนียม ขนาด 20 x 

20 เซนติเมตร 
7) Ethyl acetate 
8) Dichloromethane 
9) Methanol 
10) Ammonium hydroxide 25% 
11) Acetone  
12) Fast Black K salt 
13) Disodium tetraborate decahydrate 
14) Sodium sulphate anhydrous 

วิธีการ 
 1. น าตัวอย่างปัสสาวะพร้อมตัวอย่างควบคุมผลบวก-ลบออกจากตู้เก็บตัวอย่างตั้งท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง  

2. ตรวจตัวอย่างปัสสาวะเบื้องต้นด้วยวิธีภูมิคุ้มกันวิทยา โดยชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ได้แก่ 
ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน  มอร์ฟีน กัญชา และเบนโซไดอะซีปีน  

3. ตรวจยืนยันผลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ชนิด TLC (Tin Layer Chromatography) 2 ระบบ 
3.1. เตรียมตัวอย่างปัสสาวะและตัวอย่างควบคุมผลบวกและลบ 
3.2. น าหลอดทดลองมา 2 หลอดส าหรับ 2 ระบบ เขียนหมายเลขให้ชัดเจน 
3.3. ปิเปตปัสสาวะปริมาตร 3 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง ปรับ pH เป็น 9 ด้วย disodium 

tetraborate decahydrate 
3.4. เติม dichrolomethane ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร vortex mixer ประมาณ 20 วินาที ตั้งทิ้งไว้ให้

แยกชั้น 
3.5. ดูดสารละลายชั้นบนทิ้ง เติม sodium sulphate anhydrous น าไปปั่นแยกที่ความเร็ว 3500 

รอบ/นาที ประมาณ 2 นาที 
3.6. ดูดสารละลายชั้นบนทิ้ง เก็บสารละลายชั้นล่างที่เป็น dichrolomethane ใน microcentrifuge 

tube น าไประเหยแห้ง แล้วเติม methanol ปริมาตร 35 ไมโครลิตร น าไป spot ลงแผ่น TLC ที่เตรียมไว้ 
3.7. เตรียมแท็งค์สารละลายส าหรับใช้เป็น developing chamber 2 ระบบ 
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System 1 : Ethyl acetate : Methanol : Ammonium hydroxide (ปริมาตร (ml)) ; 34 : 4: 2  
System 2 : Ethyl acetate : Acetone : Ammonium hydroxide (ปริมาตร (ml)) ; 30 : 12 : 2  
3.8. เตรียมแผ่น TLC ขนาด 10 x 20 cm โดยเว้นระยะห่างตัวอย่างละ 0.8 cm เตรียมจ านวน 2 

แผ่นเพื่อลง 2 ระบบ 
3.9. น าแผ่น TLC ที่ spot ตัวอย่างเสร็จแล้ว ลงในแท็งค์สารละลาย developing chamber รอให้

สารละลายเคลื่อนที่ถึงจุดที่ก าหนด น าแผ่น TLC ออกรอให้แห้ง อบไล่แอมโมเนียให้ออกจากแผ่น TLC โดยวาง
บนเตาไฟฟ้าท่ีมีแผ่น aluminium foil ปิดหน้าเตาท่ีความร้อนประมาณ 50 – 60 องศาเซลเซียส โดยหงาย
ด้านหน้าขึ้นใช้เวลา 1 นาที เสร็จแล้วรอให้เย็นแล้วน าไปสเปรย์ด้วย 1% Fast Black K salt จากนั้นน าไปแปร
ผล 

3.10. การวัดระยะทางให้วัดระยะทางจริงจากแผ่น TLC วัดจาก spot เคลื่อนที่ได้จนถึงจุดกึ่งกลาง
ของ spot ใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร 

Rf     =            ระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ spot ถึงจุดกึ่งกลางของ spot ที่เคลื่อนที่ไป 
                 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ spot ถึงจุดสิ้นสุดการเคลื่อนที่ของสารละลายเฟสเคลื่อนที่  
  % ความคลาดเคลื่อน = Rf sample – Rf standard  x 100 
       Rf standard 

 3.11. การแปรผล 
1) เปรียบเทียบสีและค่า Rf ของตัวอย่างกับสารมาตรฐานที่ปรากฏบนแผ่น TLC 
2) ลักษณะสีของ spot ที่เกิดขึ้นบนแผ่น TLC เมื่อสเปรย์ด้วย 1% Fast Black K salt จะแตกต่าง

กันตามชนิดของสาร ในกรณีท่ีตรวจพบเมทแอมเฟตามีน จะให้ spot สีส้ม ตรวจพบแอมเฟตามีน
จะให้ spot สีม่วง และเมื่อตรวจพบอีเฟดรีนและซูโดอีเฟดรีนจะให้ spot สีส้ม โดยที่ค่า Rf ของ
สารแต่ละชนิดต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่ผลเป็นลบจะไม่เกิด 
spot บนแผ่น TLC หรือมี spot ไม่ตรงกับสารมาตรฐาน  

 
3. ผลการวิจัย (Results) 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ซึ่งมี 2 ข้ันตอน คือ 1. ศึกษาสถานการณ์
ความชุกของตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจสารเสพติดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และ 2. พัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบและทดลองใช้  
3.1 ศึกษาสถานการณ์ความชุกของตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งตรวจสารเสพติดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  
 7 ขอนแก่น 

ตัวย่างปัสสาวะที่ส่งที่ตรวจสารเสพติดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ในปีงบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2562 ช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 มีจ านวน 3,984 ตัวอย่าง แยกเป็นเพศชาย จ านวน 
3,183 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.18 และเพศหญิง จ านวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.82 ตามล าดับ ดังแสดง
ข้อมูลในตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนตัวอย่างและผลการตรวจสารเสพติดที่ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 

เดือน จ านวนตัวอย่าง ตรวจพบ Negative 
 Meth กัญชา Meth และ กัญชา 

ต.ค. 2561 557 512 1 16 28 
พ.ย. 2561 597 521 9 32 35 
ธ.ค. 2561 441 391 3 25 22 
ม.ค. 2562 714 619 9 35 51 
ก.พ. 2562 612 521 11 54 26 
มี.ค. 2562 511 413 11 61 26 
เม.ย. 2562 552 494 0 33 25 

รวม 3,984 3,471 44 256 213 
ร้อยละ (%)  87.12 1.10 6.43 5.35 

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจ านวนตัวอย่างและผลการตรวจสารเสพติดที่ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562  

อาย ุ จ านวนตัวอย่าง เพศ ตรวจพบ Negative 
Meth กัญชา Meth และ กัญชา 

< 20 ปี 773 ชาย 692 7 56 18 
52 หญิง 52 0 0 0 

21-30 ปี 1,017 ชาย 903 12 77 25 
87 หญิง 81 0 3 3 

31-40 ปี 611 ชาย 566 5 26 14 
42 หญิง 40 0 0 2 

41-50 ปี 282 ชาย 243 5 26 8 
16 หญิง 14 0 1 1 

> 50 ปี 101 ชาย 71 9 15 6 
7 หญิง 6 0 0 1 

ไม่ระบ ุ 399 ชาย 287 6 19 87 
45 หญิง 22 0 0 23 

รวม 3,432  2,977 44 223 188 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนตัวอย่างและผลการตรวจสารเสพติดที่ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น จ าแนกเป็นรายจังหวัดในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562  
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จังหวัด จ านวนตัวอย่าง  
(ร้อยละ) 

ตรวจพบ Negative 
Meth กัญชา Meth และ กัญชา 

กาฬสินธุ ์ 657 (19.14%) 563  6  31  57  
ขอนแก่น 2584 (75.29%) 2,266  35  185  98  

มหาสารคาม 66 (1.92%) 49  0  1  16  
ร้อยเอ็ด 108 (3.15%) 96  0  5  7  

จังหวัดอื่นๆ 17 (0.50%) 3 3 1 10 
รวม 3,432 2,977 44  223 188  

 หมายเหตุ มอร์ฟีน เบนโซไดอะซีปีน  ซูโดอีเฟดรีน ไม่ได้ตรวจยืนยันผล จึงไม่แสดงข้อมูล 
 

3.2 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบและทดลองใช้  
ท าการศึกษาข้ันตอนการทดสอบของสารเสพติดในปัสสาวะพบว่าข้ันตอนเตรียมแท็งค์สารละลาย

ส าหรับใช้เป็น developing chamber ใช้สารเคมีปริมาณมาก ปริมาณ 100 มิลลิลิตรต่อแท็งค์ เนื่องจากใช้
แผ่น TLC ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร (TLC 1 แผ่นต่อ 15 ตัวอย่าง) ท าให้สิ้นเปลืองสารเคมี เสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเยอะ เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งใช้เวลาในการทดสอบนาน 
ซึ่งใช้เวลาระบบละประมาณ 40 นาที  

ผู้ปฏิบัติงานจึงปรับปรุงกระบวนการทดสอบวิธี TLC เพ่ือลดขั้นตอน อุปกรณ์ สารเคมี และลด
ระยะเวลา  โดยการใช้แผ่น TLC ขนาด 10 x 20 เซนติเมตร (TLC 1 แผ่นต่อ 20 ตัวอย่าง) ท าให้ใช้แผ่น TLC 
น้อยลง วิเคราะห์จ านวนตัวอย่างได้มากข้ึน ลดสารเคมีที่เตรียม developing chamber ปริมาณ 40 มิลลิลิตร
ต่อแท็งค์ ใช้เวลาระบบละประมาณ 20 นาที เมื่อน าวิธีที่ปรับปรุงพัฒนานี้ไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เดือน เมษายน 2562 จ านวน 552 ตัวอย่าง จากวิธีเดิมที่ใช้สารละลายปริมาณ 110.40 ลิตร ใช้เวลา 24.53 
ชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นใช้สารละลายปริมาณ 44 .16 ลิตร ใช้เวลา 9.2 ชั่วโมง ท าให้
สามารถลดสารเคมี และเวลาลงได้ คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 60.5 ตามล าดับ  
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปรับปรุงพัฒนาวิธี TLC ส าหรับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบว่า  สามารถลดขั้นตอน 
อุปกรณ์ สารเคมี ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายไม่สูง ดังนั้นจึงสามารถน าไปใช้ในการท างานตรวจวิเคราะห์
ประจ าวันในกรณีที่เครื่อง GC-MS มีปัญหาหรืออยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมได้ ท าให้การท างานต่อเนื่องไม่ต้อง
รอให้ซ่อมเครื่องเสร็จ เนื่องจากบางกรณีต้องรออะไหล่เครื่องมือเป็นเวลานาน ในกรณีผลการแยกหรือแปรผล
ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีสารรบกวนในตัวอย่างปัสสาวะบนแผ่น TLC จะต้องท าการตรวจยืนยันผลเปรียบเทียบ
ความถูกต้องกับวิธี GC-MS ด้วย ส าหรับแผ่น TLC ที่แปรผล ให้น าไปสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ใน
เซิฟเวอร์ พร้อมปริ้นลงในแบบบันทึกรายงานการตรวจวิเคราะห์เพื่อง่ายต่อการทวนสอบ 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ นางเลขา ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ฝ่าย
พิษวิทยา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ทุกท่าน และนางสาวภาวดี น้อยอาษา ที่ให้
ค าแนะน าแนวทางการเขียน R2R 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

1) ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2558). วิธีมาตรฐาน
ส าหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะ เล่ม 1. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เกรียติการพิมพ์. หน้า 21 – 
34. 

2) ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2559). คู่มือการทดสอบ
สารเสพติดในปัสสาวะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. หน้า 
8 – 16. 

3) United Nations New York (2006). Recommended methods for the identification and 
analysis of amphetamine, methamphetamine and their ring substituted analogues in 
seized materials. Printed in Austria. หน้า 24 – 29. 
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การส่งรายงานผลวิเคราะห์ด้วยไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

RMSc8 Report Paperless Systems (RRPS) 
 

นายสุวัฒน์ชัยวาลย์ สีขัดเค้า    
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 มีทั้งหมด 7 จังหวัด 
ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย อาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง นมโค เครื่องดื่ม ยาสมุนไพร สารพิษ 
เครื่องส าอาง เป็นต้น โ มีการส่งรายงานผลวิเคราะห์โดยให้ผู้รับบริการมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ซึ่งผู้บริการเกิดความไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทางมารับรายงาน และกรณีส่งทางไปรษณีย์นั้นมีความล่าช้า
หลายวันและบางครั้งมีการสูญหายของเอกสาร ซึ่งไม่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ  
ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ ดังนั้นกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ได้พัฒนาโปรแกรมการส่งรายงานผล
วิเคราะห์ด้วยไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบประเภท PDF ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งแบบออกเป็น 3 ด้านคือ อาหาร ยา และเครื่องส าอาง ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถ login ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เพ่ือรับเอกสารรายงานผลวิเคราะห์และมีการเข้ารหัสป้องกันใน
การเปิดเอกสารอีกชั้นหน่ึงเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชั่น LINE Notify ระบบ RRPS ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562 รวมจ านวนเอกสารทั้งหมด 1,483 ฉบับ สามารถลดกระดาษได้ 4,540 แผ่น ผลลัพธ์ที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ลดการใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาทต่อปี ง่าย
ต่อการจัดเก็บและการสืบค้น ลดการขอคัดส าเนาเนื่องจากเอกสารสูญหาย การน าระบบ RRPS มาใช้งานจึง
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สะดวก รวดเร็วฉับไวมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ : เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, รายงานผลวิเคราะห์, RMSc8 Report Paperless Systems (RRPS)  
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1. บทน า 
 แต่เดิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประกอบด้วย อาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง นมโค เครื่องดื่ม ยาสมุนไพร สารพิษ เครื่องส าอาง เป็นต้น มี
การส่งรายงานผลวิเคราะห์ โดยให้ผู้รับบริการมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ มีความล่าช้าหลายวัน
และบางครั้งมีการสูญหายของเอกสารที่ส าคัญของผู้รับบริการ เพ่ือให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นปรับตัวให้ทันที่การเปลี่ยนแปลง จึงได้พัฒนารูปแบบการส่งรายผลวิเคราะห์
เป็นรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไฟล์ PDF ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อเป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผู้รับบริการสามารถเปิดดูรายงานผลวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้ และผู้รับบริการสามารถ
ติดตามสถานะเอกสารว่ามีการส่งรายงานผลให้แล้วหรือไม่ ด้วยระบบการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ระบบจะ
ส่งข้อความทันทีเมื่อมีการส่งเอกสารไปยังผู้รับบริการพร้อมรายละเอียดข้อความดังนี้ หมายเลขวิเคราะห์  
ชื่อตัวอย่าง ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในการส่งรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยมีระบบยืนยันตัวตนด้วยการ Login เข้าใช้งาน และมีระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้รับบริการ  
 
2. วิธีด าเนินการ 

1) ก าหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและผู้รับผิดชอบ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ด้านอาหาร ด้านยา  
ด้านเครื่องส าอาง หน่วยงานต้องส่งใบสมัครรับบริการและระบุผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารที่
ปลายทางพิมพ์ออกจากระบบ 

2) การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Kotchasan Framework, Bootstrap framework เชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล MySQL 

3) ระบบการแจ้งเตือน Line Notify ออกรหัส Token ส าหรับแจ้งเตือนแต่ละผู้รับบริการ 
 
3. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อน าระบบการส่งรายงานผลวิเคราะห์ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

- มาใช้งานช่วยให้การปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูงขึ้น สะดวก รวดเร็วฉับไวมากขึ้น 
- ง่ายต่อการจุดเก็บและสืบค้น 
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
- สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 
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การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์กัญชาในของกลาง  
โดยวิธี Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) 

Identification of Cannabis in seized materials 
by Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) 

 
ที่ปรึกษาโครงการ : นายวรศักดิ์ อินทร์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
        ผู้วิจัย :    นางวราภรณ์ ปุ๊กกระโทก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                  นายดี อาพัดนอก  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
                  น.ส.พรสถิต มีสถิต เภสัชกรช านาญการ 

    น.ส.นปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

โทรศัพท์/โทรสาร  044-346005 – 13 / 044-346018    
email : waraporn.pu@dmsc.mail.go.th 

 
บทคัดย่อ 

 กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีสารส าคัญ 2 ชนิด คือ Tetrahydrocannabinol และ 
Cannabidiol  การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์กัญชา เดิมใช้วิธี Thin Layer Chromatography ซึ่งใช้เวลานาน
ในการเตรียมสารมาตรฐาน สารละลายตัวอย่าง  และสารละลายเคมี   มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้สารเคมีหลาย
ชนิด ในการตรวจจะตรวจได้ครั้งละ 2 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการเตรียมสารมาตรฐาน
และตัวอย่างเพ่ือลดเวลา ขั้นตอนและสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ โดยทดลองในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับการตรวจวิเคราะห์สารมาตรฐาน ข้อมูลระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างและข้อมูลจ านวนสารเคมี ผล
จากการเปลี่ยนวิธีการตรวจวิเคราะห์ท าให้ระยะเวลาการเตรียมสารมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างลดลง ใช้
สารเคมีลดลงเหลือเพียง 1 ชนิด คือ Methanol Pesticide ปริมาณเพียง 0.5 มิลลิลิตร ท าให้เตรียมตัวอย่าง
ง่ายขึ้น รวดเร็ว ลดเวลาในการท างาน เนื่องจากตรวจได้ครั้งละ 8 ตัวอย่าง รวมถึงผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือโดย
การใช้เครื่องมือขั้นสูง ดังนั้นวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้จึงมีความสามารถเพียงพอในการใช้ตรวจสอบเอกลักษณ์กัญชา
ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ต่อไป เช่น ความจ าเพาะ ความไว เป็นต้น เ พ่ือให้ได้วิธีที่
สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในกัญชาเพ่ือรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศต่อไป 
 
ค าส าคัญ : สารเสพติด,กัญชา 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มีสารส าคัญ หลายชนิด เช่น Tetrahydrocannabinol 

