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ค ำน ำ 

นับเป็นความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธาน
เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29 ประจ าปีงบประมาณ 2564 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 
25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical 
Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” 
ซึ่งการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือที่จะได้พัฒนาและร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน  

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29 ประจ าปีงบประมาณ 2564 แบบออนไลน์ 
ได้จัดในรูปแบบการบรรยาย และสัมมนาของวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ การเสนอผลงาน การวิจัย และการประกวดผลงานทางวิชาการ ทั้งการน าเสนอ
ด้วยวาจาและโปสเตอร์ จ านวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง เป็นการน าเสนอด้วยวาจาจ านวน 34 เรื่อง และโปสเตอร์จ านวน 
159 เรื่อง 

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร 
ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านห้องปฏิบัติการต่างๆ และ  
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้  
ให้ประสบความส าเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งนี้ ไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานต่อไป 

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    กระทรวงสาธารณสุข 
สิงหาคม 2564 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครั้งที่ 29 แบบออนไลน์ 
“วิทยำศำสตร์กำรแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภำพและเศรษฐกิจไทย” 

ระหว่ำงวันที ่25 – 27  สิงหำคม 2564 ณ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 
จัดโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

................................................... 
วันพุธที่ 25 สิงหำคม 2564  ชมผ่ำนทำงระบบ  
                                    Webinar ID : 860 2682 4519  Passcode : 246475                                                                         
                                   FB Live: กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย 
 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
 อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 1. ทรงเป็นประธานเปิดงานในรูปแบบออนไลน์ 
 2. พระราชทานรางวัลโดยรับโล่ที่ระลึกหน้าพระฉายาลักษณ์ 
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ 

 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ 
 DMSc Award  

  ผู้มีอุปการคุณ 
10.00 – 11.00 น. ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย 

11.00 – 11.30 น. 

ปำฐกถำเกียรติยศ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เฉลิม  พรมมำส  
เรื่อง COVID-19: บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สังคม  
และเศรษฐกิจไทย (COVID-19: Role of science for solving health, social  
and economic in Thailand) 
องค์ปาฐก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ  
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กำรบรรยำยโดยผู้รับรำงวัล DMSc Award ชนะเลิศ 

 ประเภทงำนวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 
เรื่อง แอปตาเซ็นเซอร์ส าหรับวิเคราะห์อัลบูมินในปัสสาวะ 
เพ่ือประกอบการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

 
โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

11.30 – 12.00 น. ประเภทหนังสือ/ต ำรำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 
เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(Advanced diagnostic cardiovascular imaging) 

 

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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12.00 – 12.30 น. ประเภทกำรพัฒนำบริกำร หรือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร  
 ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

เรื่อง การพัฒนาการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ สู่การยอมรับในระดับสากล 
กับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ 

 
 

โดย นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

13.30 – 14.30 น. ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย 
 นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ดีเด่น 
 เรื่อง เส้นทางนวัตกรรมชุดทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

โดย  นางสาวปนัดดา เทพอัคศร 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รุ่นใหม่ 
เรื่อง การวิเคราะห์สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 
โดย  นายวีรวุฒิ  วิทยานันท์ 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

14.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย 

 

Keynote Speech ในรูปแบบออนไลน์ 
เรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ 
ในการตอบโต้โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ 

 
 

โดย  ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร ์สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหำคม 2564 
09.00 – 11.00 น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรรับเชิญในรูปแบบออนไลน์ (ผ่ำนระบบ Zoom) 

  ห้องที่ 1 สำขำ Current Research and Innovation on Diseases 

 
ชมผ่ำนทำง FB Live: กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(ห้อง 205 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 

 
เรื่อง Challenging of Covid-19: Laboratory management  
during pandemic era in Thailand  

 

โดย นพ.ดร.อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
เรื่อง DMSc SARS-CoV-2 Laboratory Network  
: Establishment and Monitoring  

 
โดย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์  
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
เรื่อง Pooling Information from laboratory network  
(The Value of Value-added of External Data) 
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โดย น.สพ.ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ  
/ DIO สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

11.00 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
 (ห้อง 801 อาคาร 8) 
13.00 – 16.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) (ต่อ)                             
 (ห้อง 801 อาคาร 8) 
  การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)  

 

(ห้อง 205 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
 ห้องที่ 2 สำขำ Medical Sciences for Better Consumer's Health 
ชมผ่ำนทำง FB Live: ส ำนักวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(ห้อง 314 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 

09.00 – 11.00 น.         เรื่อง “กัญชา-กัญชง” จากนโยบายสู่การใช้ประโยชน์ 

 

- “กัญชา-กัญชง” นโยบายระดับประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต 
โดย นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  
ผู้อ านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
- กัญชา-กัญชง” บทบาทผู้ผลิตสู่การใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย 
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว  
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
- บทบาทการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ “กัญชา-กัญชง” เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
โดย ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ  
ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุน“กัญชา-กัญชง”สู่การใช้ประโยชน์ 
โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

11.00 – 12.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
 
 
 
13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

(ห้อง 106 และห้อง 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
 การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
(ห้อง 314 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) (ต่อ) 
(ห้อง 106 และห้อง 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
 การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) (ต่อ) 
(ห้อง 314 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
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 ห้อง 3 สำขำ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน 

(Community Medical Sciences for Sustainable Area Development) 
ชมผ่ำนทำง FB Live: กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 (ห้อง 811 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 

09.00 – 11.00 น. เรื่อง ความส าเร็จในการบูรณาการนโยบายและการพัฒนา อสม. 

 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
โดย ภก.ดร.คชาพล นิ่มเดช  
เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

เรื่อง ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ กลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โดย นายศิริชัย สายอ่อน 
สาธารณสุขอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง หนทางสู่ความส าเร็จในการพัฒนาเครื่องส าอางสมุนไพร OTOP/SME  
ของชุมชนสู่สินค้าบนเครื่องบิน       
โดย นางยุวดี อมรเวชยกุล   
ผลิตภัณฑ์โฮมเมด จังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง ความส าเร็จในการพัฒนา OTOP/SME ด้านอาหารของชุมชน 
โดย นายศุภลักษณ์ บัวโรย  
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  
นายจิระเดช  นาสุข   
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

11.00 – 12.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
                             (ห้อง 704 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
13.00 – 16.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)  
                             (ต่อ) (ห้อง 704 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 

 การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
                              (ห้อง 811 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 

  ห้องที่ 4 สำขำ Medical Sciences Symposium 
ชมผ่ำนทำง FB Live: Food_safety 

09.00 – 10.00 น. 
(ห้อง 815 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
Regional Public Health Laboratory (RPHL) Network and its Roles  
in Strengthening National Laboratory System 

 

By  Noppavan Janejai, M.Pharm. 
Director, Division of International Cooperation,  
Department of Medical Sciences 
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10.00 – 11.00 น. Detecting, Responding to and Preventing Emerging Infections:  
         A collaboration of the US Centers for Disease Control and Prevention  
         and the Thai Ministry of Public Health that Spans Four Decades 

                              By  Dr.James D. Heffelfinger, MD.MPH 
                              Country Director - CDC Thailand 
13.00 – 14.00 น.        Can Pandemic be Predicted? : Lessons Learned from COVID-19                  
                              By  Dr. Dennis Carroll, Ph.D. 
                              Chair, Leadership Board, Global Virome Project. Former Director, 

   Emerging Threats Division, Global Health Bureau, United States Agency  
   for International Development Agency (USAID). 

11.00 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
                             (ห้อง 712 อาคาร 8) 
13.00 – 16.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)  
                             (ต่อ) (ห้อง 712 อาคาร 8) 
14.00 – 16.00 น.  การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 
 (ห้อง 815 อาคาร 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) 
                                
วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 ชมผ่ำนทำงระบบ Webinar  
                                     Webinar ID: 899 9276 6135 Passcode: 589210 

FB Live: กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
09.30 – 11.30 น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรรับเชิญในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 

 ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย 

 

เรื่อง สายพันธุ์มนุษย์ และโรค 
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
รักษาการรองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นย า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
- Diagnosis of the undiagnosed diseases 
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Large-scale study of genetic contribution to diseases 
โดย นายแพทย์จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.30 – 12.30 น.  พิธีมอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรแบบออนไลน์ 

 
 พิธีปิดกำรประชุม  

โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หมายเหตุ  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

 



 
  
 

The 29th Annual Medical Sciences Conference 2021 
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics” 

25 – 27  August  2021  at Department of Medical Sciences 
Organized by Department of Medical Sciences (DMSc), Ministry of Public Health 

and Department of Medical Sciences Foundation, Thailand 
................................................... 

Wednesday, 25 August 2021 (Online conference) 
 Webinar ID : 860 2682 4519 Passcode : 246475 

     FB Live: Medical Sciences Conference 
08.00 – 09.00  Registration 
09.00 – 10.00  Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building 
 Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana  

  
 

1. Online Opening Ceremony 

 
2. To kindly award The royal award was given  
   by Her Royal Highness Princess portrait. 

 

 The Honorary Medical Scientist Award Winner 
 Medical Scientist Outstanding Award  
 Medical Scientist Young Generation Award 
 DMSc Award 
 Sponsors 

10.00 – 11.00  Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building 

11.00 – 11.30  

Honor of speech Prof. Dr. Chalerm Prommas 
Topic COVID-19: COVID-19: Role of science for solving health, social  
and economic in Thailand 
Speech by Prof. Yong Poovorawan, M.D. 
Director of Center of Excellence for Virology   
Department of Pediatrics Faculty of Medicine Chulalongkorn University 
Speech by Invited Speakers DMSc Award 

 
Current Research and Innovation on Diseases 

 
Topic Aptasensor for the analysis of urinary albumin for screening for chronic kidney disease. 

 

By Dr. Duenpen Japrung 
National Science and Technology Development Agency 

11.30 – 12.00  Medical science book/textbook 

 
Topic Advanced diagnostic cardiovascular imaging 

 

By AssocProf. Dr. Narumol Chaosuwannakit 
Department of Radiology Khonkaen University 
 
 



๒ 
 

 

12.00 – 12.30  Service development or Improving the quality of medical science services 

 

Topic Development of competence certification, proficiency testing program  
organizers, medical testing laboratories. international recognition with the  
International organization for laboratory accreditation 

 
 

By Mrs. Jantarat Worasappawit 
Department of  Science Service Ministry of Higher Education,  
Science, Research and Innovation. 

13.30 – 14.30  Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building 
 Scientist Outstanding 
 Topic Path of Innovation of Test Kits Department of Medical Sciences 

 
 

By  Miss. Panadda tepaksorn 
Medical Life Sciences Institute Department of Medical Sciences 
Scientist Young Generation 
Topic Analysis of persistent pollutants according to the Stockholm Convention 
By  Mr. Weerawut Wittayanan 
Bureau of Quality and Safety of Food Department of Medical Sciences 

14.30 – 16.30  Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building 

 

Online Keynote Speech  
Topic Innovation, technology and medical artificial intelligence in response  
to COVID-19 and emerging diseases 

 
 

By  Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat  
President of  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

 
Thursday 26 August 2021 
09.00 – 11.00  Online speech by invited speakers 

 

 Room 1 Current Research and Innovation on Diseases 
FB Live: Medical Sciences Conference 

 
(Conference room 205, Public Health 100th year Anniversary Building) 

 

Topic Challenging of Covid-19: Laboratory management  
during pandemic era in Thailand  

 

By Dr. Archawin Rojanawiwat, M.D.   
Director of National Institute of Health of Thailand, Department of Medical Sciences 

 

Topic DMSc SARS-CoV-2 Laboratory Network  
: Establishment and Monitoring  

 

By Dr. Patravee Soisangwan  
Director of Bureau of Laboratory Quality Standards Department of Medical Sciences 

 

Topic Pooling Information from laboratory network  
(The Value of Value-added of External Data) 

 
By Mr. Chaiwat Poolsrikarn  



๓ 
 

 

National Institute of Health of Thailand, Department of Medical Sciences/ 
Director of Center for Disease Analysis and Surveillance Coordination in Laboratory 

11.00 – 12.00  Online Poster Presentation 

 
(Conference room 801 , Building 8) 

13.00 – 16.00  Online Poster Presentation (continued)                      

 
(Conference room 801 , Building 8) 

 
Online Oral Presentation  

 

(Conference room 205, Public Health 100th year Anniversary Building) 

 Room 2 Medical Sciences for Better Consumer's Health 
FB Live: Medical Sciences Technical Office 

09.00 – 11.00          Online speech by invited speakers 

 
(Conference room 314, Public Health 100th year Anniversary Building) 

 

Topic Cannabis and marijuanas policy to utilization  
By Dr. Kitti Lorsuwannarat 
Director of Institute of Medical Cannabis 

 

Cannabis and marijuanas Role of product manufacturer  
By Dr. Phakakrong Kwankao  
Director of Evidence-Based Center for Thai Traditional Medicine and Herbs 
Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital 
Role of product governance for consumer protection  
By Mr. Varavoot Sermsinsiri  
Director of Herbal products Divisions Food and Drug Administration 
Topic Role of Department of Medical Sciences  
By Dr. Phichet Banyati M.D. 
Deputy Director Department of Medical Sciences 

 
Moderated by Dr. Siriwan Chaisomboonpan   
Director of Department of Medical Sciences 

11.00 – 12.00  Online Poster Presentation 

 
13.00 – 16.00  
 
 

(Conference room 106, Public Health 100th year Anniversary Building) 
(Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building) 
Online Oral Presentation 
(Conference room 314, Public Health 100th year Anniversary Building) 
Online Poster Presentation (continued) 
(Conference room 106, Public Health 100th year Anniversary Building) 
(Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building) 
Online Oral Presentation (continued) 
(Conference room 314, Public Health 100th year Anniversary Building) 
 
 



๔ 
 

 

 Room 3 Community Medical Sciences for Sustainable Area Development 
FB Live: Medical Sciences Conference 

09.00 – 11.00 (Conference room 811, Public Health 100th year Anniversary Building) 

 

Topic Success in integrating policies and developing Village Health  
Volunteer Community Medical Sciences into a National Outstanding  
Village Health Volunteer 

 

By Dr. Khachapon Nimdet 
Pharmacist Professional Level 
Consumer protection and Pharmaceutical assistant Unit 

 

Topic Warning center Mechanism to drive consumer protection and community  
medical science towards improving quality of life at district level 
By Mr. Sirichai Saion 
Prachaksillapakorn Distric of Public Health Udonthani 
Topic The road to success in developing herbal cosmetics  
OTOP/SME of the community into in-flight products. 
By Mrs. Yuwadee Amornwetchayakul 
Homemade products Mahasarakham 
Topic Success in OTOP/SME community food development  
By Mr. Supalak BuaroiBy  
Ban-Sabai Community enterprise Samut Songkhram 

11.00 – 12.00  Online Poster Presentation 
                             (Conference room 704, Public Health 100th year Anniversary Building) 
13.00 – 16.00          Online Poster Presentation (continued) 
                              (Conference room 704, Public Health 100th year Anniversary Building) 
                             Online Oral Presentation 
                              (Conference room 811, Public Health 100th year Anniversary Building) 

 
 Room 4 Medical Sciences Symposium 

FB Live:  Food_safety 

09.00 – 10.00  
(Conference room 815, Public Health 100th year Anniversary Building) 
Regional Public Health Laboratory (RPHL) Network and its Roles  
in Strengthening National Laboratory System 

 

By  Miss. Noppavan Janejai, M.Pharm. 
Director, Division of International Cooperation,  
Department of Medical Sciences 

11.00 – 12.00  Detecting, Responding to and Preventing Emerging Infections: 
                            A collaboration of the US Centers for Disease Control and Prevention 
                             and the Thai Ministry of Public Health that Spans Four Decades 
                             By  Dr.James D. Heffelfinger, MD, MPH 
                             Country Director - CDC Thailand 



๕ 
 

 

13.00 – 14.00          Can Pandemic be Predicted? : Lessons Learned from COVID-19                  
                            By   Dr. Dennis Carroll, Ph.D. 
                            Chair, Leadership Board, Global Virome Project. Former Director, 

 Emerging Threats Division, Global Health Bureau, United States Agency  
 for International Development Agency (USAID). 

11.00 – 12.00         Online Poster Presentation 
                            (Conference room 712 , Building 8) 
13.00 – 16.00         Online Poster Presentation (continued)  
                            (Conference room 712 , Building 8) 
14.00 – 16.00         Online Oral Presentation 
                            (Conference room 815, Public Health 100th year Anniversary Building) 
                           
Friday 27 August 2021 (Online conference) 
      Webinar ID : 899 9276 6135  Passcode : 589210 
     FB Live: Medical Sciences Conference 
09.30 – 11.30  Online speech by invited speakers  

 
Conference room 110, Public Health 100th year Anniversary Building 

 

Topic Homo sapiens and diseases 
By Prof. Prasit Palittapongarnpim, M.D. 
Acting Vice-Director of National Science and Technology Development Agency 
(Research and Development) 
Prof. Manop Pithukpakorn, M.D. 
Director of Excellence center precision medicine. 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
- Diagnosis of the undiagnosed diseases 
By Prof. Vorasuk Shotelersuk, M.D. 
Deputy Dean of Faculty of Medicine Chulalongkorn University 
- Large-scale study of genetic contribution to diseases 
By Dr. Jakkrit Euasoonthornwattana, M.D. 
Professor of Community Medicine 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 

11.30 – 12.30   Online Awarding Ceremony for Oral and Poster Presentation Winners 

 

 Closing Ceremony  
    By Director General of  Department of Medical Sciences 
 

หมายเหตุ    Lunch 12.00 – 13.00  
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บทคัดยอวิทยากร



สรุปการบรรยาย รางวัลชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

หนังสือ เรื ่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Advanced diagnostic cardiovascular 
imaging) โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นผู้นิพนธ์ทั้งเล่มร่วมกับทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาจำนวน 
591 หน้า แบ่งเป็น 28 บท โดยผู้นิพนธ์มักจะได้รับคำถามในหลายแง่มุมจากแพทย์ นักรังสีเทคนิคและนักศึกษาแพทย์        
เป็นประจำ ทั้งในด้านการเลือกการตรวจที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย การปรับปรุงเทคนิคในการตรวจเพื่อให้ได้ภาพที่มี
คุณภาพดี รวมไปถึงการวินิจฉัยแยกโรค ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นม า โดยได้รวบรวมองค์ความรู้แบบ
บูรณาการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานและงานวิจัยที่ได้ทุ่มเท
ปฏิบัติงานมาโดยตลอดร่วมกับปัญหาที่ได้ประสบ เนื่องจากผู้นิพนธ์เป็นผู้บุกเบิกและเป็นรังสีแพทย์เฉพาะทางซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นหนังสือทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบบูรณาการเล่มแรก
ของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงเกี่ยวกับภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญในหลายแง่มุม ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้อย่างมาก เนื้อหาได้กล่าวถึง 
การตรวจหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (cardiac computed tomography) การตรวจหลอดเลือดแดงหัวใจด้วยเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (coronary computed tomography angiography) และการตรวจหัวใจด้วยเอ็มอาร์ไอ (cardiac magnetic 
resonance imaging หรือ cardiac MRI) ซึ ่งถือว่าเป็นภาพวินิจฉัยชั ้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced 
diagnostic cardiovascular imaging)  

โดยจุดเด่นของผลงานหนังสือที่แตกต่างจากหนังสือ/ตำราทั่วไป หรือ หนังสือ/ตำราที่มีอยู่เดิม ดังนี้  
• เป็นหนังสือที ่ได้มีการประมวลองค์ความรู ้ในด้านภาพรังสีวินิจฉัยชั ้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด             

โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐาน ความรู้เชิงประยุกต์ทางคลินิกและมีความเชื่อมโยงในเนื้อหาแต่ละบทอย่างดี  เนื่องจากนิพนธ์
โดยผู้นิพนธ์ท่านเดียวกันทั้งเล่ม   

• นอกจากเนื้อหาทางทฤษฎีแล้วผู้นิพนธ์ยังได้มีการวิเคราะห์และสอดแทรกประสบการณ์และผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
ทั้งในและต่างประเทศของผู้นิพนธ์และคณะ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยผู้อ่าน  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริงและอ้างอิงได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

• มีภาพการตรวจหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจหัวใจด้วยเอ็มอาร์ไอกว่า 600 ภาพ  ซึ่งเป็นภาพ      
ที่ได้มาจากการตรวจผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพถ่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเป็นภาพถ่ายใหม่ที่ถ่ายจากเครื่องมือที่ใช้เป็นประจำ ในเวชปฏิบัติ 
รวมทั้งแผนภาพและภาพวาดที่ใช้ประกอบคำบรรยายต่าง ๆ ก็เป็นภาพที่จัดทำใหม่ทั้งหมดจากผู้นิพนธ์ทั้งสิ้น 

• การวินิจฉัยโรคหัวใจบางโรคจำเป็นต้องอาศัยภาพเคลื่อนไหว เช่น การประเมินการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ       
ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงได้มี QR code ประกอบภาพบางภาพ โดยเมื่อนำกล้องถ่ายภาพ
จากโทรศัพท์มือถือสแกนที่ QR code จะเป็นการเปิดลิงก์ไปยังภาพวิดิทัศน์ (video) โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้นิพนธ์คาดว่าจะ
ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อ่านมากกว่าแผ่นซีดี ซึ่งภาพวิดิทัศน์ประกอบนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากขึน้
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการอ่าน 



ความสำเร็จในการบูรณาการนโยบายและพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์ชุมชน 
สู่ อสม.ดีเด่นระดับชาต ิ

 
   ภก.ดร.คชาพล นิ่มเดช  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี 
Contact: Aoodpharm@hotmail.com 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   

เริ ่มขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนแบบบูรณาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ        
1) พัฒนาศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนให้ได้มาตรฐาน        
2) เสริมสร้างศักยภาพ อสม. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ 3) ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค    
ในชุมชนแบบภาคีเครือข่ายทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ เกิดการประสานเชื่อมโยง
การทำงานทุกระดับ ประชาชนมีความรอบรู้ และชุมชนมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ระยะแรกผู้บริหารกำหนดพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอ จาก 19 อำเภอ คัดเลือกตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ อำเภอเมือง  
ไชยา บ้านตาขุนดอนสัก บ้านนาสาร และเกาะสมุย เพื ่อช่วยจังหวัดพัฒนาอำเภอข้างเคียงในปีต่อไป           
ในปี 2563 ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ บ้านใน อำเภอดอนสัก และศูนย์แจ้งเตือนภัยบ้านยางอุง อำเภอบ้านนาสาร 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์แจ้งเตือนภัยระดับเข้มแข็ง ในปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มุ ่งขยายผลการบูรณาการนโยบายโดยกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดระดับจังหวัด ให้อำเภอทุกแห่งจัดตั ้งศูนย์            
แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

อสม.เทวี โชติมณี และ อสม.กานต์รวี ศิริทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อสม.ดีเด่นแห่งชาติ สาขาการ
คุ้มครองผู้บริโภคในปี 2561 และในปี 2563 ตามลำดับ เนื่องจาก อสม. มีความเสียสละ มุ่งมั่นในการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง มีจุดแข็งในเรื่องใช้ศักยภาพการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการคุ ้มครองผู ้บริโภคชุมชน ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ อสม.ที ่สำคัญ คือ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พี่เลี้ยง) ของศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
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“หนทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร OTOP /SME ของชุมชนสู่สินค้าบนเครื่องบิน” 

นางยุวดี อมรเวชยกุล  
ประธานกลุ่มฮกัสาโฮมเมด  แบรนด์โอลสิา 

OLISA HUG SA HOMEMADE ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 จากที่เคยทำผลิตภัณฑ์ให้คนในครอบครัวใช้ 
ผนวกกับความตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการนำข้าวอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จากกลุ่มเกษตกรชาวนาในภาคอิสาน
และภาคกลาง สกัดเป็นน้ำมันรำข้าว 100% จากต้นข้าวเกษตกรสู่ความละมุนของผิวพรรณ มากด้วยคุณค่าของ
สารโอรีซานอล (Oryzanol) ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในน้ำมันรำข้าวเท่านั้น และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ  
ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ ป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดดและมลภาวะในปัจจุบัน ยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซม์ไทโรซีเนส ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้น เพิ่มการหลั่งเอ็นดอร์ฟิน มีกลิ่นหอมช่วยคลายความเครียด 
ทุกผลิตภัณฑ์ของโอลิสาซึ่งมีส่วนผสมหลักจากน้ำมันรำข้าว จึงมั ่นใจในความปลอดภัย อ่อนโยน เหมาะกับ         
ทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย   

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์เริ่มจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโอทอปอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกด้าน จนนำไปสู่การประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ์ และเป็นก้าวแรกของโอลิสาสบู่เหลวธรรมชาติ
น้ำมันรำข้าว  

คว้ารางวัล PSO ผลิตภัณฑ์โอทอปดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร 
(ลำดับที่ 1) นำไปสู ่โอกาสสำคัญแบบก้าวกระโดด โดยได้รับโอกาสในการจำหน่ายสินค้าประจำปี  (OTOP 
Midyear)ที่อิมแพคเมืองทองธานี ในครั้งนั้นผลิตภัณฑ์โอลิสารับการคัดสรรจากคณะกรรมการโครงการโอทอปขึ้น
เครื่องบิน (การบินไทย) ฉบับที่ 10 นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มฮักสาโฮมเมด 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการคัดสรรจำหน่าย มีดังนี้  

1. โอลิสาสบู่เหลวธรรมชาติน้ำมันรำข้าว 

2. โอลิสาบอดี้โลช่ัน 

3. สบู่น้ำมันมะพร้าว 

อยากเป็นสินค้าโอทอปขึ้นเครื่องบินต้องมีอะไรบ้าง (ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร) 

1. เลขจดแจ้งเครื่องสำอาง จากกระทรวงสาธารณะสุข 

2. ผ่านการตรวจมาตรฐาน มผช จากกระทรวงอุสาหกรรม 

3. เป็นสินค้าโอทอป ระดับ 3-5 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

4. เป็นสินค้าที่พัฒนาต่อยอดได้ และมีมาตรฐานคงที่ 



ฮักสาโฮมเมด ได้รับความช่วยเหลือด้านคุณภาพ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  7 จังหวัดขอนแก่น  
ในการตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญ เอกลักษณ์ โลหะหนัก ซึ่งผลการตรวจผ่าน ตรงนี้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
โครงการโอทอปขึ้นเครื่องบิน และเป็นการการันตีคุณภาพเครื่องสำอางสมุนไพรไทยสู่สากล   

อนาคตอันใกล้นี ้ อยากเห็นการบูรณาการระหว่างผู ้ประกอบการและนักวิทยาศาตร์ทางการแพทย์  
ร่วมมือกันในการทำให้สมุนไพรไทยน่าสนใจจากงานวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ได้ ถึงผลลัพธ์    
ในเครื่องสำอางสมุนไพรในระดับสากล ที่ล้วนต้องใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ  

นอกการพัฒนาเชิงคุณภาพแล้ว บรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่ งความสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการควรได้รับคำแนะนำการจัดการข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข     
ในส่วนนี้ผู้ประกอบการจะได้นำไปปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป (สำหรับผู้ประกอบการโอทอปน้องใหม่) 
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บาราคอลเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดของวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ โดยการเพ่ิมระดับของ 
และลดระดับของ cyclin D และ CDK4 

Barakol induced G2/M cell cycle arrest of glioblastoma cells by upregulating p27  
and downregulating cyclin D and CDK4 

พรพรรณ วิวิธนาภรณ์1* ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล1 สกันท์ วารินหอมหวล2 พิสิฐ เขมาวุฆฒ์1 

Pornpun Vivithanaporn1*, Rapeewan Settacomkul1, Sakan Warinhomhaun2, Phisit Khemawoot1 

1สถาบันการแพทยจั์กรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล,  
2ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

1Chakri Naruebodindra Medical Institute, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University,  
2Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, F of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 

บทคัดย่อ 
บาราคอลเป็นสารสำคัญที่พบในข้ีเหลก็ (Cassia siamea) มีการใช้เป็นยานอนหลับในมนุษย์ แสดงว่าสามารถผ่าน

เข้าไปในสมองได้ สารสกัดด้วย methanol ของ C. siamea เหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ S ในเซลล์มะเร็ง
เต้านม MCF-7คณะผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า บาราคอลที่สกัดจากใบของ C. siameaสามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งสมอ
งกลิโอบลาสโตมา U-87 MG โดยการเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนที่ควบคุมวัฏจักรเซลล์ การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง flow 
cytometry หลังการย้อมสี carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) เพ่ือดูการเพ่ิมจำนวนของเซลล์พบว่า บารา
คอลที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 mM เพ่ิมค่าเฉลี่ยของระดับฟลูออเรสเซนต์ของสี CFSE ที่ 96 ช่ัวโมงอย่างมีนัยสำคัญ 
(p<0.05) เป็น 1.42+0.03 และ 2.23+0.03 เท่า ตามลำดับบ่งช้ีถึงการแบ่งตัวของเซลล์ที่ลดลง การให้บาราคอลควบคู่กับยา 
temozolamide ที่เป็นยาเคมีบำบัดมาตรฐานสำหรับมะเร็งสมอง ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่เพ่ิมข้ึนการวิเคราะห์วัฏจักร
เซลล์ด้วยการย้อมสี propidium iodide พบการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของเซลล์ในระยะ G2/M การศึกษากลไกด้วยการใช้ 
Western blotting พบว่า บาราคอลลดระดับของ cyclin D และ cyclin-dependent kinase (CDK) 4 และเพ่ิมระดับของ 
p27 โดยสรุปแล้วบาราคอลยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ โดยทำให้วัฏจักรเซลล์ค้างที่ระยะ G2/M โดยการเพ่ิมระดับของ p27 
และการลดการแสดงออกของ cyclin D และ CDK4 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพ่ือใช้ในการรักษามะเร็ง
สมองในอนาคต 
คำสำคัญ: บาราคอล, การแบ่งตัวของเซลล์, cyclin D, CDK4, p27 

Abstract 
Barakol, a major active ingredient in Cassia siamea or Khi-Lek, has been used as sleeping aid in 

human, indicating itspresence in brain. The methanolic extract of C. siamea caused S phase arrest on MCF-7, 
a breast cancer cell line. We hypothesized that barakol extracted from C. siamea’s leaves decreased cell 
proliferation of U-87 MG, a glioblastoma cell line, by altering the levels of cell cycle regulatory proteins. 
Flow cytometry analysis of cell proliferation using carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) staining 
showed barakol at 0.5 and 1 mM significantly increased mean fluorescence intensity of CFSE at 96 hours to 
1.42+0.03 and 2.23+0.03 folds (p<0.05), indicating the reduction of cell proliferation. The combination of 
barakol and temozolamide, a standard chemotherapy for glioblastoma, increased the inhibition of cell 
proliferation. Cell cycle analysis using propidium iodide staining showed the increase of cell percentage in 
G2/M phase. The mechanism of barakol-induced cell cycle arrest assessed by Western blotting showed the 
decreased levels of cyclin D and cyclin-dependent kinase (CDK) 4, regulators of G1 to S phase 
transitiontogether with the increased level of p27, a CDK inhibitor. In conclusion, barakol inhibited cell 
proliferation and induced G2/M phase cell cycle arrest by the up-regulation of p27 and the down-regulation 
of cyclin D and CDK4 on glioblastoma cells, suggesting the potential use for brain cancer treatment. 
Keywords: barakol, cell proliferation, cyclin D, CDK4, p27 
Corresponding author: pornpun.viv@mahidol.edu 
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บทคัดย่อ
บาราคอลเป็นสารสำคัญที่พบในข้ีเหลก็ (Cassia siamea) มีการใช้เป็นยานอนหลับในมนุษย์ แสดงว่าสามารถผ่าน

เข้าไปในสมองได้ สารสกัดด้วย ของ C. siamea เหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ ในเซลล์มะเร็ง
เต้านม คณะผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า บาราคอลที่สกัดจากใบของ C. siameaสามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งสมอ
งกลิโอบลาสโตมา 87 โดยการเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนที่ควบคุมวัฏจักรเซลล์ การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง

หลังการย้อมสี เพ่ือดูการเพ่ิมจำนวนของเซลล์พบว่า บารา
คอลที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 เพ่ิมค่าเฉลี่ยของระดับฟลูออเรสเซนต์ของสี ที่ 96 ช่ัวโมงอย่างมีนัยสำคัญ

เป็น . . และ 2.23 0.03 เท่า ตามลำดับบ่งช้ีถึงการแบ่งตัวของเซลล์ที่ลดลง การให้บาราคอลควบคู่กับยา 
ที่เป็นยาเคมีบำบัดมาตรฐานสำหรับมะเร็งสมอง ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่เพ่ิมข้ึนการวิเคราะห์วัฏจักร

เซลล์ด้วยการย้อมสี พบการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของเซลล์ในระยะ การศึกษากลไกด้วยการใช้
พบว่า บาราคอลลดระดับของ และ ( ) 4 และเพ่ิมระดับของ

27 โดยสรุปแล้วบาราคอลยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ โดยทำให้วัฏจักรเซลล์ค้างที่ระยะ โดยการเพ่ิมระดับของ 27 
และการลดการแสดงออกของ และ 4 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพ่ือใช้ในการรักษามะเร็ง
สมองในอนาคต
คำสำคัญ: บาราคอล การแบ่งตัวของเซลล์ 4

Cassia siamea
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การศึกษาแอนติบอดีต่อ nucleocapsid และ spike RBD ของไวรัส SARS-CoV-2 จากการฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลอง 
Characterization of antibodies responsed to nucleocapsid and spike RBD of SARS-CoV-2 in 

immunized animals 

อภิชัย ประชาสุภาพ1* นลินี แสงทอง1 กชรัตน์ จงปิติทรัพย์1 วริฏฐา สงวนเรือง2 สมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์3 พจพร พินรอด2

สุภาพร ภูมิอมร3 อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์1 และปนัดดา เทพอัคศร1 
Apichai Prachasuphap1*, Nalinee Saengtong1, Kodcharad Jongpitisub1, Waridtha Sa-nguanruang2, Sompong Sapsutthipas3, 

Pojaporn Pinrod2, Supaporn Phumiamorn3, Archawin Rojanawiwat1and Panadda Dhepakson1 
1สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences, 2National Institute of Health,Department of Medical Sciences, 

3Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อไวรัส SARS-CoV-2 มีความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัย

การติดเชื้อทางภูมิคุ้มกัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดกระตุ้นด้วยโปรตีนส่วนต่าง ๆ ของ
ไวรัส SARS-CoV-2 ในสัตว์ทดลอง โดยการโคลนยีนส่วนที่ใช้ในการสร้างโปรตีน nucleocapsid และ spike RBD ของไวรัส 
SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม และแสดงออกในเซลล์ HEK293 จากนั้นแยกโปรตีนลูกผสมให้มีความบริสุทธ์ิ และ
นำไปฉีดกระตุ้นหนู BALB/C และกระต่าย NZW จากผลการทดลองพบว่าโปรตีน nucleocapsid กระตุ้นการตอบสนองของ
แอนติบอดีได้สูงกว่า spike RBD แต่แอนติบอดีที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยโปรตีน spike RBD ลบล้างฤทธิ์ไวรัสได้สูงกว่าการ
กระตุ้นด้วย nucleocapsid โดยมีค่า PRNT50 เท่ากับ 11970 และ 9960 ในหนูและกระต่ายตามลำดับแสดงให้เห็นว่า    
spike RBD เป็นแอนติเจนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนส่วน nucleocapsid เป็นแอนติเจนท่ีเหมาะกับการพัฒนาชุดตรวจ
ทางภูมิคุ้มกัน โดยผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจวินิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
คำสำคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, Nucleocapsid, Spike RBD, SARS-CoV-2 

Abstract 
Characterization of antibodies responsed to SARS-CoV-2 is important to research and development 

of vaccine and immunodiagnostic test forviral infection. The objective of this study is to characterize 
antibodies responded to SARS-CoV-2 proteins in immunized animals. Nucleocapsid and spike RBD genes of 
SARS-CoV-2 were cloned by genetic engineering and expressed in HEK293 cells. The expressed recombinant 
proteins were purified, then carried out to immunize BLAB/C mice and NZW rabbits. The results showed 
that the nucleocapsid induced antibody respond greater than spike RBD. However, the antibody responded 
by spike RBD immunization had highervirus neutralization activity with PRNT50 of 11970 and 9960 in mouse 
and rabbit respectively. These results indicated that spike RBD is a potential antigen for vaccine 
development, while nucleocapsid is sutible for immunodiagnostic test development. The results obtained 
from this study could be an useful approach for using in further development of an effective vaccine and 
immunodiagnostic test for Corona virus disease 2019. 
Keywords: Corona virus disease 2019, Nucleocapsid, Spike RBD, SARS-CoV-2 
Corresponding author: apichai.p@dmsc.mail.go.th 

O1-2 การศึกษาแอนติบอดีต่อ nucleocapsid และ spike RBD ของไวรัส SARS-CoV-2 จากการฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลอง 

อภิชัย ประชาสุภาพ นลินี แสงทอง กชรัตน์ จงปิติทรัพย์ วริฏฐา สงวนเรือง สมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์ พจพร พินรอด
สุภาพร ภูมิอมร อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และปนัดดา เทพอัคศร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การศึกษาแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อไวรัส มีความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัย

การติดเชื้อทางภูมิคุ้มกัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดกระตุ้นด้วยโปรตีนส่วนต่าง ๆ ของ
ไวรัส 2 ในสัตว์ทดลอง โดยการโคลนยีนส่วนที่ใช้ในการสร้างโปรตีน และ ของไวรัส

ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม และแสดงออกในเซลล์ จากนั้นแยกโปรตีนลูกผสมให้มีความบริสุทธ์ิ และ
นำไปฉีดกระตุ้นหนู และกระต่าย จากผลการทดลองพบว่าโปรตีน กระตุ้นการตอบสนองของ
แอนติบอดีได้สูงกว่า แต่แอนติบอดีที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยโปรตีน ลบล้างฤทธิ์ไวรัสได้สูงกว่าการ
กระตุ้นด้วย โดยมีค่า เท่ากับ 11970 และ 9960 ในหนูและกระต่ายตามลำดับแสดงให้เห็นว่า

เป็นแอนติเจนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนส่วน เป็นแอนติเจนท่ีเหมาะกับการพัฒนาชุดตรวจ
ทางภูมิคุ้มกัน โดยผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจวินิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
คำสำคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

. 



52

การเปรียบเทียบความไวของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero E6 และ Vero ต่อเชื้อ SARS-CoV-2  
สายพันธุ์ hCoV-19/Thailand/47/2020 

Comparison of Vero E6 and Vero cells in susceptibility to SARS-CoV-2 infection  

strain hCoV-19/Thailand/47/2020 

อัสมะ ยูโซะ* กรณิกา กุลบุตร สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สภุาพร ภมูิอมร 
Asmah Yusho*, Kornnika Kullabutr, Sakalin Trisiriwanich, Supaporn Phumiamorn 

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

จากการระบาดของโควิด-19 จึงมีการเพาะเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธ์ุ hCoV-19/Thailand/47/2020 ที่
แยกได้จากผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้พัฒนาการผลิตวัคซีนซ่ึงต้องมีเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีทราบค่าปริมาณที่แน่นอน เพื่อนำไปใช้
ในการตรวจสอบการสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเช้ือ SARS-CoV เติบโตอย่างรวดเร็วในเซลล์ Vero 

E6(ATCC® CRL-1586-) จึงได้ทดลองนำ Vero Cell (ATCC; CCL-81) สำหรับการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบเจอี (Vero-live JE cell) มาใช้ในการเปรียบเทียบการศึกษาน้ีได้ทำการทดสอบความไวของเซลล์เพาะเลี้ยงทั้งสองชนิด
ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ใน 3 ช่วงระยะของการเลี้ยงเซลล์ จำนวน 20 passages ต่อ 1 รอบการใช้งาน คือช่วง Passage ที่ 
4-8 Passage ที่ 9-15 และ Passage ที่ 17-20 จำนวน 2 รอบการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้เซลล์ที่เหมาะสม พบว่า
เซลล์ Vero มีความไวดีกว่า โดยผลการทดสอบค่า titer ของไวรัสจากการทดสอบในเซลล์ Vero จำนวน 12 คร้ัง มีค่าเฉลี่ย 
5.48 PFUs/mL ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 1.34 และค่า titer ของไวรัสในเซลล์ Vero E6 
จำนวน 12 คร้ัง มีค่าเฉลี่ย 5.64 PFUs/mL ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 2.30 โดยผลการ
ทดสอบทั้ง 2 รอบของทั้ง 2 เซลล์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
คำสำคัญ: โควิด-19, SARS-CoV-2, ความไวของเซลล์เพาะเลี้ยง 

Abstract 

Since the outbreak of COVID-19, SARS-CoV-2 was isolated from a patient infected with the virus 

to develop a covid-19 vaccine. The virus was cultured and titrated to know the actual titre for testing of 

the immune response. As many studies found that SARS-CoV-2 could grow very well in Vero E6 (ATCC ® 
CRL-1586-). In this study, Vero E6 cells (ATCC® CRL-1586 -) and Verocells (ATCC; CCL-81) were tested by 

inoculating the SARS-CoV-2 strain hCoV-19/Thailand/47/2020 to determine the susceptibility to the virus 

infection at three points from cell cultures of 20 passages (1 cycle): at passage no. 4-9; at passage no. 10-

15 and at passage no. 16-20. Twelve tests from three points of two cycles of the culture of two cells 

have been studied to select a suitable cell. The results showed that Vero was more susceptible to the 

infection than Vero E6, the average of viral titer in infected Vero cells was 5.48 PFUs/mL with standard 

deviation (SD) and the coefficient of variation (CV) of 0.07 and 1.34, respectively. While the average of the 

viral titer in infected Vero E6 was 5.64 PFUs/mL, standard deviation (SD) was 0.13 and the coefficient of 

variance was 2.30. The obtained results from the two cell culture cycles were not significant difference. 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, susceptibility of cells 
Corresponding author: asmah.y@dmsc.mail.go.th 

การเปรียบเทียบความไวของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero E6 และ Vero ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 
สายพันธุ์
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อัสมะ ยูโซะ กรณิกา กุลบุตร สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สภุาพร ภมูิอมร
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บทคัดย่อ
จากการระบาดของโควิด 19 จึงมีการเพาะเชื้อไวรัส 2 สายพันธ์ุ 47/2020 ที่

แยกได้จากผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้พัฒนาการผลิตวัคซีนซ่ึงต้องมีเช้ือไวรัส 2 ท่ีทราบค่าปริมาณที่แน่นอน เพื่อนำไปใช้
ในการตรวจสอบการสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเช้ือ เติบโตอย่างรวดเร็วในเซลล์

ATCC® CRL ) จึงได้ทดลองนำ สำหรับการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบเจอี ( มาใช้ในการเปรียบเทียบการศึกษาน้ีได้ทำการทดสอบความไวของเซลล์เพาะเลี้ยงทั้งสองชนิด
ต่อเชื้อไวรัส 2 ใน 3 ช่วงระยะของการเลี้ยงเซลล์ จำนวน 20 ต่อ 1 รอบการใช้งาน คือช่วง ที่

8 ที่ 9 15 และ ที่ 17 20 จำนวน 2 รอบการใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้เซลล์ที่เหมาะสม พบว่า
เซลล์ มีความไวดีกว่า โดยผลการทดสอบค่า ของไวรัสจากการทดสอบในเซลล์ จำนวน 12 คร้ัง มีค่าเฉลี่ย 
5.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 1.34 และค่า ของไวรัสในเซลล์ 6 
จำนวน 12 คร้ัง มีค่าเฉลี่ย 5.64 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 2.30 โดยผลการ
ทดสอบทั้ง 2 รอบของทั้ง 2 เซลล์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ โควิด ความไวของเซลล์เพาะเลี้ยง

® 
lls (ATCC® CRL

O1-3
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ประสิทธิผลของโปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียวในการป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคโควิด
ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Program Personnel Tourism Business Management in Prevention of Organism Transmission Covid-19 

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์1* ณรีนุช วงค์เจริญ2  กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล3  พรพิมล กองเพชร3 

Tasanamin Ratchatathanarat1*, Neeranut Wongcharoung2, Kusak Kukiattikoon3, Pornpimon Kongpet3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยชายฝ่ังเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน, 2โรงพยาบาลปง, 3โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
1The Research and development center of Security the coast in gulf and  Andaman of Thailand, 2Pong hospital, 3Tharongchang hospital 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของ
โปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว ท้ังภายในและระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง กลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว จำนวน 276 คน เครื่องมือวิจัยเป็นโปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียวโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานพร้อมท้ังสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าประสิทธิผลของโปรแกรมฯกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มควบคุมและหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีประสิทธิผลของโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณลักษณะเฉพาะ อัตมโนทัศน์ ทักษะ ความรู้และแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า โปรแกรมด้านการปฏิบัติการ AI “สมุยชนะ”, ด้านการคัดกรองและการป้องกัน, ด้านการบริหารจัดการ
วัสดุอุปกรณ์, ด้านผู้ประกอบการนวัตกรรมการท่องเท่ียวปลอดโรคโรคโควิด -19 และด้านการเฝ้าระวังการติดตามวัด
ประเมินผลและการสื่อสาร ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนงบประมาณกับ
โปรแกรมของบุคลากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ AI “สมุยชนะ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการท่องเท่ียวหลังมีการเปิดประเทศ
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น 
คำสำคัญ: โปรแกรม “Upskill / Reskill / New skill”, บุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว, การปอ้งกันการแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด-19 

Abstract 
This quasi-experimental study aimed to examine the effect of average score difference of the 

Effectiveness of Intervention Program of Personnel Tourism Business within and between the 
experimental and control group before and after the experiment of Personnel Tourism Business 
Management The sample consisted of Personnel Tourism Business Management in Samui Island, Surat 
Thani Province were 276 personnel Program of Personnel Tourism Business Management data analysis 
were conducted by inferential statistics by In-depth interview semi-structured in accordance with theory, 
The finding of this research was Effectiveness of Intervention Program of Personnel Tourism Business 
Management were statistically higher than that of the control and posttest design The results showed 
that Effectiveness of Intervention Program of Personnel Tourism Business Management in five dimensions 
which include the followings: with the statistical significance level at .05 and the data was analyzed from 
in-depth interviews Effectiveness of Intervention Program of Personnel Tourism Business Management and 
it is suggested that relevant agencies should support and promote the budget on Program of Personnel 
Tourism Business Management in Prevention of Organism Transmission Covid-19 especially: Artificial 
Intelligence SAMUI SHANA for continuously 
Keywords: program to personnel tourism business management, prevention of organism transmission covid-19 
Corresponding author: tiger_mpa.14@hotmail.co.th 

O1-4 ประสิทธิผลของโปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียวในการป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคโควิด-19 

ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ ณรีนุช วงค์เจริญ กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พรพิมล กองเพชร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยชายฝ่ังเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของ

โปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว ท้ังภายในและระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง กลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว จำนวน 276 คน เครื่องมือวิจัยเป็นโปรแกรมของบุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียวโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานพร้อมท้ังสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าประสิทธิผลของโปรแกรมฯกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มควบคุมและหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีประสิทธิผลของโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณลักษณะเฉพาะ อัตมโนทัศน์ ทักษะ ความรู้และแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า โปรแกรมด้านการปฏิบัติการ AI “สมุยชนะ” ด้านการคัดกรองและการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ
วัสดุอุปกรณ์ ด้านผู้ประกอบการนวัตกรรมการท่องเท่ียวปลอดโรคโรคโควิด 19 และด้านการเฝ้าระวังการติดตามวัด
ประเมินผลและการสื่อสาร ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนงบประมาณกับ
โปรแกรมของบุคลากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ “สมุยชนะ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการท่องเท่ียวหลังมีการเปิดประเทศ
ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น
คำสำคัญ โปรแกรม “ ” บุคลากรธุรกิจการท่องเท่ียว การปอ้งกันการแพร่กระจายเช้ือโรคโควิด
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พ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกปี วิเคราะห์ด้วย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสถิตขิั้นสูง
Dengue risk areas in 2020 analysis with Geographic Information System and advanced statistic 

จิตติ จันทร์แสง* วรรณศิา สืบสอาด เอกรัฐ เด่นชลชัย จริยา ครุธบตุร์ ธัณญภักษณ์ มากรื่น และคณะ 
Chitti Chansang*, Wannisa Suebsaard, Ekarat Denchonchai, Jariya Krutbut, Thanyaphak Makruen, et al. 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะยังคงมีความสำคัญ พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยถึง 71 ,210 ราย ถึงแม้ปีนี้จะมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากการศึกษาภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ข้อมูลประชากรของ
ยุงลายจากกับดักไข่ รายงานจำนวนผู้ป่วย และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับภาคใต้ ใช้ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ป่วย และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ทำการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพ่ือหาพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก จากผล
การวิเคราะห์ได้ 4 โมเดล นำมาใช้ทำแผนท่ี GIS แสดงพ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกรายจังหวัด และตารางข้อมูลแสดงความเสี่ยง
รายจังหวัดของทั้ง 4 ภาค พบจังหวัดที่มีความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกสูง ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ เท่ากับ 7, 11, 6 และ 4 จังหวัดตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ได้รายงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเผยแพร่
ทางเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด นำข้อมูลไปใช้วางแผนการ
ควบคุม สำหรับในปีต่อไป จะพัฒนาการวิเคราะห์  การรายงานผลและการเผยแพร่ ให้ได้ก่อนฤดูการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำไปใช้สำหรับการเฝ้าระวังและวางแผนการควบคุมโรคไข้เลอืดออกล่วงหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: โรคไข้เลือดออก, ยุงลาย, พืน้ที่เสี่ยง, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

Abstract 

Dengue fever with Aedes vector is still public health problem in Thailand. There were 71,210 

cases in 2020 although this year had the outbreak of COVID-19. The density of Aedes mosquitoes from 

ovitraps, dengue fever cases and meteorological data were used for analysis in the North, Central and 

Northeast. Dengue fever cases and meteorological data were used for analysis in the South. This research 

conducted analysis with geographic information systems and advanced statistics to determine dengue risk 

areas. From the results, there were 4 models for generate GIS map to show the Dengue risk area at the 

province level and the data table show the provincial risk of all four parts. The province with the high 

dengue risk areas in the north, central northeast and south regions were 7, 11, 6 and 4 provinces, 

respectively. These results were reported to the department of medical science and published in websites 

of National Institute of Health that the relevant authorities could download and apply these for dengue 

control plans. For the following year, this research will analysis report and publish the data before the 

dengue outbreak season, the relevant authorities can be used for surveillance and planning to control the 

disease before the dengue outbreak. 
Keywords: Dengue Fever, Aedes vectors, Risk areas, Geographic Information System (GIS) 
Corresponding author: chitti.c@dmsc.mail.go.th

พ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกปี 2563 วิเคราะห์ด้วย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสถิตขิั้นสูง 
Dengue risk areas in 2020 analysis with Geographic Information System and advanced statistic

จิตติ จันทร์แสง วรรณศิา สืบสอาด เอกรัฐ เด่นชลชัย จริยา ครุธบตุร์ ธัณญภักษณ์ มากรื่น และคณะ

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะยังคงมีความสำคัญ พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยถึง 71 210 ราย ถึงแม้ปีนี้จะมีการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากการศึกษาภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ข้อมูลประชากรของ
ยุงลายจากกับดักไข่ รายงานจำนวนผู้ป่วย และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับภาคใต้ ใช้ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ป่วย และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ทำการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพ่ือหาพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก จากผล
การวิเคราะห์ได้ 4 โมเดล นำมาใช้ทำแผนท่ี แสดงพ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกรายจังหวัด และตารางข้อมูลแสดงความเสี่ยง
รายจังหวัดของทั้ง 4 ภาค พบจังหวัดที่มีความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกสูง ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ เท่ากับ 7 11 6 และ 4 จังหวัดตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ได้รายงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเผยแพร่
ทางเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด นำข้อมูลไปใช้วางแผนการ
ควบคุม สำหรับในปีต่อไป จะพัฒนาการวิเคราะห์ การรายงานผลและการเผยแพร่ ให้ได้ก่อนฤดูการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำไปใช้สำหรับการเฝ้าระวังและวางแผนการควบคุมโรคไข้เลอืดออกล่วงหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ โรคไข้เลือดออก ยุงลาย พืน้ที่เสี่ยง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

O1-5
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การพัฒนาชุดอีไลซาเพ่ือตรวจวัดไซโตไคน ์Interferon gamma ในพลาสมาท่ีถูกกระตุ้นสําหรับการคัดกรองผู้ติดเชื้อวัณโรค 
Development of enzyme-linked immunosorbent assay to detect IFN-gamma in stimulated plasma 

for tuberculosis screening 

ลภัสรดา ภัทรปรียากุล* พรทิพย ไชยยะ ภาณุพันธ ปัญญาใจ สกุลรัตน สุนทรฉัตราวัฒน ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ 
Lapasrada Pattarapreeyakul*, Porntip Chaiya, Parnuphan Panyajai, Sakulrat Soonthornchartrawat, Panadda Dhepakson, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วัณโรคเกิดจากการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการแพร

ระบาดรุนแรงรวมกับอุบัติการณของการด้ือยาและการติดเชื้อรวม HIV นํามาสูอัตราการเสียชีวิตในกลุมประชากร การตรวจ
การติดเชื้อวัณโรคด้วย Interferon gamma release assay เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจวิเคราะหทางภูมิคุ้มกัน ซ่ึงไซโตไคน IFN-
gamma จะถูกหลั่งออกมาในพลาสมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนของเชื้อในผู้ท่ีติดเชื้อวัณโรคและสามารถวัดระดับได้ด้วยวิธี
อีไลซาการศึกษาน้ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาชุดตรวจอีไลซาและเปรียบเทียบกับชุดตรวจ QuantiFERON TB gold plus ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นวา anti-human IFNG monoclonal antibody โคลน D4 และ anti-human IFNG scFv antibody 
Fcrabbitโคลน AF2 เป็นคูท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็น capture antibody และ detection antibody, ตามลําดับ โดยใช้ goat 
anti-rabbit immunoglobulin antibody-HRP เป็น enzyme-linked secondary antibody สําหรับ indirect 
detection ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาท่ีได้จากการวิเคราะหของพลาสมาจํานวน 50 ตัวอยางจากการใช้ชุด QuantiFERON TB 
gold plus และวิธีท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ Pearson correlation พบวามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มากกวา 0.7 (P<0.01) ซ่ึง
แสดงถึงผลการวิเคราะหท่ีสอดคล้องกัน ดังนั้นจึงสามารถนําวิธีท่ีพัฒนาข้ึนมาใช้ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในตัวอยางเลือดท่ีถูก
กระตุ้นได้ 
คําสําคัญ: อีไลซา, วัณโรค, Interferon gamma release assay 

Abstract 
Tuberculosis is a contagious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Thailand is one of 

the uppermost endemic countries with TB/HIV co-infection and multi drug resistant TB resulting in higher 
mortality rate. Interferon gamma release assay is an immunological diagnostic technique to detect an 
increase level of interferon gamma in stimulated plasma based on ELISA principle. This study aimed to 
develop an in-house ELISA system and compare withan approved commercial QuantiFERON TB gold plus. 
The result indicated that anti-human IFNG monoclonal antibody clone D4 andanti-human IFNG scFv 
antibody Fcrabbit clone AF2 werethe matched pair using as a capture antibody and a detection 
antibody,respectively. Goat anti-rabbit immunoglobulin antibody-HRP was enzyme-linked secondary 
antibody forindirect detection.Furthermore, assay results of 50 plasma samples fromin-house assay and 
QuantiFERON TB gold plus were evaluatedusing Pearson correlation.Comparison between both assays 
showed an acceptable correlation (r>0.7; P<0.01). Therefore, an in-house assay can be the 
complementary method for tuberculosis screening test. 
Keywords: ELISA, Tuberculosis, Interferon gamma release assay 
Corresponding author: lapasrada.m@dmsc.mail.go.th

O1-6 การพัฒนาชุดอีไลซาเพ่ือตรวจวัดไซโตไคน ์Interferon gamma ในพลาสมาท่ีถูกกระตุ้นสําหรับการคัดกรองผู้ติดเชื้อวัณโรค
Development of enzyme-linked immunosorbent assay to detect IFN-gamma in stimulated plasma 

ลภัสรดา ภัทรปรียากุล พรทิพย ไชยยะ ภาณุพันธ ปัญญาใจ สกุลรัตน สุนทรฉัตราวัฒน ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
วัณโรคเกิดจากการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการแพร

ระบาดรุนแรงรวมกับอุบัติการณของการด้ือยาและการติดเชื้อรวม นํามาสูอัตราการเสียชีวิตในกลุมประชากร การตรวจ
การติดเชื้อวัณโรคด้วย เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจวิเคราะหทางภูมิคุ้มกัน ซ่ึงไซโตไคน

จะถูกหลั่งออกมาในพลาสมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนของเชื้อในผู้ท่ีติดเชื้อวัณโรคและสามารถวัดระดับได้ด้วยวิธี
อีไลซาการศึกษาน้ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาชุดตรวจอีไลซาและเปรียบเทียบกับชุดตรวจ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นวา โคลน และ

โคลน เป็นคูท่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็น และ ตามลําดับ โดยใช้
เป็น สําหรับ

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาท่ีได้จากการวิเคราะหของพลาสมาจํานวน ตัวอยางจากการใช้ชุด
และวิธีท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ พบวามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ r มากกวา P ซ่ึง

แสดงถึงผลการวิเคราะหท่ีสอดคล้องกัน ดังนั้นจึงสามารถนําวิธีท่ีพัฒนาข้ึนมาใช้ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในตัวอยางเลือดท่ีถูก
กระตุ้นได้
คําสําคัญ อีไลซา วัณโรค

Mycobacterium tuberculosis

r P
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การพัฒนาเทคนิค สำหรับการตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei
Development of loop-mediated isothermal amplification for Burkholderia pseudomallei detection 

วิพัฒน์ กล้ายุทธ* โสภา ศรสีังข์งาม จณิศรา ฤดีอเนกสิน พายุ ภักดนีวน สุปราณี บุญชู และคณะ 
Wiphat Klayut*, Sopa Srisungngam, Janisara Rudeeaneksin, Payu Bhakdeenuan, Supranee Bunchoo, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

Burkholderia pseudomalleiเป็นแบคทีเรียแกรมลบท่ีก่อโรค melioidosis ซึ่งเป็นโรคท่ีมีอันตรายถึงชีวิต การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีรวดเร็วจะช่วยการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากการเพาะเชื้อท่ีเป็นวิธีมาตรฐานให้ผลช้า การตรวจหา
เชื้อจากตัวอย่างโดยตรงด้วยวิธี PCR จึงถูกพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ดียังมีข้อจำกัดคือ ต้องใช้เครื่อง thermocycler ท่ีมีราคาสูง    
ทำให้ไม่สามารถใช้งานในจุดบริการได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือพัฒนา LAMP ซึ่งเป็นเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมท่ีอุณหภูมิเดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือท่ีซับซ้อน และการเติมสารสีhydroxynaphthol blue ทำให้สามารถอ่านผลได้
ด้วยตาเปล่า โดยดูการเปล่ียนสีของปฏิกิริยา วิธีการศึกษา คัดเลือกไพรเมอร์ ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมและความจำเพาะกับ
เชื้อแบคทีเรียอ้างอิง วิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอและจำนวนเช้ือ B. pseudomallei ต่ำสุดท่ีตรวจได้โดยเปรียบเทียบกับผลการ
เพาะเช้ือผลการศึกษา ไพร์เมอร์ในตำแหน่ง TTSS1-orf2 มีความจำเพาะกับเช้ือ B. pseudomallei สภาวะเหมาะสมท่ี
อุณหภูมิ 63°C เวลา 1 ช่ัวโมง ปริมาณดีเอ็นเอต่ำสดุท่ีตรวจได้ 185 fg/µl และจำนวนเชื้อต่ำสุดในส่ิงส่งตรวจจำลองเลือด 208 
CFU/ml วิธี LAMP นี้น่าจะใช้ได้ การประเมิน LAMP กับส่ิงส่งตรวจเพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนต่อไป 
คำสำคัญ: แลมป์, Burkholderia pseudomallei, เมลิออยโดสิส 

Abstract 

Burkholderia pseudomallei is gram-negative bacteria. It causes the potentially deadly disease, 

melioidosis. Due to the time consuming of standard culture, rapid laboratory analysis is considered 

helpful for the diagnosis and treatment. PCR technique has been developed for the direct detection of 

this pathogen. However, it requires an expensive thermocycler machine. The method, therefore, cannot 

be applied at the point-of-care sites. The objective of the study was to develop the LAMP assay, an 

isothermal amplification that could be performed without the need of sophisticated equipment. The 

addition of dyes, hydroxynaphthol blue allowed the simple visualized detection by naked eyes. The 

study method included primer selection, optimization of reaction, specificity analysis by testing with 

reference bacteria followed by analyzing the limit of detectionof either DNA or culture result from 

simulated sample. The results showed that the selected primers targeting TTSS1-orf2 were specific to B. 
pseudomallei. The optimized condition was at 63ºC for 1 h. The limit of detection for DNA and B. 
pseudomallei in simulated blood sample were as low as 185 fg/µl and 208 CFU/ml, respectively. This 
LAMP was promising. The evaluation of LAMP for its effective diagnosis using clinical samples will be 

carried out further. 
Keywords: LAMP, Burkholderia pseudomallei, melioidosis 
Corresponding author: benjawan.p@dmsc.mail.go.th 

O1-7 การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification สำหรับการตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
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วิพัฒน์ กล้ายุทธ โสภา ศรสีังข์งาม จณิศรา ฤดีอเนกสิน พายุ ภักดนีวน สุปราณี บุญชู และคณะ
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บทคัดย่อ
Burkholderia pseudomalleiเป็นแบคทีเรียแกรมลบท่ีก่อโรค ซึ่งเป็นโรคท่ีมีอันตรายถึงชีวิต การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีรวดเร็วจะช่วยการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากการเพาะเชื้อท่ีเป็นวิธีมาตรฐานให้ผลช้า การตรวจหา
เชื้อจากตัวอย่างโดยตรงด้วยวิธี จึงถูกพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ดียังมีข้อจำกัดคือ ต้องใช้เครื่อง ท่ีมีราคาสูง
ทำให้ไม่สามารถใช้งานในจุดบริการได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือพัฒนา ซึ่งเป็นเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมท่ีอุณหภูมิเดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือท่ีซับซ้อน และการเติมสารสี ทำให้สามารถอ่านผลได้
ด้วยตาเปล่า โดยดูการเปล่ียนสีของปฏิกิริยา วิธีการศึกษา คัดเลือกไพรเมอร์ ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมและความจำเพาะกับ
เชื้อแบคทีเรียอ้างอิง วิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอและจำนวนเช้ือ B. pseudomallei ต่ำสุดท่ีตรวจได้โดยเปรียบเทียบกับผลการ
เพาะเช้ือผลการศึกษา ไพร์เมอร์ในตำแหน่ง TTSS1-orf2 มีความจำเพาะกับเช้ือ B. pseudomallei สภาวะเหมาะสมท่ี
อุณหภูมิ 63°C เวลา 1 ช่ัวโมง ปริมาณดีเอ็นเอต่ำสดุท่ีตรวจได้ 185 fg/µl และจำนวนเชื้อต่ำสุดในส่ิงส่งตรวจจำลองเลือด 208

วิธี นี้น่าจะใช้ได้ การประเมิน กับส่ิงส่งตรวจเพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนต่อไป
คำสำคัญ แลมป์ Burkholderia pseudomallei เมลิออยโดสิส

Burkholderia pseudomallei

TTSS1-orf2 B.
pseudomallei. The optimized condition was at 63ºC for 1 h. The limit of detection for DNA and B. 
pseudomallei lood sample were as low as 185 fg/µl and 208 CFU/ml, respectively. This

Burkholderia pseudomallei
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การลดสัดส่วนสารพันธกุรรมมนษุย์ในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจเชื้อก่อโรคด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
Depletion of human DNA in blood sample for pathogen detection by DNA-based technologies 

โศภิตา กาหลง* ปาริฉัตร แอ่นดอน ฐิติพร ห่านตระกูล ขันธ์ทิวา ชัยราช อรรพรณ ศรีพิชัย 
Sopita Kalong*, Parichat Andon, Thitiphorn Hantrakool, Khanthiwa Chairad, Orapan Sripichai 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในปัจจุบัน ได้แก่ real-time PCR และ next-generation sequencing (NGS) มี
ความสามารถใช้ตรวจหาและช้ีบ่งเชื้อจุลชีพก่อโรคได้โดยไม่ต้องทำการเพาะเช้ือ ซ่ึงการมีดีเอ็นเอมนุษย์ปะปนในสิ่งส่งตรวจ
เป็นอุปสรรคสำคัญในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยตรงจากตัวอย่างทางคลินิก การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมใน
การเตรียมตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี real-time PCR และ NGS โดยไม่ต้องมีการเพาะเช้ือ 
โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดสัดส่วนดีเอ็นเอมนุษย์ด้วยสารเคมี ได้แก่ Saponin, Triton X-100 และ Tween 20 ใน
ตัวอย่างเลือดที่เติมเชื้อ Streptococcus pneumoniae และ Haemophilus influenzae ในปริมาณที่สอดคล้องกับตัวอย่าง
ส่งตรวจทางคลินิก วิเคราะห์ปริมาณดเีอ็นเอเช้ือ S. pneumoniae และ H. influenzae และดีเอ็นเอมนุษย์ด้วยวิธี absolute 

quantitation real-time PCR ของยีน SP2020, ompP6 และ GAPDH ตามลำดับ พบว่าการใช้ Saponin ช่วยลดปริมาณดี
เอ็นเอมนุษย์ได้จนถึงระดับที่เกือบตรวจไม่พบโดยมีการสูญเสียดีเอ็นเอเชื้อจุลชีพเป้าหมายน้อยที่สุด ในขณะที่ Triton X-100 
และ Tween 20 ลดปริมาณทั้งดีเอ็นเอมนุษย์และเช้ือจุลชีพเป้าหมาย วิธีการนี้ทำให้ได้ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างเลือดที่
น่าจะสามารถนำไปใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในเลือดโดยไม่ต้องทำการเพาะเช้ือได้ 
คำสำคัญ: ดีเอ็นเอ, เทคโนโลยกีารวิเคราะห์ดีเอ็นเอ, เรียลไทม์พีซีอาร์, เช้ือก่อโรค 

Abstract 

Current DNA-based technologies such as real-time PCR and next-generation sequencing (NGS) 

have offered the opportunity for culture-independent detection and identification of pathogens. Human 

DNA contamination is the major obstacle for detection of pathogen directly from a clinical sample. This 

study aims to optimize blood sample preparation, independent of culture, in order to detect pathogenic 

bacteria using real-time PCR and NGS. The study compared specimen-processing methods to deplete 

human DNA using selective lysis detergents including Saponin, Triton X-100 and Tween 20. Samples 

spiked with the clinically relevant amount of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae 

were used to provide comparison between the different methods. The amounts of S. pneumoniae and   

H. influenzae to human DNA were determined by absolute quantitation real-time PCR for SP2020, ompP6 

and GAPDH genes, respectively. The results showed that Saponin treatment reduced the concentration of 

human DNA to almost undetectable levels with minimal loss of target DNA, whereas Triton X-100 and 

Tween 20 resulted in reduction of both human and target DNAs. This method delivered a potential 

protocol for the culture-independent testing of pathogen in blood. 
Keywords: DNA, DNA-based technologies, real-time PCR, pathogen 
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บทคัดย่อ
Burkholderia pseudomalleiเป็นแบคทีเรียแกรมลบท่ีก่อโรค ซึ่งเป็นโรคท่ีมีอันตรายถึงชีวิต การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีรวดเร็วจะช่วยการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากการเพาะเชื้อท่ีเป็นวิธีมาตรฐานให้ผลช้า การตรวจหา
เชื้อจากตัวอย่างโดยตรงด้วยวิธี จึงถูกพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ดียังมีข้อจำกัดคือ ต้องใช้เครื่อง ท่ีมีราคาสูง
ทำให้ไม่สามารถใช้งานในจุดบริการได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือพัฒนา ซึ่งเป็นเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมท่ีอุณหภูมิเดียว ไม่ต้องใช้เครื่องมือท่ีซับซ้อน และการเติมสารสี ทำให้สามารถอ่านผลได้
ด้วยตาเปล่า โดยดูการเปล่ียนสีของปฏิกิริยา วิธีการศึกษา คัดเลือกไพรเมอร์ ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมและความจำเพาะกับ
เชื้อแบคทีเรียอ้างอิง วิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอและจำนวนเช้ือ B. pseudomallei ต่ำสุดท่ีตรวจได้โดยเปรียบเทียบกับผลการ
เพาะเช้ือผลการศึกษา ไพร์เมอร์ในตำแหน่ง TTSS1-orf2 มีความจำเพาะกับเช้ือ B. pseudomallei สภาวะเหมาะสมท่ี
อุณหภูมิ 63°C เวลา 1 ช่ัวโมง ปริมาณดีเอ็นเอต่ำสดุท่ีตรวจได้ 185 fg/µl และจำนวนเชื้อต่ำสุดในส่ิงส่งตรวจจำลองเลือด 208

วิธี นี้น่าจะใช้ได้ การประเมิน กับส่ิงส่งตรวจเพ่ือการตรวจวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนต่อไป
คำสำคัญ แลมป์ Burkholderia pseudomallei เมลิออยโดสิส

Burkholderia pseudomallei

TTSS1-orf2 B.
pseudomallei. The optimized condition was at 63ºC for 1 h. The limit of detection for DNA and B. 
pseudomallei lood sample were as low as 185 fg/µl and 208 CFU/ml, respectively. This

Burkholderia pseudomallei

การลดสัดส่วนสารพันธกุรรมมนษุย์ในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจเชื้อก่อโรคด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

โศภิตา กาหลง ปาริฉัตร แอ่นดอน ฐิติพร ห่านตระกูล ขันธ์ทิวา ชัยราช อรรพรณ ศรีพิชัย

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในปัจจุบัน ได้แก่ และ มี

ความสามารถใช้ตรวจหาและช้ีบ่งเชื้อจุลชีพก่อโรคได้โดยไม่ต้องทำการเพาะเช้ือ ซ่ึงการมีดีเอ็นเอมนุษย์ปะปนในสิ่งส่งตรวจ
เป็นอุปสรรคสำคัญในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโดยตรงจากตัวอย่างทางคลินิก การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมใน
การเตรียมตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี และ โดยไม่ต้องมีการเพาะเช้ือ 
โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดสัดส่วนดีเอ็นเอมนุษย์ด้วยสารเคมี ได้แก่ 100 และ 20 ใน
ตัวอย่างเลือดที่เติมเชื้อ และ ในปริมาณที่สอดคล้องกับตัวอย่าง
ส่งตรวจทางคลินิก วิเคราะห์ปริมาณดเีอ็นเอเช้ือ และ และดีเอ็นเอมนุษย์ด้วยวิธี 

ของยีน และ ตามลำดับ พบว่าการใช้ ช่วยลดปริมาณดี
เอ็นเอมนุษย์ได้จนถึงระดับที่เกือบตรวจไม่พบโดยมีการสูญเสียดีเอ็นเอเชื้อจุลชีพเป้าหมายน้อยที่สุด ในขณะที่ 100
และ 20 ลดปริมาณทั้งดีเอ็นเอมนุษย์และเช้ือจุลชีพเป้าหมาย วิธีการนี้ทำให้ได้ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างเลือดที่
น่าจะสามารถนำไปใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในเลือดโดยไม่ต้องทำการเพาะเช้ือได้
คำสำคัญ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยกีารวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เรียลไทม์พีซีอาร์ เช้ือก่อโรค
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การออกแบบเปปไทด์ยับย้ัง ของ ที่ก่อโรคในประเทศไทย
จากการสังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูม ิ

Thai SARS-CoV-2 replication transcription complex interfering peptide design  
from its quaternary structure 

สรายุทธ พิบูลนิธเิกษม* บัลลังก์ อุปพงษ์ 
Piboonnithikasem S*,  Uppapong B. 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันเรายังไม่มียารักษาและวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพสงูสำหรบัใช้ป้องกันโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
การวิจัยและพัฒนาตัวยับยั้งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สนับสนุนทั้งการป้องกันและรักษา โดยเป้าหมายที่น่าสนใจคือ 
Replication/Transcription Complex (RTC) ซ่ึงทำหน้าที่จำลองสารพันธุกรรมและถอดรหัสของไวรัส การวิจัยบนกลุ่ม
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิของ RTC จาก SARS-CoV-2 สายพันธุ์ประเทศไทย แล้ว
ออกแบบเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของ RTC โดยใช้วิธีทางด้านจีโนมิกส์เชิงโครงสร้างมาสังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิ นำผลที่
ได้มาออกแบบเปปไทด์ยับยั้ง แล้วทวนสอบการยับยั้งด้วยวิธีวิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างโปรตีน เปปไทด์ยับยั้งที่ออกแบบ
สามารถขัดขวางการเข้าจับกันระหว่างเอนไซม์โพลีเมอรเรสและโคเอนไซม์รวมท้ังขัดขวางการเข้าจับของเอนไซม์เฮลิเคสได้
ด้วย เปปไทด์ยับยั้งการทำงานของ RTC ที่ออกแบบ น่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งในอนาคต 
คำสำคัญ: เปปไทด์ยับยั้ง, การจำลองสารพันธุกรรม, โพลีเมอเรส, ตำแหน่งเข้าจับ, โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ 

Abstract 

Now, there were no both therapeutic and prophylactic agents included effective vaccine against 

COVID-19 disease. Development of novel SARS-CoV-2 inhibitor can be one way to support therapy such 

as Replication/Transcription Complex (RTC) inhibitor. To elucidate the Thai SARS-CoV-2 RTC quaternary 

structure then the peptide inhibitors as RTC quaternary structure interfering agents were carried out to 

design and engineer in order to interfere its function. Thai SARS-CoV-2 RTC structural components were 

elucidated using structural genomics and scaffold from anti-target interaction site was examined by In 

Silico docking. The specific interfering peptide were refined by protein-protein interaction. Finally, In silico 

docking experiment were performed for interference validation by structural comparing against reference 

crystal structure.Thai SARS-CoV-2 RTC inhibitor could be design and engineered and could be interfered 

the incorporation between nsp12 and nsp8-nsp7 and blocked nsp13 binding. Designed RTC inhibitors 

could be acted as interfering peptide and further development would be warrant. 
Keywords: peptide inhibitor, replication, polymerase, binding site, quaternary structure 
Corresponding author: sarayoot.s@dmsc.mail.go.th

การออกแบบเปปไทด์ยับย้ัง Replication/Transcription Complex ของ SARS-CoV-2 ที่ก่อโรคในประเทศไทย 

จากการสังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิ
2 

สรายุทธ พิบูลนิธเิกษม บัลลังก์ อุปพงษ์

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเรายังไม่มียารักษาและวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพสงูสำหรบัใช้ป้องกันโรคโควิด 19 จากเชื้อไวรัส

การวิจัยและพัฒนาตัวยับยั้งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สนับสนุนทั้งการป้องกันและรักษา โดยเป้าหมายที่น่าสนใจคือ 
ซ่ึงทำหน้าที่จำลองสารพันธุกรรมและถอดรหัสของไวรัส การวิจัยบนกลุ่ม

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิของ จาก 2 สายพันธุ์ประเทศไทย แล้ว
ออกแบบเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของ โดยใช้วิธีทางด้านจีโนมิกส์เชิงโครงสร้างมาสังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิ นำผลที่
ได้มาออกแบบเปปไทด์ยับยั้ง แล้วทวนสอบการยับยั้งด้วยวิธีวิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างโปรตีน เปปไทด์ยับยั้งที่ออกแบบ
สามารถขัดขวางการเข้าจับกันระหว่างเอนไซม์โพลีเมอรเรสและโคเอนไซม์รวมท้ังขัดขวางการเข้าจับของเอนไซม์เฮลิเคสได้
ด้วย เปปไทด์ยับยั้งการทำงานของ ที่ออกแบบ น่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งในอนาคต
คำสำคัญ เปปไทด์ยับยั้ง การจำลองสารพันธุกรรม โพลีเมอเรส ตำแหน่งเข้าจับ โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 
Situation of Coronary Virus Disease 2019 (COVID-19) in Regional Health 8th, Fiscal Year 2020 

ชไมพร ใสสอน* บุญนภิา สงครามภัทรพร เชยประทุม ณฏัฐนันทน์ พันธะศรี เกสร บุญยรักษ์โยธิน 
Chamaiporn Saison*, Boonnipa Songkram, Pattaraporn Chueypratoom, Nuttanun Panthasri, 

Gaysorn Bunyarukyothin 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี ให้บริการตรวจยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ

ท่ี 8 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโค
โรนา 19 (COVID-19) โดยวิธี Real-time RT-PCR การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตสุขภาพท่ี 8 จากข้อมูลพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2563 (4  กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2563)
ให้บริการตรวจท้ังหมด 13,674 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1,894 ตัวอย่าง (14%) และผู้ไม่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Non PUI) 11,780 ตัวอย่าง (86%) พบผลบวกจ านวน 47 ตัวอย่าง (จาก 24 ราย) คิดเป็น 0.34% 
แบ่งออกเป็นตัวอย่าง PUI 39 ตัวอย่าง (จาก 19 ราย) และ Non PUI 8 ตัวอย่าง (จาก 5 ราย)โดยอัตราการพบผลบวกในกลุ่ม
ตัวอย่างPUIสูงกว่ากลุ่มNon PUI(5/11,412[0.04%]และ 19/1,688[1.11%], p<0.0001) ท้ังนี้พบการติดเช้ือมากท่ีสุดใน
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 13 ตัวอย่าง (จาก 9 ราย) คิดเป็น 28% และพบอัตราการติดเช้ือสูงสุดในเดือนเมษายน จ านวน 26 
ตัวอย่าง (จาก 14 ราย) คิดเป็น 55% การศึกษานี้เป็นการรายงานคร้ังแรกของข้อมูลการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทางห้องปฏิบัติการในเขตสุขภาพท่ี 8 นับเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง และหาแนวทาง
ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนท่ีต่อไป 
ค าส าคัญ: COVID-19, Real-time RT-PCR, เขตสุขภาพที่ 8 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 8 Udonthani provides confirmatory testing for covid-19 in area 

of Regional Health 8th (Udonthani, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Loei, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon 
Phanom) by detecting RNA of the virus using Real-time RT-PCR. This study aims to report the COVID-19 
situation among regional health 8th. In fiscal year 2020 (4th Feb 2020 to 30th Sep 2020), total of 13,674 
samples were tested which were divided into 2 groups: Patient Under Investigation (PUI) 1,894 samples 
(14%) and Non-Patient Under Investigation (Non PUI) 11,780 samples (86%). Overall, 47 samples or 0.34% 
(from 24 subjects) show RNA positive, including 39 PUI samples (from 19 subjects) and 8 Non-PUI samples 
(from 5 subjects). The positivity rate of PUI group higher than non-PUI group (5/11,412[0.04%] Vs 
19/1,688[1.11%], p<0.0001). The province with the largest numbers of infectious is Udonthani (13 positive 
samples from 9 subjects) and infectivity rate is highest in April. This is the first report of laboratory 
diagnosis for COVID-19 among regional health 8th of Thailand that benefit for surveillance and finding the 
preventive action for COVID-19 in the area. 
Keywords: COVID-19, real-time RT-PCR, Regional Health 8th 
Corresponding author: Chamaiporn.s@dmsc.mail.go.th

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 
Situation of Coronary Virus Disease 2019 (COVID-19) in Regional Health 8th, Fiscal Year 2020

ชไมพร ใสสอน บุญนภิา สงครามภัทรพร เชยประทุม ณฏัฐนันทน์ พันธะศรี เกสร บุญยรักษ์โยธิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี ให้บริการตรวจยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ

ท่ี 8 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโค
โรนา 19 ( 19) โดยวิธี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตสุขภาพท่ี 8 จากข้อมูลพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2563 (4 กุมภาพันธ์ 30 กันยายน 2563)
ให้บริการตรวจท้ังหมด 13 674 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( 1 894 ตัวอย่าง (14%) และผู้ไม่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( 11 780 ตัวอย่าง (86%) พบผลบวกจานวน 47 ตัวอย่าง (จาก 24 ราย) คิดเป็น 0.34%
แบ่งออกเป็นตัวอย่าง 39 ตัวอย่าง (จาก 19 ราย) และ 8 ตัวอย่าง (จาก 5 ราย)โดยอัตราการพบผลบวกในกลุ่ม
ตัวอย่าง สูงกว่ากลุ่ม (5/11 412 และ p ) ท้ังนี้พบการติดเช้ือมากท่ีสุดใน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 13 ตัวอย่าง (จาก 9 ราย) คิดเป็น 28% และพบอัตราการติดเช้ือสูงสุดในเดือนเมษายน จานวน 26
ตัวอย่าง (จาก 14 ราย) คิดเป็น 55% การศึกษานี้เป็นการรายงานคร้ังแรกของข้อมูลการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทางห้องปฏิบัติการในเขตสุขภาพท่ี 8 นับเป็นข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์สาหรับการติดตามเฝ้าระวัง และหาแนวทาง
ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนท่ีต่อไป
ค าส าคัญ 19 เขตสุขภาพที่ 8

5/11 412
p
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การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี และนครศรธีรรมราช
Sentinel surveillance of COVID-19 in Chumphon, Ranong, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ 

อ่อนเพลีย ในขณะท่ีบางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี          
ได้ดําเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง ช่วงพฤษภาคม -   

ตุลาคม 2563 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR แบบ Pooled saliva 

อ้างอิงจากงานวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี (เอกวัฒน์ ผสมทรัพทย์ และคณะ, 2563) โดยใช้ตัวอย่างนํ้าลายบริเวณลําคอ
ส่วนลึก ซ่ึงได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร 1,005 ตัวอย่าง ระนอง 794 ตัวอย่าง สุราษฎร์ธานี    
1,344 ตัวอย่าง และนครศรีธรรมราช 1,725 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 4,868 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มท่ี 1 บุคลากรทางการแพทย์ 

1,839 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.78) กลุ่มท่ี 2 ผู้ต้องขัง 926 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.02) กลุ่มท่ี 3 อาชีพท่ีพบปะผู้คนจํานวนมาก 

413 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.48) และกลุ่มท่ี 4 อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา 935 ตัวอย่าง (ร้อยละ 34.72) 

พบว่า ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในทุกตัวอย่าง จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อใน
ประชากรท้ัง 4 กลุ่มเสี่ยง สอดคล้องกับรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ณ ช่วงเวลาน้ัน การเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง            

มีประโยชน์ในการตรวจจับการระบาด และช่วยประเมินมาตรการในการควบคุมโรค 
คําสําคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, Real time RT-PCR, Pooled saliva 

Abstract 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)  is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Most cases of COVID-19 have mild symptoms, including fever, cough and fatigue. However, severe 
pneumonia and critical condition lead to death are possibly detected in some patients. Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani performed COVID-19 sentinel surveillance and active case finding among high 
risk groups from May to October 2020. In this study, real time RT-PCR technique was used to detect SARS-CoV-2 
genes in pooled saliva according to the research of Ramathibodi hospital protocol (Ekawat Pasomsub, et al. 
2020). The samples were deep throat saliva from public health departments in Chumphon (n=1,005), Ranong 
(n=794), Surat Thani (n=1,344) and Nakhon Si Thammarat (n=1,725), totaling 4,868 samples. The samples were 
collected from risk group 1 : medical personnel (n=1,839, 37.78%), risk group 2 : inmates (n=926, 19.02%), risk 
group 3 : those with occupations requiring contact with many people (n=413, 8.48%) and risk group 4 : Other 
groups as stipulated by the Provincial Communicable Disease Committee (n=935, 34.72%). The results found 
that SARS-CoV-2 was not detected in all samples. This result was consistent with the zero report of new cases 
by local transmission in the country at the same period. Therefore, sentinel surveillance in risk group is beneficial 
to identify outbreaks and assess the effectiveness of COVID-19 control measures. 
Keywords: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Real time RT-PCR, Pooled saliva 
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การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี และนครศรธีรรมราช 

สุภาภรณ์ แซ่ตัน ทรรศนีย์ มาศจํารัส พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ธารทิพย์ รักชูชื่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ

อ่อนเพลีย ในขณะท่ีบางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี
ได้ดําเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง ช่วงพฤษภาคม
ตุลาคม โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ด้วยวิธี แบบ
อ้างอิงจากงานวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี เอกวัฒน์ ผสมทรัพทย์ และคณะ โดยใช้ตัวอย่างนํ้าลายบริเวณลําคอ
ส่วนลึก ซ่ึงได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร ตัวอย่าง ระนอง ตัวอย่าง สุราษฎร์ธานี

ตัวอย่าง และนครศรีธรรมราช ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มท่ี บุคลากรทางการแพทย์
ตัวอย่าง ร้อยละ กลุ่มท่ี ผู้ต้องขัง ตัวอย่าง ร้อยละ กลุ่มท่ี อาชีพท่ีพบปะผู้คนจํานวนมาก

ตัวอย่าง ร้อยละ และกลุ่มท่ี อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ตัวอย่าง ร้อยละ
พบว่า ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ในทุกตัวอย่าง จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อใน
ประชากรท้ัง กลุ่มเสี่ยง สอดคล้องกับรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ณ ช่วงเวลาน้ัน การเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง
มีประโยชน์ในการตรวจจับการระบาด และช่วยประเมินมาตรการในการควบคุมโรค
คําสําคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

et al
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อ่อนเพลีย ในขณะท่ีบางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี
ได้ดําเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง ช่วงพฤษภาคม
ตุลาคม โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ด้วยวิธี แบบ
อ้างอิงจากงานวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี เอกวัฒน์ ผสมทรัพทย์ และคณะ โดยใช้ตัวอย่างนํ้าลายบริเวณลําคอ
ส่วนลึก ซ่ึงได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร ตัวอย่าง ระนอง ตัวอย่าง สุราษฎร์ธานี

ตัวอย่าง และนครศรีธรรมราช ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มท่ี บุคลากรทางการแพทย์
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ตัวอย่าง ร้อยละ และกลุ่มท่ี อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ตัวอย่าง ร้อยละ
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การตรวจหาเช้ือ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี real-time RT-PCR ใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทยในปี พ.ศ. 2563 
Detection of SARS-CoV-2 by real-time RT-PCR in 4 provinces of Northern Thailand in 2020 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทคัดย่อ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่มีสาเหตุจากเช้ือไวรัส Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ที่เริ่มระบาดในประเทศจีนเมื่อปลายปี 2562 และแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ 
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัย การกักตัว และการดูแลรักษาผู้ป่วยต้ังแต่ระยะเริ่มแรกจึงมีความจ าเป็นเพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจวินิจฉัยใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างป้ายโพรงจมูก ป้ายคอ เสมหะ หรือตัวอย่างอ่ืนของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างที่เก็บจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคและผู้สัมผัสด้วยวิธี real-time RT-PCR โดยชุดน้ ายา DMSc COVID-19 real-
time RT-PCR เพ่ือตรวจหายีนเป้าหมาย RdRp และ N ต้ังแต่วันท่ี 26 มกราคม จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนทั้งหมด 
2,241 ราย ตรวจพบผู้ป่วยที่ให้ผลบวกจ านวน 50 ราย (ร้อยละ 2.23) เป็นชาย 26 ราย หญิง 24 ราย มีอายุระหว่าง 1 ถึง 73 ปี 
เมื่อแยกตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย พบในจังหวัดเชียงใหม่ 40 ราย  (ร้อยละ 1.78) ล าพูน 5 ราย (ร้อยละ 0.22) และ
แม่ฮ่องสอน 5 ราย (ร้อยละ 0.22) จึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยท่ีให้ผลบวกสามารถพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
โดยพบได้สูงในวัยผู้ใหญ่ และมักพบในจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ค าส าคัญ: SARS-CoV-2, COVID-19, real-time RT-PCR, ภาคเหนือของไทย 

Abstract 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-

CoV-2) began to spread in China at the end of 2019 and has spread rapidly to other countries worldwide. 
Identification, isolation, and treatment early are essential to limit disease transmission. The Regional Medical 
Sciences Center 1 Chiang Mai, responsible for confirmatory lab testing in 4 northern provinces (Chiang Mai, 
Lamphun, Lampang, and Mae Hong Son). We started to test nasopharyngeal swab, throat swab, sputum, or 
other lower respiratory tract specimens from patients under investigation and their contacts by targeting RdRp 
and N genes real-time RT-PCR by DMSc COVID-19 real-time RT-PCR test kit. From 26 January to 31 December 
2020, a total of 2,241 patients were tested. Fifty individuals (2.23%) tested positive, which were divided to 27 
in men and 23 in women, and the age was between 1-73 years old.All confirmed cases were grouped by their 
habitat and found that 40 (1.78%) in Chiang Mai, 5 (0.22%) in Lamphun, and 5 (0.22%) in Mae Hong Son.Our study 
found that the COVID-19 infection rate among male and female was not significantly difference. Inaddition the 
COVID-19 incidence rate was high in adult group and the famous tourist provinces in Thailand. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, real-time RT-PCR, Northern Thailand 
Corresponding author: benja099@gmail.com 

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี และนครศรธีรรมราช

สุภาภรณ์ แซ่ตัน ทรรศนีย์ มาศจํารัส พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ธารทิพย์ รักชูชื่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ

อ่อนเพลีย ในขณะท่ีบางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี
ได้ดําเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง ช่วงพฤษภาคม
ตุลาคม โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ด้วยวิธี แบบ
อ้างอิงจากงานวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี เอกวัฒน์ ผสมทรัพทย์ และคณะ โดยใช้ตัวอย่างนํ้าลายบริเวณลําคอ
ส่วนลึก ซ่ึงได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร ตัวอย่าง ระนอง ตัวอย่าง สุราษฎร์ธานี

ตัวอย่าง และนครศรีธรรมราช ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มท่ี บุคลากรทางการแพทย์
ตัวอย่าง ร้อยละ กลุ่มท่ี ผู้ต้องขัง ตัวอย่าง ร้อยละ กลุ่มท่ี อาชีพท่ีพบปะผู้คนจํานวนมาก

ตัวอย่าง ร้อยละ และกลุ่มท่ี อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ตัวอย่าง ร้อยละ
พบว่า ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ในทุกตัวอย่าง จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อใน
ประชากรท้ัง กลุ่มเสี่ยง สอดคล้องกับรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ณ ช่วงเวลาน้ัน การเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง
มีประโยชน์ในการตรวจจับการระบาด และช่วยประเมินมาตรการในการควบคุมโรค
คําสําคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

et al

P1-4 การตรวจหาเช้ือ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี real-time RT-PCR ใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทยในปี พ.ศ. 2563
Detection of SARS-CoV-2 by real-time RT-PCR in 4 provinces of Northern Thailand in 2020

สวลี เส้าสะท้าน* ยุทธการ ยะนันโต สมคิด ธิจักร์ จารุริน วณีสอน พรรณราย วีระเศรษฐกุล
*

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 19 ที่มีสาเหตุจากเช้ือไวรัส

2 ( 2) ที่เริ่มระบาดในประเทศจีนเมื่อปลายปี 2562 และแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัย การกักตัว และการดูแลรักษาผู้ป่วยต้ังแต่ระยะเริ่มแรกจึงมีความจ าเป็นเพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจวินิจฉัยใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างป้ายโพรงจมูก ป้ายคอ เสมหะ หรือตัวอย่างอ่ืนของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างที่เก็บจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคและผู้สัมผัสด้วยวิธี โดยชุดน้ายา 

เพ่ือตรวจหายีนเป้าหมาย RdRp และ N ต้ังแต่วันท่ี 26 มกราคม จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนทั้งหมด 
2 241 ราย ตรวจพบผู้ป่วยที่ให้ผลบวกจานวน 50 ราย (ร้อยละ 2.23) เป็นชาย 26 ราย หญิง 24 ราย มีอายุระหว่าง 1 ถึง 73 ปี
เมื่อแยกตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย พบในจังหวัดเชียงใหม่ 40 ราย (ร้อยละ 1.78) ลาพูน 5 ราย (ร้อยละ 0.22) และ
แม่ฮ่องสอน 5 ราย (ร้อยละ 0.22) จึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยท่ีให้ผลบวกสามารถพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
โดยพบได้สูงในวัยผู้ใหญ่ และมักพบในจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
ค าส าคัญ: 2 19 ภาคเหนือของไทย
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ระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 
SARS-CoV-2 IgM and IgG Antibody Levels in COVID-19 patients 

ภาณุพันธ ปัญญาใจ* ลภัสรดา ภัทรปรียากุล พรทิพย ไชยยะ ปนัดดา เทพอัคศร อาชวินทร โรจนวิวัฒน และคณะ 
Parnuphan Panyajai*, Lapasrada Pattarapreeyakul, Porntip Chaiya, Panadda Dhepakson, Archawin Rojanawiwat, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการแพรระบาดของโรค COVID-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ การ

ตรวจแอนติบอดอีาจมีบทบาทสําคัญในการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค อยางไรก็ตามยังมีการศึกษาการตอบสนองของแอนติบอดี
ตอเชื้อดังกลาวในประเทศไทยน้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ตอเชื้อ 
SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ELISA โดยตรวจวัดระดบัแอนติบอดีของซีรมัตัวอยางเหลือเก็บของกลุมคนสุขภาพ
ดี จํานวน 200 คน (200 ตัวอยาง) และซีรัมจากกลุมผู้ป่วยท่ีได้รับยืนยันการติดเชื้อระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 
จํานวน 131 คน (177 ตัวอยาง) แบงเป็นกลุมแสดงอาการ 100 คน (128 ตัวอยาง) และกลุมไมแสดงอาการ 31 คน (49 
ตัวอยาง) ผลการศึกษาพบวาระดับ IgM ในกลุมผู้ติดเชื้อและกลุมคนสุขภาพดีไมแตกตางกัน สวนระดับ IgG แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (P<0.001) แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมแสดงอาการและกลุมไมแสดงอาการ โดยในกลุมท่ีแสดงอาการ จะ
พบระดับ IgG เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญตั้งแตวันท่ี 8 และจะเพ่ิมสูงสุดในชวงวันท่ี 15-21 จากนั้นจะเร่ิมลดลง  เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางเพศและชวงอายุ พบวาไมแตกตางกัน ดังน้ันการตรวจแอนติบอดีจึงอาจใช้ในการสํารวจผู้ท่ีเคยติดเชื้อ
และมีภูมิคุม้กันตอไวรสัได้ 
คาํสําคัญ: โควิด-19, SARS-CoV-2, แอนติบอดี, IgM, IgG 

Abstract 
The Coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic caused by SARS-CoV-2 has now become a 

major public health problem. Antibody testing is expected to play an important role in surveillance and 
control of this disease. However, there are not enough studies of antibody responses against SARS-CoV-2 
in Thailand. This study aimed to investigate the level of IgM and IgG antibodies against SARS-CoV-2 in 
COVID-19 patients using ELISA. The antibody levels of left-over serum samples from 200 healthy 
volunteers (200 samples) and sera from 131 patients with confirmed SARS-CoV-2 infection (177 samples) 
enrolled from March to May 2020, categorized as a symptomatic group (100 patients with 128 samples) 
and an asymptomatic group (31 patients with 49 samples), were analyzed. It was shown that there was no 
difference of IgM level between infection and healthy group. On the other hand, the level of IgG in 
infection group was significantly different from healthy group (P<0.001), but there was no difference 
between the symptomatic and asymptomatic group. The IgG level in the symptomatic group began to 
increase significantly at day 8, and reached the peak on day 15-21 before starting decline. There was no 
difference between sex or age groups. Hence, the antibody testing could be used to determine who has 
been infected, and might have immunity to the virus. 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Antibody, IgM, IgG 
Corresponding author: parnuphan.p@dmsc.mail.go.th
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การตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จากตัวอย่างน้ําลายและสวอบจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน โดยวิธี rRT-PCR 
Comparison of SARS-CoV-2 detection in saliva and upper respiratory tract swab by rRT-PCR method 

วไลลักษณ  กาญจนะพิน* วรรธนี สังขหิรัญ เสาวภาวิณี ศรีจันทรงาม ชณัฐกานต แสงศรีคํา จิตตาฐากรกัญ วฒันา และคณะ 
Walailak Ganjanapin*, Wattanee Sunghirun, Saovapavinee Srijunngam, Chanatkan Sangsricome, Jittathakorngal Wattana, et al. 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วิธีมาตรฐานของการตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 คือ วิธี real time reverse transcription polymerase 

chain reaction (rRT-PCR) โดยตรวจในตัวอยางชนิดสวอบจากระบบทางเดินหายใจสวนบนเป็นหลัก ปัจจุบันมีการเก็บ
ตัวอยางชนิดน้ําลาย ในกรณีค้นหาเชิงรุก (active case finding) หรือตรวจในกลุมเส่ียงท่ีมีปริมาณมากน้ําลายเป็นชนิด
ตัวอยางท่ีมีความสะดวกในการเก็บ ผู้ป่วยสามารถเก็บตัวอยางได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทยในการ
ปฏิบัติงานการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชนิดตัวอยางในการตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ระหวาง
ตัวอยางน้ําลาย กับตัวอยาง nasopharyngeal swab/throat swab โดยเก็บตัวอยางทั้งสองชนิดควบคูกันจากกลุมผู้ป่วยหรือ
ผู้สัมผัสท่ีสงสัยติดเชื้อ จํานวน 171 รายและผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย รวมท้ังสิ้น 178 ราย พบผลการตรวจตัวอยางนํ้าลายให้ผล
สอดคล้อง (concordance) กับตัวอยางสวอบ คิดเป็นร้อยละ 99.5 (177 ราย) คาความไว (sensitivity) ร้อยละ 85.71      
(6 ราย) คาความจําเพาะ ร้อยละ 100 (171 ราย) แตพบตัวอยางจากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จํานวน 1 ราย ท่ีให้ผลบวกจาก
ตัวอยางสวอบ แตให้ผลเป็นลบจากตัวอยางน้ําลายและในรายท่ีให้ผลบวกตรงกันในตัวอยางท้ังสองชนิด (6ราย) แสดงคา 
cycle threshold (Ct) ของ RdRp gene และ N gene ไมแตกตางกันจากผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นวา ตัวอยางน้ําลายเป็น
ทางเลือกหนึ่ง สําหรับการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในกลุมประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองและเป็น
ประโยชนตอเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ได้ 
คําสําคัญ: โควิด-19, น้ําลาย, เรียลไทม อารท ีพีซีอาร 

Abstract 
Standard method for laboratory to diagnosed covid-19 is real time reverse transcription 

polymerase chain reaction (rRT-PCR). Upper respiratory tract swab are recommend for collected from the 
suspected patient. Saliva also more convenient to collect samples. Patients can collect saliva by 
themselves, reduce costs and reduce the risk of medical personnel in the operation. The purpose of this 
study was to investigate the detection of SARS-CoV-2 infection in saliva samples compare with 
nasopharyngeal/throat swabs collected from 171 samples of suspected patients  and  7 confirmed cases 
of COVID-19 infection. Saliva samples show 99.5% concordance with nasopharyngeal/throat swabs (177 
samples), sensitivity 85.71% (6 samples), specificity 100% (171 samples). The six cases of positive samples 
showed the corresponding cycle thres hold values of the RdRp gene and N gene. The results from this 
study suggested saliva was a potential specimen of choice forCOVID-19 population based screening that 
can increase the efficiency of screening and surveillance of the COVID-19 outbreak in Thailand. 
Keywords: COVID-19, Saliva, Real Time reverse Transcription Polymerase chain Reaction 
Corresponding author: walailak.k@dmsc.mail.go.th 

P1-6 การตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จากตัวอย่างน้ําลายและสวอบจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน โดยวิธี rRT-PCR 
Comparison of SARS-CoV-2 detection in saliva and upper respiratory tract swab by rRT-PCR method

วไลลักษณ กาญจนะพิน วรรธนี สังขหิรัญ เสาวภาวิณี ศรีจันทรงาม ชณัฐกานต แสงศรีคํา จิตตาฐากรกัญ วฒันา และคณะ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ สงขลา กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
วิธีมาตรฐานของการตรวจการติดเชื้อ คือ วิธี

โดยตรวจในตัวอยางชนิดสวอบจากระบบทางเดินหายใจสวนบนเป็นหลัก ปัจจุบันมีการเก็บ
ตัวอยางชนิดน้ําลาย ในกรณีค้นหาเชิงรุก หรือตรวจในกลุมเสี่ยงท่ีมีปริมาณมากน้ําลายเป็นชนิด
ตัวอยางท่ีมีความสะดวกในการเก็บ ผู้ป่วยสามารถเก็บตัวอยางได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทยในการ
ปฏิบัติงานการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชนิดตัวอยางในการตรวจการติดเชื้อ ระหวาง
ตัวอยางน้ําลาย กับตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางทั้งสองชนิดควบคูกันจากกลุมผู้ป่วยหรือ
ผู้สัมผัสท่ีสงสัยติดเชื้อ จํานวน รายและผู้ป่วยยืนยัน ราย รวมท้ังสิ้น ราย พบผลการตรวจตัวอยางนํ้าลายให้ผล
สอดคล้อง กับตัวอยางสวอบ คิดเป็นร้อยละ ราย คาความไว ร้อยละ

ราย คาความจําเพาะ ร้อยละ ราย แตพบตัวอยางจากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จํานวน ราย ท่ีให้ผลบวกจาก
ตัวอยางสวอบ แตให้ผลเป็นลบจากตัวอยางน้ําลายและในรายท่ีให้ผลบวกตรงกันในตัวอยางท้ังสองชนิด ราย แสดงคา

ของ และ ไมแตกตางกันจากผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นวา ตัวอยางน้ําลายเป็น
ทางเลือกหนึ่ง สําหรับการตรวจคัดกรองโรค ในกลุมประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองและเป็น
ประโยชนตอเฝ้าระวังการระบาดของโรค ได้
คําสําคัญ โควิด น้ําลาย เรียลไทม อารที พีซอีาร
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การตรวจยืนยันพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai กบัความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรอง 
Confirmation of α-thalassemia1 trait (SEA type and Thai type) and the correlation with  

thalassemia screening test 

ดลนภา ตระกูลทองดี* บุญนิภา สงคราม ภัทรพร เชยประทุม นุสรา ศิริว ิเกสร บุญยรักษโยธิน 
Donnapa Thrakoonthongdee*, Boonnipa Songkram, Pattaraporn Chueypratoom, Nusara Siriwi, Gasorn Bunyarukyothin 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงท่ีพบบอยในประเทศ

ไทยมี 3 ชนิด ได้แก Hb Bart's hydrops fetalis, β-thalassemia / Hb E, Homozygous β-thalassemia โดยการตรวจ
คัดกรอง OF หรือ (MCV/MCH) รวมกับการตรวจ DCIP เป็นข้ันตอนแรกท่ีมีเป้าหมายในการคัดกรองคนปกติหรือคนท่ีมีความ
ผิดปกติชนิดไมรุนแรงออก ตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานีเป็น
เครอืขายห้องปฏิบัตกิารตรวจยืนยันการวินิจฉัยพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai ผลการดําเนินงานระหวาง
ปีงบประมาณ 2561-2562 สามารถตรวจยืนยันพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai จํานวน 5,742 ตัวอยาง 
2,871 คู พบพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จํานวน 1,122 ตัวอยาง ชนิด Thai จํานวน 4 ตัวอยาง จากตัวอยางของ
หญิงต้ังครรภและสามีพบคูเสี่ยง Bart’s hydrop fetalis จํานวน 116 คู พบวาตัวอยางที่ตรวจพบพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 มี
คา MCV น้อยกวา 80 fL และ MCH น้อยกวา 27 pg ร้อยละ 98.4, 99.2 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 
1 ชนิด SEA และชนิดThai กับผลการตรวจคัดกรองพบวามีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามแนวทางการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการนับเป็นประโยชนในการสนบัสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทยได้อยางมีประสทิธิภาพ 
คาํสําคัญ: พาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1, ความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรอง 

Abstract 
Thalassemia is an inherited blood disorder which lead to anemia. There are three important 

thalassemia in Thailand that can cause severe anemia and often found; homozygous α-thalassemia 1, 
beta thalassemia/Hb E and homozygous beta thalassemia. According to laboratory diagnosis for 
thalassemia guideline, thalassemia screening using OF test, DCIP test and Mean corpuscular volume (MCV) 
mean corpuscular hemoglobin (MCH) are the first step to screen normal subject and subject with mild 
disorder. Regional Medical Sciences center 8 Udonthani is diagnosis laboratory that provide confirmatory 
testing for α-thalassemia 1 SEA type and THAI type. In fiscal year 2018 to 2019; total of 5,742 carrier with 
2,871 risk couples (pregnant woman and her partner) were tested.There are 1,122 samples were classified 
as α-thalassemia 1 trait, SEA type and 4 samples as THAI typefrom those, 116 couples that risk for having 

a fetus with Bart’s hydrop fetalis. It was found that α-thalassemia 1 carriers (positive for α-thalassemia-1 
PCR) who have MCV < 80 fl. and MCH < 27 pg. are 98.4% and 99.2%, respectively. In comparison, results 
from the screening for α-thalassemia 1 SAE/THAI type were correlated and consistent with the guideline. 
This is benefit for supporting the control and protection of thalassemia in Thailand. 
Keywords: alpha thalassemia 1 trait, correlation with thalassemia screening test 
Corresponding author: donnapa.t@dmsc.mail.go.th

P1-7 การตรวจยืนยันพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai กบัความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรอง 
Confirmation of α-thalassemia1 trait (SEA type and Thai type) and the correlation with  

ดลนภา ตระกูลทองดี บุญนิภา สงคราม ภัทรพร เชยประทุม นุสรา ศิริวิ เกสร บุญยรักษโยธิน

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ อุดรธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงท่ีพบบอยในประเทศ