(THC) และ Canabidiol  (CBD) เป็นต้น  ส่วนของพืชที่นิยมน ามาเสพคือ กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และ ช่อของเกสร
ตัวเมีย การตรวจสาร THC ในพืชกัญชา ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ใช้เทคนิค 
Thin-layer chromatography (TLC) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของสารได้ดี แต่มีข้อเสีย คือ 
ต้องมีการสกัดพืชกัญชา และเตรียมสาร Mobile phase ด้วยตัวท าละลายหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้
วิเคราะห์  และใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์นาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจ
พิสูจน์พืชกัญชาให้ได้ทันสถานการณ์ รวดเร็ว และปลอดภัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึง
พัฒนาวิธีตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์พืชกัญชา  ด้วยเทคนิค Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-
MS) ตรวจสารที่สนใจโดยเปรียบเทียบกับ Finger print ของเลขมวล (mass number) เป็นวิธีที่ใช้สารเคมี
น้อย ปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์ และรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์  เพ่ือรองรับการให้บริการตรวจ
พิสูจน์กัญชาให้ทันสถานการณ์ต่อไป 
 
2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 
เครื่องมือและสภาวะเครื่อง 

2.1 เครื่อง  Gas Chromatograph Mass Spectrometer Agilent 6890N/5973 inert 
2.2 Column  Capillary HP-5MS 0.25 mm x 30m x 0.25 micron (Agilent) 
2.3 Carriergas  Helium 
2.4 Injection Mode Splitties Volume 1 microliters  
2.5 Temperature 

Injector port 220 c   Oven 120 c hold for 3 min 
Rising by 30 c/min to 25 c, hold for 6.5 min  

     Rising by 30 c/min to 280 c, hold for 4 min  
     Total time  18.83 min  
2.6 Detector  Mass Selective Detector  

 Ionisation mode  Electron impact 
Acquistion mode  Selected Ion 
Solvent Delay   3.5 min 
Ions/Dwell  time  9-Carboxy-THC                    9-Carboxy-THC-d3 

     313.5 / 100   316.5 / 100 
     357.4 / 100   360.4 / 100 
     372.4 / 100   375.4 / 100  
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การเตรียมสารมาตรฐานทดสอบ 

ชั่งสารมาตรฐาน Cannabis Sample ที่ทราบความเข้มข้น แล้วน ามาสกัดด้วย Methanol ให้ได้
ความเข้มข้นของ THC 1 mg/ml  แล้วเจือจางด้วย Methanol ให้มีความเข้มข้นของ THC 100 g/ml  เจือ
จางสารละลายที่ได้ด้วย Methanol ให้ได้ความเข้มข้น 20 , 30 , 40 , 50 และ 100 ng/ml ทดสอบโดยฉีด
สารละลายมาตรฐานความเข้มข้น  100 ng/ml  ซ้ า  6  ครั้ง  (n=6) น าค่า Response  ของสาร Cannabis 
Sample  มาค านวณหาขีดจ ากัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ  (Limit of Detection, LOD)   
 

ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ 

TLC GC-MS 
รายละเอียดการวิเคราะห์  ระยะเวลาที่ใช้  

(วัน) 
รายละเอียดการวิเคราะห์  ระยะเวลาที่ใช ้

(วัน) 
การสกัด
ตัวอย่าง  

สารเคมีที่ใช้ Methanol  และ
เตรียม TLC Plat, Spot  
Plate 

1 สารเคมีที่ใช้ Methanol และ
เตรียมใส่ขวดเพื่อน าไปฉีดเข้า
เครื่อง 

 

การตรวจ
วิเคราะห์  

- เตรียม Mobile phase 
สารเคมีที่ใช้  Benzene, 
Hexane, Diethylamine, 
Petroleum ether 

-  แช่ TLC Plate 
-  Spray TLC Plate  
-  บันทึกภาพ TLC 

Plate  
ตรวจได้คราวละ 2 ตัวอย่าง  

4 ฉีดเข้าเคร่ือง ตรวจได้คราวละ
อย่างน้อย 8 ตัวอย่าง  

          
 
 
 
 
        1 

การแปรผลและ
สรุปผลการ
วิเคราะห์  

อ่านต าแหน่งและสีของ spot 
เทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งต้อง
อาศัยความช านาญของผู้
วิเคราะห์  

1 ใช้โปรแกรมประมวลผล โดย
การเปรียบเทียบ Fingerprint 
ของเลขมวล (Mass Number) 
ของสารตัวอย่าง กับข้อมูลที่มี
อยู่ 

รวมระยะเวลา  
 

6 
 

1 

 
3. ผลการวิจัย (Results) 

การตรวจเอกลักษณ์พืชกัญชาด้วยวิธี GC-MS เป็นวิธีที่มีข้ันตอนในการสกัดตัวอย่าง น้อยกว่าวิธี TLC 
และใช้สารเคมีน้อยกว่าวิธี TLC 
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผู้วิเคราะห์มีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากสารเคมีที่ใช้น้อยลง และใช้
ระยะเวลาวิเคราะห์สั้นลง จาก 6 วัน เหลือ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีความแม่นย าในการแปรผลการตรวจวิเคราะห์   
อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาไปเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือรองรับการตรวจวิเคราะห์พืชกัญชาที่ใช้
ในทางการแพทย์ต่อไป  

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการยาและเครื่องส าอางและห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ทุกท่านทีใ่ห้
ข้อมูลต่างๆ ที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย ขอขอบพระคุณ นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ที่ให้ความส าคัญและอนุเคราะห์งบประมาณ จนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
6. เอกสารอ้างอิง 

1) United Nations Office on Drugs and Crime, Recommended methods for the 
identification and analysis of cannabis and cannabis products , Manual for use by 
national drug analysis laboratories. United Nations, New York, 2009 . 

2) Moffat A.C., Clark’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and 
postmortem material. The Pharmaceutical Press, London, 2011.  
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การพัฒนาและการใช้งานต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยออนไลน์ 

 
         ภก.สันติ นิ่มน้อย เภสัชกรช านาญการ 

ส านักยาและวัตถุเสพติด 
                                             
 

บทคัดย่อ 
 ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) เป็นต าราที่มีข้อมูลของ
ข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพร ที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย และได้จัดพิมพ์เป็นรูปแบบต ารา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  
แต่เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีช่องทาง รูปแบบ การติดต่อสื่อสาร การ
เผย  แพร่ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ สามารถท า
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐบาลควรพัฒนาสู่การบริการประชาชนในรูปแบบ
ทีท่ันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา THP Application ในระบบเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
 
ค าส าคัญ : Thai Herbal Pharmacopoeia, THP Application 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) เป็นต ารายาที่ได้มีการ
ด าเนินการและจัดพิมพ์เล่มแรกในปี ค.ศ. 1989 และ ฉบับปัจจุบันปี ค.ศ. 2018 โดยกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ THP เป็นต ารายาที่รวบรวมข้อก าหนดและข้อมูลอื่นๆเช่น ด้านความปลอดภัยและการใช้ยา ส าหรับ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแต่ละชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งเป็น
ต ารายามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา  แต่เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีช่องทาง รูปแบบ การติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ สามารถท าได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐบาลควรพัฒนาสู่การบริการประชาชนในรูปแบบที่ทันสมัย 
ซึ่งจะส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา THP Application ในระบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ งจะท าให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
 
2. วิธีการศึกษา 

การพัฒนา THP Application ในระบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบการท างานของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Thai Herbal 
Pharmacopoeia โดยค านึงถึงการรองรับงานบริการประชาชน พร้อมทั้งวางโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา 

2.2 ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบการน าเสนอข้อมูลของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
(user interface) ให้สวยงาม ทันสมัย สามารถสื่อภาพลักษณ์ท่ีดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์ข้อมูล
สารสนเทศและภารกิจ ของหน่วยงาน  

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานของระบบ  
2.4 พัฒนาระบบรายงาน System Logs เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์

แต่ละช่วงเวลา   
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหาต ารายา และสามารถจัดการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็น Multimedia, Image, Text, Sound, Video Streaming หรือ Link ทั้งภายในและภายนอก 
Web Page  

2.6 พัฒนาระบบสมาชิก (Member) ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกในการเข้าใช้งานส่วนต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง  

2.7 พัฒนาช่องทางเพ่ือรองรับ Social Network ให้สามารถเชื่อมโยงข้อความจาก Social Network 
ต่างๆ 

2.8 พัฒนา Application การใช้งานเว็บไซต์บนเครื่อง Mobile device ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Android   
 

3. ผลการศึกษา 
 จากการพัฒนา THP Application ในระบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล THP ตาม 
website และ mobile application ดังตัวอย่างแสดง    
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 THP Application ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลใน THP ได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในเล่มดังกล่าวให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่วยราชการ เอกชน 
และประชาชน ซึ่งข้อมูลใน THP เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนต ารับยา สนับสนุน
ธุรกิจการส่งออกยาสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน  และส าหรับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้การพัฒนาเรื่องดังกล่าว
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเอกสาร หนังสือหรือต าราอ่ืนๆ เพื่อความคล่องตัวในการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าในยุกต์ดิจิตอลปัจจุบัน 
 
คู่มือการสมัครและใช้งานต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยบนเวปไซต์ (คอมพิวเตอร์) 

1. ท าการเปิดโปรแกรม Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari หรือ Internet 
Explorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป เพ่ือเข้าใช้งานต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยบนเวปไซต์ 

2. พิมพ์ URL https://bdn.go.th/thp/ 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอแรกของต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้
เลือก สมัครสมาชิก ถ้าเคยสมัครสมาชิกแล้ว ให้เลือก เข้าสู่ระบบ

 
 

 
 
 

4. เมื่อกดปุ่ม สมัครสมาชิก แล้วจะข้ึนหน้าจอให้ผู้สมัครสมาชิกกรอกข้อมูลต่างๆ  
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5. ในส่วนของการตั้งรหัสผ่านให้ดูเงื่อนไขการตั้งรหัสของระบบ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท า
เครื่องหมายถูกที่ ฉันยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ฉันไม่ใช่
โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วกด ลงทะเบียน 

 
 

 
 

6. เมื่อกด ลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะข้ึนข้อความบอกว่า สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วและให้ผู้สมัครไป
ยืนยันการสมัครสมาชิกใน e-mail ที่ได้สมัครเอาไว้ 
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7. ผู้สมัครไปตรวจสอบ e-mail ที่ได้สมัครเอาไว้และคลิ๊ก link ที่ระบบส่งมาให้เพ่ือยืนยันการสมัคร

สมาชิก 

 
 
 
 

8. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถน า E-mail ที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ Login 
เข้าสู่ระบบได้ทันที 
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9. เมื่อ Login เข้าไปแล้วก็สามารถค้นหาสมุนไพรที่ต้องการและเนื้อหาต่างๆ ได้ที่ส่วน เมนูด้านซ้ายมือ

 
 
 
 

 
10. นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการโดยพิมพ์ค าค้นหาในกล่องค้นหาได้ 
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ระบบจะขึ้นผลการค้นหาในเนื้อหาที่ต้องการให้ ผู้ใช้งานสามารถ Click ที่ Link ไปเนื้อหาที่ต้องการได้ 
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11. เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้งานสามารถ Logout ออกจากระบบทางเมนูได้ 

 
 

 
 
 
คู่มือการสมัครและใช้งาน Application ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยบน Play Store (Android) และ 
App Store (iOS) 

1. ท าการเปิด Play Store หรือ App Store ในมือถือระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS  
ค้นหา Application Thai Herbal Pharmacopoeia โดยพิมพ์ชื่อ Thai Herbal ลงไปในช่องค้นหา 
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2. เมื่อเห็น Application Thai Herbal Pharmacopoeia กดเลือกเพ่ือดูรายละเอียด และกด 

Install/GET 
 
                                Play Store                          App Store 

        
 
 

3. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ลองเปิด Application ระบบจะแสดงหน้าแรกของต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย กด บัญชีผู้ใช้ 
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4. เมื่อกดเมนู บัญชีผู้ใช้ แล้วจะขึ้นหน้าเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้เลือก สมัคร

สมาชิก ถ้าเคยสมัครสมาชิกแล้ว ให้เลือก เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

 
 

5. ในหน้าสมัครสมาชิก ให้ผู้สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลต่างๆ 
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6. ในส่วนของการตั้งรหัสผ่านให้ดูเงื่อนไขการตั้งรหัสของระบบ โดยเงื่อนไขการตั้งรหัสจะเป็นไปตาม
เงื่อนไข 
- การตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
- รหัสผ่านจะต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น (a-z, A-Z, 0-9) 
- รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรเล็กและตัวอักษรใหญ่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร (a-z, A-Z) 
- รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร (0-9) 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท าเครื่องหมายถูกที่  
ฉันยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วกด ลงทะเบียน 

 
 

7. เมื่อกด ลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะข้ึนข้อความบอกว่า สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วและให้ผู้สมัครไป
ยืนยันการสมัครสมาชิกใน e-mail ที่ได้สมัครเอาไว้ 
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8. ผู้สมัครไปตรวจสอบ e-mail ที่ได้สมัครเอาไว้และคลิ๊ก link ที่ระบบส่งมาให้เพ่ือยืนยันการสมัคร

สมาชิก 

 
 

 
 

 
 

9. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถน า E-mail ที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ Login 
เข้าสู่ระบบได้ทันที 
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10. เมื่อ Login เข้าไปแล้วก็สามารถค้นหาสมุนไพรที่ต้องการและเนื้อหาต่างๆ ได้ที่ เมนูขวาบน 

                    
 

 

11. นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการโดยกดปุ่มแว่นขยายและพิมพ์ค าค้นหาในฟอร์ม
การค้นหาได้ โดยระบบจะขึ้นผลการค้นหาในเนื้อหาที่ต้องการให้ ผู้ใช้งานสามารถ Click ที ่Link ไป
เนื้อหาที่ต้องการได้ 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอเวอร์ชั่น 2 
(Development of  Magnetic Resonance Imaging Application Version II) 

 
นางสาวอริณญา  พงศธรพิศุทธิ*์ และนายอภิชนันท์  คงธนะ 

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 02 951 0000 ต่อ 99663   อีเมล : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

 
บทคัดย่อ 

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทส าคัญ คือ 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้มีคุณภาพต่อการรักษาและวินิจฉัยโรค 
เครื่องมือแพทย์ที่ส าคัญในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ เครื่องเอ็มอาร์ไอ ควรมีการดูแลและควบคุมคุณภาพ เนื่องจาก
การท างานของเครื่องจะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงและมีราคาแพง  เมื่อใช้งานระยะหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กอาจท าให้เครื่องมีการท างานผิดพลาด  ส านักรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอที่มีในสถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพตาม
ข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2558 การด าเนินงานได้
เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย (android) 
คือ App Inventor II  และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Lenovo รุ่น A7000 มีระบบปฏิบัติการแอนดรอย 5.0 ใน
การทดสอบแอพพลิเคชั่น ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเพ่ิมในส่วนของการแสดงค่ามาตรฐานและ
การแสดงค่าการดูดกลืนพลังงานจ าเพาะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากแต่ละเครื่องเอ็มอาร์ไอจ าแนกตาม
บริษัทผู้ผลิตและความแรงของสนามแม่เหล็ก  โดยทดสอบกับโทรศัพท์ยี่ห้อ Huawei รุ่น P30 Lite 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 9.0 ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนการออกแบบหน้าตาติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน (User Interface) ส่วนข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อสถานที่ ชื่อเครื่องเอ็มอาร์ไอ รุ่น วันที่ตรวจสอบ และ
ส่วนข้อมูลการตรวจสอบที่สามารถค านวณค่าผลการตรวจสอบในแต่ละหัวข้อการตรวจสอบ โดยได้ทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอจ านวน 20 เครื่อง พบว่าค่าที่ค านวณได้จาก
แอพพลิเคชั่นตามหัวข้อการตรวจสอบมีค่าตรงกับที่ค านวณด้วยโปรแกรม Microsolf excel  การน า
แอพพลิเคชั่นนี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเพ่ือใช้ค านวณข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพประจ าปีตามข้อก าหนดฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท าให้
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (DMSC 4.0) 
 

ค าส าคัญ :  MRI, Application, QC 
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1. บทน า 
ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทส าคัญ คือ 

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้มีคุณภาพต่อการรักษาและวินิจฉัยโรค 
เครื่องมือแพทย์ที่ส าคัญในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ เครื่องเอ็มอาร์ไอ ควรมีการดูแลและควบคุมคุณภาพ เนื่องจาก
การท างานของเครื่องจะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงและมีราคาแพง  เมื่อใช้งานระยะหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กอาจท าให้เครื่องมีการท างานผิดพลาด  ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอที่มีใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  
 ในปีงบประมาณ 2560 ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอโดย
วิธีการตรวจสอบจะยึดตามข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 
2558 ซึ่งมีหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ Geometric Accuracy, High Contrast Spatial 
Resolution, Slice Thickness Accuracy, Slice Position, Percent Image Uniformity, Low Contrast 
Detectability, Percent Image Ghosting, Signal to Noise Ratio และ Control Access Area  เ พ่ือให้
การท างานตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อย ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเพ่ิมในส่วนของการแสดงค่ามาตรฐานและการแสดงค่าการดูดกลืนพลังงาน
จ าเพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแต่ละเครื่องเอ็มอาร์ไอจ าแนกตามบริษัทผู้ผลิตและความแรงของ
สนามแม่เหล็ก และทดสอบการใช้งานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ 
 
2. วัสดุและวิธีการ 
วัสดุ 
1. เครื่องเอ็มอาร์ไอ จ านวน 20 เครื่อง  
2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่มีโปรแกรม App Inventor II ซึ่งโปรแกรมมีลักษณะ 

ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โปรแกรม App Inventor II 
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3. โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Lenovo รุ่น A7000  ระบบแอนดรอย 5.0 และ Huawei รุ่น P30 
Lite ระบบแอนดรอย 9.0 ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Lenovo รุ่น A7000 และ Huawei รุ่น P30 Lite   
 

4. สายเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์แบบ USB 
 

วิธีการ 
1. ศึกษาและค้นคว้าการใช้โปรแกรม App Inventor II 
2. ออกแบบหน้าแอพพิลเคชั่นได้แก่ หน้าแรกที่มีส่วนเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ส่วนเชื่อมโยงไป facebook ส านักฯ,  หน้าลิขสิทธิ์ และหน้าข้อมูลการตรวจสอบเครื่องเอ็มอาร์ไอ 
3. พัฒนาในส่วนการค านวณ การบันทึก การแก้ไข การ
ค้นหา และทดสอบการท างานของแอพพลิ เคชั่นโดยท าบน
คอมพิวเตอร์  
4. ติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Lenovo รุ่น 
A7000 และ Huawei รุ่น P30 Lite จะแสดงไอคอนดังภาพที่ 3 
5. ทดสอบแอพพลิเคชั่นโดยป้อนข้อมูลตรวจสอบเครื่องเอ็ม
อาร์ไอจ านวน 20 เครื่อง (โดยทดสอบพร้อมการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ) 
6. วิเคราะห์และประเมินผล 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แสดงไอคอนแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 
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ผลการทดสอบแอพพลิเคชั่น 
 