ไทยมี ชนิด ได้แก β β โดยการตรวจ
คัดกรอง หรือ รวมกับการตรวจ เป็นข้ันตอนแรกท่ีมีเป้าหมายในการคัดกรองคนปกติหรือคนท่ีมีความ
ผิดปกติชนิดไมรุนแรงออก ตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี อุดรธานีเป็น
เครอืขายห้องปฏิบัตกิารตรวจยืนยันการวินิจฉัยพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด และชนิด ผลการดําเนินงานระหวาง
ปีงบประมาณ สามารถตรวจยืนยันพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด และชนิด จํานวน ตัวอยาง

คู พบพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด จํานวน ตัวอยาง ชนิด จํานวน ตัวอยาง จากตัวอยางของ
หญิงต้ังครรภและสามีพบคูเสี่ยง จํานวน คู พบวาตัวอยางท่ีตรวจพบพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย มี
คา น้อยกวา และ น้อยกวา ร้อยละ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย

ชนิด และชนิด กับผลการตรวจคัดกรองพบวามีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามแนวทางการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการนับเป็นประโยชนในการสนบัสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทยได้อยางมีประสทิธิภาพ
คาํสําคัญ พาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย ความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรอง

α

α

α
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การทวนสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด และชนิด
ด้วยเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง รุ่น Quantstudio 5 

Method verification of alpha thalassemia 1 SEA diagnosis and Thai deletion  
with QuantStudio 5 Real-Time PCR System 

วิภาวดี เจียรกุล* จันทรฉาย คําแสน นพมาศ กลา้หาญ 
Wipavadee Jiarakul*, Janchay Khamsaen, Noppamas Klahan 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ความถูกต้องแมนยําของการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 มีความสําคัญมากในการหาคูสามีภรรยาท่ีมีโอกาสให้

กําเนิดบุตรที่เป็นโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟิตัลลิส ซ่ึงสงผลให้ทารกในครรภเสียชีวิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อทวน
สอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai ด้วยเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม
ในสภาพจริง รุน Quantstudio 5 (Applied Biosystem, USA) ในตัวอยางดีเอ็นเอท่ีมีความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 
1 ชนิด SEA, ชนิดไทย และตัวอยางปกติ อยางละ จํานวน 10 ตัวอยาง ผลการทวนสอบความถูกต้องให้ผลสอดคล้องกันในทุก
ตัวอยาง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีคา Cycle Threshold (Ct) ของ PCR Product จากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 
ระหวาง 23.24 - 27.78 และ มีคา ∆Ct ระหวาง 0.06 - 2.07 อยูในเกณฑท่ียอมรับได้ไมเกิน 5 และความแมนยําจากการ
วิเคราะหตัวอยางจํานวน 3 ตัวอยาง ทําซํ้า 3 ซํ้ามีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (%CV) อยูในชวงร้อยละ 0.39 - 1.40 และ
ให้ผลสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นวาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงรุน Quantstudio 5 สามารถนํามาใช้ตรวจ
วินจิฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai ได้อยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: ธาลัสซีเมีย, ฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟีตัลลิส, อัลฟาธาลัสซีเมีย, ชนิด SEA, ชนิด Thai 

Abstract 
The accuracy for diagnosis of alpha thalassemia 1 is an important to identify couple assessment 

who have the risk to give the birth of Hb Bart’s Hydrops Fetalis which lead to the mortality of fetus.This 
study aimed to verification of the diagnosis for alpha thalassemia 1 SEA and Thai deletion. The ten 
samples from alpha thalassemia 1 SEA, Thai deletion and normal subject was compared by Quantstudio 5 
Real-Time PCR System (Applied Biosystem, USA). The study showed all samples was 100% match with 
good accuracy and Cycle Threshold (Ct) of PCR product was between 23.24 - 27.78 and ∆Ct range 
between 0.06 - 2.07, within the acceptable criteria ∆Ct < 5. The accuracy showed the coefficient of 
variation (%CV) 0.39 – 1.40 performed in three samples with triplicated. This study showed that the 
Quantstudio 5 Real-Time PCR can be used to diagnosis of alpha thalassemia 1 SEA and Thai deletion 
effectively. 
Keywords: thalassemia, Hb Bart's Hydrops Fetalis, alpha thalassemia, SEA deletion, Thai deletion 
Corresponding author: wipavadee.j@dmsc.mail.go.th

P1-8 การทวนสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด Thai  
ด้วยเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง รุ่น Quantstudio 5 

Method verification of alpha thalassemia 1 SEA diagnosis and Thai deletion

วิภาวดี เจียรกุล จันทรฉาย คําแสน นพมาศ กลา้หาญ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
ความถูกต้องแมนยําของการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย มีความสําคัญมากในการหาคูสามีภรรยาท่ีมีโอกาสให้

กําเนิดบุตรที่เป็นโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟิตัลลิส ซ่ึงสงผลให้ทารกในครรภเสียชีวิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อทวน
สอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด และชนิด ด้วยเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม
ในสภาพจริง รุน ในตัวอยางดีเอ็นเอท่ีมีความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย

ชนิด ชนิดไทย และตัวอยางปกติ อยางละ จํานวน ตัวอยาง ผลการทวนสอบความถูกต้องให้ผลสอดคล้องกันในทุก
ตัวอยาง คิดเป็นร้อยละ โดยมีคา ของ จากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
ระหวาง และ มีคา ∆ ระหวาง อยูในเกณฑท่ียอมรับได้ไมเกิน และความแมนยําจากการ
วิเคราะหตัวอยางจํานวน ตัวอยาง ทําซํ้า ซํ้ามีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน อยูในชวงร้อยละ และ
ให้ผลสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นวาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงรุน สามารถนํามาใช้ตรวจ
วินจิฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด และชนิด ได้อยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟีตัลลิส อัลฟาธาลัสซีเมีย ชนิด ชนิด

∆
∆
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การพัฒนาต้นแบบตัวอย่างควบคุมคุณภาพแบบ Multi-markers สําหรับการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด 
Development of prototype multi-markers quality control sample for  

transfusion transmitted infection testing 

เพทาย อุนผล* วิภาวี ธัญญเจริญ สุภาพร สุภารักษ บัลลังก อุปพงษ 
Petai Unpol*, Wipawee Thanyacharoen, Supaporn Suparak, Ballang Uppapong 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การควบคุมคุณภาพเปน็ปัจจัยสําคัญในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถายทอดทางเลือด การศึกษานี้ 

มุงพัฒนาต้นแบบตัวอยางควบคุมคุณภาพแบบผลิตภัณฑเดียว (Prototype multi-marker quality control sample) 
สําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจเอชไอวี (Anti-HIV) ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และซิฟิลิส 
(Anti-TP) ทางซีโรโลยี ตัวอยางควบคุมคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนเตรียมจากพลาสมาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับ
อักเสบบี และซิฟิลิส เจือจางให้มีความเข้มข้นเหมาะสมสําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจ anti-HIV, anti-HCV, HBsAg และ 
anti-TP และแบงบรรจุในปริมาตรท่ีเหมาะสมตอการใช้งาน จากนั้น สุมทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน พบวา ตัวอยางแตละ
ขวดหลังการแบงบรรจุไมมีความแตกตางกัน (p=0.13>0.05, ANOVA) ตัวอยางควบคุมคุณภาพถูกจัดเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 
องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบความคงตัว ผลการทดสอบพบวา ภายหลังการจัดเก็บนาน 12 เดือน ตัวอยางมีคาไมแตกตางจาก
ภายหลังการผลิต (p=0.45>0.05. t-test) จากการศึกษาน้ี พบวา ต้นแบบตัวอยางควบคุมคุณภาพแบบ Multi-marker 
สําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจ anti-HIV, anti-HCV, HBsAg และ anti-TP มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความคงตัวไม
น้อยกวา 12 เดือน สามารถนําไปพัฒนาผลิตเป็นตัวอยางควบคุมคุณภาพสําหรับใช้ติดตามความถูกต้องแมนยําของการตรวจ
ในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถายทอดทางเลือด 
คําสําคัญ: ตัวอยางควบคุมคุณภาพ, เชื้อถายทอดทางเลือด, เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบซี, ไวรัสตับอักเสบบ,ี ซิฟิลิส 

Abstract 
Quality control (QC) of testing is one of the quality assurance processes for transfusion 

transmitted infection testing laboratory. The purpose of this study is to develop prototype multi-markers 
quality control sample for HIV, HCV, HBV and syphilis serology testing. Multi-markers quality control 
sample was prepared from diluted HIV, HCV, HBV, syphilis infected plasma with an appropriated 
concentration of anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-TP testing. The quality control sample was aliquoted into 
user-friendly volume and tested for homogeneity. The result showed no significant difference between 
each aliquot of the quality control sample (p=0.13>0.05, ANOVA). For stability study, there was no 
significant change of quality control sample after kept at 2-8°C for 12 months (p=0.45>0.05. t-test). This 
study revealed that the developing prototype multi-markers quality control sample for HIV, HCV, HBV and 
syphilis is adequately homogeneous and stable for monitor accuracy and precision of transfusion 
transmitted infection testing. 
Keywords: Quality control sample (QC sample), blood transfusion testing, anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-TP 
Corresponding author: petai.u@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
การควบคุมคุณภาพเปน็ปัจจัยสําคัญในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถายทอดทางเลือด การศึกษานี้

มุงพัฒนาต้นแบบตัวอยางควบคุมคุณภาพแบบผลิตภัณฑเดียว
สําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี และซิฟิลิส

ทางซีโรโลยี ตัวอยางควบคุมคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนเตรียมจากพลาสมาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับ
อักเสบบี และซิฟิลิส เจือจางให้มีความเข้มข้นเหมาะสมสําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจ และ

และแบงบรรจุในปริมาตรท่ีเหมาะสมตอการใช้งาน จากนั้น สุมทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน พบวา ตัวอยางแตละ
ขวดหลังการแบงบรรจุไมมีความแตกตางกัน ตัวอยางควบคุมคุณภาพถูกจัดเก็บท่ีอุณหภูมิ
องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบความคงตัว ผลการทดสอบพบวา ภายหลังการจัดเก็บนาน เดือน ตัวอยางมีคาไมแตกตางจาก
ภายหลังการผลิต จากการศึกษาน้ี พบวา ต้นแบบตัวอยางควบคุมคุณภาพแบบ
สําหรับควบคุมคุณภาพการตรวจ และ มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความคงตัวไม
น้อยกวา เดือน สามารถนําไปพัฒนาผลิตเป็นตัวอยางควบคุมคุณภาพสําหรับใช้ติดตามความถูกต้องแมนยําของการตรวจ
ในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถายทอดทางเลือด
คําสําคัญ ตัวอยางควบคุมคุณภาพ เช้ือถายทอดทางเลือด เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส
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ผลของระยะเวลาการจัดเก็บกระดาษซับเลือดแห้งต่อระดับ TSH สําหรับการตรวจคัดกรอง 
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กําเนิด 

Effect of dried blood spot storage time to TSH results for congenital hypothyroidism screening 

รจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต* กรรณิการปุณณภุม หรรษา ไทยศรี อาชวินทร โรจนวิวัฒน 
Rotjanapan Pankanjanato*, Kannikar Punnapum, Hansa Thaisri, Archawin Rojanawiwat 

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนยปฎิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแหงชาติ ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยด

ในทารกแรกเกิดต้ังแตปี 2539 โดยโรงพยาบาลเจาะเลือดทารกอายุมากกวา 48 ชั่วโมง หยดบนกระดาษซับและนําสงมายัง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาผลของระยะเวลาของการจัดเก็บกระดาษซับเลือดแห้งตอระดับ TSH ทีมวิจัยได้เตรียมตัวอยางเลือด
ท่ีระดับ TSH 20 มิลลิยูนิต/ลิตร แบงใสหลอดทดลอง 30 หลอด จัดเก็บท่ี -40Cนํามาละลายและหยดบนกระดาษซับ 1 วง/
แผน/หลอด เพ่ือหาความเข้มข้นตั้งต้นและความเป็นเนื้อเดียวกัน จัดเก็บเลือดท่ีเหลือท่ี -40C จากนั้นนํามาละลายและหยด
บนกระดาษซับ 1 หลอด/สัปดาห ผึ่งให้แห้ง แบงเก็บกระดาษซับเลือดท่ี -20C และ 25±5C เม่ือครบ 24 สัปดาห นํา
ตัวอยางท้ังหมดมาวิเคราะหหาระดับ TSH พบวาการจัดเก็บท่ี -20C มีเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑ ±10% แต
การจัดเก็บท่ี 25±5C มีแนวโน้มตํ่ากวาเกณฑในสัปดาหท่ี 9 ดังนั้นระดับ TSH จะมีความนาเชื่อถือหากเก็บไมเกิน 8 สัปดาห 
ท้ังนี้ในระบบบริการยังมีปัจจัยอื่นท่ีไมสามารถควบคุมได ้จึงกําหนดเกณฑการปฏิเสธตัวอยางท่ีเก็บนานเกิน 30 วัน และควรสง
ตัวอยางโดยเร็วท่ีสุด เพื่อประสิทธิผลของการรักษากรณีผลผิดปกติซ่ึงทารกต้องได้รับยาและตรวจยืนยันภายในอายุไมเกิน 14 
วัน ตามแนวปฏิบัติของประเทศ 
คําสําคัญ: ฮอรโมนไทรอยด, การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด, ระยะเวลาการจัดเก็บ 

Abstract 
Neonatal Screening Operation Centre had screened congenital hypothyroidism in newborns 

since 1996. The hospital drew blood from newborn that aged >48 hours old, spotted on blood collection 
card and delivered to laboratory. To study the effect of dried blood spot storage time to TSH results, 
research teams had prepared TSH 20 mU/L blood samples and aliquoted into 30 microtubes. After 

freezing at -40C, thawed and spotted on blood collection card 1 spot/ sheet/ microtube for initial 

concentration measurement and homogeneity testing. Remained blood samples were kept at -40C. , 
then tested 1 microtube/week by thawing, spotted on blood collection card, leaved it dry overnight and 

divided to keep at -20C และ 25±5C. After 24 weeks, all samples were analyzed for TSH results. The 

results found percentages of error at -20C were within range ± 10%, but at 25±5C were trend lower 
than -10% at week 9. Therefore TSH results were reliable within 8 weeks of storage time. However, the 
service system had other factors that couldn’t be controlled. Storage time of samples over 30 days was 
one of the criteria for sample rejectionand DBS should be delivered as quick as possible. For effective 
treatment, newborns with abnormal results should take drugs and recheck within aged 14 days old 
following national guideline. 
Keywords: TSH, Newborn Screening, Storage time 
Corresponding author: rotjanapan.p@dmsc.mail.go.th

ผลของระยะเวลาการจัดเก็บกระดาษซับเลือดแห้งต่อระดับ TSH สําหรับการตรวจคัดกรอง 
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กําเนิด

รจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต กรรณิการปุณณภุม หรรษา ไทยศรี อาชวินทร โรจนวิวัฒน

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
ศูนยปฎิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแหงชาติ ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมนไทรอยด

ในทารกแรกเกิดต้ังแตปี โดยโรงพยาบาลเจาะเลือดทารกอายุมากกวา ชั่วโมง หยดบนกระดาษซับและนําสงมายัง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาผลของระยะเวลาของการจัดเก็บกระดาษซับเลือดแห้งตอระดับ ทีมวิจัยได้เตรียมตัวอยางเลือด
ท่ีระดับ มิลลิยูนิต ลิตร แบงใสหลอดทดลอง หลอด จัดเก็บท่ี  นํามาละลายและหยดบนกระดาษซับ วง
แผน หลอด เพ่ือหาความเข้มข้นตั้งต้นและความเป็นเนื้อเดียวกัน จัดเก็บเลือดท่ีเหลือท่ี  จากนั้นนํามาละลายและหยด
บนกระดาษซับ หลอด สัปดาห ผึ่งให้แห้ง แบงเก็บกระดาษซับเลือดท่ี  และ  เม่ือครบ สัปดาห นํา
ตัวอยางท้ังหมดมาวิเคราะหหาระดับ พบวาการจัดเก็บท่ี  มีเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑ แต
การจัดเก็บท่ี  มีแนวโน้มต่ํากวาเกณฑในสัปดาหท่ี ดังนั้นระดับ จะมีความนาเชื่อถือหากเก็บไมเกิน สัปดาห
ท้ังนี้ในระบบบริการยังมีปัจจัยอื่นท่ีไมสามารถควบคุมได้ จงึกําหนดเกณฑการปฏิเสธตัวอยางท่ีเก็บนานเกิน วัน และควรสง
ตัวอยางโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือประสิทธิผลของการรักษากรณีผลผิดปกติซ่ึงทารกต้องได้รับยาและตรวจยืนยันภายในอายุไมเกิน
วัน ตามแนวปฏิบัติของประเทศ
คําสําคัญ ฮอรโมนไทรอยด การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ระยะเวลาการจัดเก็บ
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P1-11 การศึกษาค่า Cut off ของ MCV และ MCH ที่เหมาะสมต่อการคัดกรองอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 1 และบตีาศูนย์-ธาลัสซีเมีย 
Study MCV and MCH cut off values for screening of -thalassemia 1 and ß0-thalassemia 

นพมาศ กล้าหาญ วิภาวดี เจียรกุล จันทรฉาย คําแสน สุทิศ จันทรพันธ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และ ในเบื้องต้น ใช้คา

ของคา และหรือ คา ปัจจุบันการใช้คา ตามแนว
ปฏิบัติ และ มีผลบวกปลอมเป็นจํานวนมาก การศึกษาครั้งนี้จึงได้นําข้อมูลคา และ
ปีงบประมาณ ของตัวอยางเลอืดหญิงตั้งครรภและสามีท่ีสงมาจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ เพ่ือตรวจ
และตรวจยืนยัน ในคูท่ีมีความเสี่ยงตอ  และ ท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี
อุบลราชธานี จํานวน ตัวอยาง มาวิเคราะหคา และ ในกลุมท่ีพบยีน  และ

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมพบยีนธาลัสซีเมีย พบวาทุกตัวอยางที่มียีน  และ
มีคา และคา เม่ือนําไปใช้เป็นคา กับข้อมูลชุดเดิม เปรียบเทียบกับคา ตาม
แนวปฏิบัติ มีอัตราผลบวกปลอมของคา และ ลดลงร้อยละ และร้อยละ ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้จึง
เป็นการเสนอแนวทางใช้คา และหรือ เป็นคา กอนการตรวจยืนยัน
และ ของศูนย ฯ ทําให้การตรวจยืนยันมีความจําเพาะมากข้ึน ลดภาระงานและงบประมาณการควบคุมและ
ป้องกันโรคเลอืดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้
คําสําคัญ การคัดกรองธาลัสซีเมีย อัลฟ่า ธาลัสซีเมีย บีตาศูนย ธาลัสซีเมีย
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ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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บทคัดย่อ 
การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง-thalaasemia 1 และ ß0-thalassemia ในเบื้องต้น ใช้คา cut 

off ของคา mean cell volume (MCV) และหรือ คา mean cell hemoglobin (MCH) ปัจจุบันการใช้คา cut off ตามแนว
ปฏิบัติ MCV<80 fL และ MCH<27 pg มีผลบวกปลอมเป็นจํานวนมาก การศึกษาครั้งนี้จึงได้นําข้อมูลคา MCV และ MCH 
ปีงบประมาณ 2562 ของตัวอยางเลอืดหญิงตั้งครรภและสามีท่ีสงมาจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 เพ่ือตรวจ Hb typing 
และตรวจยืนยัน DNA ในคูท่ีมีความเสี่ยงตอ -thalaasemia 1 และ ß0-thalassemia ท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 
อุบลราชธานี จํานวน 1,446 ตัวอยาง มาวิเคราะหคา MCV และ MCH ในกลุมท่ีพบยีน -thalaasemia 1 และ ß0-
thalassemia เปรียบเทียบกับกลุมท่ีไมพบยีนธาลัสซีเมีย พบวาทุกตัวอยางที่มียีน -thalaasemia 1 และ ß0-thalassemia 
มีคา MCV<77 fL และคา MCH<26.7 pg เม่ือนําไปใช้เป็นคา cuf off  กับข้อมูลชุดเดิม เปรียบเทียบกับคา cut off  ตาม
แนวปฏิบัติ มีอัตราผลบวกปลอมของคา MCV และ MCH ลดลงร้อยละ 20.5 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้จึง
เป็นการเสนอแนวทางใช้คา MCV<77 fL และหรือ MCH<26.7 pg เป็นคา cut off กอนการตรวจยืนยัน-thalaasemia 1 
และ ß0-thalassemia ของศูนย ฯ ทําให้การตรวจยืนยันมีความจําเพาะมากขึ้น ลดภาระงานและงบประมาณการควบคุมและ
ป้องกันโรคเลอืดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้ 
คําสําคัญ: การคัดกรองธาลัสซีเมีย, MCV, MCH, อัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 1, บีตาศูนย-ธาลัสซีเมีย 

Abstract 
Screening of thalassemia carriers in Thailand use MCV and MCH cut off values for screening of 

-thalassemia 1 and ß0-thalassemia. Using MCV<80 fL andMCH<27 pg for cut off values are usually 
encountered with a high false positive rate. In this study, the MCV and MCH values in fiscal year 2019of 
pregnant women and their husband’s blood samplesfrom hospitals in 10 public health region referred to 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani for Hb-typing detection, -thalassemia 1 and ß0-
thalassemia confirmation. The 1,146 samples found to carry -thalassemia 1 and ß0-thalassemia had 
MCV<77 fL and MCH<26.7 pg. Using MCV of 77 fL and MCH of 26.7 pg as the cut off level compared to 
the standard cut off levels, it was found that these new cut off levels could lead a reduction in false 
positive rate 20.5% for MCV and 3.4% for MCH. The approach used in this study should prove useful for 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani to use MCV<77 fL and MCH<26.7 pg for cut off 
levels before -thalassemia 1 and ß0-thalassemia confirmation which should lead more specificity with 
no alteration on sensitivity, decrease  unnecessary workload and expense of confirmatory cost. 
Keywords: Thalassemia screening, MCV, MCH, -thalassemia 1, ß0

-thalassemia 
Corresponding author: noppamas.k@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 
มะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma (HCC) สามารถคัดกรองโรคโดยวิธีอัลตร้าซาวดรวมกับการตรวจ

ระดับท่ีเพ่ิมขึ้นของ tumor marker ชนิด alpha-fetoprotein (AFP) การวิจัยท่ีผานมาด้วยเทคนิค microarray พบวายีน 
GPC3 (Glypican-3) และ IGF2BP2 (Insulin like growth factor II) มีการแสดงออกสูงในมะเร็งตับชนิด HCC วัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้จึงเพื่อค้นหา biomarker ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับชนิด HCC โดยการทดลองใช้เทคนิค real-time RT 
PCR ตรวจวัดการแสดงออกของยีน GPC3, IGF2BP2 และ AFP ในเซลลมะเร็งเพาะเล้ียงชนิดตางๆ ผลการทดลองพบการ
แสดงออกของยีน GPC3 ท่ีสูงในเซลลมะเร็งตับชนิด HCC คือ PLC/PRF/5 และ HepG2 โดยมีคา GPC3/GAPDH ratio 
เทากับ 0.00578 และ 0.00762 ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) เซลลมะเร็งเต้านม (MCF-7) และ
เซลลมะเร็งทอน้ําดี (HuCCA) 102-103 เทา สอดคล้องกับระดับ mRNA ของยีน AFP ท่ีสูงเฉพาะในเซลลมะเร็งตับ 
PLC/PRF/5 และ HepG2 โดยมีคา AFP/GAPDH ratio เทากับ 0.00975 และ 0.168 ตามลําดับ ขณะที่ระดับการแสดงออก
ของยีน IGF2BP2 ไมมีความแตกตางระหวางเซลลมะเร็งตับกับเซลลมะเร็งชนิดอ่ืนๆ แสดงวา GPC3 มีการแสดงออกในระดับ 
mRNA ท่ีสูงและจําเพาะตอเซลลมะเร็งตับ ซ่ึงหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมอาจสามารถนําไปพัฒนาสูการใช้ GPC3 เป็น 
biomarker ในการตรวจวินจิฉัยโรคมะเร็งตับชนิด HCC ตอไปได้ 
คําสําคัญ: มะเร็งตับปฐมภูมิ, ตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับโรคมะเร็ง, กลัยปิแคนทรี 

Abstract 
Diagnosis of Hepatocellular carcinoma (HCC) using ultrasound and the determination of an 

increased level of a tumor marker, alfa-fetoprotein (AFP) for the screening. From the past research, the 
expression of GPC3 (Glypican-3) and IGF2BP2 (Insulin like growth factor II) genes determined by the 
microarray technique, it was found that both genes were highly expressed in HCC. The objective of this 
research was to explore a biomarker for the screening of HCC. For the experiments, the real-time RT PCR 
was used to determine the expression of GPC3, IGF2BP2 and AFP in cultured cancer cells. The result 
found PLC/PRF/5 and HepG2 cells gave the high expression with the GPC3/GAPDH ratio of 0.00578 and 
0.00762, respectively, which was higher than that of HeLa, MCF-7 and HuCCA by 102-103 fold, 
corresponded to the mRNA level of AFP gene, which was highly expressed in both cell (PLC/PRF/5 and 
HepG2) with the AFP/GAPDH ratio of 0.00975 and 0.168, respectively. In addition, it was found that there 
was no the difference of IGF2BP2 gene expression between HCC and other cancer cells, indicating that 
the expression of GPC3 was high and specific for HCC. If there is a further study, the use of GPC3 gene as 
a biomarker to develop a diagnostic test for HCC could be highly possible in the future. 
Keywords: Hepatocellular carcinoma, Biomarker, Glypican-3 
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บทคัดย่อ
มะเร็งตับชนิด สามารถคัดกรองโรคโดยวิธีอัลตร้าซาวดรวมกับการตรวจ

ระดับท่ีเพ่ิมขึ้นของ ชนิด การวิจัยท่ีผานมาด้วยเทคนิค พบวายีน
และ มีการแสดงออกสูงในมะเร็งตับชนิด วัตถุประสงค

ของงานวิจัยนี้จึงเพื่อค้นหา ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับชนิด โดยการทดลองใช้เทคนิค
ตรวจวัดการแสดงออกของยีน และ ในเซลลมะเร็งเพาะเล้ียงชนิดตางๆ ผลการทดลองพบการ

แสดงออกของยีน ท่ีสูงในเซลลมะเร็งตับชนิด คือ และ โดยมีคา
เทากับ และ ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาเซลลมะเร็งปากมดลูก เซลลมะเร็งเต้านม และ
เซลลมะเร็งทอน้ําดี เทา สอดคล้องกับระดับ ของยีน ท่ีสูงเฉพาะในเซลลมะเร็งตับ

และ โดยมีคา เทากับ และ ตามลําดับ ขณะที่ระดับการแสดงออก
ของยีน ไมมีความแตกตางระหวางเซลลมะเร็งตับกับเซลลมะเร็งชนิดอ่ืนๆ แสดงวา มีการแสดงออกในระดับ

ท่ีสูงและจําเพาะตอเซลลมะเร็งตับ ซ่ึงหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมอาจสามารถนําไปพัฒนาสูการใช้ เป็น
ในการตรวจวินจิฉัยโรคมะเร็งตับชนิด ตอไปได้

คําสําคัญ มะเร็งตับปฐมภูมิ ตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับโรคมะเร็ง กลัยปิแคนทรี
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บทคัดย่อ 
การวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโน 10 ชนิดและคารนิทีน 18 ชนิดในตัวอยางกระดาษซับเลือดด้วยเทคโนโลยีแทน

เดมแมสสเปกโทรเมทรีทําให้สามารถขยายการตรวจกรองโรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกได้มากกวา 20 โรคชึ่งอยูในกลุมโรคกรดอะ
มิโน โรคกรดอินทรีย และโรคกรดไขมัน การศกึษาน้ีได้วิเคราะหปริมาณกรดอะมโินและคารนิทีนจากตัวอยางกระดาษซับเลือด
ในทารกแรกเกดิไทยสุขภาพด ีคลอดท่ีอายุครรภตัง้แต 36 สปัดาหขึ้นไป อายุระหวาง 2-7 วัน น้ําหนัก 2,500 กรัมขึ้นไปและมี
ข้อมูลการได้รับนม เตรียมน้ํายาแบบ in-house และวิเคราะหด้วยเทคนิค flow-injection electrospray ionization mass 
spectrometry (FI-ESI-MS) จากการวิเคราะห 2,720 ตัวอยาง คัดเลือกเฉพาะผลจากเด็กปกติจํานวน 1,631 ตัวอยาง จัดทํา 
normal distribution curve คํานวนคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน ใช้คาเปอรเซ็นไทลท่ี 0.5 และ 99.5 คํานวนคา cut-off เพ่ือใช้
เปรียบเทียบคาท่ีได้ในเด็กป่วย และต้องคํานวนคา cut-off ใหมเม่ือวิเคราะหตัวอยางครบ 5,000 ตัวอยาง เพ่ือใช้เป็นคา
อ้างอิงในการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสําหรับทารกแรกเกิดไทย ผลท่ีได้จาก
ห้องปฏิบัตกิารแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้นแตละห้องปฏิบัติการควรหาระดับกรดอะมิโนและคารนิทีนจากตัวอยาง
กระดาษซับเลอืดในเด็กปกติเพ่ือใช้เป็นคาอ้างอิงการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 
คําสําคัญ: การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด,โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก,แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 
Determination of 10 amino acids and 18 carnitines in dried blood spot samples with tandem 

mass spectrometry technology enables expanded screening inborn errors of metabolism to more than 20 
disorders of amino acids, organic acid and fatty acid disorders. This study analyzed amino acids and 
carnitines in dried blood spot samples from healthy Thai newborn, gestational age >36 weeks, 2-7 days of 
age, weight >2,500 g, with information on milk intake., Samples were analyzed by prepared in-house 
reagentswith flow-injection electrospray ionization mass spectrometry (FI-ESI-MS) techniques. From the 
analysis of 2,720 samples, only the results of 1,631 normal children were selected. Normal distribution 
curves were drawn and calculated mean and standard deviation. The 0.5 and 99.5 percentiles were set to 
be cut-off values for amino acids and carnitines to compare the values obtained in sick newborn. The cut-
off value had to be recalculated when analyzing 5,000 samples to be used as a reference value in 
newborn screening for metabolic genetic disease of Thai newborn. The results from each laboratory may 
vary. Therefore, each laboratory should establish its own values that could be used as reference for the 
establishment of a newborn metabolic screening program. 
Keywords: Newborn screening,inborn errors of metabolism,Tandem mass spectrometry 
Corresponding author: supaporn.n@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
การวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโน ชนิดและคารนิทีน ชนิดในตัวอยางกระดาษซับเลือดด้วยเทคโนโลยีแทน

เดมแมสสเปกโทรเมทรีทําให้สามารถขยายการตรวจกรองโรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกได้มากกวา โรคชึ่งอยูในกลุมโรคกรดอะ
มิโน โรคกรดอินทรีย และโรคกรดไขมัน การศกึษาน้ีได้วิเคราะหปริมาณกรดอะมโินและคารนิทีนจากตัวอยางกระดาษซับเลือด
ในทารกแรกเกดิไทยสุขภาพดี คลอดท่ีอายุครรภตัง้แต สปัดาหขึ้นไป อายุระหวาง วัน น้ําหนัก กรัมขึ้นไปและมี
ข้อมูลการได้รับนม เตรียมน้ํายาแบบ และวิเคราะหด้วยเทคนิค

จากการวิเคราะห ตัวอยาง คัดเลือกเฉพาะผลจากเด็กปกติจํานวน ตัวอยาง จัดทํา
คํานวนคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน ใช้คาเปอรเซ็นไทลท่ี และ คํานวนคา เพ่ือใช้

เปรียบเทียบคาท่ีได้ในเด็กป่วย และต้องคํานวนคา ใหมเม่ือวิเคราะหตัวอยางครบ ตัวอยาง เพ่ือใช้เป็นคา
อ้างอิงในการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสําหรับทารกแรกเกิดไทย ผลท่ีได้จาก
ห้องปฏิบัตกิารแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ันแตละห้องปฏิบัติการควรหาระดับกรดอะมิโนและคารนิทีนจากตัวอยาง
กระดาษซับเลอืดในเด็กปกติเพ่ือใช้เป็นคาอ้างอิงการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
คําสําคัญ การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี
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คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ในเขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างปี 2560 - 2563 
Couples at risk of having child with Beta thalassemia/Hemoglobin E in Regional Health 2          

during 2017-2020 

วลิาวัลย กันทะสอน* มลลิกา รัตนเมือง พรทิพย ลัภนะกุล 
Wilawan Kantasorn*, Monlica Rattanamuang, Porntip Luppanakul 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ธาลัสซีเมียเป็นโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม การพบพาหะความผิดปกติของยีนเบต้าธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี

จากบิดาหรือมารดา ทําให้มีโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ซ่ึงมีอาการรุนแรง 
คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาคูเสี่ยงตอการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียดังกลาว โดยตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินด้วย
หลักการ HPLC จากตัวอยางเลือดหญิงตั้งครรภและสามีในเขตสุขภาพท่ี 2 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2563 
จํานวน 1,379 คู พบคูเสี่ยง จํานวน 65 คู (ร้อยละ 4.7) ชนิดฮีโมโกลบินของคูเสี่ยงพบ A2A รวม EA, EE/EF รวม EA, A2A 
รวม EA (w/o), EF รวม EA, A2A รวม EE และ A2A รวม EA Bart’s จํานวน 40, 11, 6, 3, 3 และ 2 คู (ร้อยละ 61.5, 16.9, 
9.2, 4.6, 4.6 และ 3.1) ตามลําดับ ผลการกลายพันธุของยีนเบต้าโกลบินพบ Codon 41/42(-TCTT), 17(A>T), 26(G>A), -
28(A>G), IVS1-1(G>A), 71/72(+A), IVS2#654(C>T), 19(A>G), -31(A>G), 27/28(+C), 26(G>T) และ 3.4 kb deletion 
ร้อยละ 20.0, 16.9, 15.4, 7.7, 6.2, 3.1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 และ 1.5 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวาโรคธาลัสซี
เมียยังคงเป็นปัญหาสําคัญจําเป็นต้องตรวจหายีนผิดปกติอยางตอเนื่อง เจ้าหน้าท่ีในหนวยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลไป
ประกอบการให้คําปรึกษาเพือ่ชวยตัดสินใจในการตั้งครรถ ตลอดจนแนวทางในการดแูลรักษาผู้ป่วยให้มีประสทิธิภาพตอไป 
คําสําคัญ: ธาลัสซีเมีย, เบต้าธาลัสซีเมยี/ฮีโมโกลบินอี, ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 

Abstract 
Thalassemia is a hereditary disease. A carrier of beta-thalassemia together with hemoglobin(Hb) 

E in a couple, is at risk for having fetus with Beta-thalassemia/HbE, a sever thalassemia. We studied the 
couples who may have Beta-thalassemia/HbE fetus for a total of 1,379 couples, whose blood samples 
were sent to Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok for hemoglobin typing and beta-globin gene 
mutation detection using HPLC technique between October 2017 and September 2020. The results 
showed 65 risk couples (4.7%) while Hb typing of the risk couples were A2A with EA, EE/EF with EA, A2A 
with EA (w/o), EF with EA, A2A with EE and A2A with EA Bart’s, at 61.5%, 16.9%, 9.2%, 4.6%, 4.6% and 
3.1%, respectively. Beta-globin mutations have been observed as follow: Codon 41/42(-TCTT), 17(A>T), 
26(G>A), -28(A>G), IVS1-1(G>A), 71/72(+A), IVS2#654(C>T), 19(A>G), -31(A>G), 27/28(+C), 26(G>T) and 3.4kb 
deletion at 20.0%, 16.9%, 15.4%, 7.7%, 6.2%, 3.1%, 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5% and 1.5%, respectively. 
The result shows that thalassemia is still a significant problem. It is necessary to continually study and 
detect abnormal genes. The relevant public health officcers can use the data to provide counseling for 
decision making for the couples. including the effective treatment guideline. 
Keywords: Thalassemia, Beta-thalassemia/HbE, Hb Typing 
Corresponding author: wilawan.k@dmsc.mail.go.th 
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Couples at risk of having child with Beta thalassemia/Hemoglobin E in Regional Health 2

วลิาวัลย กันทะสอน มลลิกา รตันเมือง พรทิพย ลัภนะกุล

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
ธาลัสซีเมียเป็นโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม การพบพาหะความผิดปกติของยีนเบต้าธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี

จากบิดาหรือมารดา ทําให้มีโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี ซ่ึงมีอาการรุนแรง
คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาคูเสี่ยงตอการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียดังกลาว โดยตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินด้วย
หลักการ จากตัวอยางเลือดหญิงตั้งครรภและสามีในเขตสุขภาพท่ี ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง กันยายน
จํานวน คู พบคูเสี่ยง จํานวน คู ร้อยละ ชนิดฮีโมโกลบินของคูเสี่ยงพบ รวม รวม
รวม รวม รวม และ รวม จํานวน และ คู ร้อยละ

และ ตามลําดับ ผลการกลายพันธุของยีนเบต้าโกลบินพบ
และ

ร้อยละ และ ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวาโรคธาลัสซี
เมียยังคงเป็นปัญหาสําคัญจําเป็นต้องตรวจหายีนผิดปกติอยางตอเนื่อง เจ้าหน้าท่ีในหนวยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลไป
ประกอบการให้คําปรึกษาเพือ่ชวยตัดสินใจในการตั้งครรถ ตลอดจนแนวทางในการดแูลรักษาผู้ป่วยให้มีประสทิธิภาพตอไป
คําสําคัญ ธาลัสซีเมีย เบต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
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การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสเดงกี ไวรัสชิคุนกนุยา ไวรัสซิกา ไวรัสเวสต์ไนล์ ไวรัสไข้เหลือง และ มายาโรไวรัส 
Surveillance of Dengue virus, Chikungunya virus, Zika virus, West Nile virus, Yellow fever virus  

and Mayaro virus 

ภานุกิจ กันหาจันทร์* ลดัดาวลัย์ มีแผนดี  นฤพงศ์ ภูนิคม  ฮสุะนียะห์ วาเต๊ะ  ภัทร วงษ์เจริญ และคณะ 
Phanukit Kunhachan*, Laddawan Mepheandee, Naruphong Poonikom, Husneeyah Vateh, Pattara Wongcharoen, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเช้ือไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัส และแอลฟาไวรัส ยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย 

โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณเขตชายแดน (ไทย-เมียนมาร์-ลาว) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยและเฝ้าระวัง
โรคติดเช้ือดังกล่าว ด้วยการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี Real-time PCR จากตัวอย่างผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และ
โรงพยาบาลป่าแดด น า 500 ตัวอย่าง ที่เหลือจากโครงการ (Leftover specimen) มาใช้ในการคัดเลือก (Screening) โดยท า
การสุ่ม 70 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดน้ ายา multiplex real-time PCR ผลการตรวจวิเคราะห์ พบสารพันธุกรรมของ
ไวรัสเดงกีร้อยละ 18.57 ไวรัสซิการ้อยละ 5.71 และไวรัสชิคุนกุนยาร้อยละ 1.43 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสเวสต์ไนล์ 
ไวรัสไข้เหลือง และมายาโรไวรัส และได้มีการสื่อสารให้บุคลากรทางสาธารณสุข ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เป็นการ
เฝ้าระวังเชิงรุกของเชื้อในกลุ่มฟลาวิไวรัส และแอลฟาไวรัส ก่อนที่จะมีการระบาดเกิดข้ึนท้ังในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
ค าส าคัญ: ฟลาวิไวรัส, แอลฟาไวรัส 

Abstract 
Currently, flavivirus and alpha virus are still a public health problem in Thailand. Especially in 

areas with high risk a long Thai-Myanmar-Laos borders. This study aimed to survey the occurrence of the 
viruses in left over specimen by real-time PCR from patient samples in networked hospitals, including 
Ratchaburi, ChiangKhong Crown Prince, Wiang Chiang Rung and Padad hospital. The 70 specimens were 
sampling from 500 leftover specimens for RT-PCR analysis. The genetic material of dengue virus, Zika virus 
and Chikungunya virus were found in 18.57%, 5.71% and 1.43% respectively while the genetic material of 
West Nile virus, Yellow fever and Mayaro virus were not found. The information had been shared with DMSC 
as well as ASEAN health personnels. It is active surveillance in the flavivirus group and alpha virus before 
the outbreak occurred both in the country and in the ASEAN region. 
Keywords: flavivirus, alpha virus 
Corresponding author: phanukit.k@dmsc.mail.go.th
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ภานุกิจ กันหาจันทร์ ลดัดาวลัย์ มีแผนดี นฤพงศ์ ภูนิคม ฮสุะนียะห์ วาเต๊ะ ภัทร วงษ์เจริญ และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเช้ือไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัส และแอลฟาไวรัส ยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณเขตชายแดน (ไทย เมียนมาร์ ลาว) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยและเฝ้าระวัง
โรคติดเช้ือดังกล่าว ด้วยการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี จากตัวอย่างผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และ
โรงพยาบาลป่าแดด น า 500 ตัวอย่าง ที่เหลือจากโครงการ ( มาใช้ในการคัดเลือก ( โดยท า
การสุ่ม ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดน้ ายา ผลการตรวจวิเคราะห์ พบสารพันธุกรรมของ
ไวรัสเดงกีร้อยละ 18.57 ไวรัสซิการ้อยละ 5.71 และไวรัสชิคุนกุนยาร้อยละ 1.43 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสเวสต์ไนล์
ไวรัสไข้เหลือง และมายาโรไวรัส และได้มีการสื่อสารให้บุคลากรทางสาธารณสุข ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เป็นการ
เฝ้าระวังเชิงรุกของเชื้อในกลุ่มฟลาวิไวรัส และแอลฟาไวรัส ก่อนที่จะมีการระบาดเกิดข้ึนท้ังในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
ค าส าคัญ ฟลาวิไวรัส แอลฟาไวรัส
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การพัฒนาชุดทดสอบตน้แบบชนิดรวดเร็วตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี 
Development of a prototype rapid test kit for detection of antibodies against dengue virus 

อณิชา เลื่องชัยเชวง* กวีวรรณ มงคลศิริ อภิชัย ประชาสุภาพ กชรัตน  จงปิติทรัพย นลินี  แสงทอง และคณะ 
Anicha Luengchaichawang*, Kaveewan Mongkolsiri, Apichai Prachasuphap, Kodcharad Jongpitisub, Nalinee Saengtong, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในหลายประเทศ ในปี 2562 มีจํานวนผู้ป่วย 128,401 ราย และ

เสียชีวิต 133 ราย การตรวจวินิจฉัยท่ีแมนยํา รวดเร็วจะเป็นประโยชนตอการรักษาและป้องกันโรคได้ คณะผู้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาชุดทดสอบชนิดรวดเร็วตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสเดงกี เพื่อใช้ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 
โดยใช้โปรตีนสวน Envelope domain III ของไวรัสเดงกีติดฉลากกับ colloidal gold เป็นแอนติเจน และใช้แอนติบอดี
ตออิมมูโนโกลบูลินมนุษยชนิด IgM และ IgG ในตําแหนง test line ท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ ทดสอบกับซีรัมท่ีตรวจยืนยันโดย
วิธ ีELISA มีกลุมตัวอยางซีรัมเดงกีบวก IgM และ IgG อยางละ 20 ตัวอยาง และเดงกีลบ จํานวน 110 ตัวอยาง พบวาชุดตรวจ 
IgM มีคาความไวและความจําเพาะร้อยละ 95.0 (19/20) และ 93.6 (103/110) ตามลําดับ และชุดตรวจเดงกี IgG มีคาความ
ไวและความจําเพาะร้อยละ 95 (19/20) และ 82.73 (91/110) ตามลําดับ พบปฏิกิริยาข้ามกับซีรั่ม Zika ร้อยละ 20 (4/ 20) 
และ 40 (8/20) ในชุดตรวจเดงกี IgM และ IgG ตามลําดับ และทั้งสองชุดไมพบปฏิกิริยาข้ามกับซีรั่ม JE (0/2) ชุดทดสอบที่
พัฒนาได้มีประสิทธิภาพ ท่ีจะนําไปประเมินกับกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน และสามารถพัฒนาเป็นชุดทดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคตตอไปได้ 
คําสําคัญ: เดงกี ไวรัส, ชุดทดสอบ, แอนติบอดี, Immunochromatography, rapid test 

Abstract 
Dengue fever is a major public health problem in many countries. Thailand in 2019, there are 

128,401 cases and 133 deaths. Accurate diagnosis will be beneficial to cure and prevent disease. The 
objective of this study is to develop a prototype rapid test kit for detection of antibodies against dengue 
virus by immunochromatography for serodiagnosis of dengue infection. In this study, Den Envelope 
domain III, labeling with colloidal gold, was used as antigen for detection. The human immunoglobulin 
antibodies IgM and IgG were immobilized on test line at position 1 and 2, respectively. The developed IC 
was validated using sera of dengue positive IgM or IgG and dengue negative, which confirmed by ELISA, of 
20,20 and 110 samples, respectively The developed test has sensitivity and specificity of 95.0% (19/20) 
and 93.6% (103/110),respectively for Dengue IgM detection. The IgG test kit has sensitivity and specificity 
of 95% (19/20) and 82.73 (91/110), respectively. The cross-reactivity of the IgM and IgG test kit with Zika 
serum has 20% (4/20) and 40% (8/20), respectively but no cross-reactivity with JE samples (0/2) samples. 
The developed IC tests were further evaluated with a larger sample and potential for Dengue rapid test kit. 
Keywords: Dengue Virus, Test Kit, Antibody, Immunochromatography, rapid test 
Corresponding author: anicha.l@dmsc.mail.go.th
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Development of a prototype rapid test kit for detection of antibodies against deng

อณิชา เลื่องชัยเชวง กวีวรรณ มงคลศิริ อภิชัย ประชาสุภาพ กชรัตน จงปิติทรัพย นลินี แสงทอง และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในหลายประเทศ ในปี มีจํานวนผู้ป่วย ราย และ

เสียชีวิต ราย การตรวจวินิจฉัยท่ีแมนยํา รวดเร็วจะเป็นประโยชนตอการรักษาและป้องกันโรคได้ คณะผู้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาชุดทดสอบชนิดรวดเร็วตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสเดงกี เพื่อใช้ในการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา
โดยใช้โปรตีนสวน ของไวรัสเดงกีติดฉลากกับ เป็นแอนติเจน และใช้แอนติบอดี
ตออิมมูโนโกลบูลินมนุษยชนิด และ ในตําแหนง ท่ี และ ตามลําดับ ทดสอบกับซีรัมท่ีตรวจยืนยันโดย
วิธี มีกลุมตัวอยางซีรัมเดงกีบวก และ อยางละ ตัวอยาง และเดงกีลบ จํานวน ตัวอยาง พบวาชุดตรวจ

มีคาความไวและความจําเพาะร้อยละ และ ตามลําดับ และชุดตรวจเดงกี มีคาความ
ไวและความจําเพาะร้อยละ และ ตามลําดับ พบปฏิกิริยาข้ามกับซีรั่ม ร้อยละ
และ ในชุดตรวจเดงกี และ ตามลําดับ และทั้งสองชุดไมพบปฏิกิริยาข้ามกับซีรั่ม ชุดทดสอบที่
พัฒนาได้มีประสิทธิภาพ ท่ีจะนําไปประเมินกับกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน และสามารถพัฒนาเป็นชุดทดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคตตอไปได้
คําสําคัญ เดงกี ไวรัส ชุดทดสอบ แอนติบอดี
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การพัฒนาการตรวจ Banna virus ในตัวอยา่งผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ 
Development of banna virus detection in encephalitis patients 

อริสรา โปษณเจริญ* ศิริรัตน แนมขุนทด สุมาลี ชะนะมา สาริณี ชํานาญรักษา ลัดดาวัลย มีแผนดี และคณะ 
Arisara Posanacharoen*, Sirirat Naemkhunthot, Sumalee Chanama, Sarinee Chumnanraksa, Laddawan Meephaendee, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
Banna virus เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอกัเสบ มีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ชัก ไปจนถึงโคมาได้ มีรายงานพบการติด

เชื้อในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศใกล้เคียงและมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายประเทศไทย ทําให้มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีการแพรกระจายของไวรัส BAV ในประเทศไทย จึงพัฒนาการตรวจการติดเชื้อ Banna virus โดยวิธี RT-PCR 
ในตัวอยางผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับสถานการณระบาดเม่ือเกิดข้ึนใน
อนาคต และเพื่อนําไปใช้สํารวจการติดเชื้อ Banna virus ในประเทศไทย เม่ือตรวจสารพันธุกรรม Banna virus วิธี RT-PCR 
โดยใช้ไพรเมอรท่ีจําเพาะตอยีนของไวรัสบริเวณชิ้นสวนท่ี 12 ผลการตรวจวิเคราะหไมพบผลบวกข้ามสายพันธุกับไวรัสใน
กลุมฟลาวิไวรัส และไวรัสชิคุนกุนยา มีคา Limit of Detection เทากับ 0.36 พิโคกรัม/ไมโครลิตร ตรวจตัวอยางผู้ป่วยโรคไข้
สมองอักเสบท่ีไมมีสาเหตุจากไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ระหวางปีพ.ศ. 2560-2562 รวม 50 ตัวอยาง ไมพบผลบวก ควร
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Banna virus ด้วยวิธี ELISA เพ่ือหาการติดเชื้อ Banna virus เพ่ิมเติม จากงานวิจัยนี้
ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมีความพร้อมให้บริการตรวจสารพันธุกรรม Banna virus วิธี RT-PCR เพ่ือรองรับสถานการณ
ระบาดได้ในอนาคต 
คําสําคัญ: ไวรัสบันนา, ไข้สมองอักเสบ, อารที-พีซีอาร 

Abstract 
Banna virus (BAV) is the cause of encephalitis. BAV infected patients may have fever, headache, 

seizure, leading to coma. BAV infection reports from Vietnam and Indonesia indicated for possibility BAV 
infection in Thailand. This study aims to developed BAVdetection by RT-PCR in encephalitis patients, to 
increase laboratory capacity for epidemic in the future and to discover BAV infection in Thailand. This 
method used specific primer to 12th segment of BAV genome. False positive from cross reaction in 
flavivirus and chikungunya virus was not found. The limit of detection was approximately 0.36 
picograms/microlitre. Fifty samples with no JE encephalitis patients between 2017-2019 were tested for 
BAV and none of them was found to have BAV. Further study should be performed BAV antibody testing 
by ELISA to detect banna virus infection. By this study, the Arbovirus section is ready to provide BAV 
detection by RT-PCR service in case of future outbreak. 
Keywords: Banna virus, Encephalitis, RT-PCR 
Corresponding author:arisara.p@dmsc.mail.go.th
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Development of banna virus detection in encephalitis patients 

อริสรา โปษณเจริญ ศิริรัตน แนมขุนทด สุมาลี ชะนะมา สาริณี ชํานาญรักษา ลัดดาวัลย มีแผนดี และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอกัเสบ มีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ชัก ไปจนถึงโคมาได้ มีรายงานพบการติด

เชื้อในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศใกล้เคียงและมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายประเทศไทย ทําให้มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีการแพรกระจายของไวรัส ในประเทศไทย จึงพัฒนาการตรวจการติดเชื้อ โดยวิธี
ในตัวอยางผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับสถานการณระบาดเม่ือเกิดข้ึนใน
อนาคต และเพื่อนําไปใช้สํารวจการติดเชื้อ ในประเทศไทย เม่ือตรวจสารพันธุกรรม วิธี
โดยใช้ไพรเมอรท่ีจําเพาะตอยีนของไวรัสบริเวณชิ้นสวนท่ี ผลการตรวจวิเคราะหไมพบผลบวกข้ามสายพันธุกับไวรัสใน
กลุมฟลาวิไวรัส และไวรัสชิคุนกุนยา มีคา เทากับ พิโคกรัม ไมโครลิตร ตรวจตัวอยางผู้ป่วยโรคไข้
สมองอักเสบท่ีไมมีสาเหตุจากไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ระหวางปีพ ศ รวม ตัวอยาง ไมพบผลบวก ควร
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ ด้วยวิธี เพ่ือหาการติดเชื้อ เพ่ิมเติม จากงานวิจัยนี้
ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมีความพร้อมให้บริการตรวจสารพันธุกรรม วิธี เพ่ือรองรับสถานการณ
ระบาดได้ในอนาคต
คําสําคัญ ไวรัสบันนา ไข้สมองอักเสบ อารที พีซีอาร
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การติดตามการเปล่ียนแปลงซีโรทัยป์ของเชื้อเดงกี่ในจังหวัดราชบุรีและลําปาง ปี พ.ศ.2561-2563 
Laboratory Surveillance of Dengue serotypes in Ratchaburi and Lampang during 2018-2020 

วรารัตน แจมฟ้า* นฤพงศ ภูนคิม ฮุสนียะห วาเต๊ะ ภัทร วงษเจริญ สุมาลี ชะนะมา และคณะ 
Wararat Jamfa*, Naruphong Phunikom, Husneeyah Vateh, Pattara Wongjaroen, Sumalee Chanama, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เชื้อไวรัสเดงกีเ่ป็นสาเหตุกอให้เกิดโรคไข้เลือดออกซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย มียุงลายเป็น

พาหะ เชื้อไวรัสสามารถจําแนกได้เป็น 4 ซีโรทัยป์ คือ DENV-1 DENV-2 DENV-3 และDENV-4 จากการตรวจตัวอยางผู้ป่วย
สงสัยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดราชบุรีและลําปาง ปี พ.ศ. 2561-2563 โดยวิธีการเพาะแยกเชื้อ จํานวนท้ังหมด 494 ตัวอยาง 
พบเชื้อไวรัสเดงกี่ 215 ตัวอยาง คิดเป็นร้อยละ 43.53 การจําแนกซีโรทัยป์จากท้ัง 2 จังหวัดให้ผลซีโรทัยป์เดนเหมือนกันคือ 
DENV-1 มากที่สุด รองลงมาคือ DENV-2 DENV-3 และ DENV-4 คิดเป็นร้อยละ 53.95 36.28 6.05 และ 3.72 ตามลําดับ 
เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลระบาดวิทยาในชวงปีท่ีผานมา พบวาจังหวัดราชบุรีและลําปาง มีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์เดน
เป็น DENV-1 และ DENV-2 เหมือนท่ีผานมา ข้อมูลนี้สามารถนําไปใช้ประโยชนในการเฝ้าระวังและติดตามการเปล่ียนแปลงซี
โรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่ตอไป 
คําสําคัญ: ไวรัสเดงกี่, ซีโรทัยป,์ การเพาะแยกเชื้อ 

Abstract 
Dengue viruses are the cause of Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever which are 

Thailand health problem. The virus is transmitted to humans by Aedes spp. mosquitoes. There are 4 
serotypes of Dengue viruses compose of DENV-1, DENV-2, DENV-3 and DENV-4. Thai NIH’s Dengue 
surveillance project received a total of 494 patient samples from Ratchaburi and Lampang provinces 
during 2018-2020. Virus isolations were performed on those samples and 215 (43.52%) were found to be 
positive for the dengue viruses. The dengue serotypes of both provinces were the same which DENV-1 
was dominant (53.95%) and then followed by DENV-2 (36.28), DENV-3 (6.05%) and DENV-4 (3.72%), 
respectively. When compared with the past epidemiological data,these dominant serotypes in Ratchaburi 
and Lampangof the years 2018-2020 were still the same of which serotypes as the year prior. This 
information can be useful for monitoring DENV serotypes in the following year. 
Keywords: Dengue virus, serotype, virus isolation 
Corresponding author: wararat.j@dmsc.mail.go.th
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Laboratory Surveillance of Dengue serotypes in Ratchaburi and Lampang during 2018-2020 

วรารัตน แจมฟ้า* นฤพงศ ภูนคิม ฮุสนียะห วาเต๊ะ ภัทร วงษเจริญ สุมาลี ชะนะมา และคณะ
Wararat Jamfa*, Naruphong Phunikom, Husneeyah Vateh, Pattara Wongjaroen, Sumalee Chanama, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ
เชื้อไวรัสเดงกี่เป็นสาเหตุกอให้เกิดโรคไข้เลือดออกซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย มียุงลายเป็น

พาหะ เชื้อไวรัสสามารถจําแนกได้เป็น 4 ซีโรทัยป์ คือ DENV-1 DENV-2 DENV-3 และDENV-4 จากการตรวจตัวอยางผู้ป่วย
สงสัยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดราชบุรีและลําปาง ปี พ.ศ. 2561-2563 โดยวิธีการเพาะแยกเชื้อ จํานวนท้ังหมด 494 ตัวอยาง
พบเชื้อไวรัสเดงกี่ 215 ตัวอยาง คิดเป็นร้อยละ 43.53 การจําแนกซีโรทัยป์จากท้ัง 2 จังหวัดให้ผลซีโรทัยป์เดนเหมือนกันคือ
DENV-1 มากที่สุด รองลงมาคือ DENV-2 DENV-3 และ DENV-4 คิดเป็นร้อยละ 53.95 36.28 6.05 และ 3.72 ตามลําดับ
เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลระบาดวิทยาในชวงปีท่ีผานมา พบวาจังหวัดราชบุรีและลําปาง มีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์เดน
เป็น DENV-1 และ DENV-2 เหมือนท่ีผานมา ข้อมูลนี้สามารถนําไปใช้ประโยชนในการเฝ้าระวังและติดตามการเปล่ียนแปลงซี
โรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่ตอไป
คําสําคัญ ไวรัสเดงกี่, ซีโรทัยป,์ การเพาะแยกเชื้อ

Dengue viruses are the cause of Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever which are
Thailand health problem. The virus is transmitted to humans by spp. mosquitoes. There are 4 
serotypes of Dengue viruses compose of DENV-1, DENV-2, DENV-3 and DENV-4. Thai NIH’s Dengue 
surveillance project received a total of 494 patient samples from Ratchaburi and Lampang provinces
during 2018-2020. Virus isolations were performed on those samples and 215 (43.52%) were found to be
positive for the dengue viruses. The dengue serotypes of both provinces were the same which DENV-1 
was dominant (53.95%) and then followed by DENV-2 (36.28), DENV-3 (6.05%) and DENV-4 (3.72%),
respectively. When compared with the past epidemiological data,these dominant serotypes in Ratchaburi
and Lampangof the years 2018-2020 were still the same of which serotypes as the year prior. This
information can be useful for monitoring DENV serotypes in the following year.

Dengue virus, serotype, virus isolation 
wararat.j@dmsc.mail.go.th
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การตรวจวิเคราะห์โรคไข้เดงกี ไข้เลือดออกเดงกี และการติดตามชนดิซีโรทัยปใ์นตัวอยา่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
Detection of Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever and the monitoring of dengue serotype 

from Chulalongkorn hospital 

ฮุสนียะห วาเต๊ะ*  นฤพงศ ภูนิคม สาริณี ชํานาญรักษา ภัทร วงษเจริญ ลัดดาวลัย มีแผนดี และคณะ 
Husneeyah Vateh*, Naruphong Phunikom, Sarinee Chumnanraksa, Pattara Wongjaroen, Laddawan Meephandee, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคไข้เดงกี และไข้เลือดออกเดงกี เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงยังคงมีการระบาดอยาง

ตอเนื่องทุกปี ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงถึงแกชีวิต คณะผู้วิจัยได้ทําการตรวจวิเคราะหโรคไข้เดงกี และไข้เลือดออกเดงกี 
รวมทั้งตรวจหาชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกี จากตัวอยางน้ําเหลืองของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในชวงปี พ.ศ. 2561 - 
2562 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR และ Antibody capture ELISA จากตัวอยางท้ังหมด 396 ราย พบการติดเชื้อ 160 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.4 และผลการวิเคราะหชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกี พบผลบวก 123 ราย เป็นไวรัสเดงกี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 
59.3) รองลงมาเป็นไวรัสเดงกี 2 (ร้อยละ 31.7) ไวรัสเดงกี 3 (ร้อยละ 6.5) และไวรัสเดงกี 4 (ร้อยละ 2.4) ตามลําดับ ผล
การศกึษาน้ีเป็นข้อมูลระบาดวทิยา สามารถใช้ประโยชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพตอไปได้ 
คําสําคัญ: ไข้เดงกี, ไข้เลือดออก, ไวรัสเดงกี 

Abstract 
Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever are important public health problems in Thailand. 

The endemic occurs annually and causing death in some patients. In this study, we analyzed the serum 
samples collected from 396 suspected cases of the patients from Chulalongkorn hospital during 2018 – 
2019, by Real time RT-PCR and antibody capture ELISA methods. The result showed that 160 cases were 
infected by dengue virus (40.4%). Among 123 positive cases were classified into Dengue serotype 1 
(59.3%), Dengue serotype 2 (31.7%), Dengue serotype 3 (6.5%) and Dengue serotype 4 (2.4%), 
respectively. This information is the epidamiological data which useful for further effective control and 
prevention of dengue virus. 
Keywords: Dengue fever, Dengue hemorrhagic fever, Dengue Virus 
Corresponding author: husneeyah.v@dmsc.mail.go.th

P1-19 การตรวจวิเคราะห์โรคไข้เดงกี ไข้เลือดออกเดงกี และการติดตามชนดิซีโรทัยปใ์นตัวอยา่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
Detection of Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever and the monitoring of dengue serotype 

ฮุสนียะห วาเต๊ะ นฤพงศ ภูนิคม สาริณี ชํานาญรักษา ภทัร วงษเจริญ ลัดดาวลัย มีแผนดี และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
โรคไข้เดงกี และไข้เลือดออกเดงกี เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงยังคงมีการระบาดอยาง

ตอเนื่องทุกปี ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงถึงแกชีวิต คณะผู้วิจัยได้ทําการตรวจวิเคราะหโรคไข้เดงกี และไข้เลือดออกเดงกี
รวมทั้งตรวจหาชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกี จากตัวอยางน้ําเหลืองของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในชวงปี พ ศ

ด้วยวิธี และ จากตัวอยางท้ังหมด ราย พบการติดเชื้อ ราย
คิดเป็นร้อยละ และผลการวิเคราะหชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกี พบผลบวก ราย เป็นไวรัสเดงกี มากท่ีสุด ร้อยละ

รองลงมาเป็นไวรัสเดงกี ร้อยละ ไวรัสเดงกี ร้อยละ และไวรัสเดงกี ร้อยละ ตามลําดับ ผล
การศกึษาน้ีเป็นข้อมูลระบาดวทิยา สามารถใช้ประโยชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพตอไปได้
คําสําคัญ ไข้เดงกี ไข้เลือดออก ไวรัสเดงกี
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สถานการณ์ของโรคไข้สมองอักเสบเจอีในประเทศไทย ปี 2559-2563 
Situation of Japanese encephalitis in Thailand during 2016-2020 

สาริณี ชํานาญรกัษา* อริสรา โปษณเจริญ วรารัตน แจมฟ้า สุมาลี ชะนะมา ภัทร วงษเจริญ และคณะ 
Sarinee Chumnanraksa*, Arisara Posanacharoen, Wararat Jamfa, Sumalee Chanama, Pattara Wongjaroen, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคไข้สมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด แตท่ีพบในประเทศไทย สวนใหญจะเกิดจากเชื้อ Japanese 

encephalitis virus (JEV) มียุงรําคาญพาหะโรคไข้สมองอกัเสบ เชื้อ JEV จัดอยูในสกุล Flaviviridae อยูในกลุมเดียวกับไวรัส
เดงกี (Dengue virus) ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อัตราป่วยตายอยูระหวางร้อยละ 20-30 ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้รอดชีวิต 
จะมีอาการผิดปกติทางกายและสมอง พบระบาดครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2505 ท่ีจังหวัดเชียงใหม คณะผู้วิจัยได้
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโรคไข้สมองอักเสบเจอีวิธี Capture ELISA ของตัวอยางน้ําไขสันหลังและน้ําเหลืองผู้ป่วยสงตรวจท่ี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ในชวงปีพ.ศ. 2559-2563 จํานวนรวม 846 ราย พบผลบวกจํานวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.1 เม่ือวิเคราะหผู้ป่วยตามรายภาคพบวา ผู้ป่วยสวนใหญอยูในภาคเหนือจํานวน 36 ราย (ร้อยละ 46.8) รองมาคือภาคกลาง
จํานวน 21 คน (ร้อยละ 27.3) จังหวัดท่ีพบผู้ป่วยสูงสุด 4 ลําดับแรก คือ เชียงราย เชียงใหม สุพรรณบุรี และ สงขลา ข้อมูลท่ี
ได้มีการสื่อสารและแลกเปล่ียนให้บุคลากรทางสาธารณสุขท้ังในประเทศและทีมองคการอนามัยโลก(WHO)ทราบ เพ่ือการ
วางแผนเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบเจอีตอไป 
คําสําคัญ: โรคไข้สมองอักเสบเจอี, ยุงรําคาญ 

Abstract 
The most encephalitis cases in Thailand are cause by Japanese encephalitis virus (JEV) infection. 

This virus was transmitted by Culex mosquitoes. JEV belongs to family Flaviviridae , the same severity as 
Dengue virus. The infection fatality rate is 20-30 % and approximately 2 of 3 the survivors had some 
degrees of disability. In 1962, Thailand had the first outbreak in Chiang Mai province. This study aimed to 
analyze the spread of Japanese encephalitis from the results of antibody capture ELISA testing in the 
patient’s samples that were send to National Institute of Health. In 2016-2020, there were 77 confirmed 
cases (9.1%) from total 846 cases. Most of the patients were found in the northern region of 36 (46.8%) 
followed by the central region of 21 (27.3%). The provinces which had the highest number of patients 
were Chiang Rai, Chiang Mai, Suphanburi and Songkhla respectively. All data communicated and 
exchanged with local health personnel and the World Health Organization (WHO) team for surveillance 
planning and monitoring the epidemic of Japanese encephalitis virus. 
Keywords: Japanese encephalitis, Culex spp. 
Corresponding author: sarinee.c@dmsc.mail.go.th

P1-20 สถานการณ์ของโรคไข้สมองอักเสบเจอีในประเทศไทย ปี 2559-2563 
Situation of Japanese encephalitis in Thailand during 2016-2020 

สาริณี ชํานาญรกัษา อริสรา โปษณเจริญ วรารัตน แจมฟ้า สุมาลี ชะนะมา ภัทร วงษเจริญ และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
โรคไข้สมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด แตท่ีพบในประเทศไทย สวนใหญจะเกิดจากเชื้อ

มียุงรําคาญพาหะโรคไข้สมองอกัเสบ เชื้อ จัดอยูในสกุล Flaviviridae อยูในกลุมเดียวกับไวรัส
เดงกี ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อัตราป่วยตายอยูระหวางร้อยละ ประมาณ ใน ของผู้รอดชีวิต
จะมีอาการผิดปกติทางกายและสมอง พบระบาดครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ ศ ท่ีจังหวัดเชียงใหม คณะผู้วิจัยได้
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโรคไข้สมองอักเสบเจอีวิธี ของตัวอยางน้ําไขสันหลังและน้ําเหลืองผู้ป่วยสงตรวจท่ี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ในชวงปีพ ศ จํานวนรวม ราย พบผลบวกจํานวน ราย คิดเป็นร้อยละ

เม่ือวิเคราะหผู้ป่วยตามรายภาคพบวา ผู้ป่วยสวนใหญอยูในภาคเหนือจํานวน ราย ร้อยละ รองมาคือภาคกลาง
จํานวน คน ร้อยละ จังหวัดท่ีพบผู้ป่วยสูงสุด ลําดับแรก คือ เชียงราย เชียงใหม สุพรรณบุรี และ สงขลา ข้อมูลท่ี
ได้มีการสื่อสารและแลกเปล่ียนให้บุคลากรทางสาธารณสุขท้ังในประเทศและทีมองคการอนามัยโลก ทราบ เพ่ือการ
วางแผนเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบเจอีตอไป
คําสําคัญ โรคไข้สมองอักเสบเจอี ยุงรําคาญ

Culex Flaviviridae

Culex
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การตรวจหาไวรัสเดงกีด้วยวิธีการเพาะแยกเชือ้และการตรวจหาสารพันธุกรรม (Real time RT-PCR) ในตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลลําปาง พ.ศ. 2563 

Detection of dengue virus by virus isolation and genetic material detection from Lampang Hospital, 
sample in 2020 

นฤพงศ ภูนคิม* ลัดดาวัลย มีแผนดี ภัทร วงษเจริญ วรารัตน แจมฟ้า อริสรา โปษณเจริญ และคณะ 
Naruphong Phunikom*, Laddawan Meephaendee, Pattara Wongjaroen, Wararat Jamfa, Arisara Posanacharoen, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การติดเชื้อไวรัสเดงกีเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกท่ีมีการระบาดใหญในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย กอให้เกิด

อาการตางๆมีความรุนแรงหลายระดับ ซ่ึงระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดน้ันคือเสียชีวิต คณะผู้วิจัยจึงมีการตรวจหาไวรัสเดงกีท่ี 
โรงพยาบาลลําปาง จากการตรวจตัวอยางเลอืดจากผู้ป่วยใน พ.ศ.2563 จํานวน 93 ราย ด้วย 3 วิธี คือ Virus Isolation, Real 
time RT-PCR และ Antibody capture ELISA พบการติดเชื้อ 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.4 ผลการเพาะแยกเชื้อ (Virus 
isolation) พบการติดเชื้อร้อยละ 47.5 และผลการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี Real time RT-PCR พบการติดเชื้อร้อยละ 
74.6 โดยตรวจพบการติดเชื้อมากที่สุดในชวงเวลาวันท่ี 0 ถึง 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 และพบชวงอายุท่ีการติดเชื้อมากที่สุด 
คือ ชวง 10 ถึง 14 ป ีคิดเป็นร้อยละ 33 ผลการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาซ่ึงเป็นประโยชนในการปอ้งกันควบคุมโรค 
คาํสําคัญ: ไข้เลือดออก, ไวรัสเดงก ี

Abstract 
Dengue virus infection causes of dengue hemorrhagic fever which has many endemic areas in 

Thailand. The patients may be asymptomatic, symtomatic or death. This study aimed to monitor the 
infection rate of dengue viruse at Lampang hospital. Blood samples collected from 93 suspected cases of 
dengue infections during in 2020. Results were tested by 3 methods, virus isolation, Real time RT-PCR and 
antibody capture ELISA. The 59 cases were dengue infection (63.4%). The positive results were 47.5 % and 
74.6 % infection by virus isolation and Real time RT-PCR, respectively. Most infections were detected 
during the period of 0 to 2 days (100 %). The age range which mostly found infection were 10 - 14 years 
(33 %). This information is the epidamiological data which useful for dengue control. 
Keywords: Dengue hemorrhagic fever, Dengue virus 
Corresponding author: naruphong.p@dmsc.mail.go.th
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นฤพงศ ภูนคิม ลัดดาวัลย มีแผนดี ภัทร วงษเจริญ วรารัตน แจมฟ้า อริสรา โปษณเจริญ และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
การติดเชื้อไวรัสเดงกีเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกท่ีมีการระบาดใหญในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย กอให้เกิด

อาการตางๆมีความรุนแรงหลายระดับ ซ่ึงระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดน้ันคือเสียชีวิต คณะผู้วิจัยจึงมีการตรวจหาไวรัสเดงกีท่ี
โรงพยาบาลลําปาง จากการตรวจตัวอยางเลอืดจากผู้ป่วยใน พ ศ จํานวน ราย ด้วย วิธี คือ

และ พบการติดเชื้อ ราย คิดเป็นร้อยละ ผลการเพาะแยกเชื้อ
พบการติดเชื้อร้อยละ และผลการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี พบการติดเชื้อร้อยละ

โดยตรวจพบการติดเชื้อมากที่สุดในชวงเวลาวันท่ี ถึง วัน คิดเป็นร้อยละ และพบชวงอายุท่ีการติดเชื้อมากที่สุด
คือ ชวง ถึง ปี คดิเป็นร้อยละ ผลการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทางระบาดวทิยาซ่ึงเป็นประโยชนในการปอ้งกันควบคุมโรค
คาํสําคัญ ไข้เลือดออก ไวรัสเดงกี
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การศึกษาการแพร่กระจายเชิงพ้ืนที่และแหล่งเกาะพักของยุงลายสวน (Aedes albopictus) เพ่ือการควบคุม 
Geographical distribution and the resting sites of Aedes albopictus for the focal control 

เอกรัฐ เด่นชลชัย* วรรณิศา สืบสอาด จิตติ จันทร์แสง อุรุญากร จันทร์แสง 
Ekarat Denchonchai*, Wannisa Suebsaard, Chitti Chansang, Uruyakorn Chansang 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นพาหะหลักน าโรคชิคุณกุนยา ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยจ านวน 5,728 ราย โดย

ที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และไม่มีรายงานถึงแหล่งเกาะพัก จึงด าเนินการศึกษาโดยคัดเลือกพื้นที่
สวนยาง ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอบ้านบึง และต าบลพวงทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด าเนินการเก็บตัวอย่างยุงตัวเต็ม
วัย ด้วยเทคนิค Questing and hovering โดยใช้อุปกรณ์จับยุงที่พัฒนาข้ึนใหม่ ผลการศึกษาพบยุง 4 Genus 8 species เป็น
ยุงลายสวนร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ของยุงที่จับได้ทั้งหมดใน 2 พื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการจับยุงอยู่ที่ 20 ตัว/ช่ัวโมง และ 
24.5 ตัว/ช่ัวโมง ตามล าดับ ส าหรับการศึกษาด้านแหล่งเกาะพักเพื่อการควบคุม ได้คัดเลือกพื้นที่ที่พบยุงลายสวนชุกชุมใน
จังหวัดชลบุรีโดยได้พัฒนากล่องส ารวจการเกาะพักรวมทั้งเครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างยุง พบว่ายุงลายสวนเกาะพักอยู่อย่าง
หนาแน่นในบริเวณที่มีพุ่มไม้อยู่ร่วมกับสวนยางมากกว่าบริเวณที่เป็นสวนยางอย่างเดียว ข้อมูลกายภาพและภูมิศาสตร์ในพื้นที่
ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรยุงลายสวน น ามาจัดท าเป็นแผนที่ GIS แสดงความหนาแน่นของประชากร
ยุงลายสวนในช่วงเวลาต้ังแต่ 6.00-21.00 น. เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าในบริเวณวนอุทยานเขาล้านวาเขา
เขียว – เขาชมพูจังหวัดชลบุรี  ซึ่งสามารถใช้ช่วยในการวางแผนเพื่อควบคุมโรคชิคุณกุนยา 
ค าส าคัญ: ยุงลายสวน, การแพร่กระจายเชิงพื้นที,่ แหล่งเกาะพัก, การควบคุม 

Abstract 
Aedes albopictus, an Asian tiger mosquito is an epidemiologically important vector of 

Chikungunya fever in Thailand. There were 5,728 case report in 2020. According to the lack of information 
on complete report of geographical distribution and resting site for the efficient focal mosquito control, 
this study was performed to obtain these data. Two study areas comprised of rubber plantations and 
other different cohorts in Nong Sua Chang of Ban Bueng and Phuong Thong of Bo Thong in Chonburi 
province were selected in this study based on the geographical information. The adult mosquitoes were 
surveyed and sampling by the questing and hovering techniques with the appropriate developed tools. 
Four Genus and eight species of mosquitoes were found. Among these, 80 % and 90% of mosquitoes 
were Ae. Albopictus which the captured rate were 20/hour and 24.5 /hour respectively. The developed 
resting boxes and new efficient mosquito suction were used to investigate the resting sites of Ae. 
Albopictus in the high density areas of mosquitoes in Chonburi province. The mosquitoes were more 
abundance in the rubber plantation with bushes than in the single rubber trees. The environmental 
conditions were noted and then were analyzed together with the data of mosquitoes presented as GIS 
map showed the density of the Ae. Albopictus during 6.00AM – 9.00 PM compared between the 2 areaes 
of residences and forerst at Khao Lan Wa Forest Park Khao Khiao - Khao Chomphu, Chonburi 
provincewhich could be used for the focal control of Chikungunya fever in Thailand. 
Keywords: Aedes albopictus, geographical distribution, resting site, control 
Corresponding author: ekarat.d@dmsc.mail.go.th
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Geographical distribution and the resting sites of Aedes albopictus for the focal control 

เอกรัฐ เด่นชลชัย วรรณิศา สืบสอาด จิตติ จันทร์แสง อุรุญากร จันทร์แสง

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ยุงลายสวน ( เป็นพาหะหลักน าโรคชิคุณกุนยา ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยจ านวน 5 728 ราย โดย

ที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และไม่มีรายงานถึงแหล่งเกาะพัก จึงด าเนินการศึกษาโดยคัดเลือกพื้นที่
สวนยาง ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอบ้านบึง และต าบลพวงทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด าเนินการเก็บตัวอย่างยุงตัวเต็ม
วัย ด้วยเทคนิค โดยใช้อุปกรณ์จับยุงที่พัฒนาข้ึนใหม่ ผลการศึกษาพบยุง 4 8 เป็น
ยุงลายสวนร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ของยุงที่จับได้ทั้งหมดใน 2 พื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการจับยุงอยู่ที่ 20 ตัว/ช่ัวโมง และ 
24.5 ตัว/ช่ัวโมง ตามลาดับ สาหรับการศึกษาด้านแหล่งเกาะพักเพื่อการควบคุม ได้คัดเลือกพื้นที่ที่พบยุงลายสวนชุกชุมใน
จังหวัดชลบุรีโดยได้พัฒนากล่องส ารวจการเกาะพักรวมทั้งเครื่องมือสาหรับเก็บตัวอย่างยุง พบว่ายุงลายสวนเกาะพักอยู่อย่าง
หนาแน่นในบริเวณที่มีพุ่มไม้อยู่ร่วมกับสวนยางมากกว่าบริเวณที่เป็นสวนยางอย่างเดียว ข้อมูลกายภาพและภูมิศาสตร์ในพื้นที่
ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรยุงลายสวน น ามาจัดท าเป็นแผนที่ แสดงความหนาแน่นของประชากร
ยุงลายสวนในช่วงเวลาต้ังแต่ 6.00 21.00 น. เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าในบริเวณวนอุทยานเขาล้านวาเขา
เขียว เขาชมพูจังหวัดชลบุรี  ซึ่งสามารถใช้ช่วยในการวางแผนเพื่อควบคุมโรคชิคุณกุนยา
ค าส าคัญ ยุงลายสวน การแพร่กระจายเชิงพื้นที่ แหล่งเกาะพัก การควบคุม
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ประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ด้าน ้า (Snorkel) 
ในการป้องกันการติดเชื อระบบทางเดินหายใจ 

The Effectiveness of Innovation of Air filter in Snorkel for  
theprevention of Respiratory Tract Infection 

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์1 ณีรนุช วงค์เจริญ2  กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล3 กรรณิกา โพธิส์ง่า4 

Tasanamin ratchatathanarat1
*, Neeranut wongcharoung2, Kusak Kukiattikoon3, Kannika Phosanga4 

1,4ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน, 2โรงพยาบาลปง, 3โรงพยาบาลทา่โรงช้าง 
1
The Research and development center of Security the coast in gulf and  Andaman of Thailand, 

2
Pong hospital, 

3
Tharongchang hospital 

บทคัดย่อ 
การวิจัยก่ึงทดลองนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศซึ่งผลิตจากกระดาษ

ชนิดเดียวกับหน้ากาก N95 ขนาด 1 ไมครอน และผ่านกระบวนการทดสอบการไหลเวียนอากาศโดยนวัตกรรมไส้กรองอากาศไม่ส่งผล
กระทบต่อการหายใจเข้า หายใจออก โดยมีอัตราการไหลเวียน 49.45 ลิตร/นาที และติดในอุปกรณ์ด้าน้้าบริเวณท่อหายใจส่วนต้น เพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดนิหายใจจากสิง่แวดลอ้ม โดยทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มคือ 1) ผู้ป่วยติดเช้ือระบบทางหายใจจ้านวน 
30 คน ทดสอบการใช้และเก็บสิ่งส่งตรวจในนวัตกรรมมาเพาะเช้ือทางห้องปฏิบัติการ 2) นักท่องเที่ยวด้าน้้าจ้านวน 427 คนเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามคุณค่าในการใช้นวัตกรรม 3) ผู้ให้ข่าวสารส้าคัญจ้านวน 10 คน สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มที่ 1 ไม่พบเช้ือในสิ่งสง่ตรวจจากนวัตกรรมฯ ร้อยละ 90 และพบเช้ือ ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่พบเช้ือ Influenza virus จากสิ่งส่งตรวจ
ตกค้างในไส้กรองอากาศ และผลการตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 และสัมภาษณ์กลุ่ม 3 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีความเช่ือมั่นต่อนวัตกรรมใน
การป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจสะดวกต่อการใช้งานและไม่ขัดขวางการหายใจใต้น้้า มีค่าเฉลี่ย ( ̅ =4.42 SD = 0.96) กลุ่ม 
3 มีความมั่นใจต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมฯ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ด้าน้้าสามารถ
ลดการแพร่กระจายเช้ือของโรคระบบทางเดินหายใจได้ ร้อยละ 90 
ค้าส้าคัญ: นวัตกรรม, ไส้กรองอากาศ, อุปกรณ์ด้าน้้า, ระบบทางเดินหายใจ 

Abstract 
Research is semi-experimental research. The objective is to develop and study the effectiveness of 

innovative air filters, which are made of the same paper as the 1 micron N95 mask and have been tested for 
airflow by innovative air filters that do not affect breathing in and out of breath at a circulation rate of 49 .45 
liters/field and are attached to diving equipment in the upper breathing tubes to prevent respiratory infections 
from the environment. 3) 30 patients were infected with respiratory diseases, tested for the use and storage of 
innovative laboratory pathogens, 2) 427 diving tourists were valued respondents for innovation, 3) 10 key news 
givers, semi-structured in-depth interviews. The results showed that group 1 found no infection in 90 percent of 
innovative testing and 10 percent of the infections were found, mostly influenza viruses from air filter residues, 
and the results of responses to group 2 questionnaires and group 3 interviews showed that the 2nd group had 
confidence in innovations in preventing respiratory infections convenient for use and not hindering underwater 
breathing. With an average (X =4.42 SD = 0.96), group 3 is confident in the effectiveness of innovation. 90 percent 
Keywords: innovation, air filter, snorkel, respiratory pathogens 
Corresponding author: tiger_mpa.14@hotmail.co.th
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ในการป้องกันการติดเชื อระบบทางเดินหายใจ 

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ ณีรนุช วงค์เจริญ กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล กรรณิกา โพธิส์ง่า

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลทา่โรงช้าง

บทคัดย่อ
การวิจัยก่ึงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศซึ่งผลิตจากกระดาษ

ชนิดเดียวกับหน้ากาก ขนาด 1 ไมครอน และผ่านกระบวนการทดสอบการไหลเวียนอากาศโดยนวัตกรรมไส้กรองอากาศไม่ส่งผล
กระทบต่อการหายใจเข้า หายใจออก โดยมีอัตราการไหลเวียน ลิตร/นาที และติดในอุปกรณ์ด้าน้้าบริเวณท่อหายใจส่วนต้น เพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดนิหายใจจากสิง่แวดลอ้ม โดยทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มคือ 1) ผู้ป่วยติดเช้ือระบบทางหายใจจ้านวน
30 คน ทดสอบการใช้และเก็บสิ่งส่งตรวจในนวัตกรรมมาเพาะเช้ือทางห้องปฏิบัติการ 2) นักท่องเที่ยวด้าน้้าจ้านวน คนเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามคุณค่าในการใช้นวัตกรรม 3) ผู้ให้ข่าวสารส้าคัญจ้านวน 10 คน สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มที่ 1 ไม่พบเช้ือในสิ่งสง่ตรวจจากนวัตกรรมฯ ร้อยละ 90 และพบเช้ือ ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่พบเช้ือ จากสิ่งส่งตรวจ
ตกค้างในไส้กรองอากาศ และผลการตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 และสัมภาษณ์กลุ่ม 3 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีความเช่ือมั่นต่อนวัตกรรมใน
การป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจสะดวกต่อการใช้งานและไม่ขัดขวางการหายใจใต้น้้า มีค่าเฉลี่ย ̅ ) กลุ่ม
3 มีความมั่นใจต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมฯ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ด้าน้้าสามารถ
ลดการแพร่กระจายเช้ือของโรคระบบทางเดินหายใจได้ ร้อยละ 90
ค้าส้าคัญ: นวัตกรรม ไส้กรองอากาศ อุปกรณ์ด้าน้้า ระบบทางเดินหายใจ

.45

: 
:
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การพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพต้นแบบเพื่อการทดสอบเอชไอวี พี24 แอนติเจน  
สําหรับชุดตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็ว รุ่นท่ี 4  

Development of Quality Control Sample Prototype for p24 Antigen Detection  
by 4th Generation HIV Rapid Test Kit. 

สิริไพลิน จอมจันยวง*สุทธิวัฒน ลําใย สุภาพร สุภารักษ บัลลังก อุปพงษ 
Siriphailin Jomjunyoung*, Suttiwat Lumyai, Supaporn Suparrak, Ballang Uppapong 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันชุดตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็วมีการพัฒนามาถึงรุนท่ี 4 (4th Generation Rapid HIV test kit) สามารถ

ตรวจจับได้ท้ังแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อเอชไอวีพร้อมกันในการทดสอบเดียว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวอยาง
ควบคุมคุณภาพต้นแบบสําหรับทดสอบเอชไอวี พี 24 แอนติเจน โดยเตรียมจากเซลลมาตรฐาน 8E5 ท่ีผานการทดสอบ
คุณสมบัติวามีเอชไอวี  พี 24 แอนติเจนโดยนําน้ําเลี้ยงเซลลมาเจือจางในสารละลายบัฟเฟอรคงสภาพให้อยูในชวง Linearity ท่ี
ความเข้มข้น  1:  30การศึกษาความคงตัวท่ี อุณหภู มิ  4 องศาเซลเซียส  พบวา มีความคงตัวเป็นเวลาอยางน้อย  
10 เดือน การศึกษาความคงตัวในสภาวะเรง(accelerated stability) โดยเก็บตัวอยางท่ีอุณหภูมิตางๆ ได้แก 4, 25, 37 และ 45 
องศาเซลเซียส และแบงเก็บท่ี -20 องศาเซลเซียสเพ่ือหยุดปฏิกิริยาทีทุก 6 วัน รวมระยะเวลา 30 วัน ผลการทดสอบด้วยชุด
ตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็ว รุนท่ี 4 พบวาตัวอยางควบคุมคุณภาพต้นแบบทุกหลอดให้ผลบวก แสดงถึงการมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 
4 - 45 องศาเซลเซียส อยางน้อย 30 วัน การประเมินอายุการใช้งานเบื้องต้นด้วยสมการ Arrhenius พบวามีความคงตัวท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 18 เดือน แสดงให้เห็นวาตัวอยางควบคุมคุณภาพต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึน มีความคงตัว
เหมาะสมกับการนํามาใช้เป็นตัวอยางควบคุมคุณภาพการทดสอบแอนติเจน สําหรับชุดตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็วรุนท่ี 4  
คําสําคัญ: ตัวอยางควบคุมคุณภาพ, เอชไอว ีพี24 แอนติเจน, การศึกษาความคงตัว 

Abstract 
Rapid HIV test kits have been developing to the 4th generation that can detect both HIV 

antibodies and HIV P24 antigen. The purpose of this research is to develop quality control sample 
prototype (QC prototype) for HIV p24 antigen detection by rapid HIV 4th generation test kits. QC prototype 
was prepared by culturing 8E5 cellline and diluting its supernatant fluids inpreservative bufferat dilution 
1:30 concentration which in a linearity range. QC prototype was stored at 4ºC to study real time stability; 
the result showed that QC prototype has been stable forat least 10 months. In additional, accelerated 
stability was studied by incubating the QC prototype at various temperatures, including 4, 25, 37 and 
45ºC. The QC prototype at each temperature was transferred to -20ºC storage at every 6 days for 30 days 
and then tested for p24 antigen by rapid HIV 4th generation test kits. All the QC prototypes gave positive 
result for p24 antigen, revealed that its stability was at least 30 days at 4 – 45 ºC. The Arrhenius equation 
show a stable period of 18 months when QC prototype was kept at 4 ºC. In conclusion QC prototype was 
stable and suitable for use as a quality control to detect p24 antigen for rapid HIV 4th generation test Kit. 
Keywords: quality control sample, HIV p24 antigen, stability study 
Corresponding author: siriphailin.j@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันชุดตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็วมีการพัฒนามาถึงรุนท่ี สามารถ

ตรวจจับได้ท้ังแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อเอชไอวีพร้อมกันในการทดสอบเดียว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวอยาง
ควบคุมคุณภาพต้นแบบสําหรับทดสอบเอชไอวี พี แอนติเจน โดยเตรียมจากเซลลมาตรฐาน ท่ีผานการทดสอบ
คุณสมบัติวามีเอชไอวี พี แอนติเจนโดยนําน้ําเลี้ยงเซลลมาเจือจางในสารละลายบัฟเฟอรคงสภาพให้อยูในชวง ท่ี
ความเข้มข้น การศึกษาความคงตัวท่ี อุณหภู มิ องศาเซลเซียส พบวา มีความคงตัวเป็นเวลาอยางน้อย

เดือน การศึกษาความคงตัวในสภาวะเรง โดยเก็บตัวอยางท่ีอุณหภูมิตางๆ ได้แก และ
องศาเซลเซียส และแบงเก็บท่ี องศาเซลเซียสเพ่ือหยุดปฏิกิริยาทีทุก วัน รวมระยะเวลา วัน ผลการทดสอบด้วยชุด
ตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็ว รุนท่ี พบวาตัวอยางควบคุมคุณภาพต้นแบบทุกหลอดให้ผลบวก แสดงถึงการมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ

องศาเซลเซียส อยางน้อย วัน การประเมินอายุการใช้งานเบื้องต้นด้วยสมการ พบวามีความคงตัวท่ี
อุณหภูมิ องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ เดือน แสดงให้เห็นวาตัวอยางควบคุมคุณภาพต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึน มีความคงตัว
เหมาะสมกับการนํามาใช้เป็นตัวอยางควบคุมคุณภาพการทดสอบแอนติเจน สําหรับชุดตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็วรุนท่ี
คําสําคัญ ตัวอยางควบคุมคุณภาพ เอชไอวี พี แอนติเจน การศึกษาความคงตัว
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ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงท่ีไม่มีซีร่ัมต่อการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
Efficiency of a modified serum-free medium on the production of enterovirus 71 

สุธิดา ตันติก าธน* มาโนช โพธ์ิสูง รัตนาวดี วิชาจารณ์ นุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย์ ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ 
SuthidaTuntigumthon*,ManochPosung, RattanawadeeWichajarn, NutchanatChatchawankanponich, PanaddaDhepakson, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เซลล์ไตลิง (Vero cells) ได้น ามาใช้ในการผลิตวัคซีนส าหรับมนุษย์อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีการผลิตอาหารสตูรดัดแปลงที่

ไม่มีซีร่ัมส าหรับเซลล์ไตลิงใช้เองซ่ึงให้ผลการเจริญและเพิ่มจ านวนเป็นที่น่าพอใจ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดังกล่าวต่อการผลิตเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก การ
เพาะเลี้ยงในขวด spinner โดยใช้อัตราส่วนเซลล์ต่อไมโครแคริเออร์ 10 - 14 เซลล์ต่อไมโครแคริเออร์ พบว่าความเข้มข้นของเซลล์
สูงสุด คือ 3.89 - 16.00 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ขณะที่ในอาหารที่เติมซีร่ัมเท่ากับ 15.90 - 27.50 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร การ
เพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพพบว่าความเข้มข้นของเซลล์สูงสุดและปริมาณไวรัสสูงสุด คือ 2.00 - 2.40 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
และ 2.32 x 1010 PFU/batch (1.5 ลิตร)ตามล าดับ ขณะที่ในอาหารที่เติมซีร่ัมเท่ากับ5.29 - 12.50 x 105เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 
1.74 - 10.80 x 1010PFU/batch (4 ลิตร) ตามล าดับ กระบวนการท าให้ไวรัสบริสุทธ์ิบางส่วนพบว่าความเข้มข้นสูงสุดของโปรตีน 
VP1 คือ 1,320 ไมโครกรัม สรุปได้ว่าอาหารสูตรดัดแปลงท่ีไม่มีซีรั่มส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ไตลิงมีประสิทธิภาพในการผลิตเช้ือเอน
เทอโรไวรัส 71 เพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับการทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป 
ค าส าคัญ: เซลล์ไตลิง, อาหารสูตรดัดแปลงไม่มีซีรั่ม, เม็ดไมโครแคริเออร์, เช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 

Abstract 
Vero cells have been used continuously in the production of human vaccines. Now, an in-house 

modified serum-free medium for Vero cells are produced, which the growth and proliferation of Vero cells in 
this medium is desirable. The objective of this work was to evaluate the efficiency of the modified serum-free 
medium on the production of enterovirus 71, which a causative agent of hand-foot-and-mouth disease 
(HFMD) in young children. In spinner cultures using a cell to microcarrier ratio of 10 - 14, it was found that the 
maximum cell concentration was 3.89 - 16.00 x 105 cells/mL, while that obtained from a serum-containing 
medium was 15.90 - 27.50 x 105cells/mL. In bioreactor cultures, the maximum cell concentration and the 
maximum yield of virus were 2.00 - 2.40 x 105 cells/mL and 2.32 x 1010 PFU/batch (1.5L), respectively, while 
those obtained from serum-containing cultures were 5.29 - 12.50 x 105cells/mL and 1.74 - 10.80 x 1010 
PFU/batch (4L), respectively. The partial purification process of virus found that the maximum concentration 
of VP1 protein was 1,320 µg. In conclusion, the modified serum-free medium developed for Vero cells can be 
used efficiently in the production of enterovirus 71, which is used in a prototype vaccine production for 
animal testing in the future. 
Keywords: Vero cells, Modified serum-free medium, Microcarriers, Enterovirus 71 
Corresponding author: suthida.t@dmsc.mail.go.th 
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สุธิดา ตันติก าธน มาโนช โพธ์ิสูง รัตนาวดี วิชาจารณ์ นุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย์ ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ
SuthidaTuntigumthon*,ManochPosung, RattanawadeeWichajarn, NutchanatChatchawankanponich, PanaddaDhepakson, et al.

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
เซลล์ไตลิง (Vero cells) ได้น ามาใช้ในการผลิตวัคซีนสาหรับมนุษย์อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีการผลิตอาหารสตูรดัดแปลงที่

ไม่มีซีร่ัมสาหรับเซลล์ไตลิงใช้เองซ่ึงให้ผลการเจริญและเพิ่มจ านวนเป็นที่น่าพอใจ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดังกล่าวต่อการผลิตเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก การ
เพาะเลี้ยงในขวด spinner โดยใช้อัตราส่วนเซลล์ต่อไมโครแคริเออร์ 10 14 เซลล์ต่อไมโครแคริเออร์ พบว่าความเข้มข้นของเซลล์
สูงสุด คือ 3.89 16.00 x 10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ขณะที่ในอาหารที่เติมซีร่ัมเท่ากับ 15.90 27.50 x 10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร การ
เพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพพบว่าความเข้มข้นของเซลล์สูงสุดและปริมาณไวรัสสูงสุด คือ 2.00 2.40 x 10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
และ 2.32 x 1010 PFU/batch (1.5 ลิตร)ตามล าดับ ขณะที่ในอาหารที่เติมซีร่ัมเท่ากับ5.29 12.50 x 105เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 
1.74 - 10.80 x 1010PFU/batch (4 ลิตร) ตามล าดับ กระบวนการท าให้ไวรัสบริสุทธ์ิบางส่วนพบว่าความเข้มข้นสูงสุดของโปรตีน 
VP1 คือ 1,320 ไมโครกรัม สรุปได้ว่าอาหารสูตรดัดแปลงท่ีไม่มีซีรั่มส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ไตลิงมีประสิทธิภาพในการผลิตเช้ือเอน
เทอโรไวรัส 71 เพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับการทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป
ค าส าคัญ: เซลล์ไตลิง, อาหารสูตรดัดแปลงไม่มีซีรั่ม, เม็ดไมโครแคริเออร์, เช้ือเอนเทอโรไวรัส 71

Vero cells have been used continuously in the production of human vaccines. Now, an in-house 
modified serum-free medium for Vero cells are produced, which the growth and proliferation of Vero cells in
this medium is desirable. The objective of this work was to evaluate the efficiency of the modified serum-free
medium on the production of enterovirus 71, which a causative agent of hand-foot-and-mouth disease 
(HFMD) in young children. In spinner cultures using a cell to microcarrier ratio of 10 14, it was found that the 
maximum cell concentration was 3.89 16.00 x 10 cells/mL, while that obtained from a serum-containing
medium was 15.90 27.50 x 10 cells/mL. In bioreactor cultures, the maximum cell concentration and the 
maximum yield of virus were 2.00 2.40 x 10 cells/mL and 2.32 x 1010 PFU/batch (1.5L), respectively, while 
those obtained from serum-containing cultures were 5.29 12.50 x 105cells/mL and 1.74 - 10.80 x 1010

PFU/batch (4L), respectively. The partial purification process of virus found that the maximum concentration
of VP1 protein was 1,320 µg. In conclusion, the modified serum-free medium developed for Vero cells can be 
used efficiently in the production of enterovirus 71, which is used in a prototype vaccine production for 
animal testing in the future.

Vero cells, Modified serum-free medium, Microcarriers, Enterovirus 71
suthida.t@dmsc.mail.go.th
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การทดสอบความถูกต้องของวิธีหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP1 ของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 
Analytical method validation of VP1 gene nucleotide sequencing of Enterovirus 71

รัตนาวดี วชิาจารณ นุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย ณัฐธนัญ ภญิโญสุขี สรรทิพย กองจร ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

บทคัดย่อ
การเก็บรักษาเช้ือเอนเทอโรไวรัส เพ่ือเป็นคลังสําหรับผลิตวัคซีนต้นแบบโรคมือเท้าปาก ต้องทําการตรวจสอบ

ความคงท่ีของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ในแตละรุนของการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี ดังนั้นจึงต้อง
ทดสอบความถูกต้องวิธีดังกลาว โดยเริ่มจากสกัด ของไวรัส และเปล่ียนเป็น ด้วยการทํา
จากนั้นทดสอบพารามิเตอรของการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะหได้แก ความเที่ยง ความแมนยํา

และการหาปริมาณตํ่าสุดของตัวอยางที่ใช้ในการวิเคราะห ท้ังในข้ันตอนการเพิ่ม
ปริมาณยีน ด้วยวิธี และขั้นตอนการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดด้วยการทํา จากการทดสอบความ
เท่ียงและความแมนยําพบวาในการเพ่ิมปริมาณยีน ด้วยวิธี โดยใช้ไพรเมอรคูท่ี ให้ขนาดของ
เทากับ เบส โดยมีขนาดเทากับ อ้างอิง และในผลการวิเคราะหลําดับเบส โดยใช้ไพรเมอรคูท่ี สามารถอาน
ลําดับเบสของยีน ซ่ึงมีขนาดเทากับ เบส และมีลําดับเบสตรงกับ อ้างอิงคิดเป็น เปอรเซ็นต สําหรับการ
ทดสอบหา ท่ีใช้ในการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดได้ถูกต้องท่ีปริมาณ ต้นแบบเทากับ นาโนกรัม จึงสรุปวา
วิธีการดงักลาวสามารถใช้วเิคราะหลาํดับเบสของยีน ของเอนเทอโรไวรัส ได้ถูกต้องและนาเชื่อถือ
คําสําคัญ การทดสอบความถกูต้อง เอนเทอโรไวรัส ลําดับนิวคลีโอไทด

P1-26การทดสอบความถูกต้องของวิธีหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP1 ของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 
Analytical method validation of VP1 gene nucleotide sequencing of Enterovirus 71 

รัตนาวด ีวชิาจารณ1* นุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย1 ณัฐธนัญ ภญิโญสุขี1 สรรทิพย กองจร2 ปนัดดา เทพอัคศร1 และคณะ 
Rattanawadee Wichajarn1*, Nutchanat Chatchawankanpanich1, Nadthanan Pinyosukhee1, Santip Kongjorn2,  

Panadda Dhepakson1, et al. 
1สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

1
Medical Life Sciences Institute, 

2
National Institute of Health 

บทคัดย่อ 
การเก็บรักษาเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 เพ่ือเป็นคลังสําหรับผลิตวัคซีนต้นแบบโรคมือเท้าปาก ต้องทําการตรวจสอบ

ความคงท่ีของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน VP1 ในแตละรุนของการเพาะเลี้ยงด้วยวิธี Sanger sequencing ดังนั้นจึงต้อง
ทดสอบความถูกต้องวิธีดังกลาว โดยเริ่มจากสกัด RNA ของไวรัส และเปล่ียนเป็น cDNA ด้วยการทํา Reverse transcription 
จากนั้นทดสอบพารามิเตอรของการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะหได้แก ความเที่ยง (accuracy) ความแมนยํา 
(precision) และการหาปริมาณตํ่าสุดของตัวอยางท่ีใช้ในการวิเคราะห (limit of detection, LOD) ท้ังในข้ันตอนการเพิ่ม
ปริมาณยีน VP1 ด้วยวิธี PCR และขั้นตอนการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดด้วยการทํา sequencing จากการทดสอบความ
เท่ียงและความแมนยําพบวาในการเพ่ิมปริมาณยีน VP1 ด้วยวิธี PCR โดยใช้ไพรเมอรคูท่ี 1 ให้ขนาดของ PCR product 
เทากับ 1,152 เบส โดยมีขนาดเทากับ DNA อ้างอิง และในผลการวิเคราะหลําดับเบส โดยใช้ไพรเมอรคูท่ี 2 สามารถอาน
ลําดับเบสของยีน VP1 ซ่ึงมีขนาดเทากับ 891 เบส และมีลําดับเบสตรงกับ DNA อ้างอิงคิดเป็น 100 เปอรเซ็นต สําหรับการ
ทดสอบหา LOD ท่ีใช้ในการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดได้ถูกต้องท่ีปริมาณ DNA ต้นแบบเทากับ 0.125 นาโนกรัม จึงสรุปวา
วิธีการดงักลาวสามารถใช้วเิคราะหลาํดับเบสของยีน VP1 ของเอนเทอโรไวรัส 71 ได้ถูกต้องและนาเชื่อถือ 
คําสําคัญ: การทดสอบความถกูต้อง,เอนเทอโรไวรัส 71,ลําดับนิวคลีโอไทด 

Abstract 
Preservation process of Enterovirus 71 for using as a virus master seed bank should be 

determined the stability of the nucleotide sequences in each passage by Sanger sequencing. To validate 
the mentioned method, the viral RNA was extracted, then converted to cDNA by the reverse transcription. 
Validation parameters such as accuracy, precision and limit of detection (LOD) were subsequently 
determined from both VP1 gene amplification by PCR and sequencing analysis step. Accuracy and 
precision results were shown that the size of VP1 gene from PCR amplification by using a pair of the first 
primer was 1,152 bases, which were equally size as reference DNA. Moreover, the size of VP1 gene 
obtained by the sequence analysis by using a pair of the second primer was 891 bases, corresponded to 
the reference bases to 100 percent. For the determination of LOD, the lowest quantity of the sample 
which could be correctly analyzed by nucleotide sequencing, it was found to be 0.125 nanogram. In 
conclusion, this analytical method can be used to determine the nucleotide sequence of VP1 gene of 
EV71 and achieved correctly with the reliable results. 
Keywords: method validation, enterovirus 71, nucleotide, sequence 
Corresponding author: Rattanawadee.w@dmsc.mail.go.th 
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อุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563 
idence of the Influenza Outbreak in the Nakhon Si Thammarat Youth Correctional Institution

ธารทิพย์ รักชูช่ืน พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ทรรศนีย์ มาศจ ารสั สุภาภรณ์ แซ่ตัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคไข้หวัดใหญ่ ( เกิดจากเช้ือ เป็นการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยเช้ือ

ไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ ามูก หรือน้ าลาย ของผู้ป่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างที่เก็บจาก
ผู้ป่วยในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงสงสัยว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ที่
ส่งมาจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จ านวน 33 ตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วย
วิธี จากการตรวจวินิจฉัย พบผลบวกเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด สายพันธ์ุ 1 ( 2009) จานวน 23
ราย (ร้อยละ 70) ซ่ึงสอดคล้องกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและเรือนจาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ช่วงเวลาเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าว ยืนยันว่าเช้ือที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการระบาด คือ เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด สาย
พันธ์ุ 1 ( 2009) ซ่ึงเรือนจ าเป็นสถานที่ที่พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆ สะท้อนถึงความแออัดที่
เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ดังน้ันผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกาหนดมาตรการป้องกัน รั กษาและเฝ้าระวัง
การระบาดของเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเรือนจ าต่อไป
ค าส าคัญ ไข้หวัดใหญ่ เรือนจ า 1 ( 2009)

P1-27อุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563 
Incidence of the Influenza Outbreak in the Nakhon Si Thammarat Youth Correctional Institution 

during 2020 

ธารทิพย์ รักชูช่ืน* พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ทรรศนีย์ มาศจ ารสั สุภาภรณ์ แซ่ตัน 
Thanthip Rugchoochuen*, Phathanun Thanaphatsiriyakun, Thatsanee Masjamras, Supaporn Seatan 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เกิดจากเช้ือ Influenza Virus เป็นการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยเช้ือ

ไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ ามูก หรือน้ าลาย ของผู้ป่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างที่เก็บจาก
ผู้ป่วยในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงสงสัยว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ที่
ส่งมาจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จ านวน 33 ตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วย
วิธี Real time RT PCR จากการตรวจวินิจฉัย พบผลบวกเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธ์ุ H1 (pdm2009) จ านวน 23 
ราย (ร้อยละ 70) ซ่ึงสอดคล้องกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและเรือนจ าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ช่วงเวลาเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าว ยืนยันว่าเช้ือที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการระบาด คือ เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สาย
พันธ์ุ H1 (pdm2009) ซ่ึงเรือนจ าเป็นสถานที่ที่พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆ สะท้อนถึงความแออัดที่
เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ดังน้ันผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนก าหนดมาตรการป้องกัน รั กษาและเฝ้าระวัง
การระบาดของเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเรือนจ าต่อไป 
ค าส าคัญ: ไข้หวัดใหญ,่ เรือนจ า, H1 (pdm2009) 

Abstract 
Influenza is a disease of respiratory system caused by Influenza Virus. The transmission occurred 

through the patient's phlegm, mucus and saliva. The Regional Medical Sciences Center 11 Suratthani 
received 33 patient samples collected from The Nakhon Si Thammarat Youth Correctional Institution 
where there was a cluster of influenza outbreaks in March 2020,to analyze for influenza virus by Real time 
RT PCR. These samples were sent by the Office of Disease Prevention and Control 11 Nakhon Si 
Thammarat. A total of 23 cases (70%) were found to be positive for influenza A virus strains of H1 
(pdm2009). This was consistent with the flu epidemic in schools and prisons in the Northeast camps 
during the same period that the most likely cause of the flupandemic was the influenza A virus strains of 
H1 (pdm2009). According to the prisons are places where the most influenza pandemic is found and 
reflected to congestion at risk of outbreaks, therefore, these results will be useful in planning and setting 
preventive measuresand in monitoring the outbreak of influenza virus in prisons as well. 
Keywords: Influenza, prison, H1 (pdm2009) 
Corresponding author: thanthip.r@dmsc.mail.go.th
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วิธีมัลติเพล็กเรียลไทม์พีซีอาร์และการวิเคราะห์การคลายเกลียวสายดีเอ็นเอส าหรับตรวจเชื้อ Clostridioides difficile 
และยีนสร้างสารพิษ 

Multiplex real-time PCR melting curve assay for detection of Clostridioides difficile and toxin genes 

ธนิตชัย ค ำแถลง*  ชุติมำ จิตตประสำทศีล  นัฐพงษ์ ช่ืนบำน  อรพรรณ ศรีพิชัย  ปิยะดำ หวังรุ่งทรัพย ์
Thanitchai Kamthalang*, Chutima Jittaprasatsin, Nattapong Cheunban, Orapan Sripichai, Piyada Wangroongsarb 

สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์เป็นแบคทีเรียก่อโรคอุจจำระร่วงรุนแรงและล ำไส้อักเสบท่ีส ำคัญ เช้ือสำมำรถ

สร้ำงสำรพิษชนิด A, B และ binary toxin ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงของโรค วิธี nucleic acid amplification testing 
(NAAT) เป็นวิธีมำตรฐำนทำงห้อง ปฏิบัติกำรในกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเช้ือ อย่ำงไรก็ตำมวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิมท่ีมีใช้ใน
ปัจจุบันยังมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนและใช้เวลำมำก ในกำรศึกษำน้ี ได้พัฒนำวิธีมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอำร์ร่วมกับกำรวิเครำะห์
กำรคลำยเกลียวของสำยดีเอ็นเอ ส ำหรับตรวจยืนยันเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์และตรวจหำยีนสร้ำงสำรพิษ โดยใช้ชุด
ไพรเมอร์ท่ีออกแบบใหม่ให้จ ำเพำะต่อยีน tpi, TcdA, TcdB และ CDT ผลผลิตพีซีอำร์จำก 4 คู่ไพรเมอร์มีอุณหภูมิ melting 
point ท่ี 74, 75, 77 และ 78 องศำเซลเซียส ซึ่งสำมำรถใช้ตรวจยืนยันเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์และตรวจหำยีนสร้ำง
สำรพิษได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ีได้ออกแบบให้ผลผลิตพีซีอำร์มีขนำดแตกต่ำงกันท ำให้ใช้วิเครำะห์โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส
ได้ด้วย เมื่อน ำไปทดสอบกับเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์ จ ำนวน 90 สำยพันธ์ุ พบว่ำมีควำมไวและควำมจ ำเพำะร้อยละ 
100 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิม วิธีท่ีพัฒนำขึ้นใหม่นี้เป็นวิธีท่ีท ำได้ง่ำย รวดเร็ว รำคำไม่แพง และให้ผลกำร
วิเครำะห์ชัดเจน สำมำรถใช้ทดแทนวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิมได้ 
ค าส าคัญ: คลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์, สำรพิษ, ปฏิกิริยำเรียลไทม์พีซีอำร,์ กำรคลำยเกลียวของสำยดีเอ็นเอ 

Abstract 
Clostridioides difficile is the important bacterial causes of human severe diarrhea and colitis. 