1. เมื่อเปิดหน้าแรกของแอพพลิเคชั่นจะแสดงดังภาพที่ 4 ประกอบด้วยปุ่ม START เพ่ือเริ่มต้นป้อน
ข้อมูลการตรวจสอบ,  EXIT จบการท างานของแอพพลิเคชั่น, About Application เกี่ยวกับ
แอพพลิเคชั่น, BRMD Website ปุ่มเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และ BRMD 
Facebook เฟสบุคส านักฯ  

2. เมื่อกดปุ่ม About Application จะแสดงหน้าลิขสิทธิ์ ดังภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพที่ 4  หน้าแรกแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา            ภาพที่ 5  แสดงหน้าลิขสิทธิ์แอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 
 

3. หน้าลิขสิทธิ์ เมื่อกดปุ่ม BACK กลับไปจะไปยังหน้าแรก ในหน้าแรกกดปุ่ม START เพ่ือเริ่มต้นท างาน
และทดลองป้อนข้อมูลการตรวจสอบแสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  แสดงหน้าป้อนข้อมูลการตรวจสอบ 
4. ทดสอบเมนู Standard เพ่ือดูค่ามาตรฐานตามข้อก าหนด3 และเมนู SAR เพ่ือเข้าดูหน้าพลังงาน

ดูดกลืนจ าเพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องเอ็มอาร์ไอของแต่ละบริษัท ดังภาพที่ 7  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าเมนูเพ่ือเข้าดูค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ยอมรับ และ 
                                 หน้าพลังงานดูดกลืนจ าเพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องเอ็มอาร์ไอของ 
                                 แต่ละบริษัท 
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5. เมื่อทวนสอบผลการค านวณในหัวข้อแต่ละหัวข้อของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอด้วย
โปรแกรม Microsoft excel พบว่า การค านวณจากแอพพลิเคชั่นได้เท่ากับการค านวณจากโปรแกรม 
Microsoft excel 

 

3. อภิปรายและสรุปผล 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นเมื่อทดสอบเทียบการค านวณกับค่าที่ค านวณได้จาก Microsoft excel พบว่า

ไม่มีความผิดพลาด และสามารถใช้งานได้ลื่นไหลดี ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแล้วสามารถ
ท างานได้ทันที แต่ใช้ได้ส าหรับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยเท่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ส าหรับการใช้งานท า
ได้สะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์
ไอได้เกือบครึ่งชั่วโมง ทั้งยังสามารถตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (DMSC 4.0) 

 ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจ าของโทรศัพท์มือถือ หากมีการลบและ
ติดตั้งโปรแกรมใหม่ประวัติข้อมูลที่จัดเก็บก็จะถูกลบออกหมด เพ่ือรักษาข้อมูลและเป็นความลั บของ
ผู้รับบริการหรือลูกค้า จึงไม่ได้พัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลแบบ online ได้  ถ้าต้องการให้สามารถเก็บข้อมูล
ผ่าน online ได้ แนะน าให้พัฒนาโดยใช้ระบบบน cloud แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

แอพพลิเคชั่นนี้ใช้ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ ซึ่งเป้าหมายต่อไปจะมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้นี้ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ 
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การศึกษาประสิทธิภาพระหว่าง MSRV และ SS agar ในการค้นหาเชื้อ  
Salmonella spp. จาก Rectal swab 

Study of efficacy between MSRV and SS agar to recovery Salmonella spp.  
from rectal swab 

 
ชื่อผู้วิจัย: ธิดาวรรณ เจริญสุข1*, ดารณี  นุตาลัย1, อัญชลี  เขมโชคนที1, อัญชลี หอมแก้ว1,  

เกรียงศักดิ์  มีพันธ์1, ชนิกา แม้นจันทรารัตน์1, ชะญานิษฐ์ พุทธานุ1, อรวรรณ เหลี่ยมมงคลกุล1,  
ศศิธร ปรียานนท์1  

1หน่วยงาน ห้องจุลชีววิทยา ฝา่ยชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์: 02-244 3132     Email: thidawanc@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแยกเชื้อซัลโมเนลลาจาก rectal swab ในงานประจ าวันโดยใช้ Modified 
Semi - solid Rappaport - Vassiliadis agar (MSRV) ในปัจจุบันพบว่า มีความไวในการแยกเชื้อได้มากกว่า
การใช้เพียง SS agar เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีข้อสงสัยว่า MSRV สามารถ recover Salmonella ได้ทุก 
serogroup หรือไม ่ เนื่องจาก ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการสามารถตรวจพบเชื้อ Salmonella ในเพียงบาง 
serogroup เท่านั้นที่พบบ่อย เช่น Salmonella serogroup B, serogroup E แต่บาง serogroup ตรวจพบ
ได้น้อยมาก เช่น serogroup D เป็นต้น ประกอบกับ MSRV นั้นอาจมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถแยกหาเชื้อซัล
โมเนลลาที่ไม่เคลื่อนที่ได้ และอาจมีผลกระทบต่อการเพาะเชื้อ Salmonella Typhi และ Salmonella 
Paratyphi A ท าให้ตรวจไม่พบในงานประจ าด้วยหรือไม่ ผู้วิจัยจึงด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระหว่าง 
MSRV และ SS agar ด้วยเชื้อ Salmonella O serogroup B, serogroup C, serogroup D, serogroup E 
และ serogroup G โดยการทดลองที่หนึ่ง ท าการถ่ายเชื้อเป้าหมายและตัวอย่างของ rectal swabs ที่ถูกปรับ
ความขุ่นให้เป็น 0.5 McFarland  เรียบร้อยแล้ว ถ่ายเชื้อลงใน Buffer Peptone Water (BPW) ในอัตราส่วน 
1:1 น าไปบ่มเพาะที่ 35 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 16-18 ชั่วโมงจึงน าไปจ าแนกบน Selective media ทั้ง 2 
ชนิด การทดลองที่สอง ตรวจสอบความไวในการตรวจจับปริมาณเชื้อซัลโมเนลลาแต่ละชนิดแบบ ten-fold 
dilution ก่อนจะน าไปถ่ายเชื้อลงใน BPW ที่มี rectal swab ในอัตราส่วน 1:1 อีกครั้ง เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดของ
วิธีการตรวจวิเคราะห์หรือผลข้างเคียงของอาหารเลี้ยงเชื้อ MSRV ที่ไม่สามารถท าให้เชื้อซัลโมเนลลาบางตัวไม่
สามารถเจริญได้ดี เมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ หรือไม่ ผลการทดลองท่ีสองสามารถสรุปได้ว่า MSRV สามารถค้นเจอ
เชื้อซัลโมเนลลาในปริมาณน้อยๆ ได้ดีกว่า SS agar ในทุก Serogrup ที่ทดสอบ แต่พบว่าหากเป็น Salmonella 
O serogroup B จะสามารถค้นเจอเชื้อได้แม้จะมีเชื้อแค่เพียง 1 cfu/ml จากอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ชนิด และ
ใน Salmonella O serogroup C, serogroup D, serogroup E และ serogroup G จะเริ่มค้นเจอเชื้อได้เมื่อ
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ทารกและคนแก่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากเชื้อประจ าถิ่นในล าไส้เปลี่ยนไป หรือกรณีผู้ป่วยหลังจากการ
ผ่าตัดหรือกินยาลดกรด มีโรคประจ าตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน, มะเร็ง, โรคไขข้อ, โรคเลือด, ติดเชื้อเอชไอวี 
หรือแม้แตก่ารได้รับยาสเตียรอยด์, โรคที่มีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ, นิ่วในถุงน้ าดีหรือมีเส้นเลือดแข็ง
(atherosclerosis) มี prosthetic devicesviii นอกจากนี้ จ านวนเชื้อโรคที่กินเข้าไป ยังมีความสัมพันธ์กับ
ระยะฟักตัวอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค จากการศึกษาในอาสาสมัครที่แข็งแรงดีพบว่าต้องการ
เชื้อจ านวน 105-1010 ตัวจึงจะท าให้เกิดโรค ix แต่เชื้อเพียง1,000-1,000,000 ตัวก็ท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน
โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ จ านวนเชื้อที่น้อยกว่านี้ก็สามารถท าให้เกิดโรคได้ 

ส าหรับการจ าแนกเชื้อ Salmonella หลังจากตรวจระบุตัวเชื้อแล้ว ห้องปฏิบัติการยังทดสอบด้วยวิธี 
agglutination โดยอาศั ย  O-(somatic) antigen แบ่ ง เป็ น  serogroups ต่ า งๆ  ตามแบบ ด้ั ง เดิ มของ 
Kauffmann-White ซึ่งจะรายงานผลเป็น serogroups ต่าง ๆ ตั้งแต่ A, B, C, D, E, F, G, H และ I แต่ในบาง
แห่งอาจมี Antisera ส าหรับจ าแนกเชื้อ Salmonella เพียง serogroup  A, B, C1, C2, D และ E ซึ่งพอจะ
ครอบคลุม เชื้อ salmonella ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในคนและสัตว์เลือดอุ่นได้ถึงร้อยละ 99 การรายงาน
แบบนี้จะไม่ทราบชื่อเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค เพราะบอกเพียงว่าเชื้อที่แยกได้อยู่ในกลุ่มใดเท่านั้น ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มมีเชื้ออีกหลายตัว หากต้องการแยกสปีชีส์ ต้องส่งไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือท าการแยกชนิดต่อไป
เพ่ือประโยชน์ทางระบาดวิทยาต่อไป 
   การตรวจหาเชื้อ Salmonella ในห้องปฏิบัติการมีหลายวิธี ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวิธี Conventional 
method โดยการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด selective ขึ้นหลายชนิดเพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความจ าเพาะและความไวในการตรวจพบเชื้อสูง WHO National Salmonella and Shigella 
Center (NSSC) หรือ ศูนย์ทดสอบยืนยันเชื้อซัลโมเนลลาและชิกเกลลาแห่งชาติ แนะน าให้ใช้การตรวจหา 
Salmonella ในอุจจาระปัจจุบันคือ MSRV แม้ว่าอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้จะมีอายุสั้น มีความแปรปรวนในการ
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เตรียม และข้อจ ากัดเฉพาะการตรวจ motile Salmonella โดยมีรายงานว่า Salmonella Typhi และ 
Salmonella Paratyphi A ไม่สามารถถูกตรวจพบโดยวิธีนี้ก็ตาม  

 
รูปที่ 2 สถิติผลการพบเชื้อ Salmonella จากระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวชิระ 5 ปีย้อนหลัง 

(พ.ศ.2557-2561) 
จากสถานการณ์ทั่วโลก เมื่อท าการศึกษาย้อนหลังพบว่า เชื้อ Salmonella ที่พบบ่อยจากระบบ

ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวชิระ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557 -2561) อันดับ 1 เป็น Salmonella group B 
รองลงมาเป็น Salmonella group E,  และ Salmonella group C1 กับ C2 ในขณะที่ Salmonella group 
อ่ืนๆ มีการรายงานน้อย ซึ่งเป็นข้อค าถามที่คณะผู้วิจัยสงสัยว่า กระบวนการตรวจของห้องปฏิบัติการรวมทั้ง
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้สามารถท่ีจะ Recover เชื้อ Salmonella ได้ทุก Serogroup หรือไม ่

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของวิธีการตรวจวิเคราะห์ระหว่างอาหารเลี้ยงเชื้อ Modified Semi 

- solid Rappaport - Vassiliadis agar (MSRV) และ Salmonella Shigella agar (SS) ต่อการค้นเจอเชื้อซัล
โมเนลลาบางตัวทีไ่ม่สามารถเจริญได้ดี เมื่อเทียบเชื้อซัลโมเนลลากับกลุ่มต่างๆ 
2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 
2.1 ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย 

การศึกษาครั้งนี้ได้เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 5 สายพันธุ์ประกอบด้วย เชื้อ Salmonella 
serogroup B จ านวน 1 สายพันธุ์, Salmonella serogroup D จ านวน 2 สายพันธุ์, Salmonella serogroup 
E จ านวน 1 สายพันธุ์ และ Salmonella serogroup E จ านวน 1 สายพันธุ์ 

เชื้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผ่านการตรวจยืนยันระบุตัวเชื้อด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชีวเคมี (Biochemical 
test), วิเคราะห์โปรตีนจากโคโลนีของเชื้อด้วยวิธี Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization mass 
spectrometry ซึ่งเป็นการตรึงโปรตีนหรือเปปไทด์กับผลึกของ matrix (crystalline matrix) และยิงแสง
เลเซอร์ลงบนตัวอย่างโปรตีนให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนแล้วเคลื่อนที่ไปตามท่อสุญญากาศที่มีสนามไฟฟ้า 
(Time-of-flight (TOF) จากน้ันท าการทดสอบด้วยวิธี  agglutination โดย อาศัย O-(somatic) antigen 
แบ่งเป็น serogroups A-I  
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2.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

 
การวิเคราะห์ผล 
ส าหรับการทดสอบ recovery จะพิจารณาจากเปอร์เวนต์ของผลที่สอดคล้องกัน (Concordant) และ

ความสามารถในการตรวจพบเชื้อที่มี intensity น้อยที่สุดของ MSRV และ SS agar 
 
3. ผลการวิจัย (Results) 
ผลการคัดกรองอุจจาระที่ไม่มีเชื้อ Salmonella 

 อุจจาระที่น ามาใช้เป็น Background ในการทดสอบนี้ ได้ผ่านการศึกษาแล้วด้วยวิธี Conventional 
method ไม่พบเชื้อ Salmonella  
 

Black dot colony 
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ผลการตรวจหา Lower Limit of detection (LODs) ของเชื้อ Salmonella ในอุจจาระ เปรียบเทียบ
ระหว่างอาหารเลี้ยงเชื้อ MSRV และ SS agar 
           จากผลการทดสอบ LODs ท าให้สามารถสรุปได้ว่า Salmonella serogroup ที่ต่างกันและ 
intensity  ของเชื้อที่ไม่เท่ากันมีผลต่อความสามารถในการตรวจพบ Salmonella  โดยใช้ MSRV และ SS 
agar ได้แตกต่างกัน  ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องของการตรวจพบเชื้อ Salmonella serogroup ต่างๆ 
ของMSRV และ SS agar โดย เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้อง (concordance) ของการตรวจ  Salmonella O 
serogroup B, serogroup D, serogroup E, serogroup G เท่ากับ 100%, 81.25%, 62.5% และ62.5% 
ตามล าดับ  ส าหรับการตรวจพบเชื้อโดย MSRV และ SS agar นั้น  ส าหรับ เชื้อ Salmonella O serogroup 
B ทั้ง MSRV และ SS agar สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ intensity เท่ากับ 5x100 CFU/ml ส าหรับ Salmonella 
O serogroup D นั้น MSRV สามารถตรวจพบ ได้ที่ intensity เท่ากับ 5x101 CFU/ml  ต่างกับ SS agar ที่
ตรวจพบที่ 5x102 CFU/ml ส าหรับ Salmonella O serogroup E MSRV สามารถตรวจพบ ได้ที่ intensity 
เท่ากับ 5x103 CFU/ml  ต่างกับ SS agar ที่ตรวจพบที่ 5x102 CFU/ml ส าหรับ Salmonella O serogroup 
G MSRV สามารถตรวจพบ ได้ที่ intensity เท่ากับ 5x101 CFU/ml  ต่างกับ SS agar ที่ตรวจพบที่ 5x103 
CFU/ml 
 
 
ผลการทดสอบ Lower Limit of detection (LODs) ของวิธี  
Table 1. Methodology to detect Salmonella from Buffer Peptone Water (BPW) 

Strain CFU/ml MSRV--->SS agar SS agar only conclusion 
Salmonella group B 5x100 + + concordant 
  5x101 + + concordant 
  5x102 + + concordant 
  5x103 + + concordant 
  5x104 + + concordant 
  5x105 + + concordant 
  5x106 + + concordant 
  5x107 + + concordant 
Salmonella group D (strain 1) 5x100 - - concordant 
  5x101 + + concordant 
  5x102 + + concordant 
  5x103 + + concordant 
  5x104 + + concordant 
  5x105 + + concordant 
  5x106 + + concordant 
  5x107 + + concordant 
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Salmonella group D (strain 2) 5x100 - -  concordant 
  5x101 + - discordant 
  5x102 + + concordant 
  5x103 + + concordant 
  5x104 + + concordant 
  5x105 + + concordant 
  5x106 + + concordant 
  5x107 + + concordant 
Salmonella group E 5x100 - -  concordant 
  5x101 - -  concordant 
  5x102 - + discordant 
  5x103 + + concordant 
  5x104 + + concordant 
  5x105 + + concordant 
  5x106 + + concordant 
  5x107 + + concordant 
Salmonella group G 5x100 - - concordant  
  5x101 + - discordant 
  5x102 + - discordant 
  5x103 + + concordant 
  5x104 + + concordant 
  5x105 + + concordant 
  5x106 + + concordant 
  5x107 + + concordant 

ประสิทธิภาพการคัดกรองเชื้อ Salmonella ในอุจจาระ ด้วย MSRV กับ SS  
 
4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองสรุปได้ว่าความสามารถในการตรวจพบ Salmonella  โดยใช้ MSRV และ SS agar  
นั้นขึ้นอยู่กับ serogroup ที่ต่างกันและ intensity ของเชื้อที่ไม่เท่ากัน โดย Salmonella บาง serogroup 
เช่น Salmonella O serogroup D, serogroup E และ serogroup G ต้องเก็บเชื้อให้ได้ปริมาณเชื้อมาก
ระดับหนึ่ง จึงจะท าให้สามารถตรวจพบเชื้อได้ใน MSRV และ SS agar  ดังนั้นการตรวจพบเชื้อ Salmonella 
ได้มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ จึงน าไปสู่กระบวนการให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งหน่วยงานได้ท าการอบรมเป็นประจ าทุกปี ซึ่งควรจะ
มีการสอดแทรกหรือเน้นย้ าถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทอุจจาระให้ถูกต้อง มีปริมาณเพียงพอและใช้  
Transport medium ให้ถูกประเภท  ส าหรับการตรวจเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจที่เป็นอุจจาระนั้นหากใช้ 
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MSRV ควบคู่กับการใช้ SS agar  จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการตรวจพบ Salmonella ได้หลากหลาย 
Serogroup มากขึ้น 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยจุลชีววิทยา หัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรค
กลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่สนับสนุนให้เกิด
การศึกษานี้ 
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ผลแลปด่วนฉับไว ทันใจผู้รับบริการ เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดเฮปาริน 
Quick results Instant service recipients When switching to the Heparin tube 