The pathogen produces toxins: A, B, and binary toxin associated with disease severity. The gold standard 
for diagnosis using a nucleic acid amplification testing (NAAT). However, the conventional PCR is often 
complex and time-consuming. In this study, a multiplex real-time PCR assay with melting curve analysis 
was developed and optimized for the detection of C. difficile and the presence of toxin genes. The assay 
was developed using a combination of newly designed primers specific to C. difficile, tpi gene, TcdA gene, 
TcdB gene, and CDT gene. PCR products provided the melting point temperatures at an approximately 74, 
75, 77 and 78 degree celsius that sufficiently distinguished each of targeted genes. In addition, the assay 
was designed to provide a PCR product with difference in size by agarose gel electrophoresis. A total of 
90 C. difficile isolates were used for evaluation, the assay showed a 100% sensitivity and specificity when 
comparing to the conventional PCR. This newly developed multiplex real-time PCR with melting curve 
assay is a simple, rapid, cost-effective and practical tool for detection of C. difficile and its TcdA, TcdB, 
and CDT genes, and offers an effective alternative to conventional PCR assay 
Keywords: Clostridioides difficile, toxin, real-time PCR, melting curve analysis 
Corresponding author: thanitchai.k@dmsc.mail.go.th

P1-28 วิธีมัลติเพล็กเรียลไทม์พีซีอาร์และการวิเคราะห์การคลายเกลียวสายดีเอ็นเอส าหรับตรวจเชื้อ Clostridioides difficile
และยีนสร้างสารพิษ

Clostridioides difficile

ธนิตชัย ค ำแถลง* ชุติมำ จิตตประสำทศีล นัฐพงษ์ ช่ืนบำน อรพรรณ ศรีพิชัย ปิยะดำ หวังรุ่งทรัพย์

สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

บทคัดย่อ
เช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์เป็นแบคทีเรียก่อโรคอุจจำระร่วงรุนแรงและลำไส้อักเสบท่ีสำคัญ เช้ือสำมำรถ

สร้ำงสำรพิษชนิด และ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงของโรค วิธี
เป็นวิธีมำตรฐำนทำงห้อง ปฏิบัติกำรในกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเช้ือ อย่ำงไรก็ตำมวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิมท่ีมีใช้ใน

ปัจจุบันยังมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนและใช้เวลำมำก ในกำรศึกษำน้ี ได้พัฒนำวิธีมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอำร์ร่วมกับกำรวิเครำะห์
กำรคลำยเกลียวของสำยดีเอ็นเอ สำหรับตรวจยืนยันเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์และตรวจหำยีนสร้ำงสำรพิษ โดยใช้ชุด
ไพรเมอร์ท่ีออกแบบใหม่ให้จ ำเพำะต่อยีน และ ผลผลิตพีซีอำร์จำก 4 คู่ไพรเมอร์มีอุณหภูมิ

ท่ี 74 75 77 และ 78 องศำเซลเซียส ซึ่งสำมำรถใช้ตรวจยืนยันเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์และตรวจหำยีนสร้ำง
สำรพิษได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ีได้ออกแบบให้ผลผลิตพีซีอำร์มีขนำดแตกต่ำงกันท ำให้ใช้วิเครำะห์โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส
ได้ด้วย เมื่อน ำไปทดสอบกับเช้ือคลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์ จ ำนวน 90 สำยพันธ์ุ พบว่ำมีควำมไวและควำมจ ำเพำะร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิม วิธีท่ีพัฒนำขึ้นใหม่นี้เป็นวิธีท่ีท ำได้ง่ำย รวดเร็ว รำคำไม่แพง และให้ผลกำร
วิเครำะห์ชัดเจน สำมำรถใช้ทดแทนวิธีพีซีอำร์แบบดั้งเดิมได้
ค าส าคัญ คลอสตริดิออยเดส ดิฟฟิไซล์ สำรพิษ ปฏิกิริยำเรียลไทม์พีซีอำร์ กำรคลำยเกลียวของสำยดีเอ็นเอ
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การตรวจหายีนดื้อยากลุ่มแมคโครไลน์ในเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากผู้ป่วยและไก่ที่ขายในตลาดในประเทศไทย   

ด้วยวิธี High resolution melting curve analysis (HRM) 
Detection of Macrolide resistance gene in Campylobacter spp. from patients and retail chickens in 

Thailand by High resolution melting curve analysis(HRM) 

นัฐพงษ์ ช่ืนบาน* ชุติมา จิตตประสาทศีล ธนิตชัย ค าแถลง ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ อรพรรณ ศรีพิชัย 
Nattapong Cheunban*, Chutima Jittaprasartsin, Thanitchai Kamthalang, Piyada Wangroongsarb, Orapan Sripichai 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษและภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีพบบ่อย ส่วนใหญ่คนจะ

ได้รับเชื้อจากสัตว์ปีกต่างๆ พบว่าเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์มีการดื้อยาปฏิชีวนะหลายกลุ่มรวมท้ังยากลุ่มแมคโครไลด์ซึ่งเป็นยาล าดับ
แรกท่ีเลือกใช้ในการรักษา การศึกษาการดื้อยาแมคโครไลด์ของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยและไก่ท่ีขายในตลาดใน
ประเทศไทย และพัฒนาวิธี HRM เพื่อศึกษาการกลายพันธ์ุชนิด A2075G บนยีน 23S rRNA ท่ีท าให้เกิดการดื้อยาแมคโครไลด์ 
พบว่าเช้ือ C. coli ร้อยละ 47.7 และเชื้อ C. jejuni ร้อยละ 1.3 ดื้อยาแมคโครไลด์ แต่ไม่พบการดื้อยานี้ในเช้ือ C. fetus 126 สาย
พันธ์ุ จากการตรวจเช้ือท้ังหมด พบการกลายพันธ์ุชนิด A2075G บนยีน 23S rRNA ในเช้ือด้ือยาแมคโครไลด์ 31 สายพันธ์ุ และ
ตรวจไม่พบการกลายพันธ์ุในเช้ือท่ีไม่ดื้อยา ผลความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบดื้อยาและไม่ดื้อยาเท่ากับร้อยละ 
72.1 และ 100 ตามล าดับ แสดงว่าการดื้อยาแมคโครไลด์ของเชื้อนีเ้กิดจากการกลายพันธ์ุชนิด A2075G บนยีน 23S rRNA จึงอาจ
น าวิธีตรวจการกลายพันธ์ุนี้ไปใช้คาดการณ์การดื้อยาแมคโครไลด์ 
ค าส าคัญ: แคมไพโลแบคเตอร์, ยากลุ่มแมคโครไลด์, การด้ือยาปฏิชีวนะ, ปฏิกริิยาเรียลไทม์พีซีอาร ์

Abstract 
Campylobacter is among the major bacterial causing foodborne gastroenteritis and sepsis. Poultry 

has been identified as the main source for human infections. Campylobacter isolated from both human and 
animal have shown resistance to several antibiotics including macrolide which is the first-line drugs for 
Campylobacteriosis. In this study, macrolide resistance was investigated in Campylobacter spp. isolated from 
patients and retail chickens in Thailand. A High resolution melting real-time PCR (real-time PCR-HRM) was 
developed to investigate the A2075G mutation in 23S rRNA gene contributing to macrolide resistance in 
Campylobacter. Resistance to macrolide was found in 47.7% of C. coli and 1.3% of C. jejuni isolates, whereas 
all of 126 C.fetus isolates were found sensitive to macrolide. Of the total macrolide-resistant strains, 31 
isolates carried the A2075G mutation in 23S rRNA gene. While this mutation was not found in all of the 
macrolide non-resistant strains. The concordance between genotype and resistance- and susceptible-
phenotypes were 72.09% and 100%, respectively. Macrolide resistance in Thai Campylobacter spp. isolates 
was attributable to the A2075G mutation in 23S rRNA gene, thus detection of this mutation may offer useful 
tools for the prediction of resistance to macrolide in Campylobacter infections. 
Keywords: Campylobacter, macrolide, antimicrobial resistance, real-time PCR 
Corresponding author: orapan.s@dmsc.mail.go.th 

P1-29 การตรวจหายีนดื้อยากลุ่มแมคโครไลน์ในเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากผู้ป่วยและไก่ที่ขายในตลาดในประเทศไทย 

ด้วยวิธี High resolution melting curve analysis (HRM) 
Campylobacter

นัฐพงษ์ ช่ืนบาน ชุติมา จิตตประสาทศีล ธนิตชัย ค าแถลง ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ อรพรรณ ศรีพิชัย

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษและภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีพบบ่อย ส่วนใหญ่คนจะ

ได้รับเชื้อจากสัตว์ปีกต่างๆ พบว่าเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์มีการดื้อยาปฏิชีวนะหลายกลุ่มรวมท้ังยากลุ่มแมคโครไลด์ซึ่งเป็นยาลาดับ
แรกท่ีเลือกใช้ในการรักษา การศึกษาการดื้อยาแมคโครไลด์ของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยและไก่ท่ีขายในตลาดใน
ประเทศไทย และพัฒนาวิธี เพื่อศึกษาการกลายพันธ์ุชนิด บนยีน 23 ท่ีท าให้เกิดการดื้อยาแมคโครไลด์ 
พบว่าเช้ือ ร้อยละ 47.7 และเชื้อ ร้อยละ 1.3 ดื้อยาแมคโครไลด์ แต่ไม่พบการดื้อยานี้ในเช้ือ 126 สาย
พันธ์ุ จากการตรวจเช้ือท้ังหมด พบการกลายพันธ์ุชนิด บนยีน 23 ในเช้ือด้ือยาแมคโครไลด์ 31 สายพันธ์ุ และ
ตรวจไม่พบการกลายพันธ์ุในเช้ือท่ีไม่ดื้อยา ผลความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบดื้อยาและไม่ดื้อยาเท่ากับร้อยละ 
72.1 และ 100 ตามล าดับ แสดงว่าการดื้อยาแมคโครไลด์ของเชื้อนีเ้กิดจากการกลายพันธ์ุชนิด บนยีน 23 จึงอาจ
น าวิธีตรวจการกลายพันธ์ุนี้ไปใช้คาดการณ์การดื้อยาแมคโครไลด์
ค าส าคัญ แคมไพโลแบคเตอร์ ยากลุ่มแมคโครไลด์ การด้ือยาปฏิชีวนะ ปฏิกริิยาเรียลไทม์พีซีอาร์
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ประสิทธิภาพของการคัดกรอง Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) โดยใช้ MALDI-TOF MS 
ในงานประจ า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

Screening efficiencyfor Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) using MALDI-TOF MS 
inroutine services at Vajira Hospital. 

ธิดาวรรณ เจริญสุข* ดารณี  นุตาลัย ชะญานิษฐ์ พุทธานุ 
Thidawan Chareonsuk*, Daranee Nutalai, Chayanit Putthanu 

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
Central Laboratory and Blood Bank Faculty of Medicine Vajira Hospital Navamindradhiraj University 

บทคัดย่อ 
Enterococci ที่ดื้อต่อยา Vancomycin เป็นปัญหาส าคัญในการติดเช้ือในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่

Vancomycin Resistant - E. faecium (VREfm) การจ าแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรียด้วยเครื่อง Matrix-Assisted 
Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometer (MALDI-TOF MS) โปรตีนที่แตกตัวเป็น
โปรตอนเคลื่อนที่ในท่อสุญญากาศส่วนระยะทางที่เคลื่อนที่จะถูกค านวณเป็นน้ าหนักโมเลกุลของเปปไทด์ ได้เป็น m/z 
ส าหรับการคัดกรองเชื้อดื้อยาผู้วิจัยได้รวบรวม spectra ของเช้ือ VREfm ที่ได้จากสิ่งส่งตรวจที่แยกได้จากวชิรพยา
บาลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 148 สายพันธุ์ มาสร้างเป็นฐานข้อมูล (Library) ของ
เช้ือดื้อยากลุ่ม VREfm จากนั้นจึงน า Library ดังกล่าวไปใช้คัดกรองเช้ือ VREfm กับ VRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 72 สายพันธุ์พบว่าประสิทธิภาพจาก Library ให้ผล 
Sensitivity, Specificity เป็น 47.00% และ 66.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงฐานข้อมูลพบว่า
ยังคงให้ผล Sensitivity, Specificity เป็น 44.44% และ 57.14 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างขั้นตอน
การเก็บ Peak ที่มาจากเน้ือสาร (matrix) ที่ได้มาจากวิธีสกัดและวิธียิงโดยตรงจากโคโลนีมีผลโดยตรงต่องานวิจัยนี้
อย่างไรก็ตามการคดักรอง VREfm ได้ในเวลาอันรวดเร็วยังคงเป็นประโยชน์ในงานประจ าวัน การควบคุมการแพร่กระจายและ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในส่ิงส่งตรวจอืน่ และควรยืนยันต่อด้วยวิธมีาตรฐานเช่นกัน 
ค าส าคัญ: MALDI-TOF MS, Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium (VREfm) 

Abstract 
Vancomycin-resistant enterococci are a major problem in various systemic infections, especially 

the more likely Vancomycin Resistant - E. faecium (VREfm). Machine classification of bacteria The Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometer (MALDI-TOF MS) relies on the 

movement of proton-dissolved proteins in a vacuum tube. The velocity of movement was dependent on 

the mass size to charge (m/z). We collected 148 spectra of VREfm from clinical specimens from Vajira 

Hospital between May and August 2019 to create a database (Library) of drug-resistant bacteria in the 

VREfm group. Library was used to screen isolated from 72 strains from November to December 2019. The 

efficacy of the Library yielded Sensitivity, Specificity at 47.00% and 66.67%, respectively. The researcher 

then improved the database. It was found that Sensitivity, Specificity were 44.44% and 57.14% 
respectively. Differences during the matrix-derived peak collection procedure between the protein 
extraction method and the direct colony extraction were found to affect this research. Even though, rapid 
screening of VREfm is still useful for control the spread and monitoring of infection in other specimens. 

However, confirmation by standard methodsis still required. 
Keywords: Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE), MALDI-TOF MS, Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium (VREfm) 
Corresponding author: thidawanc@gmail.com 
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บทคัดย่อ
ที่ดื้อต่อยา เป็นปัญหาสาคัญในการติดเช้ือในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่

E. faecium การจาแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรียด้วยเครื่อง
โปรตีนที่แตกตัวเป็น

โปรตอนเคลื่อนที่ในท่อสุญญากาศส่วนระยะทางที่เคลื่อนที่จะถูกค านวณเป็นน้ าหนักโมเลกุลของเปปไทด์ ได้เป็น
ส าหรับการคัดกรองเชื้อดื้อยาผู้วิจัยได้รวบรวม ของเช้ือ ที่ได้จากสิ่งส่งตรวจที่แยกได้จากวชิรพยา
บาลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 148 สายพันธุ์ มาสร้างเป็นฐานข้อมูล ของ
เช้ือดื้อยากลุ่ม จากนั้นจึงน า Library ดังกล่าวไปใช้คัดกรองเช้ือ VREfm กับ VRE ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 72 สายพันธุ์พบว่าประสิทธิภาพจาก ให้ผล 

เป็น 47.00% และ 66.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงฐานข้อมูลพบว่า
ยังคงให้ผล เป็น 44.44% และ 57.14 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างขั้นตอน
การเก็บ ที่มาจากเน้ือสาร ที่ได้มาจากวิธีสกัดและวิธียิงโดยตรงจากโคโลนีมีผลโดยตรงต่องานวิจัยนี้
อย่างไรก็ตามการคดักรอง VREfm ได้ในเวลาอันรวดเร็วยังคงเป็นประโยชน์ในงานประจ าวัน การควบคุมการแพร่กระจายและ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในส่ิงส่งตรวจอืน่ และควรยืนยันต่อด้วยวิธมีาตรฐานเช่นกัน
ค าส าคัญ Enterococcus faecium
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช 

Utilization of MALDI-TOF in MRSA screening at Vajira Hospital,  
Faculty of Medicine, Navamindradhiraj University 

เกรียงศักดิ์  มีพันธ์* ดารณี  นุตาลัย ชะญานิษฐ์ พุทธาน ุ
Kriengsak Meiphan*, Daranee Nutalai, Chayanit Putthanu 

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
Central Laboratory and Blood Bank  Faculty of Medicine Vajira Hospital Navamindradhiraj University 

บทคัดย่อ 
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เป็นเช้ือดื้อยาในกลุ่มแกรมบวกเป็นปัญหาของการ

ติดเชื้อที่ส าคัญ เนื่องจากมีความรุนแรงในการก่อโรคสูง การวินิจฉัย MRSA ได้รวดเร็วจึงมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้เร็วข้ึน
ผู้วิจัยพัฒนาการคัดกรองเช้ือ MRSA ด้วยเครื่อง Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass 
Spectrometer (MALDI-TOF MS) ซึ่งอาศัยการเคลื่อนที่ของโปรตีนที่แตกตัวเป็นโปรตอนในท่อสุญญากาศโดยระยะเวลาที่
ไอออนเคลื่อนที่จะถูกค านวณเป็นน้ าหนักโมเลกุลของเปปไทด์ ได้เป็น m/z ผู้วิจัยท าการรวบรวมเช้ือ MRSA ที่แยกได้จากสิ่ง
ส่งตรวจวชิรพยาบาลระหว่างเดือน มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 122 สายพันธ์ุ มาจัดท าฐานข้อมูล (Library) จาก
สองวิธี ได้แก่ วิธีสกัดโปรตีน (Pretein extraction) และฐานข้อมูลที่ได้จากการยิง smear โคโลนีของเช้ือโดยตรง (Direct 
colony) ผลการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลที่ได้จากการสกัดโปรตีนให้ผล Sensitivity, Specificity เป็น 1.61 % และ 100% 
ในขณะที่ฐานข้อมูลที่มาจากเช้ือโดยตรงให้ผล Sensitivity, Specificity เป็น 100% และ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีตรวจจาก
เชื้อโดยตรงให้ผลดีกว่าเนื่องจากเป็นวิธีเดียวกับงานประจ าวันการคัดกรองเช้ือ MRSA ด้วย MALDI-TOF MS จึงเป็นความท้า
ทายส าหรับวชิรพยาบาลบางต าแหน่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ และบางต าแหน่งเป็นลักษณะเฉพาะของเช้ือ 
MRSA ที่พบในแต่ละท้องถ่ินการพัฒนาครั้งนีย้ังช่วยประหยัดค่าชุดน้ ายาเฉพาะและค่าใช้จ่าย Softwareที่ต้องติดตั้งเพ่ิม 
ค าส าคัญ: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), MALDI-TOF MS 

Abstract 
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a gram-positive cocci.It is a major infection 

problem because of its high pathogenic severity. Rapid diagnosis of MRSA contributes to faster patient 
care. We developed a screening method for MRSA with a Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization 
Time-Of-Flight Mass Spectrometer (MALDI-TOF MS), which relies on the movement of proton-converting 
proteins in a vacuum tube. The time at which the ions move can be calculated as the molecular weight 
of the peptide in m /z. We collected 122 MRSA strains from Vajira Hospital specimens between June - 
December 2019 and created a database (Library) from two methods: Pretein extraction and direct colony 
preparation. Results showed that the database obtained from protein extraction yielded Sensitivity, 
Specificity of 1.61% and 100%. Directly derived from infection yields Sensitivity, Specificity 100% and 
100%. In conclusion, direct colony method gives better results because it is the same method as routine 
work. MRSA screening with MALDI-TOF MS was a challenge for Vajira Hospital. Someassembly peak are 
consistence to thosein other countries, some are MRSA with local specificcharacteristics. This study could 
save cost on specific reagents and additional software. 
Keywords: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), MALDI-TOF 
Corresponding author: Kriangsak@nmu.ac.th
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บทคัดย่อ
Staphylococcus aureus เป็นเช้ือดื้อยาในกลุ่มแกรมบวกเป็นปัญหาของการ

ติดเชื้อที่ส าคัญ เนื่องจากมีความรุนแรงในการก่อโรคสูง การวินิจฉัย ได้รวดเร็วจึงมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้เร็วข้ึน
ผู้วิจัยพัฒนาการคัดกรองเช้ือ ด้วยเครื่อง

ซึ่งอาศัยการเคลื่อนที่ของโปรตีนที่แตกตัวเป็นโปรตอนในท่อสุญญากาศโดยระยะเวลาที่
ไอออนเคลื่อนที่จะถูกค านวณเป็นน้ าหนักโมเลกุลของเปปไทด์ ได้เป็น ผู้วิจัยทาการรวบรวมเช้ือ ที่แยกได้จากสิ่ง
ส่งตรวจวชิรพยาบาลระหว่างเดือน มิถุนายน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 122 สายพันธ์ุ มาจัดท าฐานข้อมูล ( จาก
สองวิธี ได้แก่ วิธีสกัดโปรตีน ( ) และฐานข้อมูลที่ได้จากการยิง โคโลนีของเช้ือโดยตรง (

ผลการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลที่ได้จากการสกัดโปรตีนให้ผล เป็น และ
ในขณะที่ฐานข้อมูลที่มาจากเช้ือโดยตรงให้ผล เป็น และ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีตรวจจาก
เชื้อโดยตรงให้ผลดีกว่าเนื่องจากเป็นวิธีเดียวกับงานประจ าวันการคัดกรองเช้ือ ด้วย จึงเป็นความท้า
ทายส าหรับวชิรพยาบาลบางตาแหน่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ และบางตาแหน่งเป็นลักษณะเฉพาะของเช้ือ 

ที่พบในแต่ละท้องถ่ินการพัฒนาครั้งนีย้ังช่วยประหยัดค่าชุดน้ ายาเฉพาะและค่าใช้จ่าย ที่ต้องติดตั้งเพ่ิม
ค าส าคัญ Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus
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การศึกษาความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วง ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
Prevalence and susceptibility to antimicrobial agents of bacteria causing diarrhea in Trang, 

Phatthalung and Satun provinces 

พรเพ็ญ สังยวน*, สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ 
Pornpen Sangyuan*, Suwandee Sapcharoen 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคอุจจาระร่วงและภาวะอาหารเป็นพิษ เป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 พบผู้ป่วย 
697,290 ราย และเสียชีวิต 4 ราย มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ าที่ปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรีย ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ศึกษาความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงในเขตที่
รับผิดชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563 โดยเพาะเช้ือจากตัวอย่าง Rectal swab จากผู้ป่วย และผู้ประกอบการอาหาร
ทะเล จ านวน 2,215 ตัวอย่าง พบว่าแบคทีเรียก่อโรค 3 อันดับแรกที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วย ได้แก่ Salmonella spp., 
Aeromonas spp. และ Vibrio parahaemolyticus ร้อยละ 5.53, 2.90 และ 2.07 ตามล าดับ ส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการ
อาหารทะเล ได้แก่ Salmonella spp., Aeromonas spp. และ Plesiomonas shigelloides ร้อยละ 1.07, 1.00 และ 
0.40 ตามล าดับ ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อสารต้านจุลชีพ พบว่าเช้ือ Salmonella spp., Plesiomonas 
shigelloides และ Vibrio parahaemolyticus ดื้อต่อยา Ampicillin มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.52, 33.33 และ 33.33 
ตามล าดับ ส าหรับเช้ือ Aeromonas ในผู้ป่วยและผู้ประกอบการมีความไวต่อยา Chloramphenicol ร้อยละ 85.71 และ 
100, Trimethoprim-sulfamethoxazole คิดเป็นร้อยละ 100, 83.3 ตามล าดับ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเชื้อที่พบในทั้ง 
2 กลุ่มเป็นเชื้อก่อโรคกลุ่มเดียวกันและและยังเป็นเช้ือดื้อยาด้วย ดังน้ันจึงควรเฝ้าระวังผู้ประกอบการอาหารทะเลในพ้ืนที่ต่อไป
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา 
ค าส าคัญ: โรคอุจจาระร่วง,โรคอาหารเป็นพิษ, ความไวต่อสารต้านจุลชพี 

Abstract 
Diarrhea and food poisoning are recognized as an important public health problem. Acute 

diarrheal disease and food poisoning in Thailand between January and November 2020 reported by Bureau 
of Epidemiology, Department of Disease Control, showed 697,290 cases and 4 deaths. Causes of disease 
were from eating and drinking contaminated food and water. Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
studied the prevalence and susceptibility to antimicrobial agents of bacteria causing diarrhea in responsible 
areas during 2016-2020. A total of 2,215 rectal swab samples from patients and seafood opertors were 
cultured and tested for susceptibility to antimicrobial agents. The results showed that the top three 
pathogenic bacteria isolated from patient samples were Salmonella spp. (5.53%), Aeromonas spp. (2.90%) 
and Vibrio parahaemolyticus (2.07%). Top three pathogens isolated from healthy were Salmonella spp. 
(1.07%), Aeromonas spp. (1.00%) and Plesiomonas shigelloides (0.40%). Antimicrobial susceptibility test 
revealed that Salmonella spp., Plesiomonas shigelloides and Vibrio parahaemolyticus showed highgest 
resistant to ampilcillin accounting for 59.52%, 33.33% and 33.33%, respectively. For Aeromonas spp. in 
patients and seafood opertors were susceptible to Chloramphenicol 85.71 and 100, Trimethoprim-

sulfamethoxazole were 100, 83.3, respectively. This study showed that pathogens found in both groups 
were the same microorganisms and also resistant to antibiotics. Therefore, we should be surveillance 
seafood opertors in this area for drug resistance control. 
Keywords: Diarrhea, food poisoning, susceptibility to antimicrobial agents 
Corresponding author: pornpen.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ
โรคอุจจาระร่วงและภาวะอาหารเป็นพิษ เป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 พบผู้ป่วย
697 290 ราย และเสียชีวิต 4 ราย มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ าที่ปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรีย ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ศึกษาความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงในเขตที่
รับผิดชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 2563 โดยเพาะเช้ือจากตัวอย่าง จากผู้ป่วย และผู้ประกอบการอาหาร
ทะเล จานวน 2 215 ตัวอย่าง พบว่าแบคทีเรียก่อโรค 3 อันดับแรกที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วย ได้แก่

และ ร้อยละ 5.53 2.90 และ 2.07 ตามลาดับ ส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการ
อาหารทะเล ได้แก่ . และ ร้อยละ 1.07 1.00 และ
0.40 ตามล าดับ ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อสารต้านจุลชีพ พบว่าเช้ือ

และ ดื้อต่อยา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.52 และ 33.33
ตามล าดับ ส าหรับเช้ือ ในผู้ป่วยและผู้ประกอบการมีความไวต่อยา ร้อยละ 85.71 และ
100 คิดเป็นร้อยละ ตามล าดับ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเชื้อที่พบในทั้ง
2 กลุ่มเป็นเชื้อก่อโรคกลุ่มเดียวกันและและยังเป็นเช้ือดื้อยาด้วย ดังน้ันจึงควรเฝ้าระวังผู้ประกอบการอาหารทะเลในพ้ืนที่ต่อไป
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา
ค าส าคัญ: โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ ความไวต่อสารต้านจุลชพี
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การพัฒนาวิธีรีซาซูรินไมโครเพลทส าหรับตรวจหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโครินีแบคทีเรียม 
Development of resazurin microplate assay for screening antimicrobial agents against 

Corynebacterium spp. 

สิริอร เผ่าพันธุ์1* นัฐพงษ์ ช่ืนบาน1 ภานุพันธ์ ปัญญาใจ2 ปฐมาพร ปรึกษากร2 อรพรรณ ศรีพิชัย1 
Sirion Powpunt1*, Nattapong Cheunban1, Parnuphan Panyajai2, Patamaporn Pruksakorn2, Orapan Sripichai1 

1สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์
1
National Institute of Health, 

2
Medical Life Sciences Institute 

บทคัดย่อ 
เช้ือ Corynebacterium jeikeium และ C. striatum เป็นแบคทีเรียอาศัยอยู่ตามผิวหนังที่เป็นสาเหตุท าให้เกิด

กล่ินตัวเน่ืองจากเชื้อเปลี่ยนองค์ประกอบของเหงื่อให้เป็นสารที่มีกล่ินเหม็นท่ีระเหยได้ เชื้อทั้งสองสปีชีส์เป็นสาเหตุของการติด
เชื้อในโรงพยาบาลหลายโรคโดยพบว่าเช้ือมักจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายกลุ่ม การศึกษาน้ีได้พัฒนาวิธี 96-well microplate 
rezasurin เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเช้ือ C. jeikeium และ C. striatum และ/หรือสารเติมแต่งใน
ผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางค์เพื่อลดการสร้างกล่ินตัว วิธีทดสอบประกอบด้วยเช้ือ Corynebacterium ประมาณ 7.5 x 106 CFU/
มล. เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเหลว Brucella broth บ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสในสภาวะที่มีออกซิเจน หลังจาก
บ่มเช้ือ 24 ช่ัวโมงเติมสารรีซาซูรินความเข้มข้น 0.2 มก./มล. บ่มเช้ือต่อ 24 ช่ัวโมงแล้วอ่านผลจากการเปลี่ยนแปลงสีของรี
ซาซูริน วิธีทดสอบน้ีได้พิสูจน์ยืนยันความใช้ได้โดยการวัดค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือและค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อโครินีแบคทีเรียมเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน เมื่อทดสอบกับสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 10 ตัวอย่างพบว่าการอ่านผลจากรีซาซูรินท่ีเติมในวิธีทดสอบไม่ถูกรบกวนจากสีและการละลายของสารสกัดที่น ามา
ทดสอบดังน้ันสามารถน าวิธีน้ีไปใช้ทดสอบกับสารอื่นได้อย่างกว้างขวาง 
ค าส าคัญ: โครินีแบคทีเรียม, กลิ่นตัว, ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย, การทดสอบด้วยวิธีรีซาซูริน 

Abstract 
Corynebacterium jeikeium and C. striatum are the skin surface bacterias that contribute to body 

odor by generating volatile odorous metabolites from degradation of precursors in sweat secretions. 
Importantly, both species are the nosocomial opportunistic pathogens causing different human infections 
and are often resistant to several antibiotics. In this study, we developed the 96-well microplate rezasurin 
assay as a tool for search for (i) alternative antimicrobials against C. jeikeium and C. striatum and/or (ii) 
additives in cosmetic products to reduce the production of body odor. The assay use an approxymately 
7.5 x 106 CFU/mL Corynebacterium in Brucella broth and incubate at 35±2 °C under aerobic condition. 
After incubation for 24 h, 0.2 mg/mL resazurin was added, and further incubated for 24 h for the 
observation of color change. The assay has been validated by determination of the minimum inhibitory 
concentration (MIC) and minimum biocidal concentration (MBC) using known antimicrobial antibiotics 
against Corynebacterium spp. Ten natural extracts were tested and showed that the incorporation of 
resazurin into the assay overcome the critical issues related to color and solubility of the tested 
compounds, hence it can use in the testing of a wide range of other compounds. 
Keywords: Corynebacterium, body odor, antimicrobial activity, resazurin assay 
Corresponding author: sirion.p@dmsc.mail.go.th
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velopment of resazurin microplate assay for screening antimicrobial agents again
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สิริอร เผ่าพันธุ์ นัฐพงษ์ ช่ืนบาน ภานุพันธ์ ปัญญาใจ ปฐมาพร ปรึกษากร อรพรรณ ศรีพิชัย

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

บทคัดย่อ
เช้ือ Corynebacterium jeikeium และ C. striatum เป็นแบคทีเรียอาศัยอยู่ตามผิวหนังที่เป็นสาเหตุท าให้เกิด

กล่ินตัวเน่ืองจากเชื้อเปลี่ยนองค์ประกอบของเหงื่อให้เป็นสารที่มีกล่ินเหม็นท่ีระเหยได้ เชื้อทั้งสองสปีชีส์เป็นสาเหตุของการติด
เชื้อในโรงพยาบาลหลายโรคโดยพบว่าเช้ือมักจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายกลุ่ม การศึกษาน้ีได้พัฒนาวิธี 96

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเช้ือ C. jeikeium และ C. striatum และ/หรือสารเติมแต่งใน
ผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางค์เพื่อลดการสร้างกล่ินตัว วิธีทดสอบประกอบด้วยเช้ือ ประมาณ 7.5 106 
มล. เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเหลว บ่มที่อุณหภูมิ 35 2 องศาเซลเซียสในสภาวะที่มีออกซิเจน หลังจาก
บ่มเช้ือ 24 ช่ัวโมงเติมสารรีซาซูรินความเข้มข้น 0.2 มก./มล. บ่มเช้ือต่อ 24 ช่ัวโมงแล้วอ่านผลจากการเปลี่ยนแปลงสีของรี
ซาซูริน วิธีทดสอบน้ีได้พิสูจน์ยืนยันความใช้ได้โดยการวัดค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือและค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อโครินีแบคทีเรียมเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน เมื่อทดสอบกับสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 10 ตัวอย่างพบว่าการอ่านผลจากรีซาซูรินท่ีเติมในวิธีทดสอบไม่ถูกรบกวนจากสีและการละลายของสารสกัดที่น ามา
ทดสอบดังน้ันสามารถน าวิธีน้ีไปใช้ทดสอบกับสารอื่นได้อย่างกว้างขวาง
ค าส าคัญ โครินีแบคทีเรียม กลิ่นตัว ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย การทดสอบด้วยวิธีรีซาซูริน

Corynebacterium jeikeium C. striatum

C. jeikeium C. striatum

Corynebacterium
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ฤทธ์ิต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ของสารสกัดเอทานอลจากสมุนไพรไทย 
Anti-Streptococcus mutans activity of ethanolic extracts from Thai medicinal plants 

สุวรรณ เลิศรู้1* ปฐมาพร ปรึกษากร2 ฉัตรภรณ ใจมา2 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน1 
Suwan lertru1*, Patamaporn Pruksakorn2, Chattraporn Jaima2, Atchareeya Anuegoonpipat1 

1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข, 2สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย 
1
National Institute of Health, 

2
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บทคัดย่อ 
ในทางทันตกรรม ฟันผุยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญมากท่ีสุด และมีสาเหตุหลักของโรคเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย Streptococcus mutans การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S. mutans ของสารสกัดเอ
ทานอลจากสมุนไพรไทย โดยดําเนินการทดสอบฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจํานวน 232 ตัวอยาง จากพืช 143 ชนิด 
ด้วยวิธี broth microdilution assay จากสารสกัดดังกลาว พบวา รากทองพันชั่ง, หัววานหอมแดง, ใบวาสนา และผลสะแกนา 
แสดงฤทธ์ิตา้นเชื้อแบคทีเรีย S.mutans ได้ดี โดยมีความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับย้ังเชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration, 
MIC) น้อยกวา 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นอกจากนี้ รากทองพันชั่งและใบวาสนามีความเข้มข้นตํ่าสุดในการฆาเชื้อแบคทีเรีย 
(Minimum Bactericidal Concentration, MBC) 400 และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่หัววานหอมแดง
และผลสะแกนามีคา MBC มากกวา 400 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังนั้นรากทองพันชั่งและใบวาสนาจึงนาสนใจสําหรับนําไป
ศึกษาสารออกฤทธ์ิ และพัฒนาตํารับผลิตภัณฑดูแลชองปากเพ่ือการป้องกันฟันผุ 
คําสําคัญ: ฤทธิ์ต้านเช้ือสเตร็ปโตคอคคสัมิวแทนส, สารสกัดเอทานอล, สมุนไพรไทย, ฟันผุ 

Abstract 
In the field of dentistry, dental caries is still one of the most important public health problems 

and Streptococcus mutans is considered as a major causative agent of the disease. The objective of this 
study was to investigate anti-S. mutans activity of ethanolic extracts from Thai medicinal plants. Two 
hundred and thirty-two extracts from 143 plants were tested antibacterial activity using broth 
microdilution assay. Amongst them, Thong phan chang roots, Wan hom daeng bulbs, Wassana leaves, and 
Sakae na fruits exhibited the most potent antibacterial activity against S. mutans with Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) values of less than 50 g/mL. In addition, Thong phan chang roots and Wassana 
leaves showed the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) values of 400 and 100 g/mL, respectively. 
On the other hand, Wan hom daeng bulbs and Sakae na fruits showed MBC values of more than 400 
g/mL. Therefore, Thong phan chang roots and Wassana leaves might be promising sources for the 
isolation of anti-S. mutans substances and the formulation of oral health products for protection of 
dental caries. 
Keywords: anti-Streptococcus mutans activity, ethanolic extracts, Thai medicinal plant, dental caries 
Corresponding author: suwan.l@dmsc.mail.go.th
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Streptococcus mutans activity of ethanolic extracts from Thai medicinal plants 
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บทคัดย่อ
ในทางทันตกรรม ฟันผุยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญมากท่ีสุด และมีสาเหตุหลักของโรคเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย Streptococcus mutans การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S. mutans ของสารสกัดเอ
ทานอลจากสมุนไพรไทย โดยดําเนินการทดสอบฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจํานวน ตัวอยาง จากพืช ชนิด
ด้วยวิธี จากสารสกัดดังกลาว พบวา รากทองพันชั่ง หัววานหอมแดง ใบวาสนา และผลสะแกนา
แสดงฤทธ์ิตา้นเชื้อแบคทีเรีย S.mutans ได้ดี โดยมีความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับย้ังเชื้อ

น้อยกวา ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นอกจากนี้ รากทองพันชั่งและใบวาสนามีความเข้มข้นตํ่าสุดในการฆาเชื้อแบคทีเรีย
และ ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่หัววานหอมแดง

และผลสะแกนามีคา มากกวา ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังนั้นรากทองพันชั่งและใบวาสนาจึงนาสนใจสําหรับนําไป
ศึกษาสารออกฤทธ์ิ และพัฒนาตํารับผลิตภัณฑดูแลชองปากเพ่ือการป้องกันฟันผุ
คําสําคัญ ฤทธิ์ต้านเช้ือสเตร็ปโตคอคคสัมิวแทนส สารสกัดเอทานอล สมุนไพรไทย ฟันผุ
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จีโนมิกส์เชิงโครงสร้างโปรตีนที่คล้ายคลึงกับโปรตีน Ceruloplasmin ใน Fusarium  
ส าหรับใช้เป็นเป้าหมายในการสังเคราะห์สารต้านเชื้อรา 

Computational comparative structural genomics of fusarium ceruloplasmin homolog  
for drug target characterization 

สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม*  นันทวรรณ เมฆา บัลลังก์ อุปพงษ์ 
Piboonnithikasem S*, Mekha N., Uppapong B. 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โปรตีน FOYG_17127(โปรตีนคล้ายคลึงกับ Ceruloplasmin) เป็นปัจจัยก่อโรคใหม่ ท่ีจะใช้เป็นเป้าหมายของการ

วิจัยและพัฒนาสารต้านเช้ือรา ดังนั้นการใช้จีโนมิกส์เชิงเปรียบเทียบโครงสร้างและการค านวณ เพ่ือสังเคราะห์และวิเคราะห์
โปรตีน สามารถอธิบายธรรมชาติของโปรตีนนี้ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการการวิจัยและพัฒนาสารต้านเช้ือราจากสารส าคัญ
ใหม่ๆ  ท่ีได้จากสมุนไพรไทย ดังนั้นการวิจัยบนกลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี้เพ่ือสืบค้นโปรตีนคล้ายคลึงกันนี้จาก BioProject 
database จากนั้นวิเคราะห์/สังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้วิจัยและพัฒนาสาร
ต้านเช้ือรา ซึ่งเราพบโปรตีนนี้ 10 โปรตีนอยู่ในจีโนมของ Fusarium จึงได้ถอดรหัส ทวนสอบความถูกต้องเทียบกับฐานข้อมูล
โปรตีนและโครงสร้างของโปรตีน แล้วสังเคราะห์โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ  เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนอ้างอิง
(XP_031028650)แล้ว สามารถแบ่งตามระดับความแตกต่าง ออกได้ 4 กลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้น ท้ัง 4 กลุ่มยังมีความแตกต่างใน
ส่วนของการเข้าจับกัน จนได้มาซึ่งโครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิท่ีแตกกัน ความแตกต่างกันของโครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิท้ัง4 กลุ่ม 
สามารถน ามาใช้สืบค้นสารส าคัญต่างๆ จากสมุนไพรไทย เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไ้ด้มาซึ่งสารต้านเช้ือราชนิดต่างๆ 
ค าส าคัญ: จีโนมิกส์เชิงโครงสร้าง, เซรูโลพลาสมิน, โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ, สมุนไพรไทย, สารต้านเช้ือรา 

Abstract 
FOYG_17127(Ceruloplasmin Homologs) was the novel virulent factor that was purposed for 

antifungal target. Thus, structural elucidation, comparison and characterization can be useful and 
revealed nature of novel target. To search Fusarium FOYG_17127 homolog from BioProject database then 
perform quaternary structural comparison and characterization. Retrieved homolog hits were annotated 
and validated against nr and pdb database then quaternary structures were computed on SymmDock 
server. Computational comparative structural genomics was applied for quaternary structure comparison 
and characterization. Ten Fusarium FOYG_17127 homologs with its tertiary structure were disovered and 
elucidated. All of the homologs can be formed trimer as quaternary structure with differ from each other 
and were characterized into 4 groups based on RMSD from comparing with reference. The four different 
groups indicated difference interaction among three FOYG_17127 Homolog monomer and can be 
subjected to search different inhibitor for dvelopment of antifungal agents. 
Keywords: structural genomics, ceruloplasmin, quaternary structure, Thai medicinal, antifungal agent 
Corresponding author: sarayoot.s@dmsc.mail.go.th

P1-35 จีโนมิกส์เชิงโครงสร้างโปรตีนที่คล้ายคลึงกับโปรตีน Ceruloplasmin ใน Fusarium 
ส าหรับใช้เป็นเป้าหมายในการสังเคราะห์สารต้านเชื้อรา

สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม* นันทวรรณ เมฆา บัลลังก์ อุปพงษ์

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โปรตีน 17127(โปรตีนคล้ายคลึงกับ เป็นปัจจัยก่อโรคใหม่ ท่ีจะใช้เป็นเป้าหมายของการ

วิจัยและพัฒนาสารต้านเช้ือรา ดังนั้นการใช้จีโนมิกส์เชิงเปรียบเทียบโครงสร้างและการคานวณ เพ่ือสังเคราะห์และวิเคราะห์
โปรตีน สามารถอธิบายธรรมชาติของโปรตีนนี้ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการการวิจัยและพัฒนาสารต้านเช้ือราจากสารส าคัญ
ใหม่ๆ  ท่ีได้จากสมุนไพรไทย ดังนั้นการวิจัยบนกลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี้เพ่ือสืบค้นโปรตีนคล้ายคลึงกันนี้จาก

จากนั้นวิเคราะห์/สังเคราะห์โครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้วิจัยและพัฒนาสาร
ต้านเช้ือรา ซึ่งเราพบโปรตีนนี้ 10 โปรตีนอยู่ในจีโนมของ จึงได้ถอดรหัส ทวนสอบความถูกต้องเทียบกับฐานข้อมูล
โปรตีนและโครงสร้างของโปรตีน แล้วสังเคราะห์โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ เมื่อ เปรียบเทียบกับโปรตีนอ้างอิง

031028650)แล้ว สามารถแบ่งตามระดับความแตกต่าง ออกได้ 4 กลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้น ท้ัง 4 กลุ่มยังมีความแตกต่างใน
ส่วนของการเข้าจับกัน จนได้มาซึ่งโครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิท่ีแตกกัน ความแตกต่างกันของโครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิท้ัง4 กลุ่ม 
สามารถน ามาใช้สืบค้นสารส าคัญต่างๆ จากสมุนไพรไทย เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไ้ด้มาซึ่งสารต้านเช้ือราชนิดต่างๆ
ค าส าคัญ จีโนมิกส์เชิงโครงสร้าง เซรูโลพลาสมิน โครงสร้างโปรตีนจตุรภูมิ สมุนไพรไทย สารต้านเช้ือรา
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การศกึษาความสัมพันธ์ของเม็ดเลอืดแดงจากการวัดค่าทางโลหิตวิทยากับการวัดค่าการหักเหแสง  
ในสัตว์ทดลองชนิดกระต่ายและหนูตะเภา 

The correlation of red blood cell parameters obtained from hematology and tomography  
in rabbits and guinea pigs 

เสาวนี จิตประเสริฐ* มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ ปัณณวัฒน ทิมภู นวขนิษฐ สัจจานนท 
Saowanee Jitprasert*, Maskeit Boonyareth, Pannawat Thimpoo, Navakanit Sachanonta 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือดแดงด้วยเคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติถือเป็นวิธีการตรวจตามมาตรฐานท่ัวไป 

การตรวจวิเคราะหคุณลักษณะและรูปรางของเซลลเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการวัดการหักเหของแสงเชิง 3 มิติ ด้วยกล้องโฮโลโท
โมกราฟฟี ถือเป็นเทคนิคใหมท่ีสามารถตรวจวัดในระดับเซลลโดยไมต้องย้อมสีบนตัวอยาง การศึกษาหาความสัมพันธของ 2 
เทคนิคดังกลาวถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาวิธีใหมท่ีชวยในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ผลจาก
การศึกษาในสัตวทดลองชนิดกระตายจํานวน 12 ตัว พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของเม็ดเลือดแดงท่ีได้ระหวาง
การตรวจด้วยเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติกับการตรวจด้วยกล้องโฮโลโทโมกราฟฟี ในคา MPV กับ Mean RI และ Hb 
concentration, ในคา MCV, MCH, RDW-SD, NRBC กับ Sphericity สวนผลการศึกษาในหนูตะเภา 25 ตัว พบ
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคา NRBC กับ Volume, Surface area, Projected area, Dry mass, ในคา HGB, 
MCH , MCHC, RDW-SD, MPV กับ Mean RI และ Hb concentration ซ่ึงผลจากการศึกษานี้บงชี้ได้วาการนําเทคนิคการวัด
คาทางโลหิตวิทยาประกอบกับการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิควิธีการวัดการหักเหของแสงเชิง 3 มิติ จะเป็น
ประโยชนในการชวยวินิจฉัยความสมบูรณของเม็ดเลือดแดงได้อีกแนวทางหนึ่ง 
คําสําคัญ: กล้องโฮโลโทโมกราฟฟี, เคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติ, กระตาย, หนูตะเภา 

Abstract 
A CBC is typically performed using an automated hematology analyzer. Measurement of three-

dimensional images and parameters of individual erythrocytes using optical diffraction tomography 
microscopy is a new technique that can perform in cellular level without staining. The study of the two 
techniques correlation leads to new model for the diagnosis of blood disorders. Results from 12 rabbits 
(Oryctolagus cuniculus) showed a statistically significant correlation of erythrocytes  between the 
automated hematology analyzer and holotomography in MPV with mean RI and Hb concentration, in the 
MCV, MCH, RDW-SD, NRBC values with sphericity. Results from 25 guinea pigs (Cavia porcellus) showed the 
same trend. There was a statistically significant correlation in NRBC with volume, surface area, projected 
area, dry mass, in HGB, MCH, MCHC, RDW-SD, MPV with mean RI and Hb concentration. In conclusions, 
using an automated hematology analyzer with 3-D refractive index tomography will be a new and useful 
method for diagnostic of red blood cell disorder. 
Keywords: Holotomography, hematology, rabbits, guinea pigs 
Corresponding author: saowanee.j@dmsc.mail.go.th

P1-36 การศกึษาความสัมพันธ์ของเม็ดเลอืดแดงจากการวัดค่าทางโลหิตวิทยากับการวัดค่าการหักเหแสง
ในสัตว์ทดลองชนิดกระต่ายและหนูตะเภา

เสาวนี จิตประเสริฐ มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ ปัณณวัฒน ทิมภู นวขนิษฐ สจัจานนท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือดแดงด้วยเคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติถือเป็นวิธีการตรวจตามมาตรฐานท่ัวไป

การตรวจวิเคราะหคุณลักษณะและรูปรางของเซลลเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการวัดการหักเหของแสงเชิง มิติ ด้วยกล้องโฮโลโท
โมกราฟฟี ถือเป็นเทคนิคใหมท่ีสามารถตรวจวัดในระดับเซลลโดยไมต้องย้อมสีบนตัวอยาง การศึกษาหาความสัมพันธของ
เทคนิคดังกลาวถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาวิธีใหมท่ีชวยในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ผลจาก
การศึกษาในสัตวทดลองชนิดกระตายจํานวน ตัว พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของเม็ดเลือดแดงท่ีได้ระหวาง
การตรวจด้วยเคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติกับการตรวจด้วยกล้องโฮโลโทโมกราฟฟี ในคา กับ และ

ในคา กับ สวนผลการศึกษาในหนูตะเภา ตัว พบ
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคา กับ ในคา