 
นายไพรัตน์ จ าบัวขาว 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม  
เลขที่ 392 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350  

โทร : 044-387108 ต่อ 113 มือถือ 087-0561140 E-mail : labbanluam@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดเดิมตรวจจาก Serum ที่เจาะโดยใช้หลอดเจาะเก็บโลหิตชนิด      

ไม่มีสารกันเลือดแข็ง พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด เนื่องจากต้องรอให้เลือดเข็งตัวและ
พบอุบัติการณ์ที่เครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดข้องบ่อยเนื่องจากการแข็งตัวของเลือดที่ไม่สมบรูณ์และยังถูกร้องเรียน
เนื่องจากได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ล่าช้า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลดระยะเวลารอคอย และ สามารถ
ออกผลการตรวจวิเคราะห์แลบด่วน งานเคมีคลินิกได้ในเวลาที่ก าหนด (≤ 45 นาที) โดยการน าหลอดเก็บโลหิต
ชนิด Li-Heparin tube มาใช้ในแลบด่วน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการตรวจวิเคราะห์แลบด่วน งานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ขั้นตอนการศึกษา (1) ระยะเวลาการรอคอยผลจากการตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมีคลินิกย้อนหลัง (2) น าหลอดเก็บโลหิตชนิด Li-Heparin tube มาใช้ (3) เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
ค าส าคัญ : หลอดเก็บโลหิต 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดเดิมตรวจจาก Serum ที่เจาะเก็บโดยใช้หลอดเจาะเก็บโลหิตชนิด
ไม่มีสารกันเลือดแข็งพบว่าการรายงานผลตรวจล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดเนื่องจากต้องรอให้เลือดแข็งตัวก่อน
และพบอุบัติการณ์ที่เครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดข้องบ่อยครั้งเนื่องจากการแข็งตัวของเลือดที่ไม่สมบูรณ์ จะเกิด
สาย fibrin เข้าไปอุดตันในตัวดูดเลือดและน้ ายาของเครื่องตรวจวิเคราะห์ (Probe) เนื่องจาก probe   มีขนาด
เล็กมาก ท าให้เครื่องตรวจขัดข้อง/หยุดท างาน/เสีย 
วัสดุและวิธีการ:  

การวิ จั ยนี้ เป็นการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ การ  (Action research) ศึกษาโดยเก็บข้ อมูลย้ อนหลั ง 
(Retrospective study) ของระยะเวลาการรอคอยผลจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจ ตรวจวิเคราะห์แลบด่วน งานเคมีคลินิก ณ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ทุกคนในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 



285DMSc R2R FORUM 2019

พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู

 
 

 
2. ผลการศึกษา  
 ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
ชนิดหลอดเจาะเก็บเลือด ชนิดไม่มสีารกันเลือดแข็ง 

Clotted blood (จุกแดง 4ml) 
ชนิดมีสารกันเลือดแข็งเฮปาริน 

Heparin blood (จุกเขียว 4 ml) 
ชนิดของสิ่งส่งตรวจ Serum Plasma 
ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 1ต.ค.2559 – 30 ก.ย.2560 1ต.ค.2560 – 30 ก.ย.2561 
เก็บข้อมูล  ระบบ LIS (Logins) ระบบ LIS (Logins) 
จ านวนผู้ป่วย(N) 59 ราย 130 ราย 
ระยะเวลาการรอคอย (TAT) (นาที) 
ระยะเวลาน้อยสุด-มากสุด (Min- Max) 20.00–92.00 นาที 10.00–43.00 นาที 
ค่าเฉลี่ย (mean ± SD)   34.28± 13.02 นาที 21.90± 7.39 นาที 
แบ่งกลุ่มระยะเวลาการรอคอย  
1. ในเวลาที่ก าหนด (ภายใน ≤ 45 นาที)  (50/59) 84.75 % (130/130) 100 % 
2. มากกว่าเวลาที่ก าหนด (46– 60 นาที) (8/59) 13.55 %  (0/0) 0 % 
3. มากกว่าเวลาที่ก าหนดเกิน (> 60 นาที)  (1/59) 1.70 %  (0/0) 0 % 
จ านวนครั้งท่ีเครื่องตรวจวิเคราะหข์ัดข้อง /เสีย    
เกิดสาย (fibrin Clot) ไปอุดตัน probe
เครื่องตรวจวเิคราะห์จากอุบัติการณ์ทั้งหมด 

 (8/22) 36.3% 
 

 (0/0) 0 % 
 

 

3. อภิปราย สรุป/ข้อเสนอแนะ  
สรุปจากการศึกษา  
การแก้ปัญหาผลการตรวจวิเคราะห์แลบด่วนล่าช้า โดยใช้หลอดเก็บโลหิตชนิดเฮปารีน พบว่าสามารถ

ออกผลการตรวจวิเคราะห์ได้ภายในเวลาที่ก าหนดได้ร้อยละ 100 และสามารถแก้ไขปัญหา เรื่องการขัดข้อง/
เสีย ได้ร้อยละ 100 

อภิปราย  
หลอดเก็บเลือดชนิดLi-Heparin tube แลบด่วน งานเคมีคลินิก สามารถรายงานผลตรวจภายในเวลา

ท่ีก าหนด (ภายใน ≤ 45 นาทีตามระยะเวลาประกันที่ได้ก าหนดไว้) ร้อยละ 100 ในขณะที่ Plain tube 
สามารถออกผลภายในเวลา ภายใน ≤ 45 นาทีได้เพียงร้อยละ 84.75 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ใช้งานควรท าการศึกษาเอกสารกับน้ ายาเครื่องตรวจวิเคราะห์ว่าสามารถใช้กับหลอดเก็บโลหิต

ชนิดLi-Heparin tube ได้หรือไม่ 
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 2. น าไปปรับใช้กับการเก็บตัวอย่างผู้มารับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในผู้รับบริการ
ทั่วไป  
 
4. เอกสารอ้างอิง 

1) นันทวัน กลึงเทศ. การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในตัวอย่าง 
Heparinized Plasma กับ Plain Serum. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

2) วิโรจน์ ไววานิชกิจ. Using heparin tube for clinical chemistry, an application of evacuated 
blood collection system. สงขลานครินทร์ เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2546: 217 

 
 

ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte ต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ 
Serum Hemolysis ต่อต้นทุนการลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ Serum Hemolysis  

ในโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
 

ชื่อผู้วิจัย: 1. พว.จริาภา เขียวข า 2. พว.ชุติมา ยางทอง 3. ทนพ.บุญฤทธิ์ ทุมเพ็ญ 4. ทนพญ.ภัททิยา คงแก้ว   
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทรศัพท์/โทรสาร: โทรศัพท์ 074-200261 โทรสาร 074-200262  E-mail : labryh@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
สถิติการส่งตรวจ Lab ทางด้านเคมีคลินิกของห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ตั้งแต่วันที่        

1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2557 จากหน่วยงานห้องฉุกเฉิน, ICU, หอผู้ป่วยใน มีจ านวนทั้งหมด 3,291 ครั้ง 
มีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในรายการส่งตรวจ Electrolyte จ านวน 64 ครั้ง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเจาะเลือดซ้ า
จ านวน 3,840 บาท คณะผู้วิจัยจึงมีการศึกษาผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte 
ต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะ Serum Hemolysis เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจให้กับผู้ป่วยในการที่จะไม่ต้องเจ็บตัวเพ่ิมข้ึนในการต้องเจาะเลือดซ้ า นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนให้กับ
โรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte สามารถลด
อุบัติการณ์ Serum Hemolysis ได้ คือจากการส่งตรวจ Electrolyte จ านวน761ครั้ง เกิดภาวะ Serum 
Hemolysisเพียง 3 ครั้งคิดเป็น 0.39 % ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเจาะเลือดซ้ าเพียง 180 บาท สรุปผลการ
ปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte ที่ก าหนดสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ Serum 
Hemolysis ได้โดยการนิเทศให้ความรู้ ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ จัดตั้ง
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CoP.ชุมชนนักปฏิบัติการเกิดSerum Hemolysis และพัฒนาแบบบันทึกการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
Serum Hemolysis ราย case เพ่ือความครอบคลุม 

 
ค าส าคัญ : Electrolyte, Serum Hemolysis,  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กระบวนการก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Pre analytical Process) กล่าวคือ การได้มาซึ่ง
สิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งส่งตรวจที่ดีจะน าไปสู่ผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เพ่ือช่วยในการสืบค้น  ยืนยัน สนับสนุนแนวทางการรักษาและติดตามการ
รักษาผู้ป่วยของแพทย์ ตัวอย่างเลือดที่ไม่มีคุณภาพ เช่น มีการแตกของเม็ดเลือดแดง (Serum Hemolysis) จะ
ท าให้ค่าของสารเคมีที่ตรวจวัดไม่ถูกต้อง อาจจะท าให้แพทย์เข้าใจผิดท าให้การรักษาผู้ป่วยผิดพลาดเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วย หรือผู้ป่วยจะต้องถูกเจาะเลือดใหม่ท าให้ต้องเจ็บตัวเพ่ิมขึ้นและอาจท าให้เกิดความไม่พอใจ
ในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยและแพทย์ต้องรอผลการ
ตรวจนานขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จึงได้ท าการเก็บข้อมูลการ
ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2557 พบว่ามีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเนื่องจาก
Serum Hemolysis จ านวน 64 ครั้ง จากการส่งตรวจทั้งหมด 3,291 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.94 ต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการเจาะเลือดซ้ าเป็นเงินจ านวน 3,840 บาท ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยเสี่ยงและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Serum Hemolysis เพ่ือลดความเสี่ยงของการรักษาล่าช้า จากการรอผลทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ป่วยในการเจาะเลือด ที่ไม่ต้องเจ็บตัวเพ่ิมขึ้นและโรงพยาบาลลดต้นทุน
ลดค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือด   
 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลของแนวทางการปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte ต่ออุบัติการณ์การ
เกิดภาวะ Serum Hemolysis 

2) เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังใช้แนวทางปฏิบัติ 
 
2. วัสดุและวิธีการ (Methods) 

การวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง ประชากรคือผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการสั่งInvestigate Lab Electrolyte ใน
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการสั่ง Investigate Lab  
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Electrolyte เกิดภาวะ Serum Hemolysis ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2557  ขนาดตัวอย่างใช้ 
Power analysis method ที่ Alpha เท่ากับ .01; The effect size เท่ากับ 0.20 และ power  เท่ากับ  .90  
เปรียบเทียบข้อมูลผลของแนวทางการปฏิบัติการเก็บส่ิงส่งตรวจ Electrolyte ต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะ 
Serum Hemolysis และการลดต้นทุน 

 
3. ผลการวิจัย (Results)  

การปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte สามารถลดอุบัติการณ์ Serum Hemolysis
ได้คือก่อนการท าวิจัยมีจ านวนการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2557 จ านวน 64 
ครั้ง จากการส่งตรวจ Electrolyte ทั้งหมด 3,291 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.94 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเจาะเลือด
ซ้ าเป็นเงินจ านวน 3,840 บาท หลังการท าวิจัย พบว่าจากการส่งตรวจ Electrolyte จ านวน761ครั้ง ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2557 เกิดภาวะ Serum Hemolysis เพียง 3 ครั้ง คิดเป็น 0.39 % ต้นทุนที่
เกิดข้ึนจากการเจาะเลือดซ้ าเพียง 180 บาท  

ผลการศึกษาจากแบบบันทึกการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Serum Hemolysis ราย case โดย
ผ่านช่องทางOccurrence report จ านวนข้อมูล21Case เดือน เมษายน-กันยายน2557  
ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงควบคุมไม่ได้ต่อการเกิด Serum Hemolysis  

- กลุ่มผู้ป่วยในช่วงอายุ>60ปี ส าหรับอายุ  เด็ก 3คนที่ เกิดSerum Hemolysis คืออายุ 1,3,9 ปี
ตามล าดับ 

- กลุ่มโรคAGE, Acute gastritis, Abdominal pain  

- การเจาะเลือดจากเส้นเลือดผ่าน medicut ก่อนต่อIV Fluid 

- เป็นcaseที่ไม่มีโรคประจ าตัว 19 ราย มีโรคประจ าตัว คือ ความดันโลหิต2ราย  

- ต าแหน่งที่เจาะเลือดคือ บริเวณหลังมือ 

- ใช้IV Catheters NO.22 เป็นส่วนใหญ่ 

- การเจาะเลือดทั้งหมดคือ ท่านอน  
ปัจจัยเสี่ยงควบคุมได้ ประกอบด้วย 

- ทักษะการเจาะเลือดOn NSS Lock , On IV Fluid  

- เทคนิคการรัด tourniquet นานเกิน1 นาทีโดยไม่คลาย  

- การดึงก้านsyringe แรงเกินไปขณะดูดเลือด 

- Competency RN1 อายุงาน0-1 ปี 
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พบรายชื่อพยาบาลผู้เจาะเลือดซ้ าคนเดิมเป็นผู้เจาะเลือด ที่ถูกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจSerum Hemolysis 
ในการ เก็บข้อมูลทั้ง2ลักษณะ การเก็บข้อมูลจากการ RetroChart และจากการใช้แบบบันทึกการเก็บข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Serum Hemolysis รายcase และศึกษาข้อมูลการเจาะเลือดจากกระบอกฉีดยา
(syringe) โดยการเจาะเลือดเพ่ือตรวจซ้ าโดยพยาบาลวิชาชีพ และกรณีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเจาะเลือด
Case ตรวจติดตามนัดผู้ป่วย OPD ไม่พบการปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจ Serum Hemolysis 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พบรายชื่อพยาบาลผู้เจาะเลือดซ้ าคนเดิมเป็นผู้เจาะเลือด ที่ถูกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจSerum Hemolysis 
ในการ เก็บข้อมูลทั้ง2ลักษณะ การเก็บข้อมูลจากการ RetroChart และจากการใช้แบบบันทึกการเก็บข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Serum Hemolysis รายcase และศึกษาข้อมูลการเจาะเลือดจากกระบอกฉีดยา
(syringe) โดยการเจาะเลือดเพ่ือตรวจซ้ าโดยพยาบาลวิชาชีพ และกรณีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเจาะเลือด
Case ตรวจติดตามนัดผู้ป่วย OPD ไม่พบการปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจ Serum Hemolysis 
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติตามแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ Electrolyte ที่ก าหนดสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ 

Serum Hemolysis ได้โดยการนิเทศให้ความรู้ ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ จัดตั้ง CoP. ชุมชนนักปฏิบัติการเกิด Serum Hemolysis และพัฒนาแบบบันทึกการเก็บข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดSerum Hemolysis ราย case เพ่ือความครอบคลุม 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยR2R ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายการพยาบาลทุก

หน่วยงาน ที่รับนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลงบันทึกในแบบบันทึกการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดSerum Hemolysis รายcase ทนพญ.ภัททิยา คงแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเก็บ
ข้อมูลการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และประสานงาน ด้วยดีเสมอมา  ขอขอบคุณ รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณสุธน เขียวข า นักวิชาการสาธาณสุขช านาญการพิเศษ ผู้ให้
ค าปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดท าการวิจัยR2R ฉบับนี้  ขอขอบคุณ กรรมการผู้จัดการ , 
ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ที่ให้นโยบายและให้ความสนับสนุนในการจัดท าCQI, R2R 
อย่างต่อเนื่องทุกปีและขอขอบคุณทุกท่านที่เก่ียวข้องกล่าวได้ทั้งหมด มาณ.โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

35

7

13

5
9 10 10

5 5
1
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ข้อมูลSerum Hemolysis หลังการด าเนินการ

เลือดHemolysis

ก่อนด าเนินการ
หลังด าเนินการ

2

1.94%
3คร้ัง 
0.39%

เร่ิม
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6. เอกสารอ้างอิง 
1) พรทิพย์ โล่ห์เลขา. เคมีคลินิกประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: ชัยเจริญ; 2533: 2-37. 
2) จินดา ใสสุขสอาด งานเคมีคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ล าปางเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 รพ.ล าปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
โทรศัพท์ 054-223623-31 ต่อ 3006 E-mail:Saijinda@hotmail.com 

3) ทนพญ.มาลา ตรีวัชรีกร หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก. การแตกของเม็ดเลือดแดง 
Hemolysis ของสิ่งส่งตรวจ:คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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แบบบันทึกข้อมูลการเจาะเลือดแล้วเกิด Blood Hemolytic 
 

ส่วนที่ 1 ฝ่ายการพยาบาล 
วันท่ีรับการรักษา...........................................วันท่ีรายงาน.......................... 

ระดับความเสี่ยง  A  B  C  D สูงกว่าD ระบุ........................ 
ปัจจัยทีม่ีผลกระทบกับการเก็บส่ิงส่งตรวจ ข้อมูลผู้ป่วย 

(ระบุรายละเอียด) 
การพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ยงท่ีส่งเสริมการเกิด 
Blood Hemolytic 

YES NO ไม่ทราบ 
1.อายุผู้ป่วย (ปี)     
2.การวินิจฉัยโรค     
3.ประวัติโรคประจ าตัว     
4.ประวัติการใช้ยาผู้ป่วย มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือด   

ไม่มี 
   

5.ประเภทการเจาะเลือด เจาะจากHL   
เจาะจากเส้นเลือดผ่าน Medicut ก่อน On IV 
เจาะเลือดคนละเส้นกับแขนข้างท่ีให้น้ าเกลือ 
เจาะเลือดแขนข้างเดียวกันกับท่ีให้น้ าเกลือ 
เจาะจากเส้นเลือดโดยตรง 
อื่นๆ ระบุ........................... 

   

6.ต าแหน่งที่เจาะเลือด ระบุต าแหน่ง......................    
7.ท่าทางของผู้ป่วยขณะเจาะเลือด  ท่าน่ัง   ท่านอน    
8.ชนิดเข็ม / No.  เข็ม No………..    Medicut No………….    
9.การท าความสะอาดผิวหนังก่อนเจาะเลือด Alcohol sheet pad อื่นๆ ระบุ........................ 

การท้ิงระยะเวลาให้น้ ายาแห้ง ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
   

10.การใช้ Tourniquet รัดแขนผู้ป่วย ระยะเวลาการรัด 
รัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นามีโดยไม่ปล่อยคลายTourniquet ท่ีรัด 
รัดแขนในเวลาท่ีเหมาะสม 

   

11.การ Push เลือดใส่ Tube  ใช้เข็มแทงลงไปใน Tube ให้ความเป็นสุญญากาศใน Tube ดูดเลือดลงไป
เอง 
ใช้เข็มแทงลงไปใน Tube Syring ดันเลือดลงใน Tube  
ถอดฝา Tube ถอดหัวเข็มโดยการใส่ Syring Push เลือดลงไป 
ถอดฝา Tube ดันเลือดผ่านหัวเข็มลง Tube  
ถอดฝา Tube รองเลือดให้หยดลงใน Tube 

   

12.การเรียงล าดับน าเลือดลงใน Tube กรณี
แพทย์มคี าสั่งเจาะเลือดหลายรายการ 

ระบุการเรียงล าดับน าเลือดลงใน Tube  
การใส่เลือด Tube ท่ี 1 คือ Tube……………… 
การใส่เลือด Tube ท่ี 2 คือ Tube……………… 
การใส่เลือด Tube ท่ี 3 คือ Tube……………… 
การใส่เลือด Tube ท่ี 4 คือ Tube……………… 

   

ติด Sticker ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย 
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แบบบันทึกข้อมูล Specimen ส่งตรวจ Electrolyte 
ส่วนที่ 2 ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย……………………………………….………………………H.N……………………………วันท่ี…………………...เวลา…............. 
ปัจจัยที่มีผลกับการเกิด Serum Hemolysis กระบวนการตรวจวิเคราะห์ Specimen 

(ระบุรายละเอียด) 
การพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ยงท่ีส่งเสริมการเกิด 
Serum Hemolysis 

YES NO ไม่ทราบ 
1. ปริมาณเลือดใน Tube clot blood  น้อยกว่า1 ml ถึง 1 ml 

 2 ml 
 3 ml 
 4 ml 

   

2. ลักษณะของเลือด  ยังไม่ Clot 
 Clot ไม่สมบูรณ์ (ไม่มีน้ าส่วนใสข้างบน) 
 Clot สมบูรณ์ (มีน้ าส่วนใสข้างบน) 

   

3. การใช้ไม้เขี่ยเลือด  ใช…้……….ครั้ง 
 ไม่ต้องใช้ไม้เขี่ยเลือด 

   

4. การ Mix เลือดก่อนปั่น  Mix…………ครั้ง  
 ไม่ Mix 

   

5. จ านวนครั้งท่ีปั่น (ใช้ความเร็วรอบ 3400/นาที 
โดยใช้เวลารอบละ 3 นาที) 

 ปั่น 1 รอบ  
 ปั่น 2 รอบ 
 ปั่นมากกว่า 2 รอบ 

   

6. ระยะเวลาตั้งแต่ปั่นเสร็จจนน าเข้าเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติ 

 ทันที 
 5-10 นาที 
 มากกว่า 10 นาที 

   

7. อุณหภูมิห้องขณะท าการปั่นเลือด  20-25 องศาเซลเซียส 
 25-30 องศาเซลเซียส 
 มากกว่า 30 องศาเซลเซียส 

   

8. การดูด Serum ใส่ Cup ก่อนน าเข้าเครื่อง  ดูด……ครั้ง 
 ไม่ดูด 
 

   

9. สรุปการเกิด Serum Hemolysis  เกิด 
 ไม่เกิด 
 

   

     
     
     

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ให้ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล.........................................วันท่ี................................. 

ความชุกของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Carbapenem ในโรงพยาบาลหัวหิน 
 

นางสาวดวงทิพย์ ลีวนิชกุล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
บทคัดย่อ 

การติดเชื้อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและพบกระจายไป
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการติดเชื้อ CRE ท าให้แพทย์มีข้อจ ากัดในการรักษาเพราะเชื้อนี้ดื้อต่อยาหลายกลุ่ม 
จึงส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ชุกของเชื้อ CRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
จากการศึกษาพบเชื้อ Enterobacteriaceae จ านวน  3,514 ราย เป็นเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.2 และพบเชื้อลดลงในปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 3.5) เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ 5.5) โดยส่วนใหญ่หอผู้ป่วยที่
พบเชื้อ CRE มากที่สุดคือหอผู้ป่วยหนัก และสิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบเชื้อ CRE มากที่สุดในทุกปี คือเสมหะ เชื้อ K. 
pneumoniae เป็น CRE มากที่สุด ร้อยละ 13.5 รองลงมาคือ Enterobacter spp. และ E.coli ร้อยละ 1.5 และ 
0.5 ตามล าดับ การศึกษาในครั้งนี้พบเชื้อ CRE มีแนวโน้มลดลงทุกปี ภายหลังจากการขยายตึกผู้ป่วยในปี พ.ศ. 
2560 ส่งผลให้ลดความแออัดของสถานที่ สามารถแยกผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อได้ โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยหนัก 
และภายหลังทางโรงพยาบาลได้มีการทบทวนข้อก าหนดและท าความเข้าใจที่ถูกต้องต่อแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล โดยการแยกผู้ป่วยและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ มีการปฏิบัติ Contact 
precautions อย่างเคร่งครัด รณรงค์ให้แพทย์มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งห้องปฏิบัติการมีการแจ้งเตือน
ทันทีเม่ือพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ คาดว่าปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้อัตราการพบเชื้อดื้อยาลดลง การศึกษานี้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งในงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ  : ความชุก, Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae 
 
1. บทน า 

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์ละสาธารณสุขทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยามีทางเลือกจ ากัด ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาเพ่ิมขึ้น จากรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการด้ือยาต้านจุลชีพในประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1,021 แห่ง พบการติดเชื้อประมาณ 268,628 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.98 
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ความชุกของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Carbapenem ในโรงพยาบาลหัวหิน 
 

นางสาวดวงทิพย์ ลีวนิชกุล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
บทคัดย่อ 

การติดเชื้อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและพบกระจายไป
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการติดเชื้อ CRE ท าให้แพทย์มีข้อจ ากัดในการรักษาเพราะเชื้อนี้ดื้อต่อยาหลายกลุ่ม 
จึงส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ชุกของเชื้อ CRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
จากการศึกษาพบเชื้อ Enterobacteriaceae จ านวน  3,514 ราย เป็นเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.2 และพบเชื้อลดลงในปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 3.5) เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ 5.5) โดยส่วนใหญ่หอผู้ป่วยที่
พบเชื้อ CRE มากที่สุดคือหอผู้ป่วยหนัก และสิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบเชื้อ CRE มากที่สุดในทุกปี คือเสมหะ เชื้อ K. 
pneumoniae เป็น CRE มากที่สุด ร้อยละ 13.5 รองลงมาคือ Enterobacter spp. และ E.coli ร้อยละ 1.5 และ 
0.5 ตามล าดับ การศึกษาในครั้งนี้พบเชื้อ CRE มีแนวโน้มลดลงทุกปี ภายหลังจากการขยายตึกผู้ป่วยในปี พ.ศ. 
2560 ส่งผลให้ลดความแออัดของสถานที่ สามารถแยกผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อได้ โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยหนัก 
และภายหลังทางโรงพยาบาลได้มีการทบทวนข้อก าหนดและท าความเข้าใจที่ถูกต้องต่อแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล โดยการแยกผู้ป่วยและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ มีการปฏิบัติ Contact 
precautions อย่างเคร่งครัด รณรงค์ให้แพทย์มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งห้องปฏิบัติการมีการแจ้งเตือน
ทันทีเมื่อพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ คาดว่าปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้อัตราการพบเชื้อดื้อยาลดลง การศึกษานี้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งในงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ  : ความชุก, Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae 
 
1. บทน า 

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์ละสาธารณสุขท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 
เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยามีทางเลือกจ ากัด ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาเพ่ิมขึ้น จากรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการด้ือยาต้านจุลชีพในประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1,021 แห่ง พบการติดเชื้อประมาณ 268,628 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.98 
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ของจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 87 ,751 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ 3.24 ล้านวัน และในจ านวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 38,451 คน(1)  ในปัจจุบัน
การติดเชื้อ Enterobacteriaceae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถผลิต
เอนไซม์ Beta-lactamase และ Carbapenemase ส่งผลให้เกิดการดื้อยาในกลุ่ม Beta-lactams ทั้งหมดรวมถึง
กลุ่ม Carbapenem ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในวงกว้าง นับว่าเป็นการติดเชื้อด้ือยาชนิดรุนแรง 
โดยเชื้อ Carbapenem-resistance Enterobacteriaceae (CRE) ที่พบมีการดื้อยาต้านจุลชีพเกือบทุกขนานจน
แทบไม่มียารักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ จึงส่งผลให้มีอัตราตายสูง (2) 

สถานการณ์เชื้อดื้อยา Carbapenem-Resistance Enterobacteriaceae (CRE) ในประเทศไทยจาก
ข้อมูลของสถาบันการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาประเทศไทย ข้อมูลปี พ .ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (เดือน ม.ค-มิ.ย) พบ
ความชุกของ Klebsiella pneumonia ร้อยละ 19.6 และ 17.8 ตามล าดับ และพบความชุกของเชื้อ Escherichia 
coli ร้อยละ 5.2 และ 7.7 ตาม ล าดับ (3)  

ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดื้อยา คือ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ า ผู้ป่วย
เร้ือรังที่มีอาการรุนแรงและรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยหนัก
จ านวนมาก มีความแออัด ผู้ป่วยอยู่หนาแน่น เนื่องจากขาดแคลนสถานที่ ทรัพยากร บุคลากร  ไม่สามารถจัดห้อง
แยกผู้ป่วยโดยเฉพาะได้จึงท าให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอนปะปนกับผู้ป่วยอ่ืน (4) ปัจจัยส าคัญอ่ืนๆของการเกิดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ CRE ในโรงพยาบาล คือ 1) การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม การใช้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็น 
การใช้ยาต้านจุลชีพในขนาดน้อยเกินไป และการใช้ยาต้านจุลชีพในระยะเวลาสั้นหรือนานเกินไป 2) การเฝ้าระวัง
และการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อแบคทีเรียและการแพร่กระจายของแบคทีเรียยังด้อยประสิทธิภาพ 3) การ
ขาดความตระหนัก ขนาดปัญหา ความส าคัญ ความเร่งด่วน และความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพของบุคลากร
สาธารณสุข ผู้ป่วย ประชาชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) การด าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดปัญหาและผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรและ
โรงพยาบาลได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงพยาบาลต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการติด
ชื้อที่ส าคัญ การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ือให้ทราบสถานการณ์การติดเชื้อสามารถวิเคราะห์และ
วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหัว
หิน พบการติดเชื้อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่มีรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของ
แบคทีเรีย Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
ระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายด้าน
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมต่อไป 

 

2. วัสดุและวิธีการ 
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Restrospective study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา โดยโปรแกรม MLAB ใช้การพรรณนาเพ่ืออธิบายความชุกของการติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อ
ต่อยากลุ่ม Carbapenem ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 
2561  
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

การจ าแนกชนิดของเชื้อ โดยแยกชนิดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย (เลือด , เสมหะ, หนอง, ปัสสาวะและ
อ่ืนๆ) ท่ีส่งตรวจทางจุลชีววิทยาด้วยการน ามาเพาะเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar, Blood agar และ 
MacConkey agar ตามชนิดสิ่งส่งตรวจ (conventional method) แล้ววินิจฉัยเชื้อด้วยวิธีการทดสอบทางชีวเคมี  

การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพใชวิธี Kirby-Bauer disc diffusion โดยปฏิบัติตาม มาตรฐาน 
The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) Disc ยาตานจุลชีพกลุ่ม carbapenem ที่ใช ในการ
ทดสอบ ได้แก่ Imipenem 10 ug, Meropenem 10 ug และ Ertapenem 10 ug โดย discs ยาที่ใช้ทดสอบเป็น
ของบริษัท OXOID Ltd. ส่วนเกณฑ์การวินิจฉัยเชื้อดื้อยา CRE เป็นเชื้อที่พบการดื้อยาในกลุ่ม carbapenem ตัว
ใดตัวหนึ่ง 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ร้อยละของการพบเชื้อดื้อยา CRE โดยไม่ซ้ าราย (First isolate) ไม่ซ้ าชนิดสิ่งส่งตรวจ และไม่ซ้ าชนิดของเชื้อ 
 
3. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความชุกของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่ม Carbapenem (CRE) ในโรงพยาบาล
หัวหิน ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 พบเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae ทั้งหมด 3,441 ราย เป็นเชื้อที่ดื้อต่อยาใน
กลุ่ม Carbapenem ทั้งหมด 146 ราย  

ตารางท่ี 1 ช่วงอายุผู้ป่วยท่ีพบเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 2559-2561 

อาย ุ(ปี) 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

< 18 2 (3.7) 0 (0) 1 (2.8) 

18-60 15 (27.8) 8 (19.5) 7 (19.5) 

>60 37 (68.5) 33 (80.5) 28 (77.8) 
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ของจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 87 ,751 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ 3.24 ล้านวัน และในจ านวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 38,451 คน(1)  ในปัจจุบัน
การติดเชื้อ Enterobacteriaceae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถผลิต
เอนไซม์ Beta-lactamase และ Carbapenemase ส่งผลให้เกิดการดื้อยาในกลุ่ม Beta-lactams ทั้งหมดรวมถึง
กลุ่ม Carbapenem ท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในวงกว้าง นับว่าเป็นการติดเชื้อด้ือยาชนิดรุนแรง 
โดยเชื้อ Carbapenem-resistance Enterobacteriaceae (CRE) ที่พบมีการดื้อยาต้านจุลชีพเกือบทุกขนานจน
แทบไม่มียารักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ จึงส่งผลให้มีอัตราตายสูง (2) 

สถานการณ์เชื้อดื้อยา Carbapenem-Resistance Enterobacteriaceae (CRE) ในประเทศไทยจาก
ข้อมูลของสถาบันการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาประเทศไทย ข้อมูลปี พ .ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (เดือน ม.ค-มิ.ย) พบ
ความชุกของ Klebsiella pneumonia ร้อยละ 19.6 และ 17.8 ตามล าดับ และพบความชุกของเชื้อ Escherichia 
coli ร้อยละ 5.2 และ 7.7 ตาม ล าดับ (3)  

ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดื้อยา คือ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ า ผู้ป่วย
เร้ือรังที่มีอาการรุนแรงและรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยหนัก
จ านวนมาก มีความแออัด ผู้ป่วยอยู่หนาแน่น เนื่องจากขาดแคลนสถานที่ ทรัพยากร บุคลากร  ไม่สามารถจัดห้อง
แยกผู้ป่วยโดยเฉพาะได้จึงท าให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอนปะปนกับผู้ป่วยอ่ืน (4) ปัจจัยส าคัญอ่ืนๆของการเกิดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ CRE ในโรงพยาบาล คือ 1) การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม การใช้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็น 
การใช้ยาต้านจุลชีพในขนาดน้อยเกินไป และการใช้ยาต้านจุลชีพในระยะเวลาส้ันหรือนานเกินไป 2) การเฝ้าระวัง
และการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อแบคทีเรียและการแพร่กระจายของแบคทีเรียยังด้อยประสิทธิภาพ 3) การ
ขาดความตระหนัก ขนาดปัญหา ความส าคัญ ความเร่งด่วน และความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพของบุคลากร
สาธารณสุข ผู้ป่วย ประชาชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) การด าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดปัญหาและผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรและ
โรงพยาบาลได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการติด
ชื้อที่ส าคัญ การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ือให้ทราบสถานการณ์การติดเชื้อสามารถวิเคราะห์และ
วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหัว
หิน พบการติดเชื้อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่มีรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของ
แบคทีเรีย Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
ระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายด้าน
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมต่อไป 

 

2. วัสดุและวิธีการ 
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Restrospective study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา โดยโปรแกรม MLAB ใช้การพรรณนาเพ่ืออธิบายความชุกของการติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อ
ต่อยากลุ่ม Carbapenem ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 
2561  
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

การจ าแนกชนิดของเชื้อ โดยแยกชนิดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย (เลือด , เสมหะ, หนอง, ปัสสาวะและ
อ่ืนๆ) ท่ีส่งตรวจทางจุลชีววิทยาด้วยการน ามาเพาะเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar, Blood agar และ 
MacConkey agar ตามชนิดสิ่งส่งตรวจ (conventional method) แล้ววินิจฉัยเชื้อด้วยวิธีการทดสอบทางชีวเคมี  

การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพใชวิธี Kirby-Bauer disc diffusion โดยปฏิบัติตาม มาตรฐาน 
The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) Disc ยาตานจุลชีพกลุ่ม carbapenem ที่ใช ในการ
ทดสอบ ได้แก่ Imipenem 10 ug, Meropenem 10 ug และ Ertapenem 10 ug โดย discs ยาที่ใช้ทดสอบเป็น
ของบริษัท OXOID Ltd. ส่วนเกณฑ์การวินิจฉัยเชื้อดื้อยา CRE เป็นเชื้อที่พบการดื้อยาในกลุ่ม carbapenem ตัว
ใดตัวหนึ่ง 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ร้อยละของการพบเชื้อดื้อยา CRE โดยไม่ซ้ าราย (First isolate) ไม่ซ้ าชนิดสิ่งส่งตรวจ และไม่ซ้ าชนิดของเชื้อ 
 
3. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความชุกของเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่ม Carbapenem (CRE) ในโรงพยาบาล
หัวหิน ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 พบเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae ทั้งหมด 3,441 ราย เป็นเชื้อที่ดื้อต่อยาใน
กลุ่ม Carbapenem ทั้งหมด 146 ราย  