กับ และ ซ่ึงผลจากการศึกษานี้บงชี้ได้วาการนําเทคนิคการวัด
คาทางโลหิตวิทยาประกอบกับการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิควิธีการวัดการหักเหของแสงเชิง มิติ จะเป็น
ประโยชนในการชวยวินิจฉัยความสมบูรณของเม็ดเลือดแดงได้อีกแนวทางหนึ่ง
คําสําคัญ กล้องโฮโลโทโมกราฟฟี เคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติ กระตาย หนูตะเภา
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การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเม็ดเลือดแดงในหนูไมซ์และหนูแรทด้วยเครื่องตรวจค่าโลหติวิทยาอัตโนมัติ 
และกลอ้งโฮโลโทโมกราฟฟี 

Study of the correlation of erythrocytes from mice and rats using an hematology analyzer 
compared with holotomography microscope 

บุญชัย ถริศรัณยจิต* ปัณณวัฒน ทิมภู มาสเกยีรติ บุญยฤทธ์ิ 
Boonchai Terasaranjit*, Pannawat Thimpoo, Maskiet Boonyareth 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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บทคัดย่อ 
การตรวจวิเคราะหเม็ดเลือดแดงด้วยเครื่องตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติเป็นหนึ่งในวิธีท่ีนิยมใช้เพื่อวินิจฉัยสุขภาพ

และพยากรณโรค เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี (Holotomography) เป็นเทคนคิด้านสัณฐานวิทยาซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยใช้หลักการหัก
เหและสะท้อนแสง การศึกษาคร้ังนี้จึงมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของคาเม็ดเลือดแดงซ่ึงได้จากการวิเคราะหด้วย
เคร่ืองตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติเทียบกับกล้องโฮโลโทโมกราฟฟี โดยใช้เลือดจากหนูไมซและหนูแรทที่มีสุขภาพแข็งแรง
จํานวน 15 ตัวและ 10 ตัวตามลําดับ คาท่ีได้นํามาเปรียบเทียบความสัมพันธทางสถิติซ่ึงพบวาคา MCH, MCHC, MCV ท่ีได้
จากเคร่ืองตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันกับคา 
Concentration, Mean RI และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันข้ามกับคา Projected area ท่ีได้จากตรวจวัดด้วยเทคนิค
โฮโลโทโมกราฟฟีในสัตวทดลองประเภทหนูแรท แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหนูไมซ จากการศึกษา
ความสัมพันธสรุปได้วาการใช้เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี มีแนวโน้มท่ีจะสามารถนํามาใช้พยากรณความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
ในสัตวทดลองประเภทหนูแรทได้อยางชัดเจนกวาเม่ือเทียบกับหนูไมซ 
คาํสําคัญ: เคร่ืองตรวจคาทางโลหิตวิทยาอัตโนมัติ, เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี, หนูไมซ, หนูแรท 

Abstract 
The Automated hematology analyzer for complete blood count (CBC) is typical method for 

diagnosis and prognosis. Holotomography is a morphological tool based on the 3-D refractive index 
measurement that shows the morphological value. The purpose of this study was to investigate the 
relationship of erythrocyte parameters by using holotomography microscope compared with an 
automated hematology analyzer. In this study, blood was obtained from healthy 15 mice and 10 rats. The 
correlation study in rats showed that the MCH, MCHC, MCV values obtained from automated hematology 
analyzers are positive relationship withhemoglobin concentration, mean RI and negative relationship 
withprojected area obtained from holotomography, whereas there were no significant correlation 
between those two techniques in mice blood samples. From the study, it can reveal that the 
holotomographic technique is more likely to provide the predictive erythrocyre disorders in rat when 
compared to mice. 
Keywords: automated hematology analyzer, Holotomography, Erythrocyte, mice, rat 
Corresponding author: boonchai.t@dmsc.mail.go.th

P1-37 การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเม็ดเลือดแดงในหนูไมซ์และหนูแรทด้วยเครื่องตรวจค่าโลหติวิทยาอัตโนมัติ 
และกล้องโฮโลโทโมกราฟฟี 

บุญชัย ถริศรัณยจิต ปัณณวัฒน ทิมภู มาสเกยีรติ บุญยฤทธ์ิ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

บทคัดย่อ
การตรวจวิเคราะหเม็ดเลือดแดงด้วยเคร่ืองตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติเป็นหนึ่งในวิธีท่ีนิยมใช้เพื่อวินิจฉัยสุขภาพ

และพยากรณโรค เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี เป็นเทคนคิด้านสัณฐานวิทยาซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยใช้หลักการหัก
เหและสะท้อนแสง การศึกษาคร้ังนี้จึงมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของคาเม็ดเลือดแดงซ่ึงได้จากการวิเคราะหด้วย
เคร่ืองตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติเทียบกับกล้องโฮโลโทโมกราฟฟี โดยใช้เลือดจากหนูไมซและหนูแรทที่มีสุขภาพแข็งแรง
จํานวน ตัวและ ตัวตามลําดับ คาท่ีได้นํามาเปรียบเทียบความสัมพันธทางสถิติซ่ึงพบวาคา ท่ีได้
จากเคร่ืองตรวจคาโลหิตวิทยาอัตโนมัติมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันกับคา

และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันข้ามกับคา ท่ีได้จากตรวจวัดด้วยเทคนิค
โฮโลโทโมกราฟฟีในสัตวทดลองประเภทหนูแรท แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหนูไมซ จากการศึกษา
ความสัมพันธสรุปได้วาการใช้เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถนํามาใช้พยากรณความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
ในสัตวทดลองประเภทหนูแรทได้อยางชัดเจนกวาเม่ือเทียบกับหนูไมซ
คําสําคัญ เคร่ืองตรวจคาทางโลหิตวิทยาอัตโนมัติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี หนูไมซ หนูแรท
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การศึกษาการสร้าง Gamma Interferon จากการกระตุ้น T cells  
ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน ESAT-6/CFP-10 fusion ในผู้ป่วยวัณโรค 

Study of Gamma Interferon release from T cells stimulation using  
recombinant ESAT-6/CFP-10 fusion protein  in TB patients 

สกุลรตัน์ สุนทรฉตัราวัฒน*์ กฤศมน โสภณดิลก อภิชัย ประชาสุภาพ กชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ 
Sakulrut Soonthornchartrawat*, Kritsamon Sophondilok, Apichai Prachasuphap, Kodcharad Jongpitisub, Panadda Dhepakson, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญของท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยการเร่งรัดค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค

ให้ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายมีความส าคัญต่อการควบคุมโรค คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง Gamma 
Interferon จากการกระตุ้น T cells ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน ESAT-6/CFP-10 fusion ด้วยวิธี in vitro Whole blood 
stimulation เปรียบเทียบกับ TB antigen ของ QuantiFERON-TB Gold Plus โดยพัฒนาแอนติเจนชนิด รีคอมบิแนนท์โปรตีน 
ESAT-6/CFP-10 fusion และท าการทดสอบกับผู้ป่วยวัณโรค 93 ราย ท่ีโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จากการทดสอบโดยการกระตุ้นด้วย ESAT-6/CFP-10 fusion และน าพลาสม่ามาตรวจระดับ Gamma Interferon โดยวิธี ELISA 
พบว่าให้ผลบวก 91.40% (85/93) ในขณะท่ีเม่ือกระตุ้นด้วย QuantiFERON-TB Gold Plus TB antigen ใน Tube 1 และ 2 
(TB1 และ TB2) พบว่าผลบวกเท่ากับ  81.72% (76/93) และ 86.02% (80/93) ตามล าดับ  โดย TB1 และ TB2 ให้ผลบวกร่วมกัน
เท่ากับ 79.56% (74/93) แสดงให้เห็นว่าแอนติเจน ESAT-6/CFP-10 fusion ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการทดสอบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพวิธี Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) เพื่อค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคได้ 
ค าส าคัญ: วัณโรค, ผู้ติดเช้ือวัณโรค, IGRAs, in vitro Whole blood stimulation, Gamma Interferon 

Abstract 
Tuberculosis continues to be public health problem worldwide including Thailand. Early and 

rapid identify MTB infection and TB contagion among target risk groups is critical for disease control.          
This study aims to study Gamma Interferon response from T cells stimulated by recombinant       
ESAT-6/CFP-10 fusion protein using in vitro Whole blood stimulation method in comparison to TB antigen 
from QuantiFERON-TB Gold Plus. The ESAT-6/CFP-10 fusion protein was developed and evaluated in a 
total of 93 TB patients at Chiangrai Prachanukroh Hospital, Chaingrai. By whole blood stimulating with         
ESAT-6/CFP-10 fusion and measurement of Gamma Interferon in plasma by ELISA, the results revealed 
the positive rate was 91.40% (85/93) whereas Quantiferon TB gold Plus TB antigen in Tube 1 and 2 (TB1 
and TB2) has positive rate of 81.72% (76/93) and 86.02% (80/93), respectively. The positive rate in both 
tubes was 79.56% (74/93). This finding indicated that the antigen ESAT-6/CFP-10 fusion might be useful for 
improvement of Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) for identifying MTB infection. 
Keywords: Tuberculosis, MTB infection, IGRAs, Whole blood stimulation, Gamma Interferon 
Corresponding author: sakulrat.p@dmsc.mail.go.th 
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ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน ESAT-6/CFP-10 fusion ในผู้ป่วยวัณโรค

สกุลรตัน์ สุนทรฉตัราวัฒน์ กฤศมน โสภณดิลก อภิชัย ประชาสุภาพ กชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ปนัดดา เทพอัคศร และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญของท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยการเร่งรัดค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค

ให้ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายมีความสาคัญต่อการควบคุมโรค คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง
จากการกระตุ้น ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน 10 ด้วยวิธี in vitro
เปรียบเทียบกับ ของ โดยพัฒนาแอนติเจนชนิด รีคอมบิแนนท์โปรตีน
10 และท าการทดสอบกับผู้ป่วยวัณโรค 93 ราย ท่ีโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

จากการทดสอบโดยการกระตุ้นด้วย 10 และนาพลาสม่ามาตรวจระดับ โดยวิธี
พบว่าให้ผลบวก 91.40% (85/93) ในขณะท่ีเม่ือกระตุ้นด้วย ใน 1 และ 2
( 1 และ 2) พบว่าผลบวกเท่ากับ 81.72% (76/93) และ 86.02% (80/93) ตามลาดับ โดย และ ให้ผลบวกร่วมกัน
เท่ากับ 79.56% (74/93) แสดงให้เห็นว่าแอนติเจน 10 ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการทดสอบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพวิธี เพื่อค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคได้
ค าส าคัญ วัณโรค ผู้ติดเช้ือวัณโรค

in vitro
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วิธีวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือ 
ด้วยเทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี 

Determination of alcohol contents in alcohol-based hand sanitizer products by HS-GC 

วีรนุช โคตรวงศ์* มณีวรรณ  ผุยเดชา อัจจิมา ทองบ่อ 
Weeranuch Khottawong*, Maneewan Phuidecha, Ajjima Thongbor 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน ผสมเพื่อ

สุขอนามัยสำหรับมือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เล่ม 137 ตอนพิเศษ 54ง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ 
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไม่ใช้น้ำมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอล์ หรือ เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ด้วย
เทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี ตรวจวัดชนิดสารด้วย FID คอลัมน์ DB-624 ที่สภาวะอุณหภูมิในช่วง 40-160 องศา
เซลเซียส พบว่า วิธีวิเคราะห์ มีความจำเพาะ การทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ที่ความเข้มข้นร้อยละโดย
ปริมาตร 0.12 ถึง1.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r)มากกว่า 0.999 ร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง 94 ถึง 107 ความ
เที่ยงจากการทำซ้ำในวันเดียวกัน และระหว่างวันมีค่าที่ยอมรับได้ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง
8.0 ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.02, 0.05 และ 0.01 %v/v ตามลำดับ ขีดจำกัดของการตรวจพบ 0.01, 0.02 
และ 0.005 %v/v ตามลำดับ และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์เท่ากับ 0.06 %v/v สรุปผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือด้วยเทคนิคการเฮดสเปสแก๊ส
มาโทกราฟี มีความจำเพาะต่อชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ทั้ง 3 ชนิดตามประกาศกระทรวง ฯ กำหนด 
คำสำคัญ: แอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพือ่สุขอนามัยสำหรับมือ, เฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี 

Abstract 
This study was aimed to establish and quantify the alcohol-based sanitizer products base on the 

Notification of the Ministry of Public Health No. 137, Special Part 54, (2020). It was recommended only 
ethyl alcohol, isopropyl alcohol or n-propyl alcohol should be used for alcohol-based hand sanitizer 
product which its total content shall not be less than 70% v/v. Headspace–Gas Chromatography with 
Flame Ionization Detector (HS-GC-FID) was used to determine three types of alcohol. The test conditions 
were composed of DB-624 column with an oven temperature program from 40-160 °C. The method was 
specific, the linearity ranges were shown between 0.12-1.01 %v/v with a correlation coefficient of more 
than 0.999. The percentage of recovery was between 94 and 107. The precision within a day and 
between days was acceptable with the %RSD range was  0.5 to 8.0. Limit of quantitation (LOQ) was 0.02, 
0.05, and 0.01 %v/v respectively, while limit of detection (LOD) was 0.01, 0.02, and 0.005 %v/v 
respectively. Moreover, measurement uncertainty was equal to 0.06 %v/v. In summary, the developed 
method for alcohol content analysis in alcohol-based sanitizer products by Headspace–Gas 
Chromatography is specific for types and amounts of all alcohol according to the Notification. 
Keywords: alcohol contents, alcohol-based hand sanitizer products, Headspace–Gas Chromatography 
Corresponding author: weeranuch.k@dmsc.mail.go.th

O2-1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือ 
ด้วยเทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี 

วีรนุช โคตรวงศ์* มณีวรรณ  ผุยเดชา อัจจิมา ทองบ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน ผสมเพื่อ

สุขอนามัยสำหรับมือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เล่ม 137 ตอนพิเศษ 54ง พ.ศ. 2563 กำหนดให้
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไม่ใช้น้ำมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอล์ หรือ เอ็น โพรพิลแอลกอฮอล์ เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ด้วย
เทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี ตรวจวัดชนิดสารด้วย คอลัมน์ 624 ที่สภาวะอุณหภูมิในช่วง 40 160 องศา
เซลเซียส พบว่า วิธีวิเคราะห์ มีความจำเพาะ การทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ที่ความเข้มข้นร้อยละโดย
ปริมาตร 0.12 ถึง1.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( มากกว่า 0.999 ร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง 94 ถึง 107 ความ
เที่ยงจากการทำซ้ำในวันเดียวกัน และระหว่างวันมีค่าที่ยอมรับได้ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง
8.0 ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.02 0.05 และ 0.01 % ตามลำดับ ขีดจำกัดของการตรวจพบ 0.01 0.02 
และ 0.005 % ตามลำดับ และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์เท่ากับ 0.06 % สรุปผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือด้วยเทคนิคการเฮดสเปสแก๊ส
มาโทกราฟี มีความจำเพาะต่อชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ทั้ง 3 ชนิดตามประกาศกระทรวง ฯ กำหนด
คำสำคัญ แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพือ่สุขอนามัยสำหรับมือ เฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี



101

การยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการสู่การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบ 
Enhancing laboratory safety to obtain standard certification security in the form of peer evaluation 

รัชนีกร บุญธรรม* พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง สุนทรี สุทธศิลป์และสุมาล ีฤทธ์ิอุดม 
Ratchaneekorn Boonthum*, Pasanapan Chimhuarong, Suntree Suttasin and Sumalee Ritudom 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Regional Medical Sciences center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences  

บทคัดย่อ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2563 จึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย (ESPReL) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ โดยได้ประเมินสภาพความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดพื้นฐาน ESPReL checklist จำนวน 137 ข้อ ใน 7 องค์ประกอบ คือ ระบบการ
บริหารจัดการ การจัดการสารเคมี  การจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขภัย
อันตราย การให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลเอกสาร และมีการนำจุดอ่อนที่พบจากการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้ย่ืนขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยในรูปแบบการยอมรับร่วม (peer evaluation) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) โดยห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้รับการตรวจประเมินแล้ว มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ฯ กล่าวคือ มีคะแนน
รวมทั้ง 7 องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และอย่างน้อย 1 องค์ประกอบได้คะแนนร้อยละ 100  เมื่อคณะกรรมการ วช. 
มีมติให้การรับรองแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกจะได้รับใบรับรองเพื่อการยอมรับร่วม มีอายุ 3 ปี  
การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสู่การขอรับรองมาตรฐานนี้  นับเป็นก้าวแรกสู่มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการในระดับสากล มอก. 2677–2558 ต่อไป 
คำสำคัญ: ESPReL checklist, peer evaluation, มาตรฐาน มอก. 2677–2558  

Abstract 
The safety of laboratory operations is crucial.  Regional Medical Sciences Center 2 (RMSC2) 

Phitsanulok has intended to improve its laboratory safety towards the national and international 
standards by participating in the project of Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 
Thailand (ESPReL) in 2020 and applied for the peer evaluation by the National Research Council of 
Thailand (NRCT) in 2021.  The laboratory has been assessed through the basic requirements ESPReL 
checklist consisted of 137 items grouping into 7 components i.e., a safety management system, chemical 
inventory system, waste management, laboratory facilities, prevention and remediation of dangers, basic 
knowledge on safety, and document management. Continually improved from the weakness findings, the 
laboratory finally met the criteria of the NRCT’s laboratory safety standard which are the overall score 
from 7 components not less than 80%, and at least 1 component scores 100%. Upon approval from the 
NRCT committee, the RMSC2 Phitsanulok will be received the certificate valid for 3 years. The 
achievement of enhancing laboratory safety to meet this certified safety standard is the first step towards 
international laboratory safety standards as Thai Industrial Standard: TIS 2677-2558. 
Keyword: ESPReL checklist, peer evaluation, Thai Industrial Standard: TIS 2677- 2558 
Corresponding author: ratchaneekorn.b@dmsc.mail.go.th 
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รัชนีกร บุญธรรม พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง สุนทรี สุทธศิลป์และสุมาล ีฤทธ์ิอุดม
Ratchaneekorn Boonthum*, Pasanapan Chimhuarong, Suntree Suttasin and Sumalee Ritudom

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของการปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2563 จึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย (ESPReL) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ โดยได้ประเมินสภาพความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดพื้นฐาน ESPReL checklist จำนวน 137 ข้อ ใน 7 องค์ประกอบ คือ ระบบการ
บริหารจัดการ การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขภัย
อันตราย การให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลเอกสาร และมีการนำจุดอ่อนที่พบจากการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้ย่ืนขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยในรูปแบบการยอมรับร่วม (peer evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้รับการตรวจประเมินแล้ว มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ฯ กล่าวคือ มีคะแนน
รวมทั้ง 7 องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และอย่างน้อย 1 องค์ประกอบได้คะแนนร้อยละ 100 เมื่อคณะกรรมการ วช. 
มีมติให้การรับรองแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกจะได้รับใบรับรองเพื่อการยอมรับร่วม มีอายุ 3 ปี
การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสู่การขอรับรองมาตรฐานนี้ นับเป็นก้าวแรกสู่มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการในระดับสากล มอก. 2677–2558 ต่อไป
คำสำคัญ ESPReL checklist peer evaluation มาตรฐาน มอก. 2677–2558

The safety of laboratory operations is crucial. Regional Medical Sciences Center 2 (RMSC2)
Phitsanulok has intended to improve its laboratory safety towards the national and international
standards by participating in the project of Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in
Thailand (ESPReL) in 2020 and applied for the peer evaluation by the National Research Council of 
Thailand (NRCT) in 2021. The laboratory has been assessed through the basic requirements ESPReL
checklist consisted of 137 items grouping into 7 components i.e., a safety management system, chemical
inventory system, waste management, laboratory facilities, prevention and remediation of dangers, basic
knowledge on safety, and document management. Continually improved from the weakness findings, the 
laboratory finally met the criteria of the NRCT’s laboratory safety standard which are the overall score 
from 7 components not less than 80%, and at least 1 component scores 100%. Upon approval from the 
NRCT committee, the RMSC2 Phitsanulok will be received the certificate valid for 3 years. The 
achievement of enhancing laboratory safety to meet this certified safety standard is the first step towards 
international laboratory safety standards as Thai Industrial Standard: TIS 2677-2558.

: ESPReL checklist, peer evaluation, Thai Industrial Standard: TIS 2677- 2558
ratchaneekorn.b@dmsc.mail.go.th
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O2-3 การพัฒนาชุดทดสอบกัญชา 
velopment of cannabis test kit

ชัยพัฒน์ ธิตะจารี* สรินยา จุลศรีไกวัล
Chaipat Thitacharee, Sarinya Julsrigival

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai

บทคัดย่อ
การเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้

เกิดกระแสการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และมีผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีส่วนผสมของกัญชาออกมาสู่ท้องตลาด
อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การหลอกลวงผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จึงพัฒนาชุดทดสอบ
กัญชาอย่างง่าย ที่สามารถใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคน
นาบินอยด์ซึ่งเป็นสารสำคัญในพืชกัญชาอยู่หรือไม่ โดยใช้หลักการปฏิกิริยาการเกิดสีตามแนวทางการตรวจสอบกัญชาเบื้องต้น
ในห้องปฏิบัติการ คัดเลือกสารเคมีและวิธีการที่เหมาะสม ปรับลดขั้นตอนและออกแบบชุดทดสอบ ผลการพัฒนาได้ชุดทดสอบ
ทีใ่ช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยการสกัดตัวอย่างด้วยน้ำยา หยดบนแผ่นทดสอบ และสังเกตผลที่เกิดขึ้นทันทดี้วยตาเปล่า 
สามารถตรวจพบสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ในปริมาณต่ำสุดประมาณ 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.05 %w/v) มีความน่าเช่ือถือ
ในระดับดีมาก (Kappa coefficient เท่ากับ 0.9) แม้ว่าอาจมีปฏิกิริยารบกวนจากสมุนไพรบางชนิด ผลการสำรวจการใช้งาน
ภาคสนามมีความพึงพอใจร้อยละ 96 แต่ยังต้องมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงในส่วนของความชัดเจนของการแปลผลตามข้อเสนอ
แนะต่อไป ชุดทดสอบนี้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผลิต
ภัณฑ์กัญชา เพื่อการดูแลตนเองและคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท่ีรับผิดชอบได้
คำสำคัญ : กัญชา, ชุดทดสอบ

The permission of medical cannabis utilization under regulation requirement leads to the wildly
spread of cannabis products, which some of them are counterfeit. For consumer protection, Regional
Medical Sciences Center 1 Chiang Mai developed a cannabis test kit to use for testing active ingredients in
the cannabis plant called cannabinoids in various products such as foods, medicines, and cosmetics. 
This test kit was created on the principle of color reaction used for the screening test in the laboratory. 
The suitable reagents and methods were adapted to shorten the process under-designed framework. 
The procedure for using the test kit was easy, convenient, and rapid. By extracting the sample with
prepared reagent and dropping the extractive to the test pad, the result was observed visually in a few 
minutes. The limit of detection of this test kit was approximately 0.5 mg/mL (0.05 % w/v). The result for 
the strength of agreement was “very good” (Kappa coefficient = 0.9), although there were some doubtful
results from some herbals. From satisfaction surveys in field trials, 96 percent of respondents were 
satisfied. The better clarity of result interpretation should be further studied. In conclusion, this test kit
could be used by authorized agencies and any people for taking care of themselves and protecting
anyone in their responsibilities.

: cannabis, test kit
: chaipat.t@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ 

การเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้
เกิดกระแสการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และมีผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีส่วนผสมของกัญชาออกมาสู่ท้องตลาด
อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การหลอกลวงผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จึงพัฒนาชุดทดสอบ
กัญชาอย่างง่าย ที่สามารถใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคน
นาบินอยด์ซึ่งเป็นสารสำคัญในพืชกัญชาอยู่หรือไม่ โดยใช้หลักการปฏิกิริยาการเกิดสีตามแนวทางการตรวจสอบกัญชาเบื้องต้น
ในห้องปฏิบัติการ คัดเลือกสารเคมีและวิธีการที่เหมาะสม ปรับลดขั้นตอนและออกแบบชุดทดสอบ ผลการพัฒนาได้ชุดทดสอบ
ทีใ่ช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยการสกัดตัวอย่างด้วยน้ำยา หยดบนแผ่นทดสอบ และสังเกตผลที่เกิดขึ้นทันทดี้วยตาเปล่า 
สามารถตรวจพบสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ในปริมาณต่ำสุดประมาณ 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.05 %w/v) มีความน่าเช่ือถือ
ในระดับดีมาก (Kappa coefficient เท่ากับ 0.9) แม้ว่าอาจมีปฏิกิริยารบกวนจากสมุนไพรบางชนิด ผลการสำรวจการใช้งาน
ภาคสนามมีความพึงพอใจร้อยละ 96 แต่ยังต้องมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงในส่วนของความชัดเจนของการแปลผลตามข้อเสนอ 
แนะต่อไป ชุดทดสอบนี้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผลิต 
ภัณฑ์กัญชา เพื่อการดูแลตนเองและคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท่ีรับผิดชอบได้ 
คำสำคัญ : กัญชา, ชุดทดสอบ 

Abstract 

The permission of medical cannabis utilization under regulation requirement leads to the wildly 
spread of cannabis products, which some of them are counterfeit. For consumer protection, Regional 
Medical Sciences Center 1 Chiang Mai developed a cannabis test kit to use for testing active ingredients in 
the cannabis plant called cannabinoids in various products such as foods, medicines, and cosmetics.  
This test kit was created on the principle of color reaction used for the screening test in the laboratory. 
The suitable reagents and methods were adapted to shorten the process under-designed framework.  
The procedure for using the test kit was easy, convenient, and rapid. By extracting the sample with 
prepared reagent and dropping the extractive to the test pad, the result was observed visually in a few 
minutes. The limit of detection of this test kit was approximately 0.5 mg/mL (0.05 % w/v). The result for 
the strength of agreement was “very good” (Kappa coefficient = 0.9), although there were some doubtful 
results from some herbals. From satisfaction surveys in field trials, 96 percent of respondents were 
satisfied. The better clarity of result interpretation should be further studied. In conclusion, this test kit 
could be used by authorized agencies and any people for taking care of themselves and protecting 
anyone in their responsibilities. 
Keywords: cannabis, test kit 
Corresponding author: chaipat.t@dmsc.mail.go.th 
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คุณภาพยาเม็ดมีล็อกซีแคมที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐและจำหน่ายในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
Quality of meloxicam tablets used in public hospitals and sold in pharmacies located in

region 10th health provider   
ภณิดา รัตนานุกลู* ประคอง นิลวิเชียร กนกวรรณ มุจรินทร์ และจรยิา สุขผล 

Panida Rattananukul,* Prakong Ninwichian, Kanokwan Mudjarin, and Jariya Sukpol 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธาน ี

Regional Medical Sciences Center 10, Ubon Ratchathani 

บทคัดย่อ 
ยาเม็ดมีล็อกซีแคม (Meloxicam tablets) เป็นยาแก้อักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs)  ใช้บรรเทา

อาการอักเสบ บวม หรือปวดจากโรคไขข้อ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานข้อมูลผลวิเคราะห์ 
meloxicam tablets จากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 พบว่าผิดมาตรฐานการละลายตัวของยาถึงร้อยละ 21.4  
คุณภาพของยาถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการรักษา  ดังนั ้นในโครงการประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงเลือกศึกษายา meloxicam tablets จากโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศ จำนวน 
19 ตัวอย่าง และเนื่องจากไม่เคยมีข้อมูลคุณภาพยา  meloxicam tablets ในร้านขายยาที่อาจมีสภาวะการเก็บยาแตกต่าง
จากโรงพยาบาลรัฐ จึงได้เพิ ่มการศึกษาในร้านขายยาประเภท ข.ย.1 ในเขตสุขภาพที ่ 10 จำนวน 29 ตัวอย่างควบคู่ 
ไปด้วย รวมทั้งสิ้น 48 ตัวอย่าง จำแนกเป็นผู้ผลิตในประเทศ 5 ราย 10 เลขทะเบียน 25 รุ่นการผลิต ผู้ผลิตต่างประเทศ 2 ราย 
4 เลขทะเบียน 13 รุ ่นการผลิต ทำการตรวจวิเคราะห์หัวข้อเอกลักษณ์  ปริมาณตัวยาสำคัญ ปริมาณสารสลายตัว 
ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย และการละลายตัวของยาตามมาตรฐาน USP 43, 2020 พบว่าผ่านมาตรฐานทุก
ตัวอย่าง สรุปผลจากการศึกษานี้ได้ว่า meloxicam tablets ที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐและจำหน่ายในร้านขายยาประเภท ข.ย.1 
ในเขตสุขภาพที่ 10 มีคุณภาพ แต่เนื่องจากเป็นยาที่เคยพบเป็นปัญหา จึงควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
คำสำคัญ: ยาเม็ดมีล็อกซีแคม, คุณภาพยา, ร้านขายยา 

Abstract 
Meloxicam is non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) use to relieve inflammation, swelling 

or pain from arthritis. The Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences has analyzed 
meloxicam tablets from public hospitals in 2008 and reported that 21.4 percent of meloxicam tablets 
samples did not meet the requirement on the topic of dissolution.  The quality of the drug is crucial for 
patient effective treatment. Therefore, the Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani has 
participated in the drug quality assurance project in 2020 which aimed to study the quality of 19 samples 
meloxicam tablets from public hospitals. Furthermore, since the storage conditions of meloxicam tablets 
in pharmacies may differ from the public hospitals, the project also extended to cover 29 meloxicam tablets 
samples collected from pharmacies located in Region 10th Health provider in order to obtain drug quality 
data.  A total of 48 samples were collected from 5 local manufacturers, 10 registration numbers, and 
25 lot numbers and 2 foreign manufacturers, 4 registration numbers, and 13 lot numbers. The samples were 
evaluated for identification, assay, impurity, content uniformity and dissolution according to the 
specification of the USP 43, 2020. The results showed that all samples of meloxicam tablets available in 
public hospitals and pharmacies complied with the USP standards. However, for consumer protection 
aspect, a survey for the quality of meloxicam tablets should further continue to ensure the quality of 
meloxicam tablets. 
Keywords: meloxicam tablets, drug quality, pharmacies 
Corresponding author: panida.r@dmsc.mail.go.th 
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uality of meloxicam tablets used in public hospitals and sold in pharmacies located in

ภณิดา รัตนานุกลู ประคอง นิลวิเชียร กนกวรรณ มุจรินทร์ และจรยิา สุขผล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
ยาเม็ดมีล็อกซีแคม เป็นยาแก้อักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด ( ใช้บรรเทา

อาการอักเสบ บวม หรือปวดจากโรคไขข้อ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานข้อมูลผลวิเคราะห์
จากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 พบว่าผิดมาตรฐานการละลายตัวของยาถึงร้อยละ 21.4

คุณภาพของยาถือเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการรักษา ดังนั ้นในโครงการประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงเลือกศึกษายา จากโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศ จำนวน
19 ตัวอย่าง และเนื่องจากไม่เคยมีข้อมูลคุณภาพยา ในร้านขายยาที่อาจมีสภาวะการเก็บยาแตกต่าง
จากโรงพยาบาลรัฐ จึงได้เพิ ่มการศึกษาในร้านขายยาประเภท ข.ย.1 ในเขตสุขภาพที ่ 10 จำนวน 29 ตัวอย่างควบคู่
ไปด้วย รวมทั้งสิ้น 48 ตัวอย่าง จำแนกเป็นผู้ผลิตในประเทศ ราย เลขทะเบียน รุ่นการผลิต ผู้ผลิตต่างประเทศ ราย 

เลขทะเบียน รุ ่นการผลิต ทำการตรวจวิเคราะห์หัวข้อเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ ปริมาณสารสลายตัว
ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย และการละลายตัวของยาตามมาตรฐาน 43 2020 พบว่าผ่านมาตรฐานทุก
ตัวอย่าง สรุปผลจากการศึกษานี้ได้ว่า ที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐและจำหน่ายในร้านขายยาประเภท ข.ย.1
ในเขตสุขภาพที่ 10 มีคุณภาพ แต่เนื่องจากเป็นยาที่เคยพบเป็นปัญหา จึงควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คำสำคัญ ยาเม็ดมีล็อกซีแคม คุณภาพยา ร้านขายยา
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การสร้างแอพพลิเคช่ันเผยแพร่ข้อมูลผลการวัดค่าสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ 
สำหรับประชาชน 

Creating application to publish electromagnetic field measurement results data from mobile phone 
basestation for the public 

อริณญา  พงศธรพิศุทธิ์* อภิชนันท์  คงธนะ 
Arinya  Pongsathornpisuth*, Apichanan  Kongthana 
สำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Radiation and Medical Devices, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562-2563 ได้สำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 
50 เขต อำเภอเมืองในเขตปริมณฑล 5 จังหวัดและอำเภอเมืองจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด จำนวนสถานีฐานที่สำรวจ  
2,217 สถานี โดยค่าสนามแม่เหล ็กไฟฟ้าที ่ว ัดได้ม ีค ่าต ่ำกว ่าเกณฑ์มาตราฐาน ( International Commission on  
Non-Ionizing Radiation Protection : ICNIRP) ทางผ ู ้สำรวจจ ึงต ้องการเผยแพร ่ข ้อม ูลให ้ประชาชนรับทราบโดย 
สร้างแอพพลิเคชั่น เพื่อให้นำไปใช้ในการเฝ้าระวังและใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการ การดำเนินงานได้เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถ
ออกแบบและสร้างได้อย่างเหมาะสมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย (android) คือ App Inventor II และโทรศัพท์ยี ่ห้อ 
Huawei รุ่น P30 Lite ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 9.0 ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่วัดได้สูงสุดในเขตกรุงเทพ ส่วนข้อมูลปริมณฑล ส่วนข้อมูลภาคกลาง และส่วนสุดท้ายเป็นกราฟเปรียบเทียบ  
ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดได้กับค่ามาตรฐาน ในอนาคตถ้ามีการสำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ซึ่งประชาชนจะได้ทราบข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์ในเขตเมืองทั่วประเทศ 
คำสำคัญ: EMF, แอพพลิเคช่ัน, ICNIRP 

Abstract 
The Bureau of Radiation and Medical Devices received a complaint about the electromagnetic field 

(EMF) from mobile phone base station, which during the fiscal year of  2019-2020, we surveyed EMF from 
mobile phone base station in 50 sub-districts of Bangkok, Muang districts of 5 provinces of a metropolitan 
area and Muang districts of 16 provinces of Central region, a total number of base stations surveyed  
2,217 stations. The measured EMF value is lower than the international standard. (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection: ICNIRP). Therefore, the surveyors deem that information should be 
disseminated to the public by creating an application. They can use in monitoring and for academic 
information. The operation has chosen the program computer that designed and developed appropriately 
on the Android operating system, App Inventor II and Huawei mobile phone model P30 Lite, Android 9.0 
operating system. The development consists of 4 parts, namely the EMF value data from the mobile phone 
base station, the highest measured in Bangkok, the data section in the metropolitan area, and the data in 
the Central region. In the future, if the EMF is surveyed in the Northern, Eastern, Western and Southern 
regions, we will keep improving this application for disseminated EMF and meet the Thailand 4.0 policy so 
the public will be to getting EMF data from a base station in the city nationwide. 
Keywords: EMF, application, ICNIRP 
Corresponding author: arinya.p@dmsc.mail.go.th

O2-5 การสร้างแอพพลิเคช่ันเผยแพร่ข้อมูลผลการวัดค่าสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ 
สำหรับประชาชน 

อริณญา  พงศธรพิศุทธิ์ อภิชนันท์  คงธนะ

สำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 2563 ได้สำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
50 เขต อำเภอเมืองในเขตปริมณฑล 5 จังหวัดและอำเภอเมืองจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด จำนวนสถานีฐานที่สำรวจ
2 21 สถานี โดยค่าสนามแม่เหล ็กไฟฟ้าที ่ว ัดได้ม ีค ่าต ่ำกว ่าเกณฑ์มาตราฐาน (

ทางผ ู ้สำรวจจ ึงต ้องการเผยแพร ่ข ้อม ูลให ้ประชาชนรับทราบโดย
สร้างแอพพลิเคชั่น เพื่อให้นำไปใช้ในการเฝ้าระวังและใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการ การดำเนินงานได้เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถ
ออกแบบและสร้างได้อย่างเหมาะสมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ( คือ และโทรศัพท์ยี ่ห้อ

รุ่น 30 ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 9.0 ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่วัดได้สูงสุดในเขตกรุงเทพ ส่วนข้อมูลปริมณฑล ส่วนข้อมูลภาคกลาง และส่วนสุดท้ายเป็นกราฟเปรียบเทียบ
ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดได้กับค่ามาตรฐาน ในอนาคตถ้ามีการสำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จะปรับปรุงแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งประชาชนจะได้ทราบข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์ในเขตเมืองทั่วประเทศ
คำสำคัญ แอพพลิเคช่ัน
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การศึกษาอัตราปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ 
The study of incident air kerma rate from diagnostic radiography with cardiac catheterization machines 

อานนท์ ศรีสุข* ยุทธพร เลี่ยมแก้ว ชัยยุทธ นทีธร 
Arnon Srisook*, Yuttaporn Leamkaew, Chaiyut Natheetorn 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธาน ี
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจให้ผลความถูกต้องและแม่นยำสูง  

แต่การถ่ายภาพรังสีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเฉพาะภาพรังสีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยเท่านั้น โดยอาจขาดการบันทึกข้อมูลการใช้ปริมาณ
รังสีแก่ผู้ป่วย ทำให้มีโอกาสท่ีผู้ป่วยจะได้รับความเสี่ยงจากผลการได้รับรังสี การวัดค่าอัตราปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์จึง 
มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วย ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล จึงทำการศึกษา 
อัตราปริมาณรังสีโดยใช้แฟนทอมท่ีมีความหนา 20 เซนติเมตร เทียบเท่าผู้ป่วย ทำการทดสอบจากห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 
รังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจของโรงพยาบาล จำนวน 6 เครื่อง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอดเอกซเรย์ใต้เตียง จำนวน 6 เครื่อง มีค่าอยู่
ในช่วง 3.33 ถึง 24.45 mGy/min โดยมีค่าเฉลี่ย 8.72 และค่ามัธยฐาน 4.76 เม่ือวัดค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอด
เอกซเรย์ด้านข้างเตียง จำนวน 5 เครื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 4.92 ถึง 19.26 mGy/min โดยมีค่าเฉลี่ย 8.93 และค่ามัธยฐาน 7.08 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าอัตราปริมาณรังสีของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเม่ือเทียบกับค่ามาตรฐาน  
FDA 21 CFR 1020.32 
คำสำคัญ: เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ, อัตราปริมาณรังสี 

Abstract 

Nowadays, the diagnosis of vascular diseases with cardiac catheterization machines provides the 
accuracy and precision results.  However, the radiography operator may only determine the radiographs 
for diagnostic use but lack of radiation dose usage recording. Hence, the patient may be at risk from the 
effects of radiation exposure. Radiation incident air kerma rate measurements of an X-ray machine are 
necessary to verify the radiation doses used to the patient according to the international standards. 
Therefore, the radiation incident air kerma rate was studied using the phantom with a thickness of  
20 centimeters equivalent to patients. The study was conducted in the hospital's diagnostic radiology 
laboratory using the diagnostic radiography with 6 units of cardiac catheterization machines in 3 provinces: 
Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, and Phuket. The radiation incident air kerma rates found from the 
arrangements of 6 X-ray tubes under the bed were between 3.33 and 24.45 mGy/min (average 8.72 and 
median 4.76) while the 5 X-ray tubes lateral of the bed were between 4.92 and 19.26 mGy/min (average 
8.93, median 7.08). In conclusion, the radiation incident air kerma rates found in the target hospitals were 
in the normal criteria compared to the FDA 21 CFR 1020.32 standard. 
Keywords: cardiac catheterization machine, Incident air kerma rate 
Corresponding Author: arnon.s@dmsc.mail.go.th   

O2-6 การศึกษาอัตราปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเคร่ืองเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ
dy of incident air kerma rate from diagnostic radiography with cardiac catheterization m

อานนท์ ศรีสุข ยุทธพร เลี่ยมแก้ว ชัยยุทธ นทีธร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจให้ผลความถูกต้องและแม่นยำสูง

แต่การถ่ายภาพรังสีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเฉพาะภาพรังสีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยเท่านั้น โดยอาจขาดการบันทึกข้อมูลการใช้ปริมาณ
รังสีแก่ผู้ป่วย ทำให้มีโอกาสท่ีผู้ป่วยจะได้รับความเสี่ยงจากผลการได้รับรังสี การวัดค่าอัตราปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์จึง
มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วย ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล จึงทำการศึกษา
อัตราปริมาณรังสีโดยใช้แฟนทอมท่ีมีความหนา 20 เซนติเมตร เทียบเท่าผู้ป่วย ทำการทดสอบจากห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจของโรงพยาบาล จำนวน 6 เครื่อง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอดเอกซเรย์ใต้เตียง จำนวน 6 เครื่อง มีค่าอยู่
ในช่วง 3.33 ถึง 24.45 โดยมีค่าเฉลี่ย 8.72 และค่ามัธยฐาน 4.76 เม่ือวัดค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอด
เอกซเรย์ด้านข้างเตียง จำนวน เครื่อง มีค่าอยู่ในช่วง ถึง โดยมีค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐาน
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าอัตราปริมาณรังสีของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเม่ือเทียบกับค่ามาตรฐาน

คำสำคัญ: เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ อัตราปริมาณรังสี
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การพัฒนาวิธี pseudovirion-based neutralization assay  
เพ่ือตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

Development of the pseudovirion-based neutralization assay  
for determination of antibody titer to HPV vaccine 

พยอม เอกศิริ* ณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ วิภาวี วงศ์ชนะ สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สุภาพร ภูมิอมร 
Payom Agsiri*, Natthakarn Mingngamsup, Wipawee Wongchanar, Sakalin Trisiriwanich, Supaporn Phumiamorn 

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
Human papillomavirus (HPV) เป็นไวรัสที่มีการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากสุด สามารถป้องกันได้ด้วยการ

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีความสำคัญจัดอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อฉีดให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
ประเทศไทยจะผลิตวัคซีนชนิดน้ีข้ึนเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประชากรไทย การศึกษาครั้งน้ี
มีจุดประสงค์เพื ่อพัฒนาวิธี pseudovirion-based neutralization assay ใช้ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ซีรั่มหนูถีบจักรที่ถูกฉีดด้วย HPV แอนติเจนสายพันธุ์ 16, 18, 33 และ 45 แล้วนำมาทดสอบกับ 
HPV pseudovirions ที่มี reporter gene เป็น green fluorescent protein ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจำเพาะของซีรั่ม
กับ HPV ในแต่ละสายพันธุ์ที ่ทดสอบโดยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (R>0.98) ค่าเปอร์เซ็นต์การคืนกลับ (%recovery)  
อยู่ในช่วงร้อยละ 70-130 และค่าเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธ์ิความผันแปร (%CV) น้อยกว่าร้อยละ 20 บ่งช้ีได้ว่าวิธีมีความถูกต้อง
และความเที่ยง จึงได้เปรียบเทียบการหาปริมาณแอนติบอดีต่อสายพันธ์ุ 16 และ 18 ในซีรั่มหนูกับแอนติบอดีมาตรฐานในซีรั่ม
คนท่ีสายพันธ์ุเดียวกัน พบว่ามีความสอดคล้องกัน สรุปได้ว่าวิธีน้ีสามารถนำมาใช้เป็นวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนจาก
ซีรั่มคนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกของวัคซีนต่อไป 
คำสำคัญ: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, HPV, แอนตบิอดี, pseudovirion, fluorospot 

Abstract 
Human papillomavirus (HPV) is the most common virus of sexually transmitted infection which can 

be prevented by vaccination. The HPV vaccine is important in the immunization program for puberty 
women. Thailand will produce this vaccine in 2022. It is required to conduct a clinical study in the Thai 
population. The purpose of this study was to develop the pseudovirion-based neutralization assay using 
serum from mice injected with HPV antigens of 16, 18, 33, and 45 strains and tested with HPV pseudovirions 
with reporter gene as a green fluorescent protein for determination of antibody titer to the HPV vaccine.  
It was found that serum specificity with HPV in each strain tested by a linear relationship (R>0.98),  
the percentage of recovery ranged from 70 to 130, the percentage coefficient of variation was less than 
20%, indicating that the method was accurate and reliable. Therefore, the determination of antibodies to 
the 16 and 18 strains in mice serum was compared with human standard antibodies serum of the same 
strain. The results showed comparability of both serums. Therefore, this method can be used to determine 
the efficacy of the HPV vaccine by testing human antibody titer which will be useful for further clinical 
studies of vaccines. 
Keywords: human papillomavirus vaccine, HPV, antibody, pseudovirion, fluorospot 
Corresponding author: payom.a@dmsc.mail.go.th

O2-7 การพัฒนาวิธี pseudovirion-based neutralization assay 
เพ่ือตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

พยอม เอกศิริ ณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ วิภาวี วงศ์ชนะ สกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สุภาพร ภูมิอมร

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เป็นไวรัสที่มีการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากสุด สามารถป้องกันได้ด้วยการ

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีความสำคัญจัดอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อฉีดให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์
ประเทศไทยจะผลิตวัคซีนชนิดน้ีข้ึนเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประชากรไทย การศึกษาครั้งน้ี
มีจุดประสงค์เพื ่อพัฒนาวิธี ใช้ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ซีรั่มหนูถีบจักรที่ถูกฉีดด้วย แอนติเจนสายพันธุ์ 16 18 33 และ 45 แล้วนำมาทดสอบกับ 

ที่มี เป็น ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจำเพาะของซีรั่ม
กับ ในแต่ละสายพันธุ์ที ่ทดสอบโดยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ( 0.98) ค่าเปอร์เซ็นต์การคืนกลับ (%
อยู่ในช่วงร้อยละ 70 130 และค่าเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธ์ิความผันแปร (% น้อยกว่าร้อยละ 20 บ่งช้ีได้ว่าวิธีมีความถูกต้อง
และความเที่ยง จึงได้เปรียบเทียบการหาปริมาณแอนติบอดีต่อสายพันธ์ุ 16 และ 18 ในซีรั่มหนูกับแอนติบอดีมาตรฐานในซีรั่ม
คนท่ีสายพันธ์ุเดียวกัน พบว่ามีความสอดคล้องกัน สรุปได้ว่าวิธีน้ีสามารถนำมาใช้เป็นวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนจาก
ซรีั่มคนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกของวัคซีนต่อไป
คำสำคัญ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แอนตบิอดี
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การผลิตและสอบเทียบค่าความแรงของแอนติบอดีซีร่ัมต่อเชื้อไอกรนชนิดไร้เซลล์ผงแห้ง 
เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ 

Establishment and potency calibration of freeze-dried anti-acellular pertussis serum 
for using as the national reference standard 

กนกพร ฤทธิธรรม* อภิชัย ศุภสารสาทร สุภาภรณ์ ชุมพล อัศจรรย ์อาเมน วิริยามาตย์ เจริญคณุธรรม และคณะ 
Kanokphon Ritthitham*, Apichai Supasarnsathon, Supaporn Chumpol, Assajun Amen, Wereyamarst Jaroenkunathum, et al. 

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ (acellular pertussis; aP) 

ที่ผลิตภายในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการตรวจความแรงให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของวัคซีน  ในการตรวจสอบความแรง
จำเป็นต้องใช้แอนติบอดีมาตรฐานอ้างอิงองค์การอนามัยโลก ซึ ่งต ้องนำเข้าจาก National Institute for Biological 

Standards and Control (NIBSC) และมีราคาแพง  สถาบันชีววัตถุและผู้ผลิตจึงได้ร่วมมือผลิตซีรั่มชนิดผงแห้งที่มีแอนติบอดี
ต่อ Pertussis toxin (PT) และ Filamentous haemagglutinin (FHA) ของเชื ้อไอกรน และสอบเทียบค่าแอนติบอดีกับ 

องค์การอนามัยโลก เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ  การผลิตซีรั่มชนิดผงแห้งเริ่มจากการฉีดวัคซีน aP ในหนูถีบ
จักร แล้วนำซีรั่มมาทำให้แห้ง ตามสภาวะการทำแห้งแบบเยือกแข็งที่ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้ว และประเมินประสิทธิภาพ
การทำแห้ง จากนั้นตรวจสอบคุณภาพซีรั่มผงแห้ง แล้วทำการสอบเทียบและกำหนดค่าแอนติบอดี ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ซีรั่มผงแห้งผ่านเกณฑ์ในการทดสอบลักษณะกายภาพ  น้ำหนัก  ความชื้น  ความเป็นกรด-ด่าง  การละลาย และผลการสอบ
เทียบ Anti-PT และ Anti-FHA titer มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.26±1.67 และ 41.76±3.41IU ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งได้
ประกาศค่านำมาใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ ในการวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่ประชาชน 
คำสำคัญ: แอนติบอดีต่อเช้ือไอกรนชนดิไร้เซลล์, การทำแห้ง 

Abstract 
Whooping cough is an infectious disease of the respiratory system.  Currently, acellular pertussis 

(aP) vaccine is locally produced in Thailand which must be tested for potency to meet the requirements 
of the vaccine. The potency assay requires WHO antibody reference standard which is expensive and must 
be imported from National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC). The Institute of Biological 
Products and manufacturer have collaborated to produce freeze-dried serum containing anti-pertussis toxin 
(PT) and anti-filamentous haemagglutinin (FHA) and calibrate antibody titer against WHO standard for use 
as the national reference standard. To produce the freeze-dried serum, mice were immunized with aP 
vaccine, then pool serum was obtained and following by freeze-dried using pre-determined optimal 
conditions. The drying efficiency was evaluated. The freeze-dried antiserum quality was checked and 
calibrated to establish the antibody titer. The results met the acceptance criteria for physical appearance, 
weight, moisture, pH, and reconstitution. The antibody titer of anti-PT and anti-FHA were 24.26±1.67 and 
41.76±3.41 IU/mL, respectively. These values were announced for freeze-dried anti-aP serum to be used as 
the national reference standard for potency assay of aP vaccine to control the quality and efficacy of 
vaccine for the public.  
Keywords: acellular pertussis anti-serum, freeze-drying 
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O2-8 การผลิตและสอบเทียบค่าความแรงของแอนติบอดีซีร่ัมต่อเชื้อไอกรนชนิดไร้เซลล์ผงแห้ง
เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ

กนกพร ฤทธิธรรม อภิชัย ศุภสารสาทร สุภาภรณ์ ชุมพล อัศจรรย ์อาเมน วิริยามาตย์ เจริญคณุธรรม และคณะ

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์

ที่ผลิตภายในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการตรวจความแรงให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของวัคซีน ในการตรวจสอบความแรง
จำเป็นต้องใช้แอนติบอดีมาตรฐานอ้างอิงองค์การอนามัยโลก ซึ ่งต ้องนำเข้าจาก

และมีราคาแพง สถาบันชีววัตถุและผู้ผลิตจึงได้ร่วมมือผลิตซีรั่มชนิดผงแห้งที่มีแอนติบอดี
ต่อ และ ของเชื ้อไอกรน และสอบเทียบค่าแอนติบอดีกับ
องค์การอนามัยโลก เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ การผลิตซีรั่มชนิดผงแห้งเริ่มจากการฉีดวัคซีน ในหนูถีบ
จักร แล้วนำซีรั่มมาทำให้แห้ง ตามสภาวะการทำแห้งแบบเยือกแข็งที่ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้ว และประเมินประสิทธิภาพ
การทำแห้ง จากนั้นตรวจสอบคุณภาพซีรั่มผงแห้ง แล้วทำการสอบเทียบและกำหนดค่าแอนติบอดี ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ซีรั่มผงแห้งผ่านเกณฑ์ในการทดสอบลักษณะกายภาพ น้ำหนัก ความชื้น ความเป็นกรด ด่าง การละลาย และผลการสอบ
เทียบ และ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.26 1.67 และ 41.76 3.41 ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ ่งได้
ประกาศค่านำมาใช้เป็นสารมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ ในการวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู่ประชาชน
คำสำคัญ แอนติบอดีต่อเช้ือไอกรนชนดิไร้เซลล์ การทำแห้ง
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ผลของสารสกัดใบเชียงดาต่อการก่อผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ไกลเคชัน่เอ็นโปรดักส์
Effect of Gymnema inodorum leaf extract on formation of advanced glycation end-products 

จำรัส กาญจนไพบูลย์* นิธิดา พลโคตร สภัุชฌา พูนศรัทธา ศศิวรรณ ตันท้าว 
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บทคัดย่อ 

ไกลเคชั่น เป็นปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลรีดิวซ์กับโปรตีนที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการทำงานของเอนไซม์ และก่อผลิตภัณฑ์
แอดวานซ์ไกลเคช่ันเอ็นโปรดักส์ (AGEs) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ในขณะที่เชียงดาเป็นผักพ้ืนบ้าน
ที่พบมากในภาคเหนือของประเทศไทย มีรายงานการนำมาใช้เพื ่อรักษาเบาหวานแต่ยังไม่มีการแสดงผลต่อผลิตภัณฑ์ AGEs  

อย่างชัดเจน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบเชียงดาต่อการก่อผลิตภัณฑ์ AGEs ในสภาวะเหนี่ยวนำ
ปฏิกิริยาไกลเคช่ันด้วยโปรตีนอัลบูมินกับน้ำตาลกลูโคส (BSA-glucose assay) โดยทดสอบสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.16-100 µg/ml 

ระดับของผลิตภัณฑ์ AGEs ภายหลังการบ่มเป็นเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์ ถูกวัดด้วยการเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่จำเพาะต่อ AGEs 

ทีค่วามยาวคลื่นสำหรับกระตุ้นและคายแสง 360 และ 460 นาโนเมตร ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงประจุของ AGEs ถูกวิเคราะห์ด้วย
หลักการอิเล็กโตรโฟรีซีสที่ไม่ทำให้โปรตีนเสยีสภาพ (non-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis) พบว่าระดับ AGEs 

ในแต่ละระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แปรผันตามความเข้มข้นของสารสกัดใบเชียงดาที่เพิ่มขึ้น และ
ประจุลบที่เกิดจากการก่อตัวของผลิตภัณฑ์ AGEs ลดลง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบเชียงดาอาจทำหน้าที่ยับยั้งการกอ่ผลิตภัณฑ์ 
AGEs ซ่ึงส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานได้ 
คำสำคัญ: เชียงดา, ไกลเคช่ัน, เบาหวาน 

Abstract 

Glycation is a spontaneous non-enzymatic reaction between reducing sugars and proteins forming 
advanced glycation end-products (AGEs), which involves diabetes complications. Gymnema inodorum,  
an indigenous plant in Northern Thailand, has been reported for treatment in diabetic patients. However, its effect 
on glycation remained unclear. This study aimed to investigate the effect of G. inodorum leaf extract on AGEs 
formation using BSA-glucose assay. The extract was performed at concentrations of 0.16-100 µg/ml. The level of 
AGEs-related fluorescence after 1, 2, and 3 week incubation were measured at EX360/EM460 nm. Their charges 
were determined by non-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis. At all time-points, the AGEs were 
significantly decreased with the G. inodorum leaf extract in a concentration-dependent manner (p-value < 0.05). 
Moreover, the extract reduced negative charges usually accumulated by AGEs-formation. These results suggested 
that the G. inodorum leaf extract could inhibit the AGEs formation. Therefore, it might decrease or defer many 
complications from diabetic conditions. 
Keyword: Gymnema inodorum, glycation, diabetes mellitus 
Corresponding author: jamras.k@dmsc.mail.go.th 
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Gymnema inodorum

จำรัส กาญจนไพบูลย์ นิธิดา พลโคตร สภัุชฌา พูนศรัทธา ศศิวรรณ ตันท้าว
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บทคัดย่อ
ไกลเคชั่น เป็นปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลรีดิวซ์กับโปรตีนที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการทำงานของเอนไซม์ และก่อผลิตภัณฑ์

แอดวานซ์ไกลเคช่ันเอ็นโปรดักส์ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ในขณะที่เชียงดาเป็นผักพ้ืนบ้าน
ที่พบมากในภาคเหนือของประเทศไทย มีรายงานการนำมาใช้เพื ่อรักษาเบาหวานแต่ยังไม่มีการแสดงผลต่อผลิตภัณฑ์ 
อย่างชัดเจน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบเชียงดาต่อการก่อผลิตภัณฑ์ ในสภาวะเหนี่ยวนำ
ปฏิกิริยาไกลเคช่ันด้วยโปรตีนอัลบูมินกับน้ำตาลกลูโคส โดยทดสอบสารสกัดที่ความเข้มข้น
ระดับของผลิตภัณฑ์ ภายหลังการบ่มเป็นเวลา และ สัปดาห์ ถูกวัดด้วยการเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่จำเพาะต่อ
ทีค่วามยาวคลื่นสำหรับกระตุ้นและคายแสง และ นาโนเมตร ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงประจุของ ถูกวิเคราะห์ด้วย
หลักการอิเล็กโตรโฟรีซีสที่ไม่ทำให้โปรตีนเสยีสภาพ พบว่าระดับ 
ในแต่ละระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p แปรผันตามความเข้มข้นของสารสกัดใบเชียงดาที่เพิ่มขึ้น และ
ประจุลบที่เกิดจากการก่อตัวของผลิตภัณฑ์ ลดลง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบเชียงดาอาจทำหน้าที่ยับยั้งการกอ่ผลิตภัณฑ์ 

ซ่ึงส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานได้
คำสำคัญ เชียงดา, ไกลเคช่ัน, เบาหวาน
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ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในชว่งปี พ.ศ.
Health risk of lead exposures in century eggs from 2011-2019 

กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย* สายสมร พลพรม ทัศนีย์ เต็มด ี
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สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทคัดย่อ 
การปนเปื้อนตะกั่วในไข่เยี่ยวม้ามาจากวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต เช่น ไข่ วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยการ

ปนเปื้อนดังกล่าวปรากฎเป็นข่าวอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2554-2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้รวบรวม
ผลปริมาณตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าจากตัวอย่างวิเคราะห์ท่ีส่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนท้ังหมด 
308 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินการได้รับสัมผัสตะกั่วท่ีอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลท่ีได้พบ
ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของการปนเปื้อนตะกั่วเท่ากับ 1.44 และ 0.335 mg/kg ตามลำดับ การได้รับสัมผัสตะกั่วจากการบริโภค
ไข่เยี่ยวม้าของคนไทยคำนวณจากค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคของประชากรท้ังหมดและเฉพาะผู้ท่ีบริโภคอายุ 3 ปีขึ้นไป กับ
ค่ามัธยฐานได้เท่ากับ 0.00355 และ 0.251 µg/kg b.w./day ตามลำดับ และนำมาคำนวณ Margin of Exposure (MOE) 
โดยเทียบกับค่าท่ีต่ำกว่าค่าจำกัดความเชื่อมั่นของปริมาณท่ีเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบท่ี 10% (BMDL10) ของตะกั่ว ท่ีส่งผลต่อการ
เกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ใหญ่ คือ 0.63 µg/kg b.w./day กำหนดโดย European Food Safety Authority จะได้ MOE เท่ากับ 
188 และ 2.51 ตามลำดับ ซึ่งค่า MOE น้อยกว่า 100 แสดงถึงความเสี่ยงในการบริโภค ดังน้ันผู้บริโภคไข่เยี่ยวมา้เป็นประจำจงึ
มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษตะกั่วท่ีอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ 
คำสำคัญ: ตะกั่ว, การปนเปื้อน, ไข่เยีย่วม้า, ความเส่ียง 

Abstract 
Contamination of lead in century eggs comes from raw materials in manufacturing processes such 

as eggs, food additives and the environment. This contamination continuously appeared on the news 
from 2011-2019. Bureau of Quality and Safety of Food had aggregated the data of the amounts of lead in 
century eggs from the samples, which were sent by the government and private sectors in this period.  
A total of 308 samples had been used for analyzing and assessing the exposure of lead, which may affect 
consumers’ health. The mean and median of results were 1.44 and 0.335 mg/kg, respectively. Moreover, 
the means of century egg consumption per capita and eater above 3-year-old for Thai to the median of 
lead amounts for the entire period were observed. Consequently, lead exposures of century egg intake 
for Thai were 0.00355 and 0.251 µg/kg b.w./day, respectively. Then, the Margin of Exposures (MOE) was 
calculated and compared with the nephrotoxicity which affected the prevalence of chronic kidney 
disease BMDL10 in adults (0.63 µg/kg b.w./day) as specified by the European Food Safety Authority. MOEs 
from the studies were 188 and 2.51, respectively. Since MOE less than 100 indicates a risk in 
consumption, therefore people who regularly consume century eggs tend to be at risk of acquiring lead 
toxicants, which may cause chronic kidney disease.  
Keywords: lead, contamination, century eggs, risk 
Corresponding author: kanphirom.l@dmsc.mail.go.th 

O2-10 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสัมผัสตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าในชว่งปี พ.ศ. 2554-2562 
Health risk of lead exposures in century eggs from 2011-2019 

กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย* สายสมร พลพรม ทัศนีย์ เต็มดี
*

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนตะกั่วในไข่เยี่ยวม้ามาจากวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต เช่น ไข่ วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยการ

ปนเปื้อนดังกล่าวปรากฎเป็นข่าวอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2554 2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้รวบรวม
ผลปริมาณตะกั่วในไข่เยี่ยวม้าจากตัวอย่างวิเคราะห์ท่ีส่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนท้ังหมด
308 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินการได้รับสัมผัสตะกั่วท่ีอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลท่ีได้พบ
ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของการปนเปื้อนตะกั่วเท่ากับ 1.44 และ 0.335 ตามลำดับ การได้รับสัมผัสตะกั่วจากการบริโภค
ไข่เยี่ยวม้าของคนไทยคำนวณจากค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคของประชากรท้ังหมดและเฉพาะผู้ท่ีบริโภคอายุ ปีขึ้นไป กับ
ค่ามัธยฐานได้เท่ากับ . และ . . ./ ตามลำดับ และนำมาคำนวณ
โดยเทียบกับค่าท่ีต่ำกว่าค่าจำกัดความเชื่อมั่นของปริมาณท่ีเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบท่ี ของตะกั่ว ท่ีส่งผลต่อการ
เกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ใหญ่ คือ 0.63 . . กำหนดโดย จะได้ เท่ากับ 
188 และ 2.51 ตามลำดับ ซึ่งค่า น้อยกว่า 100 แสดงถึงความเสี่ยงในการบริโภค ดังน้ันผู้บริโภคไข่เยี่ยวมา้เป็นประจำจงึ
มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษตะกั่วท่ีอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้
คำสำคัญ: ตะกั่ว การปนเปื้อน ไข่เยีย่วม้า ความเส่ียง
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การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งโดย
Determination of pesticide residues in cereal grain and pulses by GC-MS/MS 

ธรณิศวร์ ไชยมงคล* วีรวุฒิ วิทยานันท์ 

Thoranit Chaimongkol*, Weerawut Wittayanan 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 

บทคัดย่อ 

ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ทั่วโลกนิยมบริโภค หากมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ จึงต้องพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช 122 สารพร้อมกันในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งได้ โดยทดสอบประสิทธิภาพวิธี QuEChERS สำหรับการเตรียมตัวอย่าง  
ใช้ acetonitrile สำหรับการสกัด ทำการ salting out ด้วย MgSO4 และ CH3COONa ลดปริมาตรสารสกัดที่ได้แล้วเปลี่ยนตัว
ทำละลายก่อนวิเคราะห์สารทั้งหมดด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ผลการทดสอบตัวอย่างข้าวและถั่วเหลืองที่เติมสารมาตรฐาน 

ที่ระดับ 0.05, 0.2 และ 1.25 mg/kg (n=8) พบค่าเฉลี่ยการคืนกลับอยู่ระหว่าง 74.3-119.8% และ RSDs น้อยกว่า 20% 
ขีดจำกัดการตรวจพบและขีดจำกัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเป็น 0.03 และ 0.05 mg/kg ตามลำดับ มีช่วงความเป็นเส้นตรง
ของการวิเคราะห์เป็น 0.05-2.5 mg/kg อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (r > 0.995) ผลการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดให้ค่า
สมเหตุสมผล ประเมินสมรรถนะของวิธีโดยจัดทำโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการและผลการเข้าร่วม PT  
เป็นที่น่าพอใจ ผลการวิจัยบ่งช้ีว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

ในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและตอบสนองกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
คำสำคัญ: สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ธัญพืช, ถัว่เมล็ดแห้ง, GC-MS/MS, QuEChERS  

Abstract 

Cereal grain and pulses are common foods consumed worldwide.  Pesticide residues found  

in agricultural products could adversely affect human health. A method for simultaneous determination 

of 122 pesticide residues in cereal grain and pulses should to be established and validated. The efficiency 

of QuEChERS for sample preparation was evaluated during method development step.The samples were 

initially extracted with acetonitrile and combined with a salting-out step by the mixture of MgSO4  

and CH3COONa. The final extract was concentrated and reconstituted with GC-amiable solvent. The target 

pesticides were detected by GC-MS/MS. Analysis of fortified rice and soybean samples were performed  

at three different levels ( 0.05, 0. 2 and 1.25 mg/ kg) .  Mean recoveries from eight replicates were in  

the range of 74.3-119.8% , with RSDs <  20% . The limit of detection and the limit of quantification were 

0.03 and 0.05 mg/ kg, respectively.  The method held excellent linear working range of 0.05-2.5 mg/ kg  
(r > 0.995). The estimation of measurment uncertainty gave reasonable values. The participation in PT and  

inter-laboratory comparison program showed the satisfactory results. Based on our results, the developed 

method was successfully applied for the detection and quantification of pesticide residues in rice and 

cereal grains for health concerns and regulatory proposes. 
Keywords: pesticides, cereal grains, pulses, GC-MS/MS, QuEChERS  

Corresponding author: thoranit.c@dmsc.mail.go.th 

O2-11 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งโดย GC-MS/MS 
Determination of pesticide residues in cereal grain and pulses by GC-MS/MS

ธรณิศวร์ ไชยมงคล* วีรวุฒิ วิทยานันท์

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ทั่วโลกนิยมบริโภค หากมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างจะส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ จึงต้องพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช สารพร้อมกันในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งได้ โดยทดสอบประสิทธิภาพวิธี สำหรับการเตรียมตัวอย่าง
ใช้ สำหรับการสกัด ทำการ ด้วย และ ลดปริมาตรสารสกัดที่ได้แล้วเปลี่ยนตัว
ทำละลายก่อนวิเคราะห์สารทั้งหมดด้วยเคร่ือง ผลการทดสอบตัวอย่างข้าวและถั่วเหลืองที่เติมสารมาตรฐาน
ที่ระดับ และ n=8) พบค่าเฉลี่ยการคืนกลับอยู่ระหว่าง % และ น้อยกว่า % 
ขีดจำกัดการตรวจพบและขีดจำกัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเป็น และ ตามลำดับ มีช่วงความเป็นเส้นตรง
ของการวิเคราะห์เป็น อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ( ผลการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดให้ค่า
สมเหตุสมผล ประเมินสมรรถนะของวิธีโดยจัดทำโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการและผลการเข้าร่วม
เป็นที่น่าพอใจ ผลการวิจัยบ่งช้ีว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและตอบสนองกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามวัตถุประสงค์
คำสำคัญ: สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ธัญพืช ถัว่เมล็ดแห้ง
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“เพาเวอร์บอล” วิถีชีวิตใหม่ 
“Power ball” the new normal  

ณัฏฐนันท์ คูลิน* วิชิกรณ์ แสงสว่าง อภิรดี เทิดพุทธคุณ ภัสสรา นุ่มเอี่ยม สุกิจ วุฒิสลีานนท์ และคณะ 
Nathanan Kulin*, Wichigorn Sangsawang, Apiradee Terdputtakun, Phadsara Numaiem, Sukit Wutthisilanon, et al. 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบนั ทำให้มีความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์มาก

ข้ึน ช่วยลดการรวมตัวของคนในท่ีสาธารณะและลดโอกาสแพร่กระจายเช้ือ แต่อย่างไรก็ตามอาหารที่ได้รับความนิยมส่วนมาก
มักเป็นอาหารจานด่วนที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจงึได้
ศ ึกษาและพ ัฒนาส ูตรผลิ ตภ ัณฑ ์ เพ ื ่อส ุขภาพขนมขบเค ี ้ยว “Power ball” โดยศ ึกษาชน ิดว ัตถ ุด ิบธรรมชาติ  

ที ่เหมาะสมต่อการให้ความหวานได้แก่ อินทผาลัม และกล้วยตาก จำนวน 3 สูตร และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ  

ของผลิตภัณฑ์ จากนั้นประเมินคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของอาหาร พบว่าทุกสูตรมีคะแนนรวมความพึงพอใจในด้านสี กลิ่น 
ความหวาน และเนื้อสัมผัส มากกว่า 6 ซึ่งสัมพันธ์กับความชอบของผู้บริโภค และสูตรที่มีอินทผาลัมผสมกับกล้วยตากได้
คะแนนรวมสูงสุด เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC พบว่า ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 20 กรัม มีค่าพลังงาน 
81 Kcal ไขมัน 2.6 กรัม น้ำตาล 8.2 กรัม โซเดียม 2 มิลลิกรัม และไม่พบโคเลสเตอรอล ผู้บริโภคจึงได้รับพลังงาน ไขมัน 
น้ำตาล และโซเดียมในปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับ Thai Recommended Dietary Intake (Thai RDI) ดังนั้น “Power ball” 
สูตรนี้จึงเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ที่มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในที่อยู่อาศัยมากข้ึน 
คำสำคัญ: เพาเวอร์บอล, วิถีชีวิตใหม่, Thai RDI 

Abstract 
The current COVID-19 pandemic is accelerating an expansion of online food delivery towards 

consumers which reduce the gathering of people in public places. However, fast food  is the most popular 
food ordered online which related to chronic non-communicable diseases (NCDs). Therefore, Bureau of 
Quality and Safety of Food conducted the study and developed a healthy snack product called “Power 
ball”. Suitable type of natural ingredient used as sweetener, namely, date palm and dried banana, was 
studied in 3 recipes. Then the quality of food texture was evaluated for consumer preference and found 
that all recipes were satisfied with the score of colors, scents, sweetness and textures more than 6.  
The recipe contained the combination of date palm and dried banana was voted to the most recognition. 
Based on AOAC method, nutritional value was investigated, having energy 81 Kcal, fat 2.6 g, sugar 8.2 g, 
sodium 2 mg and no cholesterol in 20 g/piece. The intake of energy, fat, sugar and sodium was low when 
comparing with Thai Recommended Dietary Intake Thai Recommended Dietary Intake (Thai RDI). Therefore, 
the recipe of this “Power ball” will be a prototype that can be publicized towards customers and is suitable 
for the new normal lifestyle. 
Keywords: power ball, the new normal, Thai RDI 
Corresponding author: nathanan.k@dmsc.mail.go.th

O2-12 “เพาเวอร์บอล” วิถีชีวิตใหม่
“Power ball” the new normal 

ณัฏฐนันท์ คูลิน วิชิกรณ์ แสงสว่าง อภิรดี เทิดพุทธคุณ ภัสสรา นุ่มเอี่ยม สุกิจ วุฒิสลีานนท์ และคณะ

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบนั ทำให้มีความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์มาก

ข้ึน ช่วยลดการรวมตัวของคนในท่ีสาธารณะและลดโอกาสแพร่กระจายเช้ือ แต่อย่างไรก็ตามอาหารที่ได้รับความนิยมส่วนมาก
มักเป็นอาหารจานด่วนที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจงึได้
ศ ึกษาและพ ัฒนาส ูตรผลิ ตภ ัณฑ ์ เพ ื ่อส ุขภาพขนมขบเค ี ้ยว “ โดยศ ึกษาชน ิดว ัตถ ุด ิบธรรมชาติ
ที ่เหมาะสมต่อการให้ความหวานได้แก่ อินทผาลัม และกล้วยตาก จำนวน 3 สูตร และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์ จากนั้นประเมินคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของอาหาร พบว่าทุกสูตรมีคะแนนรวมความพึงพอใจในด้านสี กลิ่น
ความหวาน และเนื้อสัมผัส มากกว่า 6 ซึ่งสัมพันธ์กับความชอบของผู้บริโภค และสูตรที่มีอินทผาลัมผสมกับกล้วยตากได้
คะแนนรวมสูงสุด เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่า ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 20 กรัม มีค่าพลังงาน
81 ไขมัน 2.6 กรัม น้ำตาล 8.2 กรัม โซเดียม 2 มิลลิกรัม และไม่พบโคเลสเตอรอล ผู้บริโภคจึงได้รับพลังงาน ไขมัน
น้ำตาล และโซเดียมในปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับ ดังนั้น “
สูตรนี้จึงเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ที่มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในที่อยู่อาศัยมากข้ึน
คำสำคัญ เพาเวอร์บอล วิถีชีวิตใหม่
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การพัฒนาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีทดสอบเอกลกัษณ์สารห้ามใช้เก้าชนิดในเคร่ืองสำอางด้วยยูพีแอลซี-ดีเอดี 
Development and validation of UPLC-DAD method for detection of  

nine prohibited substances in cosmetic products 

พงษ์ธร ทองบุญ* ปัตย์ ธาราไพศาล 
Pongtorn Thongboon*, Pat Tharapaisal 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้ในเคร่ืองสำอาง  9 ชนิด ตามแผนการตรวจเฝ้าระวังของประเทศ ได้แก่ 

hydroquinone, prednisolone, hydrocortisone base, betamethasone base, dexamethasone, triamcinolone 
acetonide, betamethasone-17-valerate, clobetasol propionate และ retinoic acid พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนเทคนิค 
thin layer chromatography โดยพัฒนาจากวิธีของ Waters Corporation ทั้งนี้สามารถตรวจแยกสารห้ามใช้ทั้ง 9 ชนิดได้
พร้อมกันด้วยเคร่ือง Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) ใช้ตัวตรวจวัดชนิด diode array ร่วมกับ 
mass spectrometer ใช้คอลัม น์  ACQUITY UPLC BEH C18 ขนาด 2.1  x 100 มิ ลลิ เมตร บ รรจุ อนุ ภ าคขนาด  
1.7 ไมโครเมตร อุณหภูมิของคอลัมน์ 60 องศาเซลเซียส ใช้สารละลายตัวพาประกอบด้วยสารละลาย 0.1% formic acid 
และ acetonitrile ในอัตราส่วนที่เปลี่ยนตามเวลา ที่อัตราการไหล 0.4 มิลลิลิตรต่อนาที และตรวจวัดด้วย เคร่ืองตรวจวัด 
ทีค่วามยาวคลื่น 290, 245 และ 354 นาโนเมตร ที่เวลาต่างๆ กัน พบว่าวิธีมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถแยกสารห้ามใช้
ทั้ง 9 ชนดิได้ภายในเวลา 17 นาท ีจากผลการศึกษาน้ีห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้เป็นแนวทางหรือนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่อง 
UPLC-DAD หรือ UPLC-DAD-MS ของหน่วยงาน 
คำสำคัญ: สารหา้มใช้, ไฮโดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก, สเตียรอยด์, ยูพีแอลซี 

Abstract 
The Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) method was developed and validated 

using a diode array detector and a mass spectrometer to detect nine prohibited substances in cosmetic 
products including hydroquinone, prednisolone, hydrocortisone base, betamethasone base, 
dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate, clobetasol propionate, and 
retinoic acid according to the national surveillance plan. The objective was to replace the thin layer 
chromatography with the method developed from the Waters Corporation method which able to 
separate simultaneously the nine prohibited substances in cosmetic products. The chromatographic 
conditions were ACQUITY UPLC BEH C18 2.1×100 mm, 1.7 µm column, column temperature at 60 degrees 
Celsius, the mixture of 0.1% formic acid in water and acetonitrile as a mobile phase with gradient mode, 
flow rate 0.4 ml/min, UV detector at 290, 245 and 354 nm with timetable mode. The selectivity and 
specificity of the method were accepted for the separation of nine prohibited substances within  
17 minutes. Other laboratories can use this method as the guideline or apply for the identification of 
prohibited substances in cosmetic products according to the available UPLC-DAD or UPLC-DAD-MS. 
Keywords: prohibited substances, hydroquinone, retinoic acid, steroid, UPLC 
Corresponding author: pongtorn.t@dmsc.mail.go.th

P2-2 การพัฒนาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีทดสอบเอกลกัษณ์สารห้ามใช้เก้าชนิดในเคร่ืองสำอางด้วยยูพีแอลซี-ดีเอดี 
Development and validation of UPLC-DAD method for detection of  

พงษ์ธร ทองบุญ ปัตย์ ธาราไพศาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
วิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้ในเคร่ืองสำอาง 9 ชนิด ตามแผนการตรวจเฝ้าระวังของประเทศ ได้แก่

17 และ พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนเทคนิค
โดยพัฒนาจากวิธีของ ทั้งนี้สามารถตรวจแยกสารห้ามใช้ทั้ง 9 ชนิดได้

พร้อมกันด้วยเคร่ือง ใช้ตัวตรวจวัดชนิด ร่วมกับ 
ใช้คอลัม น์ 18 ขนาด 2.1 100 มิลลิ เมตร บรรจุ อนุ ภ าคขนาด 

1.7 ไมโครเมตร อุณหภูมิของคอลัมน์ 60 องศาเซลเซียส ใช้สารละลายตัวพาประกอบด้วยสารละลาย 0.1%
และ ในอัตราส่วนที่เปลี่ยนตามเวลา ที่อัตราการไหล 0.4 มิลลิลิตรต่อนาที และตรวจวัดด้วย เคร่ืองตรวจวัด
ทีค่วามยาวคลื่น 290 245 และ 354 นาโนเมตร ที่เวลาต่างๆ กัน พบว่าวิธีมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถแยกสารห้ามใช้
ทั้ง 9 ชนดิได้ภายในเวลา 1 นาที จากผลการศึกษาน้ีห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้เป็นแนวทางหรือนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่อง

หรือ ของหน่วยงาน
คำสำคัญ สารหา้มใช้ ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก สเตียรอยด์ ยูพีแอลซี
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การพัฒนาเทคนิคการสกัดลูกเดือยเพ่ือผลิตเป็นเคร่ืองสำอาง 
Development of Job’s tears extraction technique for cosmetics production 

กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ* สรินยา จลุศรีไกวัล 
Kanyarat Chonlasit*, Sarinya Julsrigival 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ลูกเดือย เป็นพืชสมุนไพรที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf. ลูกเดือยมีฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส สามารถลดการสร้างเมลานินในผิวหนัง จึงเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนำไป
ผลิตเป็นเคร่ืองสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาเทคนิคการสกัดลูกเดือย เพื่อให้ได้สารสกัด  
ที่ยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงเพียงพอสำหรับการนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง เมื่อศึกษาการสกัด
ด้วยเทคนิค reflux สภาวะต่างๆ แล้ว พบว่าการ reflux ด้วย 95% ethanol เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง เป็นสภาวะและระยะเวลาที่
เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตในระดับสูง 6.7% ในขณะที่ยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดี และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณตัวอย่างและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว พบว่าการใช้ลูกเดือย 30 กรัม และ 95% เอธานอล 250 มิลลิลิตร  
มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สมุนไพรลูกเดือย โดยการพัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสารสกัดลูกเดือย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต
สารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเคร่ืองสำอางที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้เคร่ือง สำอางของไทย 
ที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
คำสำคัญ: ลูกเดือย, การสกัด, เครื่องสำอางผสมสมุนไพร 

Abstract 
Job’s tears is a herbal plant named Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf. It has antioxidant 

activity, tyrosinase inhibitory activity and the ability to reduce melanin production in the skin. Thus, it is a 
high potential herb for producing cosmetics. Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai developed 
the extraction technique to get the high efficiency extractive from Job’s tears. The various conditions of 
the reflux technique were studied. The results indicated that using of 95% ethanol for 3 hours via the 
reflux method was a suitable condition to give high yields of the extract (6.7%) with good antioxidant 
activity and tyrosinase inhibitory activity. By comparing the amount of solvent and sample used, it was 
found that 30 grams of Job’s tears and 250 ml. of 95% ethanol was the most worthwhile. Regional 
Medical Sciences Center 1 Chiang Mai will continuously study on value-added of Job’s tears by 
developing high-quality cosmetic products from this herb and transfer knowledge to entrepreneurs. 
Eventually, Thai herbal cosmetics would be promoted nationwide to the customer that would be the 
emergent way to strengthen the Thai economy. 
Keywords: Job’s tears, extraction, herbal cosmetics 
Corresponding author: kanyarat.c@dmsc.mail.go.th

P2-3 การพัฒนาเทคนิคการสกัดลูกเดือยเพ่ือผลิตเป็นเคร่ืองสำอาง 
ent of Job’s tears extraction technique for cosmetics produ

กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ* สรินยา จลุศรีไกวัล
Kanyarat Chonlasit*, Sarinya Julsrigival

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ลูกเดือย เป็นพืชสมุนไพรที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf. ลูกเดือยมีฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส สามารถลดการสร้างเมลานินในผิวหนัง จึงเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนำไป
ผลิตเป็นเคร่ืองสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาเทคนิคการสกัดลูกเดือย เพื่อให้ได้สารสกัด
ที่ยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงเพียงพอสำหรับการนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง เมื่อศึกษาการสกัด
ด้วยเทคนิค reflux สภาวะต่างๆ แล้ว พบว่าการ reflux ด้วย 95% ethanol เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง เป็นสภาวะและระยะเวลาที่
เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตในระดับสูง .7% ในขณะที่ยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดี และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณตัวอย่างและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว พบว่าการใช้ลูกเดือย 30 กรัม และ 95% เอธานอล 250 มิลลิลิตร 
มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สมุนไพรลูกเดือย โดยการพัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสารสกัดลูกเดือย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต
สารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเคร่ืองสำอางที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้เคร่ือง สำอางของไทย
ที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
คำสำคัญ ลูกเดือย, การสกัด, เครื่องสำอางผสมสมุนไพร

Job’s tears is a herbal plant named Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf. It has antioxidant
activity, tyrosinase inhibitory activity and the ability to reduce melanin production in the skin. Thus, it is a 
high potential herb for producing cosmetics. Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai developed 
the extraction technique to get the high efficiency extractive from Job’s tears. The various conditions of 
the reflux technique were studied. The results indicated that using of 95% ethanol for 3 hours via the 
reflux method was a suitable condition to give high yields of the extract (6.7%) with good antioxidant
activity and tyrosinase inhibitory activity. By comparing the amount of solvent and sample used, it was 
found that 30 grams of Job’s tears and 250 ml. of 95% ethanol was the most worthwhile. Regional
Medical Sciences Center 1 Chiang Mai will continuously study on value-added of Job’s tears by 
developing high-quality cosmetic products from this herb and transfer knowledge to entrepreneurs. 
Eventually, Thai herbal cosmetics would be promoted nationwide to the customer that would be the 
emergent way to strengthen the Thai economy.

Job’s tears, extraction, herbal cosmetics
kanyarat.c@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพด้านความปลอดภัยของเคร่ืองสำอางผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้าและขัดหน้าท่ีวางจำหนา่ยในประเทศไทย 
Safety quality of herbal cosmetics for face mask and face scrub marketed in Thailand 

สุดสวาท ศักดี* กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ ศุภกร จันทร์จอม 
Sudsawad sakdee*, Kanyarat Chonlasit, Supakorn Janjom 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการใช้เครื่องสำอางผสมจากสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างสูง เน่ืองจากความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเคร่ืองสำอางบางประเภท เช่น เครื่องสำอางสำหรับพอกหน้า  
ขัดหน้าซึ่งใช้งานกับผิวหน้าและมีระยะเวลาสัมผัสนานควรต้องได้รับความใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น  
ในช่วง ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ ได้ศึกษาความปลอดภัยของเครื่องสำอาง
ผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้า ขัดหน้า ท่ีวางจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 54 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 5 ชนิด 
ได้แก่ ฟักข้าว มะเขือเทศ มังคุด มะขาม และขมิ้นชัน ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และโลหะหนักตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และความเป็นกรดด่างตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ 30 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 55.6) ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุดของแต่ละหัวข้อ คือ ขมิ้นชันพบเชื้อจุลินทรีย์ร้อยละ 61.6  มังคุดพบโลหะหนัก
ร้อยละ 10.0  และมะขามพบความเป็นกรดด่างร้อยละ 72.7 ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับชนิด ส่วนท่ีใช้ และรูปแบบท่ีนำมาใช้ 
เช่น ขมิ้นชันใช้ส่วนเหง้าใต้ดินมีโอกาสการพบเช้ือจุลินทรีย์ สูง มะขามมีความเป็นกรดสูง ซึ่งต้องมีการศึกษาต่อไป  
ผลการศึกษาเบื้องต้นน้ี แสดงให้เห็นว่ายังมีเครื่องสำอางผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้า ขัดหน้า ท่ีมีความไม่ปลอดภัยวาง
จำหน่ายอยู่ ดังน้ันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา รวมท้ังผู้บริโภคควรได้รับข้อมูล
สำหรับการดูแลตนเอง ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย 
คำสำคัญ: เคร่ืองสำอางผสมสมุนไพร, คุณภาพด้านความปลอดภยั, พอกหนา้, ขัดหน้า 

Abstract 
Nowadays, herbal cosmetics are widely used due to the confidence in the efficiency and safety  

of natural products. However, some type of cosmetics such as cosmetics for face mask and face scrub 
which are applied on facial skin for a long duration should be examined for their safety and quality. From 
October 2018 to September 2019, Regional Medical Science Center 1 Chiang Mai had studied on safety 
and quality of herbal cosmetics for face masks and face scrub marketed in various regions of Thailand.  
54 samples consisting of 5 herbs including gac, tomato, mangosteen, tamarind, and turmeric were tested 
for microbial and, heavy metals contamination according to the requirement of Public Health Ministry 
announcement and pH according to Thai community products standards. The results showed that  
30 samples (55.6%) did not meet the criteria. The most substandard samples in each item were turmeric 
(microbial contamination 61.6%) mangosteen (heavy metal contamination 10.0%) and tamarind  
(pH 72.7%). The cause of failure may relate with type, part of herb and process used; such as high 
microbial content in turmeric’s rhizome, high acidity in tamarind, which should be further studied. 
Nevertheless, these results indicated that unsafe herbal cosmetics for face masks and face scrub were 
still available. Not only the responsible organization should take action for solving the problem, but also 
the consumer should have information for choosing safety products. 
Keywords: herbal cosmetic, safety quality, face mask, face scrub 
Corresponding author: sudsawad.s@dmsc.mail.go.th

P2-4 คุณภาพด้านความปลอดภัยของเคร่ืองสำอางผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้าและขัดหน้าท่ีวางจำหนา่ยในประเทศไทย 
Safety quality of herbal cosmetics for face mask and face scrub marketed in Thailand 

สุดสวาท ศักดี* กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ ศุภกร จันทร์จอม
Sudsawad sakdee*, Kanyarat Chonlasit, Supakorn Janjom

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการใช้เครื่องสำอางผสมจากสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างสูง เน่ืองจากความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเคร่ืองสำอางบางประเภท เช่น เครื่องสำอางสำหรับพอกหน้า 
ขัดหน้าซึ่งใช้งานกับผิวหน้าและมีระยะเวลาสัมผัสนานควรต้องได้รับความใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น 
ในช่วง ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ ได้ศึกษาความปลอดภัยของเครื่องสำอาง
ผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้า ขัดหน้า ท่ีวางจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 54 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 5 ชนิด 
ได้แก่ ฟักข้าว มะเขือเทศ มังคุด มะขาม และขมิ้นชัน ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และความเป็นกรดด่างตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ 30 ตัวอย่าง
ร้อยละ 55.6) ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุดของแต่ละหัวข้อ คือ ขมิ้นชันพบเชื้อจุลินทรีย์ร้อยละ 61.6 มังคุดพบโลหะหนัก
ร้อยละ 10.0 และมะขามพบความเป็นกรดด่างร้อยละ 72.7 ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับชนิด ส่วนท่ีใช้ และรูปแบบท่ีนำมาใช้
เช่น ขมิ้นชันใช้ส่วนเหง้าใต้ดินมีโอกาสการพบเช้ือจุลินทรีย์ สูง มะขามมีความเป็นกรดสูง ซึ่งต้องมีการศึกษาต่อไป
ผลการศึกษาเบื้องต้นน้ี แสดงให้เห็นว่ายังมีเครื่องสำอางผสมสมุนไพรสำหรับพอกหน้า ขัดหน้า ท่ีมีความไม่ปลอดภัยวาง
จำหน่ายอยู่ ดังน้ันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา รวมท้ังผู้บริโภคควรได้รับข้อมูล
สำหรับการดูแลตนเอง ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย
คำสำคัญ เคร่ืองสำอางผสมสมุนไพร, คุณภาพด้านความปลอดภยั, พอกหนา้, ขัดหน้า

Nowadays, herbal cosmetics are widely used due to the confidence in the efficiency and safety
of natural products. However, some type of cosmetics such as cosmetics for face mask and face scrub 
which are applied on facial skin for a long duration should be examined for their safety and quality. From 
October 2018 to September 2019, Regional Medical Science Center 1 Chiang Mai had studied on safety
and quality of herbal cosmetics for face masks and face scrub marketed in various regions of Thailand. 
54 samples consisting of 5 herbs including gac, tomato, mangosteen, tamarind, and turmeric were tested 
for microbial and, heavy metals contamination according to the requirement of Public Health Ministry
announcement and pH according to Thai community products standards. The results showed that 
30 samples (55.6%) did not meet the criteria. The most substandard samples in each item were turmeric
(microbial contamination 61.6%) mangosteen (heavy metal contamination 10.0%) and tamarind 
(pH 72.7%). The cause of failure may relate with type, part of herb and process used; such as high 
microbial content in turmeric’s rhizome, high acidity in tamarind, which should be further studied.
Nevertheless, these results indicated that unsafe herbal cosmetics for face masks and face scrub were 
still available. Not only the responsible organization should take action for solving the problem, but also
the consumer should have information for choosing safety products.

herbal cosmetic, safety quality, face mask, face scrub
sudsawad.s@dmsc.mail.go.th
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การพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพออนไลน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
Development of online quality document management ystem,  

Regional Medical Sciences Center 10, Ubon Ratchathani 

นิภาพร ทวีญาต ิ
Niphaporn Taweeyart 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

การจัดเก็บเอกสารคุณภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นการนำเอกสารที่เป็นกระดาษ
มาจัดเก็บในแฟ้มเอกสารซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทำให้พ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และการค้นหาใช้เวลานาน จึงได้พัฒนาระบบ
จัดการเอกสารคุณภาพแบบออนไลน์ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการเอกสารทั้งการจัดเก็บและการเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน โดยระบบนี้จะเก็บเอกสารไว้ใน
ฐานข้อมูล MySQL ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา PHP และมีการสำรองข้อมูลทุกเดือน เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย สามารถ
ใช้งานด้วยเว็บบราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในหรืออินทราเน็ต ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ และบุคลากร
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โปรแกรมสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูล รายงานบัญชีเอกสาร และค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น มีการ
กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุมเอกสาร และผู้ใช้งานทั่วไป จากการใช้ระบบจัดการเอกสาร
คุณภาพออนไลน์แทนระบบเดิม พบว่าปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ 85.71 ช่วยลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ: ระบบจัดการเอกสาร, เอกสารคุณภาพ, เอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 

Abstract 
The quality documents of Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani were of a 

paper format stored in file folders which increased every year. This meant there was not enough storage 
area and required long search times to retrieve information. Therefore the development of an online 
document management system using information technology is required in order to help manage within 
the agency to improve and enhance the document management system, both for storage and publishing 
the electronic documents. In this system, the quality documents will be stored in the MySQL database at 
the server and developed by PHP with monthly backups to prevent data loss. Use of the program would 
be with a web browser through a local network or intranet resulting in fast, on-demand access at any 
time. The program can be saved, edited, and make finding documents, reports, and information faster. 
Access is set to 3 levels: admin, document moderator, and general users. From using an online quality 
document management system instead of the old system, paper consumption and expenses decreased 
by 85.71%. It reduces paper wastage, costs, reduces time and space for document storage, and makes 
work more efficient.   
Keyword: document management system, quality documents, electronic documents 
Corresponding author: niphaporn.t@dmsc.mail.go.th 

P2-5 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพออนไลน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
Development of online quality document management ystem,  

นิภาพร ทวีญาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การจัดเก็บเอกสารคุณภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นการนำเอกสารที่เป็นกระดาษ

มาจัดเก็บในแฟ้มเอกสารซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทำให้พ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และการค้นหาใช้เวลานาน จึงได้พัฒนาระบบ
จัดการเอกสารคุณภาพแบบออนไลน์ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการเอกสารทั้งการจัดเก็บและการเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน โดยระบบนี้จะเก็บเอกสารไว้ใน
ฐานข้อมูล ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา และมีการสำรองข้อมูลทุกเดือน เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย สามารถ
ใช้งานด้วยเว็บบราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในหรืออินทราเน็ต ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ และบุคลากร
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โปรแกรมสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูล รายงานบัญชีเอกสาร และค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น มีการ
กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานเป็น 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุมเอกสาร และผู้ใช้งานทั่วไป จากการใช้ระบบจัดการเอกสาร
คุณภาพออนไลน์แทนระบบเดิม พบว่าปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ 85.71 ช่วยลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
คำสำคัญ ระบบจัดการเอกสาร เอกสารคุณภาพ เอกสารอิเล็กทรอนกิส์
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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อ
Efficacy development of culture media database system 

สุริยา สารีบตุร และ โชติวรรณ พรทุม 
Suriya Sarebut, and Chotiwan Ponthum 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani 

บทคัดย่อ 
การจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยามีความจำเป็นต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ   

ตรวจสอบได้และสะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ เพื่อลดการสูญเสียจากการเสื่อมสภาพและลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้ออาหาร
เลี้ยงเชื้อ โดยทั่วไปหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล ดังนั้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีจึงใช้โปรแกรมประยุกต์ 
Microsoft Access 2016 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเช้ือ 5 ด้าน คือ การจัดทำคุณลักษณะอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจรับอาหารเลี้ยงเชื้อ การเบิกจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ การควบคุมคุณภาพอาหา รเลี้ยงเชื้อตามระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 และสรุปรายงานด้วยการเช่ือมตอ่ข้อมูลผ่านระบบ Network ภายในหน่วยงาน โดยได้ทดลองเก็บข้อมูลตั้งแต่ 
1 สิงหาคม -31 ธันวาคม 2563 และนักวิเคราะห์ในงานจุลชีววิทยา จำนวน 4 คน ได้ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเช้ือ ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการพึ่งพาระบบ 2) ด้านความน่าเชื่อถือของระบบ และ 3) ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.75 (0.43), 4.87 (0.23) และ 4.71 (0.25) ตามลำดับ 
สรุปผลการพัฒนาครั้งนี้ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูล และลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดซื ้ออาหารเลี ้ยงเชื ้อ โดยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มในด้านการจัดเก็บข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานต่อไป 
คำสำคัญ: อาหารเลี้ยงเช้ือ, ระบบจัดเกบ็ข้อมูล, Microsoft Access 2016 

ABSTRACT 

The storage data of culture media for microbiological operations are necessary to keep a 
systematic, verifiable, and ease of use which can reduce the loss from deterioration of the culture media 
and redundancy.  Generally, the data is stored in a document format which is difficult to access and takes 
time to collect information. Therefore, to improve the efficiency of culture media data storage, the Regional 
Medical Sciences Center 8 Udon Thani has used Microsoft Access 2016  application to develop culture 
media database system in 5 aspects, i.e., development of culture media for procurement, examination of 
culture media, disbursement of culture media, quality control of culture media according to the quality 
system ISO/IEC 17025 and summary report by connecting the data through the network system within the 
agency. The data from 1 August to 31 December 2020 was recorded into the database.  Quality evaluation 
of the developed culture media database system was performed by the users, 4 microbiologists,  
in 3 aspects including 1) system dependability 2) reliability of the system, and 3) ease of use. The average 
scores (standard deviation) were 4.75 (0.43), 4.87 (0.23), and 4.71 (0.25), respectively.  In conclusion, this 
developed culture media database system can improve operation efficiency, reduce redundancy in data 
transferring, and purchasing of culture media. This system may be further developed to include data storage 
of material and scientific equipment to cover the usage. 
Keywords: media, data system, Microsoft Access 2016 
Corresponding author: suriya.s@dmsc.mail.go.th 

P2-6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Efficacy development of culture media database system

สุริยา สารีบตุร และ โชติวรรณ พรทุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

บทคัดย่อ
การจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยามีความจำเป็นต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบได้และสะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ เพื่อลดการสูญเสียจากการเสื่อมสภาพและลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้ออาหาร
เลี้ยงเชื้อ โดยทั่วไปหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีจึงใช้โปรแกรมประยุกต์

2016 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเช้ือ 5 ด้าน คือ การจัดทำคุณลักษณะอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจรับอาหารเลี้ยงเชื้อ การเบิกจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ การควบคุมคุณภาพอาหา รเลี้ยงเชื้อตามระบบคุณภาพ

17025 และสรุปรายงานด้วยการเช่ือมตอ่ข้อมูลผ่านระบบ ภายในหน่วยงาน โดยได้ทดลองเก็บข้อมูลตั้งแต่ 
1 สิงหาคม 31 ธันวาคม 2563 และนักวิเคราะห์ในงานจุลชีววิทยา จำนวน 4 คน ได้ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเช้ือ ได้แก่ ด้านความสามารถในการพึ่งพาระบบ ด้านความน่าเชื่อถือของระบบ และ 3) ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.75 (0.43), 4.87 (0.23 และ 4.71 (0.25) ตามลำดับ
สรุปผลการพัฒนาครั้งนี้ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูล และลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดซื ้ออาหารเลี ้ยงเชื ้อ โดยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มในด้านการจัดเก็บข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานต่อไป
คำสำคัญ อาหารเลี้ยงเช้ือ, ระบบจัดเกบ็ข้อมูล, 
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การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะหร์ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยเทคนิคเฮดสเปส แก๊สโครมาโทกราฟี
Validation of quantitative method for the determination of blood alcohol by  

Headspace-Gas chromatography 

มณีวรรณ ผุยเดชา* ละมยั หารินไสล อัจจิมา ทองบ่อ 
Maneewan Phuidecha*, Lamai Harinsalai, Ajjima Thongbor 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ใช้ประกอบการดำเนินการทางคดี 

ดังนั้นเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงทำการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชุดเตรียมตัวอย่าง รุ ่น PAL RSI 85 คอลัมน์ชนิด DB-624 ใช้ส่วน
ตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (FID) และเตรียมตัวอย่างโดยใช้ n-butanol เป็น Internal standard พบว่า
ความเป็นเส้นตรงของระดับแอลกอฮอล์ อยู่ในช่วง 11.8–500 mg% ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.9995 มีความ 
จำเพาะตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีการรบกวนจากมทานอล, เอธิลอาซีเตท , อาซีโตน, ไอโซโพพานอล, เอ็นโพรพานอล และ      
เอ็นบิวทานอล ขีดจำกัดของการตรวจพบ มีค่า 5.14 mg% และขีดจำกัดของการหาเชิงปริมาณ มีค่า 11.8 mg% ไม่พบ     
การปนเปื้อนข้ามของวิธีวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 500 mg% ร้อยละการคืนกลับอยู่ระหว่างร้อยละ 92.7-97.1 ค่าความ
คงตัวของการเตรียมตัวอย่างที่วางใน auto sampler เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้      
(%RD) น้อยกว่า 5 และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์ 2.1 mg% ดังนั้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาใหม่และทดสอบ
ความถูกต้อง มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ 
คำสำคัญ: ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด, เฮดสเปส-แก๊สโครมาโทกราฟี, การทดสอบความถกูต้องของวธิ ี

Abstract 
The analysis of blood alcohol concentration is routinely carried out in toxicological laboratories.  

To support the legal proceedings, the accurate blood alcohol level analysis by using gas chromatography 
equipment, with headspace sample PAL RSI 85, a column for alcohol analysis DB-624 and Flame Ionization 
Detector (FID) was developed and validated. N-butanol was used as an internal standard in sample 
preparation. The linearity of this method was in the range of 11.8-500 mg%. The correlation coefficients 
were more than 0.9995. This method is specific for alcohol detection without interference from methanol, 
ethyl acetate, acetone, isopropanol, n-propanol, and n-butanol. The limit of detection was 5.14 mg% and 
the limit of quantification was 11.8 mg%. Carryover was not observed after injecting 500 mg%. The recovery 
percentages were between 92.7% and 97.1%. The stability of samples placed in the Auto Sampler for  
24 hours was less than 5% relative deviation. The measurement uncertainty was 2.1 mg%. Consequently, 
the developed method was suitable for use as a laboratory analytical method.  
Keywords: blood alcohol concentration, headspace-gas chromatography, method validation 
Corresponding author: maneewan.p@dmsc.mail.go.th
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Validation of quantitative method for the determination of blood alcohol by  

มณีวรรณ ผุยเดชา ละมยั หารินไสล อัจจิมา ทองบ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ใช้ประกอบการดำเนินการทางคดี

ดังนั้นเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงทำการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ชุดเตรียมตัวอย่าง รุ ่น คอลัมน์ชนิด ใช้ส่วน
ตรวจวัดชนิด และเตรียมตัวอย่างโดยใช้ เป็น พบว่า
ความเป็นเส้นตรงของระดับแอลกอฮอล์ อยู่ในช่วง 0 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( มากกว่า มีความ
จำเพาะตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีการรบกวนจากมทานอล, เอธิลอาซีเตท อาซีโตน ไอโซโพพานอล เอ็นโพรพานอล และ
เอ็นบิวทานอล ขีดจำกัดของการตรวจพบ มีค่า และขีดจำกัดของการหาเชิงปริมาณ มีค่า ไม่พบ
การปนเปื้อนข้ามของวิธีวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 0 ร้อยละการคืนกลับอยู่ระหว่างร้อยละ ค่าความ
คงตัวของการเตรียมตัวอย่างที่วางใน เป็นเวลา ชั่วโมง ค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้
(% น้อยกว่า และค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์ 2.1 ดังนั้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาใหม่และทดสอบ
ความถูกต้อง มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้
คำสำคัญ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด, เฮดสเปส แก๊สโครมาโทกราฟี การทดสอบความถกูต้องของวธิี
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การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยของเหลวแบบจุลภาคสำหรับการวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคารีนในตัวอย่างเห็ดโดยวิธี 
Development of micro-liquid extraction method for analyzing alkaloid muscarine  

in mushroom specimens by using TLC  

รุ่งแสง จันทร์คุณาสุขะ* ศรีประภา ภัสรพงษ์กุล อัญชลี นิตมา ชิดกมล ทูลคำรักษ์ นิสากร ปาละกลู และคณะ 
Rungsaeng Chankunasuka*, Sriprapa Phatsarapongkul, Unchalee Nitma, Chidkamon Thunkhamrak, Nisakorn Palakul et.al 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
มัสคารีนเป็นสารประกอบชนิดอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษและทนความร้อน พบได้ทั่วไปในเห็ดตระกูลอีโนไซบ์ การบริโภคเห็ด

ที่มีสารพิษมัสคารีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ส่งผลให้มีอาการ ใจสั่น แน่นหน้าอก น้ำลายและน้ำตา 
ถูกขับออกมามาก โดยระดับความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 0.23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักหนูทดลอง วัตถุประสงค์การศึกษา
ในครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดด้วยของเหลวแบบจุลภาคโดยการนำเห็ดแห้ง 20 มิลลิกรัม สกัดด้วยกรดฟอร์มิกความเข้มข้นร้อยละ 
0.1 ที่ละลายในอะซิโตไนไตรล์ และนำส่วนใสที่สกัดได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธี thin-layer chromatography (TLC) โดยใช้แมกนีเซียม
เปอร์คลอเรตในน้ำกลั่น เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร และอะซิโตไนไตรล์ในอัตราส่วน 1 ต่อ 9 เป็นวัฎภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) 
ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้วยการหาขีดจำกัดของการตรวจพบ ความแม่นยำ ความถูกต้อง และความจำเพาะ  
ผลการทดสอบพบขีดจำกัดของการตรวจพบเท่ากับ 2543.75 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีความแม่นยำ ความถูกต้อง และ
ความจำเพาะที่ดี การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ีมีความรวดเร็ว ง่ายและเหมาะสมต่อการวิเคราะห์มัสคารีนในตัวอย่างเห็ด  
 

คำสำคัญ: มัสคารีน, เห็ด, thin layer chromatography, การสกัดดว้ยของเหลวแบบจุลภาค 

Abstract 
Muscarine is a heat-stable toxic alkaloid found in several species of mushrooms in the family 

Inocybaceae. Muscarine-containing mushrooms consumption can promote stimulation of the parasympathetic 
nervous system that caused palpitation, angina pectoris, and more saliva and tears. The LD50 in mice has been 
determined as 0.23 mg/kg. This study aimed to develop the method for qualitative thin-layer chromatography 
(TLC) with the micro-liquid extraction technique. A small piece of mushroom (20 mg dry weight) was extracted 
with 0.1% formic acid in acetonitrile. This solution was then spotted on a TLC-plate (Merck silica gel 60 F-254). 
The mobile phase was composed of 1 mol/L magnesium perchlorate in distilled water: acetonitrile (1: 9).  
The validation of the method was performed in terms of limit of detection (LOD), precision, accuracy, and 
specificity. The results showed that the visual LOD was 2543.75 µg/mL with good accuracy, precision, and 
specificity. Moreover, the developed method is rapid, easy to perform, and suitable to be used for muscarine 
detection in mushroom samples. 