ตารางท่ี 1 ช่วงอายุผู้ป่วยท่ีพบเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 2559-2561 

อาย ุ(ปี) 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

< 18 2 (3.7) 0 (0) 1 (2.8) 

18-60 15 (27.8) 8 (19.5) 7 (19.5) 

>60 37 (68.5) 33 (80.5) 28 (77.8) 
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ผู้ป่วยที่พบเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย ช่วงอายุของผู้ป่วยที่พบเชื้อ CRE ในแต่ละปีพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของหอผู้ป่วยติดเชื้อ CRE ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน 

 
การกระจายของเชื้อตามหอผู้ป่วยที่รับการรักษา พบว่า เชื้อ CRE พบได้ในหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 

ศัลยกรรมและผู้ป่วยนอก โดยพบเชื้อ CRE ในหอผู้ป่วยหนักมากที่สุด รองมาได้แก่ ศัลยกรรม อายุรกรรม และ
ผู้ป่วยนอก ตามล าดับ  (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหิน 

 
ในลักษณะการกระจายของการติดเชื้อ เมื่อจ าแนกตามชนิดสิ่งส่งตรวจของการติดเชื้อ CRE ในโรงพยาบาล 

พบว่าในแต่ละปีเกิดการติดจากเสมหะมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.2, 6.9 และ 5.3 ในปี 2559, 2560 และ 2561 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการพบ CRE ในสิ่งส่งตรวจ พบว่าปัสสาวะและเสมหะมีแนวโน้ม
ลดลง ในระหว่างปี 2559-2561 ปัสสาวะพบร้อยละ 4.6, 4.1 และ 3.6 ตามล าดับ และในเสมหะพบร้อยละ 10.2, 
6.9 และ 5.3 ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 
 

หอผู้ป่วยท่ีรับการรักษา 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

         หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 18 (19.3) 12 (8.9) 13 (9.2) 

         หอผู้ป่วยอายุรกรรม 32 (7.8) 20 (5.3) 10 (2.9) 

         หอผู้ป่วยศัลยกรรม 11 (8.1) 24 (5.1) 11 (9.5)  

         ผู้ป่วยนอก 4 (1.0) 6 (0.7) 3 (0.7) 

หอผู้ป่วยท่ีรับการรักษา 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

         หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 18 (19.3) 12 (8.9) 13 (9.2) 

         หอผู้ป่วยอายุรกรรม 32 (7.8) 20 (5.3) 10 (2.9) 

         หอผู้ป่วยศัลยกรรม 11 (8.1) 24 (5.1) 11 (9.5)  

         ผู้ป่วยนอก 4 (1.0) 6 (0.7) 3 (0.7) 
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รูปที่ 1 แนวโน้มอัตราการพบเชื้อ CRE แยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของการติดเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหินจ าแนกตามชนิดเชื้อก่อโรค 

ความชุกของเชื้อ CRE ในระยะเวลาที่ท าการศึกษาพบว่ามีจ านวนลดลง ในปี พ .ศ. 2559, 2560 และ 
2561 พบเชื้อ CRE ร้อยละ 5.5, 3.7 และ 3.5 ตามล าดับ เชื้อที่พบมากสุด คือ Klebsiella pneumonia เมื่อ
พิจารณาอัตราการพบชนิดของเชื้อ CRE พบว่า Klebsiella pneumonia มีแนวโน้มลดลง  (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 5 ปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenems ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 2559-2561 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2561 
พบว่ามีปริมาณการใช้ลดลงทุกปี (ตารางท่ี 5) 

เชื้อ 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  Enterobacteriaceae CRE 65 (5.5) 44 (3.7) 37 (3.5) 

    Klebsiella pneumoniae 58 (16.4) 42 (12.4) 36 (11.4) 

    Escherichia coli 5 (0.9) 1 (0.2) 0 (0) 

    Enterobacter spp. 2 (3.3) 1 (0.9) 1 (1.0) 

ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้ยา DDD/100 วันนอน 
ยากลุ่ม Carbapenems 

2559 24.64 
2560 23.90 
2561 19.90 
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ผู้ป่วยที่พบเชื้อ CRE ทั้งหมด 146 ราย ช่วงอายุของผู้ป่วยที่พบเชื้อ CRE ในแต่ละปีพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของหอผู้ป่วยติดเชื้อ CRE ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน 

 
การกระจายของเชื้อตามหอผู้ป่วยที่รับการรักษา พบว่า เชื้อ CRE พบได้ในหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 

ศัลยกรรมและผู้ป่วยนอก โดยพบเชื้อ CRE ในหอผู้ป่วยหนักมากที่สุด รองมาได้แก่ ศัลยกรรม อายุรกรรม และ
ผู้ป่วยนอก ตามล าดับ  (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหิน 

 
ในลักษณะการกระจายของการติดเชื้อ เมื่อจ าแนกตามชนิดสิ่งส่งตรวจของการติดเชื้อ CRE ในโรงพยาบาล 

พบว่าในแต่ละปีเกิดการติดจากเสมหะมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.2, 6.9 และ 5.3 ในปี 2559, 2560 และ 2561 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการพบ CRE ในสิ่งส่งตรวจ พบว่าปัสสาวะและเสมหะมีแนวโน้ม
ลดลง ในระหว่างปี 2559-2561 ปัสสาวะพบร้อยละ 4.6, 4.1 และ 3.6 ตามล าดับ และในเสมหะพบร้อยละ 10.2, 
6.9 และ 5.3 ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 
 

หอผู้ป่วยท่ีรับการรักษา 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

         หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 18 (19.3) 12 (8.9) 13 (9.2) 

         หอผู้ป่วยอายุรกรรม 32 (7.8) 20 (5.3) 10 (2.9) 

         หอผู้ป่วยศัลยกรรม 11 (8.1) 24 (5.1) 11 (9.5)  

         ผู้ป่วยนอก 4 (1.0) 6 (0.7) 3 (0.7) 

หอผู้ป่วยท่ีรับการรักษา 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

         หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 18 (19.3) 12 (8.9) 13 (9.2) 

         หอผู้ป่วยอายุรกรรม 32 (7.8) 20 (5.3) 10 (2.9) 

         หอผู้ป่วยศัลยกรรม 11 (8.1) 24 (5.1) 11 (9.5)  

         ผู้ป่วยนอก 4 (1.0) 6 (0.7) 3 (0.7) 
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รูปที่ 1 แนวโน้มอัตราการพบเชื้อ CRE แยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของการติดเชื้อ CRE ในโรงพยาบาลหัวหินจ าแนกตามชนิดเชื้อก่อโรค 

ความชุกของเชื้อ CRE ในระยะเวลาที่ท าการศึกษาพบว่ามีจ านวนลดลง ในปี พ .ศ. 2559, 2560 และ 
2561 พบเชื้อ CRE ร้อยละ 5.5, 3.7 และ 3.5 ตามล าดับ เชื้อที่พบมากสุด คือ Klebsiella pneumonia เมื่อ
พิจารณาอัตราการพบชนิดของเชื้อ CRE พบว่า Klebsiella pneumonia มีแนวโน้มลดลง  (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 5 ปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenems ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 2559-2561 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2561 
พบว่ามีปริมาณการใช้ลดลงทุกปี (ตารางท่ี 5) 

เชื้อ 
จ านวนเชื้อ CRE (%) 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  Enterobacteriaceae CRE 65 (5.5) 44 (3.7) 37 (3.5) 

    Klebsiella pneumoniae 58 (16.4) 42 (12.4) 36 (11.4) 

    Escherichia coli 5 (0.9) 1 (0.2) 0 (0) 

    Enterobacter spp. 2 (3.3) 1 (0.9) 1 (1.0) 

ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้ยา DDD/100 วันนอน 
ยากลุ่ม Carbapenems 

2559 24.64 
2560 23.90 
2561 19.90 
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4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 

2557-2561 พบความชุกของเชื้อ CRE ร้อยละ 5.5, 3.7 และ 3.5 ตามล าดับ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความชุกของ
การพบเชื้อ K.pneumoniae และ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จากข้อมูลของ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแห่งชาติ (NARST) ในปี 2561 พบเชื้อ K.pneumoniae และ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม 
Carbapenem ร้อยละ 16.2 และ 1.35 ตามล าดับ ซึ่งโรงพยาบาลหัวหินพบความชุกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภายในเขต
บริการสุขภาพที่ 5 และจากการศึกษาพบการรายงานผู้ป่วย CRE ทั้งหมด 146 ราย เชื้อที่มีการตรวจพบมากที่สุด 
คื อ  K. pneumonia สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษ า ใน โ ร งพย าบาล     ร าชวิ ถี  พบ เชื้ อที่ เ ป็ นส า เหตุ ข อ ง 
Enterobacteriacea ที่ดื้อยากลุ่ม Carbapenem มากที่สุดคือเชื้อ K. pneumoniae รองลงมาคือ E.coli และ 
Enterobacter spp.(6) 

ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่พบการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ การติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะและการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือด จาก
การศึกษานี้พบจ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRE จากเสมหะมากที่สุด รองมาได้แก่ ปัสสาวะ หนองและเลือด 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่าสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE สูงสุด ได้แก่ เสมหะ 
รองมาได้แก่ ปัสสาวะ(7) การศึกษานี้ยังพบว่ามีจ านวนการติดเชื้อจากเสมหะและปัสสาวะลดลงในทุกปี  แสดงให้
เห็นว่าหากโรงพยาบาลมีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่ดีก็จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อลงได้  

เมื่อพิจารณาถึงหอผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเชื้อ CRE เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักและได้รับการรักษาด้วยการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือ
ช่วยชีวิตหรือรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น
จากสิ่งแวดล้อม จากบุคลากร ทางการแพทย์หรือจากผู้มาเยี่ยม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผู้ป่วยติดเชื้อ CRE อยู่ร่วมในหอ
ผู้ป่วยเดียวกัน  

จากการศึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดเชื้อดื้อยา เนื่องจากปกติยาต้านจุลชีพ
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญแบ่งตัวของจุลชีพ ท าให้จุลชีพตายโดยตรงจากยาหรือถูกท าลาย
จากกลไกของร่างกาย แต่ถ้าจุลชีพนั้นไม่ถูกฆ่าหรือไม่ถูกยับยั้งการเจริญแบ่งตัวแล้วจุลชีพจะสร้างกลไกของการดื้อ
ยาโดยมียีนดื้อยาขึ้นเพ่ือไปท าผนังเซลล์ของจุลชีพเปลี่ยนแปลงไปท าให้ยาเข้าเซลล์ไม่ได้ หรือสร้างเอนไซม์ย่อยยา
ต้านจุลชีพก่อนที่จะเข้าเซลล์ท าให้ยาหมดฤทธิ์ เช่น เชื้อแบคทีเรียสร้าง β-lactamase เป็นต้น ปัจจุบันมีรายงาน
การพบเชื้อ CRE เพ่ิมขึ้นและพบกระจายไปทั่วโลก สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือการรักษาโรคติดเชื้อ CRE มีข้อจ ากัด
เนื่องจากเชื้อนี้ดื้ อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ ม มีการศึกษาที่ ระบุว่ าการติดเชื้ อ  CRE มีความสัมพันธ์
กับ morbidity และ mortality ที่เพ่ิมขึ้น(8)  และจากการที่มีการใช้ยากลุ่ม Carbapenem กันอย่างกว้างขวาง ท า
ให้เกิดอุบัติการณ์การดื้อยากลุ่มนี้ขึ้นในวงศ์ Enterobacteriacea เพ่ิมขึ้น มีการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ้นของเชื้อ 

carbapenem‐resistant Klebsiella pneumoniae สัมพันธ์กับปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ(9)  จึงมีความจ าเป็นในการควบคุมการใช้ยาให้เหมาะสม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัช
กรรม โรงพยาบาลหัวหิน พบว่าปริมาณการใช้ยากลุ่ม carbapenem ในปี 2559, 2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 
12.32, 11.96 และ 9.96 ตามล าดับ ซึ่งลดลงเช่นเดียวกับอัตราการติดเชื้อ CRE แต่การศึกษานี้ไม่สามารถบอกได้
ว่าอัตราการติดเชื้อลดลงจากการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีลดลง แต่ก็ประสบความส าเร็จในแง่ของการลดลงของปริมาณการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นผลให้สามารถลดภาระ ค่าใช้จ่ายด้านยาปฏิชีวนะตามไปด้วย  

การจัดการเชื้อดื้อยาต้องอาศัยความร่วมมือในหลายๆ วิชาชีพ เพราะกระบวนการดื้อยาของเชื้อเกี่ยวข้อง
กับแพทย์ผู้สั่งใช้ สิ่งแวดล้อม และบุคลากรการแพทย์อ่ืนๆที่สัมผัสเชื้อ ดังนั้น ปัจจัยความส าเร็จในการป้องกันเชื้อ
ดื้อยา ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหาร ความร่วมมือในหลาย ๆ วิชาชีพ และการตรวจจับติดตามสถานการณ์
เชื้อดื้อยา จากผลการศึกษาความชุกของเชื้อ CRE ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 
2559-2561 พบความชุกมีแนวโน้มลดลง ภายหลังโรงพยาบาลหัวหินมีการด าเนินการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา
ตามนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา โดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กิจกรรม
ที่ด าเนินการ มีการท า Active surveillance ในวันที่ 9 มกราคม 2559 หลังพบการระบาดในหอผู้ป่วยหนัก เพ่ือ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา CRE, ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมีการก าหนดนโยบายควบคุมการใช้ antibiotics 6 
รายการ ซึ่งมียากลุ่ม Carbapenem ร่วมด้วย, ปี พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการการดื้อยาของ
โรงพยาบาลขึ้น เพ่ือความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน มีการประเมินการควบคุมการใช้ยาจุลชีพใน 6 
รายการ โดยพบว่าปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ลดลง, ส่วนหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อมีการ
ป้องกันและเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา ได้แก่ การจัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร การรณรงค์เรื่องการล้างมือ การติดสติกเกอร์เตือน “Contact precaution” การให้ความรู้วิธี
ปฏิบัติแก่ผู้ป่วยและญาติเม่ือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ พบว่า การใช้วิธีหลากหลายประกอบด้วย การอบรม การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน การ
ติดโปสเตอร์เตือน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา โดยจะส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักป้องกันการติดเชื้อได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ(10) และในการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิกในการตรวจชนิดเชื้อก่อโรคและทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ ซึ่งผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อดื้อยาได้ 11) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลหัวหิน มีการรายงานเชื้อควบคุม
พิเศษอย่างรวดเร็วทางโทรศัพท์แจ้งพยาบาลที่ตึกผู้ป่วยและพยาบาลควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ และยังมีการ
น าข้อมูลมาสร้างเป็น antibiogram ที่มีคุณภาพ น าไปใช้ให้ตรงกับปัญหาแต่ละหอผู้ป่วย มีการแจ้ง antibiogram 
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4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 

2557-2561 พบความชุกของเชื้อ CRE ร้อยละ 5.5, 3.7 และ 3.5 ตามล าดับ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความชุกของ
การพบเชื้อ K.pneumoniae และ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จากข้อมูลของ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแห่งชาติ (NARST) ในปี 2561 พบเชื้อ K.pneumoniae และ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม 
Carbapenem ร้อยละ 16.2 และ 1.35 ตามล าดับ ซึ่งโรงพยาบาลหัวหินพบความชุกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยภายในเขต
บริการสุขภาพที่ 5 และจากการศึกษาพบการรายงานผู้ป่วย CRE ทั้งหมด 146 ราย เชื้อที่มีการตรวจพบมากที่สุด 
คื อ  K. pneumonia สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษ า ใน โ ร งพย าบาล     ร าชวิ ถี  พบ เชื้ อ ท่ี เ ป็ นส า เหตุ ข อ ง 
Enterobacteriacea ที่ดื้อยากลุ่ม Carbapenem มากที่สุดคือเชื้อ K. pneumoniae รองลงมาคือ E.coli และ 
Enterobacter spp.(6) 

ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่พบการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะและการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือด จาก
การศึกษานี้พบจ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRE จากเสมหะมากที่สุด รองมาได้แก่ ปัสสาวะ หนองและเลือด 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่าสิ่งส่งตรวจที่พบเชื้อ CRE สูงสุด ได้แก่ เสมหะ 
รองมาได้แก่ ปัสสาวะ(7) การศึกษานี้ยังพบว่ามีจ านวนการติดเชื้อจากเสมหะและปัสสาวะลดลงในทุกปี  แสดงให้
เห็นว่าหากโรงพยาบาลมีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่ดีก็จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อลงได้  

เมื่อพิจารณาถึงหอผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเชื้อ CRE เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักและได้รับการรักษาด้วยการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือ
ช่วยชีวิตหรือรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น
จากสิ่งแวดล้อม จากบุคลากร ทางการแพทย์หรือจากผู้มาเยี่ยม โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผู้ป่วยติดเชื้อ CRE อยู่ร่วมในหอ
ผู้ป่วยเดียวกัน  

จากการศึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดเชื้อดื้อยา เนื่องจากปกติยาต้านจุลชีพ
มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญแบ่งตัวของจุลชีพ ท าให้จุลชีพตายโดยตรงจากยาหรือถูกท าลาย
จากกลไกของร่างกาย แต่ถ้าจุลชีพนั้นไม่ถูกฆ่าหรือไม่ถูกยับยั้งการเจริญแบ่งตัวแล้วจุลชีพจะสร้างกลไกของการดื้อ
ยาโดยมียีนดื้อยาขึ้นเพ่ือไปท าผนังเซลล์ของจุลชีพเปลี่ยนแปลงไปท าให้ยาเข้าเซลล์ไม่ได้ หรือสร้างเอนไซม์ย่อยยา
ต้านจุลชีพก่อนที่จะเข้าเซลล์ท าให้ยาหมดฤทธิ์ เช่น เชื้อแบคทีเรียสร้าง β-lactamase เป็นต้น ปัจจุบันมีรายงาน
การพบเชื้อ CRE เพ่ิมขึ้นและพบกระจายไปทั่วโลก สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือการรักษาโรคติดเชื้อ CRE มีข้อจ ากัด
เนื่องจากเชื้อนี้ดื้ อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ ม มีการศึกษาที่ ระบุว่ าการติดเชื้ อ  CRE มีความสัมพันธ์
กับ morbidity และ mortality ที่เพ่ิมขึ้น(8)  และจากการที่มีการใช้ยากลุ่ม Carbapenem กันอย่างกว้างขวาง ท า
ให้เกิดอุบัติการณ์การดื้อยากลุ่มนี้ขึ้นในวงศ์ Enterobacteriacea เพ่ิมขึ้น มีการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ้นของเชื้อ 

carbapenem‐resistant Klebsiella pneumoniae สัมพันธ์กับปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ(9)  จึงมีความจ าเป็นในการควบคุมการใช้ยาให้เหมาะสม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัช
กรรม โรงพยาบาลหัวหิน พบว่าปริมาณการใช้ยากลุ่ม carbapenem ในปี 2559, 2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 
12.32, 11.96 และ 9.96 ตามล าดับ ซ่ึงลดลงเช่นเดียวกับอัตราการติดเชื้อ CRE แต่การศึกษานี้ไม่สามารถบอกได้
ว่าอัตราการติดเชื้อลดลงจากการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีลดลง แต่ก็ประสบความส าเร็จในแง่ของการลดลงของปริมาณการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นผลให้สามารถลดภาระ ค่าใช้จ่ายด้านยาปฏิชีวนะตามไปด้วย  

การจัดการเชื้อดื้อยาต้องอาศัยความร่วมมือในหลายๆ วิชาชีพ เพราะกระบวนการดื้อยาของเชื้อเกี่ยวข้อง
กับแพทย์ผู้สั่งใช้ สิ่งแวดล้อม และบุคลากรการแพทย์อ่ืนๆที่สัมผัสเชื้อ ดังนั้น ปัจจัยความส าเร็จในการป้องกันเชื้อ
ดื้อยา ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหาร ความร่วมมือในหลาย ๆ วิชาชีพ และการตรวจจับติดตามสถานการณ์
เชื้อดื้อยา จากผลการศึกษาความชุกของเชื้อ CRE ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างปี 
2559-2561 พบความชุกมีแนวโน้มลดลง ภายหลังโรงพยาบาลหัวหินมีการด าเนินการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา
ตามนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา โดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กิจกรรม
ที่ด าเนินการ มีการท า Active surveillance ในวันที่ 9 มกราคม 2559 หลังพบการระบาดในหอผู้ป่วยหนัก เพ่ือ
ค้นหาผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา CRE, ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมีการก าหนดนโยบายควบคุมการใช้ antibiotics 6 
รายการ ซึ่งมียากลุ่ม Carbapenem ร่วมด้วย, ปี พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการการดื้อยาของ
โรงพยาบาลขึ้น เพ่ือความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน มีการประเมินการควบคุมการใช้ยาจุลชีพใน 6 
รายการ โดยพบว่าปริมาณการใช้ยากลุ่ม Carbapenem ลดลง, ส่วนหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อมีการ
ป้องกันและเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา ได้แก่ การจัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร การรณรงค์เรื่องการล้างมือ การติดสติกเกอร์เตือน “Contact precaution” การให้ความรู้วิธี
ปฏิบัติแก่ผู้ป่วยและญาติเม่ือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ พบว่า การใช้วิธีหลากหลายประกอบด้วย การอบรม การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน การ
ติดโปสเตอร์เตือน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา โดยจะส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักป้องกันการติดเชื้อได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ(10) และในการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิกในการตรวจชนิดเชื้อก่อโรคและทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ ซึ่งผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อดื้อยาได้ 11) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลหัวหิน มีการรายงานเชื้อควบคุม
พิเศษอย่างรวดเร็วทางโทรศัพท์แจ้งพยาบาลที่ตึกผู้ป่วยและพยาบาลควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ และยังมีการ
น าข้อมูลมาสร้างเป็น antibiogram ที่มีคุณภาพ น าไปใช้ให้ตรงกับปัญหาแต่ละหอผู้ป่วย มีการแจ้ง antibiogram 
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ของโรงพยาบาลให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยาทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ในปี พ .ศ.2560 โรงพยาบาลหัวหินมีการขยายตึก
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ลดความแออัดของสถานที่ โดยเฉพาะหอผู้ป่วยหนัก สามารถจัดห้องแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
นอนปะปนกับผู้ป่วยอื่นได้ แต่อย่างไรก็ตามการพบจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ลดลงจากการศึกษานี้ ไม่ได้มีการวัด
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเชื้อดื้อยา จึงควรมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการเชื้อดื้อยาและ
ศึกษาแนวโน้มของเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง  

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรพยาบาลหัวหินที่อนุญาตให้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการท าวิจัย 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลหัวหิน 
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ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเชื้อดื้อยา จึงควรมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการเชื้อดื้อยาและ
ศึกษาแนวโน้มของเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง  
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ไม่กล้า...ก็ไม่มีวันเดินหน้า 
  

วรัญญู  นาเชียงใต,้ ชุลีพร  จนัทรเสนา, อัจจิมา  ทองบ่อ, ละมัย  หารินไสล 
    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
บทคัดย่อ 

 งานยา สมุนไพร และวัตถุ เสพติด ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  8 อุดรธานี ตรวจพิสูจน์ 
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Solid Phase Microextraction (SPME)/Gas Chromatography-
Mass Spectrometry วัตถุประสงค์นี้ เพ่ือประยุกต์การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography-
Mass Spectrometry ที่มีอายุการใช้งานหลายปีและเกิดการช ารุดของสปริงฝา Incubator ตลอดการใช้งาน 
ที่ผ่านมา พบว่ามีสปริงแตกหักแล้ว 6 ครั้ง โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี โดยราคาอะไหล่สปริงส ารองอยู่ที่ประมาณ 
4,500 บาทต่อชิ้น แต่ในปัจจุบันหากมีการช ารุด จะต้องเปลี่ยนฝา Incubator ทั้งชุด มีราคาอยู่ที่ประมาณ 
30,000 บาท จึงได้คิดวิธีลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา โดยมีการคิดท าสปริงฝา Incubator ขึ้นมาใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด โดยเริ่มจากหาข้อมูลของวัสดุที่ใช้ท าสปริง วัดขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาของวัสดุที่ใช้ และหาสถานที่ที่รับท าสปริงตามคุณลักษณะที่ต้องการ โดยใช้
งบประมาณ 60 บาทต่อชิ้น แล้วน ามาเทียบเคียงกับสปริงเดิม ผลคือมีคุณลักษณะเหมือนกัน จึงน ามาทดลอง
ใช้งาน ผลลัพธ์ คือ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดี และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้ จากวันที่ทดลองใช้สปริง 60 บาท ครั้งแรกเมื่อ 28 กันยายน 2561 สปริงนั้นยังสามารถใช้งาน
ได้ดี จนถึงปัจจุบัน เป็นการประหยัดงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง  
 
ค าส าคัญ : สปริง, ฝา Incubator, การบ ารุงรักษา 
 
1. บทน า  

Gas Chromatography-Mass Spectrometry เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจหาเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Solid Phase-Microextraction (SPME) ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 6 ปี ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างมาแล้วกว่า 25,000 ตัวอย่าง ส่งผลให้เกิดการช ารุดของสปริงฝา Incubator ในส่วนของ Auto 
Sample ซึ่งตลอดการใช้งานที่ผ่านมา พบว่ามีสปริงช ารุดแล้ว 6 ครั้ง โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี โดยราคาอะไหล่
สปริงส ารองอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทต่อชิ้น แต่ในปี 2561 สปริงหักและช ารุด บริษัทไม่มีสปริงเปลี่ยน  ซึ่ง
จะต้องเปลี่ยนชุดฝา Incubator ทั้งชุด ในราคา 30,000 บาท จึงมีแนวคิดที่จะหาอะไหล่ทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพและราคาถูก 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาวัสดุทดแทนสปริงชุดฝา Incubator 
 
3. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาคุณลักษณะของสปริง โดยสปริงที่ใช้งานกับฝา Incubator เป็นประเภทสปริงกดและเจีย
หัว-ท้ายเรียบ 

2. ศึกษาวัสดุที่ใช้ท าสปริง ซึ่งสปริงสามารถผลิตขึ้นได้จากลวดเหล็ก ลวดอะลูมิเนียม ลวดสแตนเลส 
ลวดทองเหลือง ลวดทองแดง เป็นต้น ซึ่งส าหรับเครื่องมือพิเศษควรใช้ลวดสแตนเลสเกรด 316 
(SUS 316) เป็นสแตนเลสที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและเกิดสนิมได้ นิยมใช้ใน
งานท าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องแลป, งานอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมสารเคมีต่างๆ, อุปกรณ์
เรือ เป็นต้น 

3. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 0.5 มิลลิเมตร และความหนาของเส้นลวด 0.1 มิลลิเมต 
4. วัดความยาวของสปริงเดิม ได้ 2.9 เซนติเมตร 

 
4. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน จากการน าสปริงที่ท าด้วยลวดสแตนเลสเกรด 316 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ความหนา 0.1 มิลลิเมตร ความยาว 2.9 เซนติเมตร ตัวใหม่มาใช้แทนสปริงเดิม เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 20 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเวลา 9 เดือน พบว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี 
 เปรียบเทียบต้นทุนพบว่า สปริงใหม่มีต้นทุนอยู่ที่ 60 บาท สปริงเดิม ราคา4,500 บาท และการ
เปลี่ยนชุดฝา Incubator ทั้งชดุราคา 30,000 บาท จากการหาอะไหล่ทดแทน พบว่าช่วยประหยัดงบประมาณ
ในการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงได้ จึงเป็นที่มาของชื่อเรื่อง ไม่กล้า...ก็ไม่มีวันเดินหน้า 
กล่าวคือ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะแตกต่าง และยืนอยู่บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
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บันทึกไว ด้วย IT 
Smart Record 

ที่ปรึกษาโครงการ : นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

ชื่อผู้วิจัย :  นายวัชรพล กาพย์พิมาย  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
           นางอุมาวดี อัฐนาค                นักฟิสิกส์รังสี 

น.ส.กาญจนา เทดี  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

โทรศัพท์/โทรสาร : 044-346005 – 13 / 044-346018 email : watcharapol.k@dmsc.mail.go.th 
 

บทคัดย่อ 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล

ต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นในยุคปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา ได้พัฒนาโปรแกรมการบันทึกการใช้งานเครื่องมือในแผนก เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานและ
ถูกต้องตามระบบการควบคุมคุณภาพ ที่จะต้องมีการบันทึการใช้เครื่องมือทุกครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สะดวกต่อ
การด าเนินการเนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนที่ ท าให้อาจมีการหลงลืมในการบันทึก จึงได้ใช้
โปรแกรม Google Forms ในการบันทึกข้อมูลและช่องทางเข้าโปรแกรม Google Forms ผ่าน QR Code 
และด าเนินการทดลองโดยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
แบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) พบว่าโปรแกรมข้างต้นสามารถลดการใช้ทรัพยากรมากที่สุดซึ่งได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 รองลงมา คือใช้ระยะเวลาในการบันทึกได้รวดเร็วรูปแบบของโปรแกรมมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โปรแกรมสามารถกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการบันทึกอย่างสม่ าเสมอ และโปรแกรมมี
ความเหมาะสมกับการท างานนอกพ้ืนที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ4.75, 4.50, 4.50 และ4.25 ตามล าดับ แต่อย่างไร
ก็ตามความสามารถใช้งานได้ทุกพ้ืนท่ีและรูปแบบการบันทึกข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.25 
ตามล าดับซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควรและต้องน าไปปรับปรุงในล าดับถัดไป แต่โดยภาพรวมของโปรแกรม  
Google Forms มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจทั้งนี้อาจน าไปขยายผลในการใช้
งานด้านอื่นๆต่อไป 

 
ค าส าคัญ : โปรมแกรมการบันทึก, Smart  Record 
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1. บทน า 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการเปิดให้บริการทดสอบมาตรฐาน
เครื่องเอกซเรย์ทุกชนิด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน ซึ่งการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องมื อ
หลากหลายชนิดและต้องมีการจดบันทึกการใช้งานทุกครั้งที่มีการใช้งานเพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน แต่ในทางปฏิบัติไม่สะดวกต่อการด าเนินการเนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนที่ในเขต
สุขภาพนครชัยบุรินทร์ ท าให้อาจมีการหลงลืมในการบันทึกและบันทึกไม่สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังใช้ระยะ
เวลานานในการบันทึก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการทดสอบคุณภาพมีจ านวนมาก อีกทั้งสิ้นเปลือง
ทรัพยากรในการจดบันทึก ดังนั้นคณะวิจัยห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา จึงมีแนวคิดบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Forms ซึ่งเป็นการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะการท างานของห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 การออกแบบและสร้างบันทึกการใช้งานผ่านโปรแกรม Google Forms 

2.1.1 รวบรวมและจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอ[มาตรฐาน 
เครื่องเอกซเรย์ 

2.1.2 สร้างบัญชี Gmail ของห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ส าหรับการใช้งาน Google 
Forms 

2.1.3 สร้าง Google Forms โดยออกแบบหัวข้อการบันทึกดังนี้ 
-  การบันทึกเวลาและจ านวนเครื่องมือ  
-  การบันทึกสภาพของเครื่องมือ  
-  เจ้าหน้าที่และสถานที่ทดสอบ 

2.1.4 น า URLของ Google Forms  แปลงเป็น QR code ด้วยโปรแกรม QR Code Generator 
และน าไปติดกับกล่องใส่เครื่องมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้งานในขั้นถัดไป 

2.2 การทดสอบการใช้งานและการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
2.2.1 ก่อนและหลังการทดสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR code ด้วย

โทรศัพท์ชนิดเคลื่อนที่ที่มีโปรแกรม Line เพ่ือเข้าใช้งานบันทึกการใช้เครื่องมือออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google Forms  
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2.2.2 กรอกรายละเอียดจ านวนเครื่องมือที่ใช้งานจริง บันทึกเวลาที่ตรวจสอบเครื่ องมือ บันทึก
สภาพของเครื่องมือ บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเครื่องมือและสถานที่ทดสอบ  

2.2.3 รวบรวมข้อมูลที่ทดสอบการใช้งาน โดยแปลงข้อมูลจากโปรแกรม Google Forms ให้อยู่
ในรูป โปรแกรมExcel ซึ่งระยะเวลาการทดสอบการใช้งานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 – 24 พฤษภาคม 2562 
 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
2.3.1 ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานผ่านโปรแกรม Google Forms 
2.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

 
 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ผลการสร้างบันทึกการใช้งานผ่านโปรแกรม Google Forms 
โปรแกรม Google Forms ที่ด าเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถบันทึกข้อมูลในหัวข้อการบันทึกเวลาและ
จ านวนเครื่องมือ การบันทึกสภาพของเครื่องมือ บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและสถานที่ทดสอบดังภาพที่ 1  
และยังสามารถแปลงข้อมูล ให้อยู่ในรูปโปรแกรม Excel อีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของบันทึกการใช้เครื่องมือออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Forms 
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การบันทึกการใช้งานของเครื่องมือด้วยโปรแกรม Google Forms ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบบันทึก
เดิมที่ใช้กระดาษบันทึก ให้มีความทันสมัย สามารถลดทรัพยากรกระดาษ ลดระยะเวลาการบันทึก และเหมาะ
ต่อการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่เป็นอย่างดี  แต่รูปแบบการบันทึกข้อมูล และความสามารถใช้งานได้ทุกพ้ืนที่ของ
โปรแกรมข้างต้นยังต้องน าไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในล าดับถัดไป 
 

5. เอกสารอ้างอิง 
ประทีปและคณะ.(2561).การสร้างระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป.Journal of Buddhist Studies.เล่มที่9.ฉบับที่1.23-24 
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เอี๊ยมช่วยน้อง 
(Jumpsuit X-Ray For New Born) 

 
นางปาริชาติ แย้มทับทิม นางสาวปัทมณัฐ เหมือนฤทธิ์ 

 
1. บทน า 

การถ่ายภาพรังสีช่องท้องประกอบการวินิจฉัยโรคเป็นการตรวจที่มีความส าคัญ การถ่ายภาพรังสีช่อง
ท้องที่ดี คือ ผู้ป่วยต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสม ขณะถ่ายภาพต้องอยู่ในท่าทางที่นิ่ง เพราะถ้าหากผู้ป่วยขยับตัวไป
มา จะท าให้ภาพที่ปรากฏออกมาไม่ชัดเจน และไม่สามารถเห็นรายละเอียดของพยาธิภาพของอวัยวะหรือรอย
โรคได้ใน ผู้ป่วยที่เป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือนไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัด 
ท่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายภาพรังสีช่องท้องได้ จ าเป็นต้องมีผู้ปกครอง ญาติ หรือเจ้าหน้าที่ 
คอยช่วยยึดจับตัวเด็กให้อยู่นิ่งและอยู่ในท่าทีถูกต้องเพ่ือให้สามารถถ่ายภาพรังสีส าหรับการวินิจฉัยโรคได้ จึง
ท าให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น จึงได้คิดค้นนวัตกรรมส าหรับถ่ายภาพรังสีช่องท้องใน 
ท่ายืนส าหรับเด็กเพ่ือช่วยลดจับยึดตัวผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือน สะดวกในการใช้งาน ช่วยลดการ 
ถ่ายภาพรังสีซ้ าและญาติไม่ต้องรับรังสีโดยไม่จ าเป็น  
 
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์  

จากการที่กุมารแพทย์ได้ส่งเอกซเรย์เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือน ในท่ายืน เป็นจ านวนมาก ในการ
เอกซเรย์เด็กพบปัญหาเด็กดิ้น ตัวเอียง ท าให้ภาพที่ได้บิดเบี้ยว บางครั้งมีอวัยวะส่วนอ่ืน มาบังในส่วนของภาพ
ที่ต้องการดู เช่น มือ ขา ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยของแพทย์ ท าให้ต้องเอกซเรย์ การที่ต้องมีญาติมาช่วยจับหลาย
คนท าให้ญาติหลายคนได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็นจากการช่วยจับเด็กขณะถ่ายภาพเอกซเรย์กลุ่มงานรังสีวิทยาจึง
ได้คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือลดการเอกซเรย์ซ้ าในเด็กตั้งแต่รกเกิดถึง 3 เดือนและญาติผู้ป่วยไม่ต้องรับรังสีโดยไม่
จ าเป็น นวัตกรรมดังกล่าวาท าเหมือนชุดเอ๊ียมของเด็ก โดยใช้ผ้ามาตัดแต่งให้มีขนาดเหมาะสมตามขนาดล าตัว
เด็ก ให้สามารถสวมใส่ช่วงล าตัวให้เด็ก เหลือบริเวณศีรษะของเด็กเพ่ือให้เด็กหายใจได้สะดวกและให้ศีรษะตั้ง
ตรง โดยการใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อเอ๊ียม และมีสาย 2 สายหิ้วแนบศีรษะ 2 ข้าง เพื่อให้ตรงไม่บิดเอียง 
 
2. วิธีการศึกษา 

หาขนาดของเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือนจากผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม 
จ านวน 100 ราย ได้ขนาดล าตัวความกว้างเท่ากับ 36 เซนติเมตร แล้วน ามาหารได้ความกว้าง 2 เท่ากับ 18 
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เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ 36 เซนติเมตร แล้วน ามาหาร 2 ได้ความกว้างเท่ากับ 18 เซนติเมตร เพ่ือตัดเย็บ
เป็นแบบแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาดศีรษะเอาเฉพาะความยาว เพ่ือใช้ค านวณสายหิ้วขึ้นมาแนบศีรษะ ขนาด
ความยาวศรีษะเท่ากับ 44 เซนติเมตร  แล้วน ามาหาร 2  ได้ความกว้างเท่ากับ 22 เซนติเมตร 

ได้ศึกษาคุณสมบัติของผ้าที่จะน ามาใช้ ต้องมีคุณสมบัติแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้และไม่มีผล
ต่อภาพรังสีซึ่งเป็นปัญหาต่อการวินิจฉัยโรคแพทย์และออกแบบ โดยน าผ้าโทเรซึ่งเป็นผ้าที่ผสมจาก Polyester 
fiber กับ rayon คุณสมบัติของผ้าคือ แข็งแรง ทนทาน และท าความสะอาดง่าย น ามาตัดให้มีรูปร่างเหมือนชุด
เอ๊ียมเด็ก ออกแบบช่วงล าตัว แผ่นหน้ามีขนาดความกว้าง 18 เซนติเมตร และความยาว 18 เซนติเมตร แผ่น
หลังมีขนาดความกว้าง 18 เซนติเมตร และความยาว 16 เซนติเมตร และเว้าช่วงขา 2 ข้าง เข้ามา 6 เซนติเมตร 
ส่วนเว้าสูง 8 เซนติเมตร วาดเป็นเส้นโค้งเว้าส่วนขา ช่วงสายหิ้วแนบศีรษะตัดเป็นสายยาว 2 ข้าง ขนาดความ
กว้าง 3 เซนติเมตร และสูง 22 เซนติเมตร โดยเว้า ช่วงแขน 2 เซนติเมตรงทั้ง 2 ข้าง และตัดช่องตรงกลาง
ขนาด 8 เซนติเมตร เพ่ือวางต าแหน่งคอและศีรษะ จากนั้นน าช่วงล าตัว 2 แผ่นมาเย็บติดกันโดยแผ่นหน้าจะสูง
กว่าแผ่นหลังให้เด็กอยู่ในท่าเงยหน้า เพ่ือไม่ให้เด็กก้มหน้าซึ่งจะท าให้บังส่วนที่ต้องการดูได้ 
 
 
  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ต้นแบบ 
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รูปที่ 3 น ามาพัฒนาใหม่ส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือน 
 

อธิบายให้ญาติรับทราบถึงวิธีการใช้และวิธีการยืนขณะจับเด็ก ให้ญาติผู้ป่วยสวมเสื้อตะกั่วและไทรอย
ชิลด์ น าเด็กใส่ในชุดเอ๊ียมที่จัดท าข้ึนและน าไปที่จุดถ่ายภาพ โดยท าการหิ้วสายเอ๊ียมซเรย์ 2 ข้างให้แนบกระชับ
เข้ากับศีรษะเด็ก แล้วท าการถ่ายภาพเอกซเรย์ช่องท้อง 
ตารางที่ 1 

 

รูปที่ 2 สร้างแพ็ทเทิร์นลงกระดาษสร้างแบบ 
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วิธีการใช้ 
 
 

 
 

 
 
 

รู 
 

รูปที ่4,5 ญาติสวมเสื้อตะกั่วก าบังรังสีช่วยจับผู้ป่วยเด็กในการถ่ายภาพรังสีช่องท้องท่ายืน 
ภาพถ่ายรังสีที่ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ก่อนใช้เอี๊ยมช่วยน้อง รูปที่ 7 หลังใช้เอี๊ยมช่วยน้อง 
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3. สรุปและวิจารณ์ 

การถ่ายภาพรังสีช่องท้องส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือนที่ปฏิบัติงานประจ า คือ การให้ญาติ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อตะกั่วก าบังรังสีไปยืนช่วยจับและประคองผู้ป่วยที่เป็นเด็ก เพ่ือให้อยู่ในท่าที่ 
ถูกต้องในถ่ายภาพรังสีช่องท้องท่ายืน ถึงแม้ผู้เกี่ยวข้องจะสวมเสื้อตะกั่วก าบังรังสีในพื้นที่รับรังสีแล้วก็ตาม หาก
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือนเกิดอาการตกใจ ดิ้น ตัวบิดเบี้ยว ล าตัวเอียง ในขณะถ่ายภาพรังสี ถึงจะมี
ญาติหรือเจ้าหน้าที่ช่วยจับแล้ว จึงต้องถ่ายภาพรังสีซ้ าเพ่ือให้ได้ภาพรังสีที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ ท าให้ได้รับ
รังสีโดยไม่จ าเป็นตามจ านวนครั้งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยนั้น ดังนั้น การจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
ขึ้นมานี้ จากการใช้งานจริงสามารถช่วยลดการถ่ายภาพรังสีซ้ า และลดการได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่
และญาติ เมื่อต้องเข้าไปช่วยจับผู้ป่วยเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือนระหว่างการถ่ายภาพรังสีช่องท้องท่ายืนและชุด
เอ๊ียมช่วยน้องสามารถน ามาตอ่ยอดเพ่ิมเป็นชุดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

ผ้าไทยโทเร โพลีเอสเตอร์วิสโคส (โพลีเอสเตอร์เรยอน). สืบค้นจาก
https://www.toray.co.th/tttm/business/uniform.html 
 

รูปที่ 8 น ามาพัฒนาต่อยอดใช้กับ
ผู้ป่วยเด็กขนาด 3-6 เดือน 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบขนาดที่พัฒนาใช้กับเด็กโต 
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การตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการด้วยQR CODE 
 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย นายแพทย์นิฐิคุณ เขียวอยู่ 
นายจรูญ ปินะกาสา 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขามสะแกแสง  
เลขที่ 459 หมู่ที่ 13 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290  

โทร 044-383577 ต่อ 135 มือถือ 085-4958365 Email:jaroon.lab@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษา พบว่า มีอุบัติการณ์การเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากบุคลากรไม่ได้

ตรวจสอบความพร้อมใช้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลขามสะแกแสง จึงมีนโยบายการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการโดยการใช้คิวอาร์โค้ด (QR CODE) เริ่มตั้งแต่1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 
มีนาคม 2562 สถานที่คือกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลขามสะแกแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลด
อุบัติการณก์ารเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุด วิธีการพัฒนา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่อุบัติการณก์ารเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุด 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขามสะแกแสง ขั้นตอนการศึกษา (1) เก็บข้อมูลอุบัติการณ์เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการช ารุดย้อนหลัง3ปี เร่ิมปีงบประมาณ 2559 -2561 เฉพาะเดือน ต.ค.-มี.ค. ของแต่ละปีและท า
การตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือปีงบประมาณ 2562 เริ่มต.ค.2561-มี.ค.2562  (2) รวบรวมข้อมูล
จ านวนผลรวมด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล  (3)ท าการเปรียบเทียบข้อมูลปีงบประมาณ 2562 กับ
ปีงบประมาณ 2559,2560,2561 ผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนใช้QR CODE ในการบันทึกข้อมูลความพร้อมใช้
เครื่องมือ (1) มีความง่ายในการปฏิบัติ ท าให้ตรวจสอบได้เร็ว/ มีเวลาให้บริการเพ่ิมขึ้น ผู้ให้บริการมีความสุข 
ผู้รับบริการพึงพอใจ (2) ลดความผิดพลาดของบุคลากร เนื่องจากQR CODE มีระบบตรวจสอบการบันทึก(ถ้า
บันทึกไม่ครบ หรือผิดพลาดจะมีระบบแจ้งเตือน ต้องแก้ไขจนเสร็จสิ้นก่อน)  (3)รับรู้ล่วงหน้าจากแนวโน้ม
โอกาสเครื่องมือช ารุดซ่อมบ ารุงได้ทัน ท าให้เครื่องไม่เสียกะทันหัน/อุบัติการณ์เครื่องมือไม่พร้อมใช้ลดลง 
(4)ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกระดาษของโรงพยาบาลเนื่องจากผู้วิจัยออกแบบเก็บข้อมูล QR CODE ในระบบ 
cloud ของ google   
 
ค าส าคัญ : QR CODE , ความพร้อมใช้ 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  smart hospital นโยบายโรงพยาบาลเรื่องความประหยัด

ห้องปฏิบัติการต้องมีมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และอุบัติการณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุดบ่อยครั้ง ซึ่ง
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลขามสะแกแสงที่จ าเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมใช้มี
จ านวน 32 เครื่อง โดยการตรวจวินิจฉัยและการตรวจติดตามการรักษาของแพทย์ จ าเป็นต้องใช้ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจากเครื่องมือต่างๆที่มีความพร้อมใช้งานเช่น เครื่องตรวจ CBC,  UA,  Thyroids, Troponin-I, 
Biochemistry, water bath ตู้เย็น Blood bank เป็นต้น หากเครื่องมือดังกล่าวช ารุดท าให้ผู้รับบริการไม่ได้
รับผลตรวจวิเคราะห์เพ่ือประกอบการรักษา/รอนาน/ไม่พึงพอใจ การศึกษา พบว่า มีอุบัติการณ์การเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการช ารุดบ่อยครั้ง เนื่องจากบุคลากรไม่ได้ตรวจสอบความพร้อมใช้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลขามสะแกแสง จึงมีนโยบายการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือห้องปฏิบัติการโดยการใช้คิว
อาร์โค้ด(QR CODE) เริ่มตั้งแต่1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2562 สถานที่คือกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลขามสะแกแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลดอุบัติการณก์ารเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุด           
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา : ลดอุบัติการณก์ารเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุด (<3ครั้ง) 
ตัวช้ีวัด : อุบัติการณก์ารเครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุด 
 
2. วัสดุและวิธีการ  การวิจัยนีเ้ปน็การวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action research)  

2.1 เก็บข้อมูลอุบัติการณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการช ารุดย้อนหลัง 3 ปี เริ่มปีงบประมาณ 2559 -2561
เฉพาะเดือน ต.ค.-มี.ค. ของแต่ละปีและท าการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือปีงบประมาณ
2562 เริ่ม ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562 

2.2 รวบรวมข้อมูลจ านวนผลรวมด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 
2.3 ท าการเปรียบเทียบข้อมูลปีงบประมาณ 2562 กับปีงบประมาณ 2559,2560,2561  

 
3. ผลการวิจัย    

กราฟที1่ เปรียบเทียบจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติการณ์เครื่องมือช ารุดตามปีงบประมาณ 
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4. สรุป/ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย:เมื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือด้วย QR CODE เกิดอุบัติการณ์เครื่องมือช ารุด 2 
ครั้ง ลดลงจากปี 2559 2560 และ 2561 ซึ่งเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าว 16,18 และ 20 ครั้งตามล าดับ  
ข้อเสนอแนะ : ต้องมีอินเตอร์เน็ตมือถือในการสแกน QR CODE หรือใช้ระบบ WI-FI ของโรงพยาบาล 
สิ่งท่ีได้รับจากการวิจัย : การใช้ QR CODE ในการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ 

1. มีความง่ายในการปฏิบัติ ท าให้ตรวจสอบได้เร็ว/ มีเวลาให้บริการเพิ่มข้ึน ผู้ให้บริการมีความสุข
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

2 .ลดความผิดพลาดของบุคลากร เนื่องจาก QR CODE มีระบบตรวจสอบการบันทึก(ถ้าบันทึกไม่ครบ
ระบบจะแจ้งเตือน ต้องบันทึกจนเสร็จสิ้นก่อน) 

3.รับรู้ลว่งหน้าจากแนวโน้มโอกาสเครื่องมือช ารุดซ่อมบ ารุงได้ทัน/เครื่องไม่เสียกะทันหัน/เครื่องมือช ารุด
ไม่พร้อมใช้ลดลง 

4.ประหยัดค่าใช้จ่ายกระดาษของโรงพยาบาลเนื่องจากผู้วิจัยออกแบบเก็บข้อมูลใน cloud ของ google
5.สามารถใช้ QR CODE ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC )

5.เอกสารอ้างอิง
1. http://th.qr-code-generator.com
2. http://th.m.wikipedia.org>wiki>รหัสคิวอาร์
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ภาคผนวก
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ผลการประกวดผลงาน R2R ในงานมหกรรม DMSc R2R FORUM 2019 

: พัฒนาคน พัฒนางาน สูองคการแหงการเรียนรู 

ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation) 

• รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง เอ๊ียมชวยนอง(Jumpsuit x-ray for newborn) 

โดย นางปาริชาติ แยมทับทิม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1

เรื่อง การพัฒนาชุดบงชี้ทางชีวภาพสําหรับเครื่อง autoclave  

โดย นายสมภพ วัฒนมณี สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2

เรื่อง Antibiotic susceptibility profile and serotype distribution of group B colonization in 

intrapartum woman  

โดย ดร ม่ิงขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร สงขลานครินทร 

ประเภทการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 

• รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง การพัฒนาพลาสมิดอารเอ็นเอสําหรับเปนสารควบคุมการตรวจวิเคราะหไวรัสโนโร (genogroup I และ 

genogroup II) และไวรัสตับอักเสบเอ  

โดย นางปวีณา พานิชกุล สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1

เรื่อง การใชสุพรรณโมเดล 4.0 ถายภาพรังสีออรโธวิวในผูปวยขอเขาเสื่อมโรคขาสองขางยาวไมเทากัน และโรค 

กระดูกสันหลังคด  

โดย นายคัชชรินทร โควสมจนี โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2

เรื่อง การพัฒนาวิธีคัดกรองเชื้อดื้อยา VRE แฝงในอุจจาระผูปวย วชิรพยาบาล 

โดย นางสาวชะญานิษฐ พุทธานุ ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
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ภาพบรรยากาศงานมหกรรม DMSc R2R FORUM 2019  

ูรนยีรเรากงหแรากคงอสู นางานฒพั นคานฒพั  (R2R 2LO) 

 มรรกหมนางดปเีธพินในาธะรปนปเ ยทพแรากรตสาศายทวิมรกดีบิธอ ศงพนวิกยราก สาภอโยทพแยาน  
DMSc R2R Forum 2019 :  รูนยรีเรากงหแรากคงอูส นางานฒพั นคานฒพั (R2R 2LO) 

 

 นางลผอนสเาํนผูะลแราหริบผูบักมวรพาภยาถยทพแรากรตสาศายทวิมรกดีบิธอ R2R รอตเสปโบบแปรูนใ  
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 นางลผอนสเาํนผูะลแราหริบผูบักมวรพาภยาถยทพแรากรตสาศายทวิมรกดีบิธอ R2R าจาวบบแปรูนใ  

 

 

ผูะลแราหริบผูบักมวรพาภยาถยทพแรากรตสาศายทวิมรกดีบิธอ  มรรกหมนางมวราขเ DMSc R2R Forum 2019 
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อธิบดีและผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทยเยี่ยมชมโปสเตอรผลงาน R2R
การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร 

(Poster Presentation)
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ตสาศายทิวมรกีดบิธองอร )noitatneserPlarO( าจาวยวดนางลผอนสเำนราก  ิตัญญับ ฐชเิพยทพแยาน ยทพแรากร
นรากทภเะรป ลัวงารบัรดไีทนางลผกแหใรตับิตรยีกเะลแลัวงารลโบอม )noitatneserP larO( าจาวยวดอนสเำ
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Presentation)

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตร 

ใหแกผลงานที่ไดรับรางวัล ประเภทการนําเสนอดวยโปสเตอร  (Poster Presentation) 

รางวัลชนะเลิศ 

เรื่อง เอี๊ยมชวยนอง (Jumpsuit x-ray 

for newborn) 

 มทิบทัมยแ ิตาชิราปงาน ยดโ

มดอุชดเชารพุยะรพจ็ดเมสลาบายพงรโ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เรื่อง การพัฒนาชุดบงชี้ทางชีวภาพสําหรับเครื่อง 

autoclave  

 ีณมนฒวั พภมสยาน ยดโ

ราหาอยัภดอลปมาวคะลแพาภณุคกนัาํส  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เรื่อง Antibiotic susceptibility profile and 

serotype distribution of group B colonization 

in intrapartum woman  

โดย ดร มิ่งขวัญ ยิ่งขจร 

รทนิรคนาลขงส รตสาศยทพแะณค  

ผลงานที่ไดรับรางวัล
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รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตร 

ใหแกผลงานที่ไดรับรางวัล ประเภทการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 

รางวัลชนะเลิศ 

เรื่อง การพัฒนาพลาสมิดอารเอ็นเอสําหรับเปนสาร

ควบคุมการตรวจวิเคราะหไวรัสโนโร (genogroup I 

และ genogroup II) และไวรัสตับอักเสบเอ  

โดย นางปวีณา พานิชกุล 

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

เรื่อง การใชสุพรรณโมเดล4.0 ถายภาพรังสีออรโธวิว

ในผูปวยขอเขาเสื่อมโรคขาสองขางยาวไมเทากัน และ

โรคกระดูกสันหลังคด  

โดย นายคัชชรินทร โควสมจีน 

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

เรื่อง การพัฒนาวิธีคัดกรองเช้ือดื้อยา VRE แฝงใน

อุจจาระผูปวย วชิรพยาบาล 

โดย นางสาวชะญานิษฐ พุทธานุ 

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
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