Keywords: muscarine, mushroom, thin layer chromatography, micro-liquid extraction 
Corresponding author: rungsaeng.c@dmsc.mail.go.th 

P2-8 การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยของเหลวแบบจุลภาคสำหรับการวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคารีนในตัวอย่างเห็ดโดยวิธี TLC 
Development of micro-liquid extraction method for analyzing alkaloid muscarine  

รุ่งแสง จันทร์คุณาสุขะ ศรีประภา ภัสรพงษ์กุล อัญชลี นิตมา ชิดกมล ทูลคำรักษ์ นิสากร ปาละกลู และคณะ

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
มัสคารีนเป็นสารประกอบชนิดอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษและทนความร้อน พบได้ทั่วไปในเห็ดตระกูลอีโนไซบ์ การบริโภคเห็ด

ที่มีสารพิษมัสคารีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ส่งผลให้มีอาการ ใจสั่น แน่นหน้าอก น้ำลายและน้ำตา
ถูกขับออกมามาก โดยระดับความเป็นพิษ ( ) เท่ากับ 0.23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักหนูทดลอง วัตถุประสงค์การศึกษา
ในครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดด้วยของเหลวแบบจุลภาคโดยการนำเห็ดแห้ง มิลลิกรัม สกัดด้วยกรดฟอร์มิกความเข้มข้นร้อยละ
0.1 ที่ละลายในอะซิโตไนไตรล์ และนำส่วนใสที่สกัดได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธี โดยใช้แมกนีเซียม
เปอร์คลอเรตในน้ำกลั่น เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร และอะซิโตไนไตรล์ในอัตราส่วน 1 ต่อ เป็นวัฎภาคเคลื่อนที่ (
ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้วยการหาขีดจำกัดของการตรวจพบ ความแม่นยำ ความถูกต้อง และความจำเพาะ
ผลการทดสอบพบขีดจำกัดของการตรวจพบเท่ากับ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีความแม่นยำ ความถูกต้อง และ
ความจำเพาะที่ดี การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ีมีความรวดเร็ว ง่ายและเหมาะสมต่อการวิเคราะห์มัสคารีนในตัวอย่างเห็ด 
คำสำคัญ มัสคารีน เห็ด, การสกัดดว้ยของเหลวแบบจุลภาค
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P2-9  ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร 
เพ่ือสนับสนนุโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์  ปี พ.ศ. 2562-2563” 

Blood alcohol level of traffic accident  
to support the project "safe and confident driving without alcohol 2019-2020” 

อนุสรณ์  ดิษฐสวรรค์* ราเมศ  กรณีย์ 
Anusorn Ditsawan*, Rames Koranee 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
อุบัติเหตุทางจราจรสร้างความสูญเสียแก่ร่างกายและชีวิตคนไทย สาเหตุอันดับแรกคือการขับขี่รถ ขณะเมาสุรา  

พรบ. จราจรทางบกฉบับพ.ศ.2560 (ฉบับที่ 21) ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และผู้ขับขี่มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ จึงได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดดว้ยเครื่อง Gas chromatography – Headspace 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2563 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย 
มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 2,280 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 88.2 ของผู้ประสบ
อุบัติเหตุเป็นเพศชาย ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานร้อยละ 4.3 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 90.4 มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
โดยอุบัติเหตุเกิดมากที่สุดในช่วงเวลา 16.00-00.00 น. ร้อยละ 48.0 และร้อยละ 7.2 ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งการ
เกิดอุบัติเหตุปัจจัยหลักคือการขับขี่รถขณะเมาสุราดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีรณรงค์ไม่ขับขี่รถขณะ
มึนเมาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
คำสำคัญ: ระดับแอลกอฮอล ์อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ 

Abstract 
Impairment by alcohol is an important factor influencing both the risk of road crashes as well as 

the severity of the injuries results from crashes. According to the Road Traffic Act, 2017 (No.21) specify that 
blood alcohol concentration (BAC) level is not more than 50 mg%. And drivers under 20 years of age have 
a blood alcohol level of more than 20 mg% considered drunk. Regional Medical Sciences Center 3, Nakhon 
Sawan has analyzed blood alcohol concentration level by using Gas chromatography- Headspace technique 
under the safe and confident driving without alcohol project in health area 3 and nearby during the year 
2019-2020. A total of 2,280 blood alcohol samples were received; 88.2% of the accident victims were male 
drivers with BAC level exceeded the limits of 50 mg%. 4.3% of these victims were drivers less than 20 years 
old and 90.4% were drivers above 20 years old. Most accidents occurred during 4.00 pm-12.00 pm, 48.0% 
and 7.2% found to be fatal accidents. The main factor of accidents is driving while drunk. To reduce the 
loss of lives and properties, there should be a campaign against alcohol-impaired and strictly law 
enforcement. 
Keywords: alcohol level, accident, drunk driving 
Corresponding author: ausorn.d@dmsc.mail.go.th

 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร 
เพ่ือสนับสนนุโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์  ปี พ.ศ. 2562-2563”

อนุสรณ์  ดิษฐสวรรค์ ราเมศ  กรณีย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
อุบัติเหตุทางจราจรสร้างความสูญเสียแก่ร่างกายและชีวิตคนไทย สาเหตุอันดับแรกคือการขับขี่รถ ขณะเมาสุรา

พรบ. จราจรทางบกฉบับพ.ศ.2560 (ฉบับที่ 21) ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และผู้ขับขี่มีอายุ
ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3
นครสวรรค์ จึงได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเครื่อง
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 2563 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย
มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 2 280 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 88.2 ของผู้ประสบ
อุบัติเหตุเป็นเพศชาย ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานร้อยละ 4.3 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 90.4 มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
โดยอุบัติเหตุเกิดมากที่สุดในช่วงเวลา 16.00 00.00 น. ร้อยละ 48.0 และร้อยละ 7.2 ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งการ
เกิดอุบัติเหตุปัจจัยหลักคือการขับขี่รถขณะเมาสุราดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีรณรงค์ไม่ขับขี่รถขณะ
มึนเมาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ ระดับแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ
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ประสิทธผิลของการใช้ชุดทดสอบพาราควอตแบบแคปซูล 

 จินตนา กรดเต็ม*  ศรินยา ฤทธิเนียม ธรรมวุฒิ ชูมาก 
Jintana Krodtem,* Sarinya Rittinium, Thammawut Chumark 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตในรูปแบบแคปซลู 

ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลสามารถ
นำไปใช ้ทดสอบได ้สะดวกและทดสอบต ัวอย ่างผ ู ้ป ่วยท ี ่สงส ัยว ่าได ้ร ับสารพาราควอต ป ีงบประมาณ 2563  
ได้ดำเนินการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญโดยเตรียมในตัวอย่างน้ำด่ืม น้ำล้างกระเพาะเทียมพร้อมกับชุดทดสอบ
พาราควอตและจัดส่งให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง สตูลและพังงา รวม 20 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดตรัง 6 แห่ง , พัทลุง 6 แห่ง, สตูล 4 แห่ง และพังงา 4 แห่ง ผลพบว่าห้องปฏิบัติการชันสูตรของ
โรงพยาบาลสามารถทดสอบพาราควอตในตัวอย่างน้ำดื่ม รายงานผลถูกต้อง 19 แห่ง (ร้อยละ 95) รายงานไม่ถูกต้อง 1 แห่ง 
(ร้อยละ5) ส่วนตัวอย่างน้ำล้างกระเพาะเทียม รายงานผลถูกต้อง 17 แห่ง (ร้อยละ85) รายงานไม่ถูกต้อง 3 แห่ง (ร้อยละ15)  
จะเห็นว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถใช้ชุดทดสอบพาราควอตแบบแคปซูล ซึ ่งสามารถนำไปใช้ทดสอบตัวอย่างใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลได้ ทำให้ลดเวลาขั้นตอนการส่งตัวอย่างไปยังสถานตรวจพิสูจน์อื่น อีกทั้งทำให้แพทย์
ทราบผลได้รวดเร็ว สามารถบำบัดรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
คำสำคัญ: ชุดทดสอบพาราควอต 

Abstract 
In the fiscal year of 2019, the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang had developed  

a paraquat test kit in capsule form which is convenient, fast, and does not require special tools.  
The objective was to use in the hospital's laboratory for testing in patients suspected to have paraquat 
exposure. In the fiscal year of 2020, the proficeiency testing samples of preparing drinking water and 
simulating gastric content with the paraquat test kit in capsule form, were delivered to 20 hospitals 
participating in Trang (N=6), Phatthalung (N=6), Satun (N=4), and Phang Nga (N=4) provinces. The results 
showed that the hospital's laboratory was able to test paraquat in drinking water samples. Reported results 
were accurate in 19 hospitals (95%) and reported inaccurate in 1 hospital (5%). For simulated gastric content 
samples, reports in 17 hospitals (85%) were corrected and 3 reports were incrrected (15%). The results 
demonstrated that in most hospitals the paraquat test kit was used for testing unknown samples in hospital 
laboratories. It reduced time for sample transportation to another testing facility and faster results reporting 
aiding in early diagnosis and treatment planning.  
Keywords: paraquat test kit 
Corresponding author: jintana.k@dmsc.mail.go.th

P2-10 ประสิทธผิลของการใช้ชุดทดสอบพาราควอตแบบแคปซูล 
Effectiveness of using paraquat test kit in capsule Effectiveness of using paraquat test kit in capsule formfor m

นางจินตนา กรดเต็ม* นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม นายธรรมวุฒิ ชูมาก
Jintana Krodtem,* Sarinya Rittinium, Thammawut Chumark
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตในรูปแบบแคปซลู

ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลสามารถ
นำไปใช ้ทดสอบได ้สะดวกและทดสอบต ัวอย ่างผ ู ้ป ่วยท ี ่สงส ัยว ่าได ้ร ับสารพาราควอต ป ีงบประมาณ 2563
ได้ดำเนินการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญโดยเตรียมในตัวอย่างน้ำด่ืม น้ำล้างกระเพาะเทียมพร้อมกับชุดทดสอบ
พาราควอตและจัดส่งให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง สตูลและพังงา รวม 20 แห่ง แยกเป็น
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดตรัง 6 แห่ง , พัทลุง 6 แห่ง, สตูล 4 แห่ง และพังงา 4 แห่ง ผลพบว่าห้องปฏิบัติการชันสูตรของ
โรงพยาบาลสามารถทดสอบพาราควอตในตัวอย่างน้ำดื่ม รายงานผลถูกต้อง 19 แห่ง (ร้อยละ 95) รายงานไม่ถูกต้อง 1 แห่ง
(ร้อยละ5) ส่วนตัวอย่างน้ำล้างกระเพาะเทียม รายงานผลถูกต้อง 17 แห่ง (ร้อยละ85) รายงานไม่ถูกต้อง 3 แห่ง (ร้อยละ15)
จะเห็นว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถใช้ชุดทดสอบพาราควอตแบบแคปซูล ซึ ่งสามารถนำไปใช้ทดสอบตัวอย่างใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลได้ ทำให้ลดเวลาขั้นตอนการส่งตัวอย่างไปยังสถานตรวจพิสูจน์อื่น อีกทั้งทำให้แพทย์
ทราบผลได้รวดเร็ว สามารถบำบัดรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที
คำสำคัญ ชุดทดสอบพาราควอต

In the fiscal year of 2019, the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang had developed 
a paraquat test kit in capsule form which is convenient, fast, and does not require special tools. 
The objective was to use in the hospital's laboratory for testing in patients suspected to have paraquat 
exposure. In the fiscal year of 2020, the proficeiency testing samples of preparing drinking water and 
simulating gastric content with the paraquat test kit in capsule form, were delivered to 20 hospitals 
participating in Trang (N=6), Phatthalung (N=6), Satun (N=4), and Phang Nga (N=4) provinces. The results 
showed that the hospital's laboratory was able to test paraquat in drinking water samples. Reported results 
were accurate in 19 hospitals (95%) and reported inaccurate in 1 hospital (5%). For simulated gastric content 
samples, reports in 17 hospitals (85%) were corrected and 3 reports were incrrected (15%). The results 
demonstrated that in most hospitals the paraquat test kit was used for testing unknown samples in hospital
laboratories. It reduced time for sample transportation to another testing facility and faster results reporting
aiding in early diagnosis and treatment planning. 

paraquat test kit
jintana.k@dmsc.mail.go.th
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การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอทในเลือด โดย
Method validation for determination of mercury in blood by Direct Mercury Analyzer 

 พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง* และ รัชนีกร บุญธรรม  
Pasanapan Chimhuarong* and Ratchaneekorn Boonthum  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Science  

บทคัดย่อ 

ปัญหาการปนเปื้อนสารปรอทมาจากอุตสาหกรรมเครื ่องสำอางและจากการประกอบอาชีพ ปรอทที่ปนเปื ้อน     
อยู่ในสิ่งแวดล้อม อาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิต กลุ่มงาน
พิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในเลือดเพ่ือให้สามารถ     
ตรวจวิเคราะห์ในระดับต่ำกว่าค่าอ้างอิงของคนปกติ (normal values < 2 µg/L) และทดสอบความใช้ได้ของวิธีให้มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง โดยไม่มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่าง ใช้ตัวอย่างเลือด 200 µL เวลาในการตรวจวิเคราะห์ 
6 นาทีต่อตัวอย่าง จากผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน (calibration curve) 
เท่ากับ 1.0 – 100 µg/L ทดสอบความถูกต้องของการกลับคืนโดยใช้วัสดุอ้างอิง 3 ความเข้มข้น พบว่าได้ร้อยละ 85–115  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์ซ้ำ ไม่เกินร้อยละ 15 และค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 0.5 µg/L 
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวิเคราะห์ (LOQ) เท่ากับ 1.0 µg/L จากผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูง มี
ความถูกต้อง เป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก ช่วยลดเวลาและลดขั้นตอนการวิเคราะห์ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  
คำสำคัญ: ปรอท, เลือด, direct mercury analyzer 

Abstract 
Mercury contamination problem is generated from industries, cosmetics, and occupation. Due to 

the pollutant of the environment, mercury can be transported and accumulated into the food chain, leading 
to has adverse effects on human health and ultimately life-threatening. The Toxicology group, Regional 
Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, has developed a method for the direct mercury analysis of blood 
level lower normal value (< 2 µg/L). The study aimed to develop an accurate method for blood mercury 
determination. A 200 µL of blood was pipetted directly into the quartz sample boats for analysis.  
This method requires no sample preparation and delivers results in 6 minutes per sample. The results were 
found that the calibration curve had linearity at the range of 1.0-100 µg/L. The average percentage recoveries 
by reference material at 3 levels were in the range of 85–115. The relative standard deviation was not more 
than 15%. The limit of detection (LOD) and limit of quantitative (LOQ) were 0.5 and 1.0 µg/L, respectively. 
The results demonstrated that this method was highly effective and accurate. It was facile, convenient, 
reduced time and processing step, and safe for the analyst. These activities were preparation for surveillance 
and solving public health problems in the regional health area. 
Keywords: mercury, blood, direct mercury analyzer. 
Corresponding author: pasanapan.c@dmsc.mail.go.th 

P2-11 การทดสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะหปริมาณปรอทในเลือด โดยเครื่อง Direct Mercury Analyzer

nalyzer

พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง และ รัชนีกร บุญธรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัญหาการปนเปื้อนสารปรอทมาจากอุตสาหกรรมเครื ่องสำอางและจากการประกอบอาชีพ ปรอทที่ปนเปื ้อน

อยู่ในสิ่งแวดล้อม อาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิต กลุ่มงาน
พิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทในเลือดเพ่ือให้สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ในระดับต่ำกว่าค่าอ้างอิงของคนปกติ และทดสอบความใช้ได้ของวิธีให้มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง โดยไม่มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่าง ใช้ตัวอย่างเลือด 200 เวลาในการตรวจวิเคราะห์ 
6 นาทีต่อตัวอย่าง จากผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน
เท่ากับ ทดสอบความถูกต้องของการกลับคืนโดยใช้วัสดุอ้างอิง ความเข้มข้น พบว่าได้ร้อยละ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์ซ้ำ ไม่เกินร้อยละ และค่าต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวิเคราะห์ เท่ากับ 1.0 จากผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูง มี
ความถูกต้อง เป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก ช่วยลดเวลาและลดขั้นตอนการวิเคราะห์ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
คำสำคัญ ปรอท เลือด
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การใช้เลือดวัวทดแทนเลือดมนุษย์สำหรับเตรียมวัตถุทดสอบการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด 
Substitution human blood with cow blood for material preparation of blood alcohol testing 

ชุติมา วงศ์กาญจนชุติมา* มณี เขม้นเขตรการ ดวงใจ จิปิภพ จตุพร ชัยชนะ อรุณรัตน์ วรินทร์ และคณะ 
Chutima Wongkanchanachutima*, Manee Khamenkhetkarn, Duangjai Jipipob, Jatuporn Chaichana, Arunrat Warin, et al. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดจำเป็นต้องมีวัตถุทดสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความ

ถูกต้องและความเที่ยง ทำให้ห้องปฏิบัติการมีความน่าเช่ือถือ วัตถุทดสอบที่ใช้เตรียมจะต้องมีเนื้อสารที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่
ตรวจวิเคราะห์ มีความเป็นเนื้อเดียวและความคงตัว ครอบคลุมช่วงระยะเวลาดำเนินการ การนำเลือดมนุษย์ปริมาณมากมาใช้
ในการเตรียมวัตถุทดสอบนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เลือดวัวทดแทนเลือดมนุษย์สำหรับ
เตรียมวัตถุทดสอบการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด จากการเตรียมตัวอย่างด้วยเลือดวัวและเลือดมนุษย์ท่ีความเข้มข้นเอทานอล 
50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลด้วยเทคนิค Headspace Gas chromatography ใช้เครื ่อง
ตรวจวัดชนิด flame ionization detector พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเอทานอลในเลือดวัวและเลือดมนุษย์ เท่ากับ 4
และ 49.29 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ student t-test พบว่าค่าเฉลี่ยไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และวัตถุทดสอบได้ผ่านการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Ss < 0.3σPT) และ
ความคงตัว (|ȳ2- ȳ 1| < 0.3σPT) ตามเกณฑ์ประเมินทางสถิติ ISO 13528:2015 Annex B ดังนั้นการเตรียมวัตถุทดสอบ
สำหรับควบคุมคุณภาพการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดสามารถใช้เลือดวัวทดแทนเลือดมนุษย์ได้ 
คำสำคัญ: เลือดววั, เลือดมนุษย์, วัตถุทดสอบ, แอลกอฮอล์ในเลือด, ความเป็นเนื้อเดียว 

Abstract 
Quality control material is very important for blood alcohol determination in terms of accuracy 

and precision. Quality control material will be similarly matrix and tested homogeneity and stability 
throughout the handling period. It is difficult to use a large amount of human blood. The aim of this study 
was to develop quality control material from cow blood alcohol testing. From the result, the amount of 
expected concentration of ethanol at 50 mg% in cow blood and human blood determined by using 
Headspace Gas Chromatography with flame ionization detector were 48.84 mg%. and 49.29 mg%.  
The student t-test statistic demonstrated that cow blood and human blood were not significantly different 
(p>0.05). According to ISO 13528:2015 Annex B, this quality control material was homogeneous (Ss < 0.3σPT) 
and stable (|ȳ2- ȳ 1| < 0.3σPT). Therefore, cow blood can substitute human blood for quality control material 
of blood alcohol testing. 
Keywords: cow blood, human blood, quality control material, blood alcohol, homogeneity 
Corresponding author: chutima.w@dmsc.mail.go.th
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ชุติมา วงศ์กาญจนชุติมา มณี เขม้นเขตรการ ดวงใจ จิปิภพ จตุพร ชัยชนะ อรุณรัตน์ วรินทร์ และคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดจำเป็นต้องมีวัตถุทดสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความ

ถูกต้องและความเที่ยง ทำให้ห้องปฏิบัติการมีความน่าเช่ือถือ วัตถุทดสอบที่ใช้เตรียมจะต้องมีเนื้อสารที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่
ตรวจวิเคราะห์ มีความเป็นเนื้อเดียวและความคงตัว ครอบคลุมช่วงระยะเวลาดำเนินการ การนำเลือดมนุษย์ปริมาณมากมาใช้
ในการเตรียมวัตถุทดสอบนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เลือดวัวทดแทนเลือดมนุษย์สำหรับ
เตรียมวัตถุทดสอบการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด จากการเตรียมตัวอย่างด้วยเลือดวัวและเลือดมนุษย์ท่ีความเข้มข้นเอทานอล
50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลด้วยเทคนิค ใช้เครื ่อง
ตรวจวัดชนิด พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเอทานอลในเลือดวัวและเลือดมนุษย์ เท่ากับ 48.84
และ 49.29 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ พบว่าค่าเฉลี่ยไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( 0.05) และวัตถุทดสอบได้ผ่านการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน σ และ
ความคงตัว ȳ ȳ σ ตามเกณฑ์ประเมินทางสถิติ 13528:2015 ดังนั้นการเตรียมวัตถุทดสอบ
สำหรับควบคุมคุณภาพการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดสามารถใช้เลือดวัวทดแทนเลือดมนุษย์ได้
คำสำคัญ เลือดววั เลือดมนุษย์ วัตถุทดสอบ แอลกอฮอล์ในเลือด ความเป็นเนื้อเดียว
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บทคัดย่อ 
คีตามีน เป็นวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภท 2 ในทางการแพทย์ใช้เป็นยาสลบ หรือระงับปวด นอกจากน้ี

ยังทำให้สูญเสียความทรงจำ และประสาทหลอน พบการใช้คีตามีนท่ีผิดกฏหมายโดยใช้ร่วมกับยาอี ปัจจุบันนำมาผสมในน้ำต้ม
กระท่อม ซ่ึงตามกฎหมายระบุให้แจ้งปริมาณสารบริสุทธ์ในของกลาง แต่ในน้ำต้มกระท่อมยังพบสารอื่นๆ  ได้แก่ คลอร์เฟนิรา
มีน แคฟเฟอีน ไดเฟนไฮดรามีน  และทรามาดอล ซ่ึงยังไม่มีวิธีวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณคีตามีน
ในน้ำต้มกระท่อมด้วยเทคนิกโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ใช้คอลัมน์ชนิด C18 ขนาด 4.6 x 250 มิลลิเมตร  
อนุภาค 5 ไมโครเมตร สารละลายตัวพา คือ 60 มิลลิโมลของกรดเปอร์คลอริก และอะซีโตไนไตรล์ เคลื่อนที่แบบ Gradient 
วัดความยาวคลื่นที่ 215 นาโนเมตร ฉีดตัวอย่างโดยตรง การตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าสามารถแยกพีคเคตามีนในน้ำต้ม
กระท่อมที่ผสมสารอื่นๆ กราฟเส้นตรงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.999 ความแม่นร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง 
98-102  ค่าร้อยละของการเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 2.0 แสดงว่าวิธีนี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานใน
การหาปริมาณคีตามีนในน้ำตม้กระท่อมของสำนักยาและวัตถุเสพตดิ เพ่ือประโยชน์ต่อผลทางอรรถคดี และเฝ้าระวังการใช้สาร
เสพติดในรูปแบบใหม่ 
คำสำคัญ: คีตามีน, น้ำต้มพืชกระท่อม, เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

Abstract 
               Ketamine is categorized as Psychotropic Substances class II, medicinally used for anesthetic and 
pain relief besides amnesia and illumination. Ketamine can be used by itself or combined with other 
drugs such as Ecstasy. Recently, the use of ketamine in the kratom cocktail was observed but the mixture 
is also composed of chlorpheniramine caffeine diphenhydramine and tramadol. In this study, a simple 
high-performance liquid chromatography-photodiode-array detection method for the determination of 
ketamine was developed and validated. The optimum conditions were C18, 4.6 x 250 millimeter,  
5-micron column with gradient elution of 60 mM perchloric acid and acetonitrile as a mobile phase,  
the detection wavelength of 215 nm., and the sample was used directly. The purposed method was 
specific to separate 6 species from Ketamine in the kratom cocktail. the correlation coefficient of 
ketamine was 0.999, the percent of recovery of ketamine ranged 98-102, and %RSD of precision was not 
more than 2.0%. The validated method was then applied for determination for ketamine in Kratom 
cocktail in seized drug by the Bureau of Drug and narcotic for related legal cases to control the new use 
of ketamine in the cocktail. 
Keywords: ketamine, Kratom cocktail, High Performance Liquid Chromatography  
Corresponding author: tanaporn.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ
คีตามีน เป็นวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภท 2 ในทางการแพทย์ใช้เป็นยาสลบ หรือระงับปวด นอกจากน้ี

ยังทำให้สูญเสียความทรงจำ และประสาทหลอน พบการใช้คีตามีนท่ีผิดกฏหมายโดยใช้ร่วมกับยาอี ปัจจุบันนำมาผสมในน้ำต้ม
กระท่อม ซ่ึงตามกฎหมายระบุให้แจ้งปริมาณสารบริสุทธ์ในของกลาง แต่ในน้ำต้มกระท่อมยังพบสารอื่นๆ ได้แก่ คลอร์เฟนิรา
มีน แคฟเฟอีน ไดเฟนไฮดรามีน และทรามาดอล ซ่ึงยังไม่มีวิธีวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณคีตามีน
ในน้ำต้มกระท่อมด้วยเทคนิกโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ใช้คอลัมน์ชนิด C18 ขนาด 4.6 x 250 มิลลิเมตร 
อนุภาค 5 ไมโครเมตร สารละลายตัวพา คือ 60 มิลลิโมลของกรดเปอร์คลอริก และอะซีโตไนไตรล์ เคลื่อนที่แบบ Gradient 
วัดความยาวคลื่นที่ 215 นาโนเมตร ฉีดตัวอย่างโดยตรง การตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าสามารถแยกพีคเคตามีนในน้ำต้ม
กระท่อมที่ผสมสารอื่นๆ กราฟเส้นตรงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.999 ความแม่นร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง
98-102 ค่าร้อยละของการเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 2.0 แสดงว่าวิธีนี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานใน
การหาปริมาณคีตามีนในน้ำตม้กระท่อมของสำนักยาและวัตถุเสพตดิ เพ่ือประโยชน์ต่อผลทางอรรถคดี และเฝ้าระวังการใช้สาร
เสพติดในรูปแบบใหม่
คำสำคัญ คีตามีน, น้ำต้มพืชกระท่อม, เทคนิคโครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง

Ketamine is categorized as Psychotropic Substances class II, medicinally used for anesthetic and 
pain relief besides amnesia and illumination. Ketamine can be used by itself or combined with other 
drugs such as Ecstasy. Recently, the use of ketamine in the kratom cocktail was observed but the mixture 
is also composed of chlorpheniramine caffeine diphenhydramine and tramadol. In this study, a simple 
high-performance liquid chromatography-photodiode-array detection method for the determination of 
ketamine was developed and validated. The optimum conditions were C18, 4.6 x 250 millimeter, 
5-micron column with gradient elution of 60 mM perchloric acid and acetonitrile as a mobile phase, 
the detection wavelength of 215 nm., and the sample was used directly. The purposed method was 
specific to separate 6 species from Ketamine in the kratom cocktail. the correlation coefficient of 
ketamine was 0.999, the percent of recovery of ketamine ranged 98-102, and %RSD of precision was not 
more than 2.0%. The validated method was then applied for determination for ketamine in Kratom 
cocktail in seized drug by the Bureau of Drug and narcotic for related legal cases to control the new use 
of ketamine in the cocktail.
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บทคัดย่อ 

มอร์ฟีนเป็นสารเสพติดที่แพรร่ะบาดมากในภาคเหนือ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีตรวจยืนยันมอร์ฟีนในปัสสาวะ ซึ่งปกติ
การเตรียมตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วตรวจยืนยันด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง หากปัสสาวะมี
สิ่งเจือปนส่งผลให้ความถูกต้องและความเที่ยงของวิธีลดลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีตรวจหามอร์ฟีน
ในปัสสาวะด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction, SPE) โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะปริมาณ  
3 มิลลิลิตร แล้วไฮโดรไลซิสด้วยกรด และนำไปผ่านตัวดูดซับของแข็ง ชะล้างด้วย น้ำกลั่น, 2% Formic acid ใน 5% MeOH 

และ  MeOH และชะตัวอย่างด้วย 5% ammonium hydroxide ใน 40% acetonitrile ใน MeOH แล้วนำไประเหยแห้ง
และตรวจยืนยันด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคนี้สามารถกำจัดสิ่งรบกวนในปัสสาวะได้ดีกว่า 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย  สามารถมองเห็นจุดของมอร์ฟีนและโคเดอีนได้ชัด เจน มีค่าต่ำสุดของการตรวจพบเท่ากับ  
200 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความไวมากกว่าเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย ที่มีค่าต่ำสุดของการตรวจพบ เท่ากับ  
300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ยังใช้ปัสสาวะในการตรวจปริมาณน้อย รวมทั้งลดปริมาณสารเคมีที่อันตราย และของ
เสียจากห้องปฏิบัติการ แต่มีข้อเสียคือราคาสูงและปัญหาในเรื่องการกำจัด SPE 
คำสำคัญ: มอร์ฟีน, ปัสสาวะ, ตัวดูดซับของแข็ง 

Abstract 

Morphine has spread wildly in the northern part of Thailand. Confirmation of morphine in urine is 
necessary. Normally, urine sample preparation and morphine confirmation were carried out by liquid-
liquid extraction (LLE) and Thin Layer Chromatography (TLC). This method could be interfered with the 
urine matrix resulted in decreased accuracy and precision. This study aims to increase the efficiency of 
morphine analysis by solid-phase extraction (SPE). 3 ml of urine sample was hydrolyzed by acid then was 
loaded in an SPE cartridge. SPE was washed by distilled water, 2% Formic acid in MeOH and MeOH 
respectively. SPE elution was carried out by 5% ammonium hydroxide in 40% acetonitrile in MeOH and 
was evaporated. The sample extracted was confirmed by TLC. From the result, the solid-phase extraction 
technique can clear up more interferences in the urine matrix than liquid-liquid extraction. Morphine and 
Codeine spots obtained on the TLC plate were clear. This technique showed a better sensitivity.   
The detection limit of this solid-phase extraction was 200 ng/ml while the detection limit of liquid-liquid 
extraction was 300 ng/ml. Furthermore, this technique has the advantage of reducing the amount of urine 
sample, the chemical solvent used, and waste from the laboratory. However, the disadvantages are the 
disposal of SPE cartridges and expensive. 
Keywords: morphine, urine, solid phase extraction 
Corresponding author: siranee.t@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ
มอร์ฟีนเป็นสารเสพติดที่แพรร่ะบาดมากในภาคเหนือ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีตรวจยืนยันมอร์ฟีนในปัสสาวะ ซึ่งปกติ

การเตรียมตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วตรวจยืนยันด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง หากปัสสาวะมี
สิ่งเจือปนส่งผลให้ความถูกต้องและความเที่ยงของวิธีลดลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีตรวจหามอร์ฟีน
ในปัสสาวะด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง ( ) โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะปริมาณ
3 มิลลิลิตร แล้วไฮโดรไลซิสด้วยกรด และนำไปผ่านตัวดูดซับของแข็ง ชะล้างด้วย น้ำกลั่น, 2% ใน % 
และ และชะตัวอย่างด้วย % ใน 40% ใน แล้วนำไประเหยแห้ง
และตรวจยืนยันด้วยโครมาโทกราฟีผิวบาง ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคนี้สามารถกำจัดสิ่งรบกวนในปัสสาวะได้ดีกว่า
การสกัดด้วยตัวทำละลาย สามารถมองเห็นจุดของมอร์ฟีนและโคเดอีนได้ชัด เจน มีค่าต่ำสุดของการตรวจพบเท่ากับ 
200 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความไวมากกว่าเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย ที่มีค่าต่ำสุดของการตรวจพบ เท่ากับ 
300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ยังใช้ปัสสาวะในการตรวจปริมาณน้อย รวมทั้งลดปริมาณสารเคมีที่อันตราย และของ
เสียจากห้องปฏิบัติการ แต่มีข้อเสียคือราคาสูงและปัญหาในเรื่องการกำจัด
คำสำคัญ: มอร์ฟีน, ปัสสาวะ ตัวดูดซับของแข็ง
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 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะด้วยวิธี HS-SPME GC-NPD 

Method validation for quantitative analysis of amphetamines in urine by HS-SPME GC-NPD 
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ได้ตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจำนวนท้ังสิ้น 13,080 ตัวอย่าง จึงได้ศึกษาวิธีวิเคราะห์
ปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อรองรับจำนวนตัวอย่างที่เพิ่ม
มากขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี ใช้เทคนิค HS-SPME GC-NPD เพื่อนำมาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน คอลัมน์ท่ีใช้
ศึกษาคือ RTX-35 amine สารมาตรฐานนำมาเตรียมกราฟมาตรฐานและศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมกับตัวอย่างปัสสาวะ  
จากการศึกษาพบว่า ช่วงการใช้งานอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 7.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.999 ขีดจำกัดการตรวจพบ (LOD) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดของการตรวจวัดปริมาณ (LLOQ) แอมเฟตามีนเท่ากับ 0.180 

และ 0.546 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมทแอมเฟตามีนเท่ากับ 0.092 และ 0.280 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ความเที่ยงในการ
วิเคราะห์แสดงโดยใช้สถิติ ANOVA single factor วิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่า p มากกว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ 
ความแม่นแสดงด้วยร้อยละอคติซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.8–4.4 วิธีนี้ง่ายและรวดเร็ว ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างไม่ซับซ้อนเหมาะ
สำหรับการทำงานประจำ กำจัด carry over ได้ดี สามารถนำไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการตรวจแอมเฟตามีน
และเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะได้ 
คำสำคัญ : การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี, สารกลุ่มแอมเฟตามีนส์, HS-SPME GC-NPD  

Abstract 
The widespread of narcotic drugs in Thailand is strongly increasing. In 2020, the Regional Medical 

Science Center 1 Chiangmai confirmed 13,080 tests of methamphetamine in the urine. An accurate and 
precise method for quantitative analysis of amphetamine and methamphetamine in urine was validated 
using HS-SPME GC-NPD as the standard operating procedure. RTX-35 amine column was used and certified 
analytical standards were used for validation. The method was fully validated, the linearity observed in 
the concentration range of 0.2 to 7.5 µg/ml with a correlation coefficient was 0.999. Limit of detection 
(LOD) and lower limit of quantitation (LLOQ) of amphetamine were 0.180 and 0.546 µg/ml and 
methamphetamine were 0.092 and 0.280 µg/ml, respectively. The precision was calculated by ANOVA 
single factor, p-value > 0.05 which met the criteria. The accuracy evaluated by percent bias showed in the 
range of 0.8–4.4. This method is simple, fast, and suitable for routine due to uncomplicated urine 
preparation. It can eliminate carry-over. It can be used for routine quantitative analysis of amphetamine 
and methamphetamine in the urine. 
Keywords: method validation, amphetamines, HS-SPME GC-NPD  
Corresponding author: arunrat.c@dmsc.mail.go.th 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ได้ตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจำนวนท้ังสิ้น 13 080 ตัวอย่าง จึงได้ศึกษาวิธีวิเคราะห์
ปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่มีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อรองรับจำนวนตัวอย่างที่เพิ่ม
มากขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี ใช้เทคนิค เพื่อนำมาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน คอลัมน์ท่ีใช้
ศึกษาคือ สารมาตรฐานนำมาเตรียมกราฟมาตรฐานและศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมกับตัวอย่างปัสสาวะ
จากการศึกษาพบว่า ช่วงการใช้งานอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 7.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.999 ขีดจำกัดการตรวจพบ และค่าความเข้มข้นต่ำสุดของการตรวจวัดปริมาณ แอมเฟตามีนเท่ากับ 0.180
และ 0.546 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมทแอมเฟตามีนเท่ากับ 0.092 และ 0.280 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ความเที่ยงในการ
วิเคราะห์แสดงโดยใช้สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่า มากกว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ 
ความแม่นแสดงด้วยร้อยละอคติซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง วิธีนี้ง่ายและรวดเร็ว ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างไม่ซับซ้อนเหมาะ
สำหรับการทำงานประจำ กำจัด ได้ดี สามารถนำไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการตรวจแอมเฟตามีน
และเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะได้
คำสำคัญ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี สารกลุ่มแอมเฟตามีนส์
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การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะหป์ริมาณสารกลุ่มแอมเฟตามีนส์ ในปัสสาวะด้วยวิธี 
Method validation for quantitative analysis of amphetamines in urine by GC-MS Headspace 

ศิริลักษณ์  มะโนคำ* ดวงใจ จิปิภพ 
Siriluk Manokam*, Duangjai Jipipob 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Reginal medical science center 1 Chiangmai, Department of Medical Science 

บทคัดย่อ 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่มแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะใช้เป็นหลักฐานสำคัญทางอรรถคดี ดังนั้นวิธีการตรวจ
จึงต้องมีประสิทธิภาพสูง เตรียมตัวอย่างง่าย เหมาะสำหรับงานประจำ ห้องปฏิบัติการได้ทำการทดสอบความถูกต้องของวิธีที่มี
ความถูกต้อง แม่นยำ มีความไวสูง การตรวจหาปริมาณยากลุ่มแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะโดยเทคนิค GC-Headspace  
ตัวตรวจวัดชนิด Mass spectrometer เตรียมตัวอย่างโดยใช้เฟนเทอร์มีนเป็น internal standard ใช้ตัวอย่างปริมาตร  
300 ไมโครลิตร ทำการ derivatized ด้วยเอทิลคลอโรฟอร์เมตและใช้เกลือโพแทสเซียมคาร์บอเนตปรับสภาวะการละลาย 
จากการทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า เทคนิค GC-MS Headspace ช่วงการวิเคราะห์ที่มีความเป็นเส้นตรงของแอมเฟตา
มีน และเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ 0.5-5.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.99 ขีดจำกัดที่
ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 0.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LLOQ) เท่ากับ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ความเที่ยงในการวิเคราะห์แสดงโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่า p มากกว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ  
ความแม่นที่ระดับความเข้มข้น 1.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงด้วยร้อยละอคติมีค่าอยู่ในช่วง 0.0–14.4 วิธีนีเ้ตรียมตัวอย่าง
ง่าย รวดเร็ว ใช้ปริมาตรตัวอย่างน้อย ช่วงการทดสอบครอบคลุมค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะได้ 
คำสำคัญ : การทดสอบความถูกต้องของวิธี, สารกลุ่มแอมเฟตามีนส์, GC-MS Headspace 

Abstract 
The analytical results of amphetamines in urine are significant evidence of the legal proceeding.  

A highly effective method with simple sample preparation is required. An accuracy and precision method 
for quantitative analysis of amphetamines in urine was validated. The analysis was performed by GC-MS 
Headspace. Phentermine was used as an internal standard. A 300 µl of urine was used and then 
derivatized by ethylchloroformate. Potassium carbonate was used for salting out. The results were found 
that the linearity range of amphetamines was in the range of 0.5-5.0 µg/ml with a correlation coefficient 

(r)  0.99. Limit of detection (LOD) and lower limit of quantitation (LLOQ) were 0.3, 0.5 µg/ml.  

The precision was calculated by ANOVA single factor, p-value  0.05. The accuracy assessed by percent 
bias showed in the range of 0.0-14.4. This method is simply fast, and a small sample amount is required. 
The studied range cover a cut-off value. It can be used as an standard operating procedure for 
quantitative analysis of amphetamines in urine.  
Keywords: method validation, amphetamines, headspace-GC/MS 

Corresponding author: siriluk.m@dmsc.mail.go.th  
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ศิริลักษณ์  มะโนคำ ดวงใจ จิปิภพ
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บทคัดย่อ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่มแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะใช้เป็นหลักฐานสำคัญทางอรรถคดี ดังนั้นวิธีการตรวจ

จึงต้องมีประสิทธิภาพสูง เตรียมตัวอย่างง่าย เหมาะสำหรับงานประจำ ห้องปฏิบัติการได้ทำการทดสอบความถูกต้องของวิธีที่มี
ความถูกต้อง แม่นยำ มีความไวสูง การตรวจหาปริมาณยากลุ่มแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะโดยเทคนิค
ตัวตรวจวัดชนิด เตรียมตัวอย่างโดยใช้เฟนเทอร์มีนเป็น ใช้ตัวอย่างปริมาตร 
300 ไมโครลิตร ทำการ ด้วยเอทิลคลอโรฟอร์เมตและใช้เกลือโพแทสเซียมคาร์บอเนตปรับสภาวะการละลาย
จากการทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า เทคนิค ช่วงการวิเคราะห์ที่มีความเป็นเส้นตรงของแอมเฟตา
มีน และเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ) มากกว่า 0.99 ขีดจำกัดที่
ตรวจวัดได้ ) เท่ากับ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ ) เท่ากับ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ความเที่ยงในการวิเคราะห์แสดงโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่า มากกว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ 
ความแม่นที่ระดับความเข้มข้น 1.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงด้วยร้อยละอคติมีค่าอยู่ในช่วง 0.0 14.4 วิธีนีเ้ตรียมตัวอย่าง
ง่าย รวดเร็ว ใช้ปริมาตรตัวอย่างน้อย ช่วงการทดสอบครอบคลุมค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะได้
คำสำคัญ การทดสอบความถูกต้องของวิธี, สารกลุ่มแอมเฟตามีนส์, 
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วิธีตรวจวิเคราะห์เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีน ในยารานิทิดีนด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมทรี 
N-nitrosodimethylamine detection in ranitidine using liquid chromatography mass spectrometry 

รุ่งทิพย์ เจือตี๋* อรพิณ ทนันขัต ิ
rungtip jueati, orapin tanunkat 

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
สารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีน (NDMA) เป็นสารก่อมะเร็ง ที ่มีการพบปนเปื้อนในยารานิทิดีนในปี 2562  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รานิทิดีนเป็นยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และเสริมการรักษาผื่นแพ้บริเวณผิวหนัง ยังไม่
มีวิธีวิเคราะห์ NDMA ในยารานิทิดีนในตำรายา แต่สำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้เทคนิค 
ลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรมิทรี ชนิดความละเอียดสูง เพื่อตรวจวิเคราะห์ NDMA ในระดับ ppm เนื่องจากปริมาณ 
NDMA ที่ยอมรับได้ต่อปริมาณการใช้สูงสุดของยาต่อวัน เท่ากับ 0.32 ppm วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้วิธีตรวจ
วิเคราะห์ NDMA ในยารานิทิดีนที่มีประสิทธิภาพด้วยเคร่ืองลิควิดโครมาโทกราฟ ทริเปิลควอทแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีอ้างอิงตาม FDA guidelines สาร NDMA มีความเป็นเส้นตรงในชว่ง 5-100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R-Square) > 0.99 ความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถตรวจพบได้ 2 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร  
ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถหาปริมาณได้ 5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่าความแม่น (%recovery) อยู่ในช่วงร้อยละ 101 -108 
ความเที่ยง ได้ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) น้อยกว่า 11 วิธีนี้สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 
450 ตัวอย่าง ท้ังวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ยารานิทิดีนได้ ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีน, รานิทิดีน, สารก่อมะเร็ง, ปนเป้ือน, ยา 

Abstract 
N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a cancer-inducing substance, was found in ranitidine in the year 

2019 in the United States. Ranitidine is a drug used in the treatment of peptic ulcers and prevent hives. 
The official method for NDMA in ranitidine is not available. United States Food and Drug Administration 
recommended liquid chromatography high resolution mass spectrometry in order to determine NDMA in 
ppm level because acceptable daily intake of NDMA in Ranitidine is 0.32 ppm. The research purpose was 
to get the effective method to analyze NDMA in Ranitidine by using liquid chromatograph triple quadrupole 
mass spectrometer. The method was validated according to the FDA guidelines. The NDMA linear range was 
obtained from 5-100 ng/mL with coefficient of determination (R Square) > 0.99, detectiion limit of 2 ng/mL 
and quantitation limit of 5 ng/mL. The accuracy of the method was in the range of 101% to 108%.  
The repeatability precision was less than 11%. The method can be successfully and effectively used to 
determine NDMA in 450 samples of ranitidine both raw material and marketed formulations. 
Keywords: N-Nitrosodimethylamine, ranitidine, cancer-inducing substance, impurity, drug 
Corresponding author: rungtip.j@dmsc.mail.go.th
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N-nitrosodimethylamine detection in ranitidine using liquid chromatography mass spectrometry 

รุ่งทิพย์ เจือตี๋ อรพิณ ทนันขัติ

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
สารเอ็น ไนโตรโซไดเมทิลเอมีน ( เป็นสารก่อมะเร็ง ที ่มีการพบปนเปื้อนในยารานิทิดีนในปี 2562

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รานิทิดีนเป็นยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และเสริมการรักษาผื่นแพ้บริเวณผิวหนัง ยังไม่
มีวิธีวิเคราะห์ ในยารานิทิดีนในตำรายา แต่สำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้เทคนิค
ลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรมิทรี ชนิดความละเอียดสูง เพื่อตรวจวิเคราะห์ ในระดับ เนื่องจากปริมาณ

ที่ยอมรับได้ต่อปริมาณการใช้สูงสุดของยาต่อวัน เท่ากับ 0.32 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้วิธีตรวจ
วิเคราะห์ ในยารานิทิดีนที่มีประสิทธิภาพด้วยเคร่ืองลิควิดโครมาโทกราฟ ทริเปิลควอทแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีอ้างอิงตาม สาร มีความเป็นเส้นตรงในช่วง 5 100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ ( 0.99 ความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถตรวจพบได้ 2 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถหาปริมาณได้ 5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ค่าความแม่น (% อยู่ในช่วงร้อยละ 101 108
ความเที่ยง ได้ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% น้อยกว่า 11 วิธีนี้สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน
450 ตัวอย่าง ท้ังวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ยารานิทิดีนได้ ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ เอ็น ไนโตรโซไดเมทิลเอมีน รานิทิดีน สารก่อมะเร็ง ปนเป้ือน ยา
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คุณภาพยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม 
Quality of sulfamethoxazole and trimethoprim suspensions 

ปวีณา กำเหนดินนท์* วิภาพรรณ ไสยสมบตั ิ
Pavena Kumnerdnon*, Wipapan Saiyasombat 
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม เป็นยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

บัญชี ก โดยเป็นยาผสมท่ีมีฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดิน
ปัสสาวะและผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2549 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ทำการสำรวจคุณภาพยาดังกล่าว จำนวน 60 ตัวอย่าง
จาก 13 ทะเบียนตำรับยา ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) และความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าตัวอย่างท้ังหมด 
เข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาและตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อท่ียังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน  
ในปีงบประมาณ 2562 จึงทำการสำรวจคุณภาพยาอีกคร้ัง โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ ตามโครงการประกันคุณภาพยา 
จำนวนท้ังสิ้น 8 ตัวอย่าง จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ 3 ราย รวม 4 ทะเบียนตำรับยา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในตำราฟาร์มาโคเปีย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับท่ี 41 (United States Pharmacopeia, USP 41) ท่ีได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการ
วิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) organic impurities และ deliverable 
volume ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างท้ังหมดเข้ามาตรฐานในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด -ด่าง และ organic 
impurities ส่วนหัวข้อ deliverable volume ซึ่งเป็นการทดสอบปริมาตรตามท่ีระบุในฉลาก พบว่าผิดมาตรฐานจำนวน  
3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของตัวอย่างท้ังหมด โดยมีปริมาตรน้อยกว่าท่ีระบุในฉลาก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับยาไม่ครบ
ขนาดและอาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาตามมา  
คำสำคัญ: ยาน้ำแขวนตะกอน, ซัลฟาเมทอกซาโซล, ไตรเมโทพริม, คุณภาพ 

Abstract 
Sulfamethoxazole and trimethoprim suspensions are antibacterial drugs that are listed in the Thai 

National List of Essential Medicines. The combination of the stated drugs exhibited bactericidal activity 
against specific bacterial species. They were utilized as treatments of bacterial infections in the respiratory 
tract, gastrointestinal tract, urinary tract including the skin. In the fiscal year 2006, the Bureau of Drug and 
Narcotic performed the quality control of 60 samples with 13 registration numbers of the stated drugs in 
assay and pH which showed satisfactory results. To assure the quality of the stated drugs, in the fiscal 
year 2019, the quality control was performed also with new test items according to the United States 
Pharmacopeia (USP 41). A total of 8 samples from 3 local manufacturers with 4 registration numbers, 
were collected from public hospitals. The method was verified before sample testing. Assay, pH, organic 
impurities, and deliverable volume were performed. The results showed that all samples complied with 
pharmacopeial specifications in the assay, pH, and organic impurities. Deliverable volume is performed to 
ensure that the total label capacity can be transferred from the container. There were 3 samples (37.5%) 
with lower capacities than the label and fail in deliverable volume. The less capacity in a container 
affects the patient’s insufficient dosage which may be leads to drug resistance. 
Keywords: suspensions, sulfamethoxazole, trimethoprim, quality 
Corresponding author: pavena.k@dmsc.mail.go.th 
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ปวีณา กำเหนดินนท์ วิภาพรรณ ไสยสมบตัิ

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม เป็นยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชี ก โดยเป็นยาผสมท่ีมีฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดิน
ปัสสาวะและผิวหนัง ในปีงบประมาณ สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ทำการสำรวจคุณภาพยาดังกล่าว จำนวน ตัวอย่าง
จาก ทะเบียนตำรับยา ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ( และความเป็นกรด ด่าง ( พบว่าตัวอย่างท้ังหมด
เข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาและตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อท่ียังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน
ในปีงบประมาณ จึงทำการสำรวจคุณภาพยาอีกคร้ัง โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ ตามโครงการประกันคุณภาพยา 
จำนวนท้ังสิ้น ตัวอย่าง จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ราย รวม ทะเบียนตำรับยา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในตำราฟาร์มาโคเปีย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับท่ี ท่ีได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการ
วิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ( ความเป็นกรด ด่าง ( และ

ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างท้ังหมดเข้ามาตรฐานในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด ด่าง และ 
ส่วนหัวข้อ ซึ่งเป็นการทดสอบปริมาตรตามท่ีระบุในฉลาก พบว่าผิดมาตรฐานจำนวน

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ของตัวอย่างท้ังหมด โดยมีปริมาตรน้อยกว่าท่ีระบุในฉลาก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับยาไม่ครบ
ขนาดและอาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาตามมา
คำสำคัญ ยาน้ำแขวนตะกอน ซัลฟาเมทอกซาโซล, ไตรเมโทพริม คุณภาพ
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โดยโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจ ุ
Method validation for determination of identity and purity in trastuzumab 

by Ion-exchange chromatography 
เกวลิน รักษาสรณ์* สุดาทิพย์ รัตนวิจิตร สายวรุฬ จดรูกิตตินันท ์

Kawalin Raksasorn*, Sudatip Ruttanawijit, Saywarul Jadoonkittinan 
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ  
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง รักษาโดยใช้ยาทราสทูซูแมบซ่ึงเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี

ความจำเพาะเจาะจง มีประสิทธิภาพสูงและผลขา้งเคียงต่ำ ยาทราสทูซูแมบท่ีใช้มีทั้งยาต้นแบบและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ดังนั้น
การควบคุมคุณภาพของยาชนิดนี้จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การศึกษานี้เป็นการ
พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของยาทราสทูซูแมบ ด้วยเทคนิค           
โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ผลทดสอบความถูกต้องของวิธีตาม     
ICH guidelines พบว่าวิธีนี้มีความจำเพาะต่อยาทราสทูซูแมบ มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของยา 0.25 ถึง  
7.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการทำซ้ำในวันเดียวกันและต่างวัน ไม่เกิน 2  
มคี่าร้อยละการคืนกลับอยู่ในช่วง 90-110% และสามารถตรวจวัดเชิงปริมาณได้ 5.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีขีดจำกัดของการ
ตรวจพบ 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และวิธีมีความคงทนเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเฟสเคลื่อนที่ 
สรุปได้ว่าวิธีนี้มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของ 
ยาทราสทูซูแมบทางห้องปฏิบัติการได้ 
คำสำคัญ: โมโนโคลนอลแอนติบอดี ทราสทูซูแมบ มะเร็งเต้านม โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจ ุ

Abstract 
Breast cancer is the most common cancer in women and can be treated by trastuzumab which is 

a specific monoclonal antibody with high efficacy and fewer side effects. It is available as original and 
biosimilar drugs. Hence, quality control of these drugs is significant in order that patients receive drug 
quality according to international standards. This study aimed to develop and validate a method for the 
determination of identity and purity of trastuzumab using Ion-exchange chromatography. According to ICH 
guidelines, the results indicated that the method was specific and linear over the concentration range of 
0.25 to 7.50 mg/ml. The relative standard deviation of precision within a day and between days was 
within 2%. The percentage of recovery ranged from 90 to 110 %. The limit of quantitation and limit of 
detection were 5.0 and 0.25 mg/ml, respectively. The method was robust when changing the pH of the 
mobile phase solution. In conclusion, the developed method is precise, accurate, reliable, and suitable 
for quality control of trastuzumab products with respect to identity and purity.  
Keywords: monoclonal antibody, trastuzumab, breast cancer, Ion-exchange chromatography 
Corresponding author: kawalin.r@dmsc.mail.go.th 
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เกวลิน รักษาสรณ์ สุดาทิพย์ รัตนวิจิตร สายวรุฬ จดรูกิตตินันท์

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง รักษาโดยใช้ยาทราสทูซูแมบซ่ึงเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี

ความจำเพาะเจาะจง มปีระสิทธิภาพสูงและผลขา้งเคียงต่ำ ยาทราสทูซูแมบท่ีใช้มีทั้งยาต้นแบบและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ดังนั้น
การควบคุมคุณภาพของยาชนิดนี้จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การศึกษานี้เป็นการ
พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของยาทราสทูซูแมบ ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ผลทดสอบความถูกต้องของวิธีตาม

พบว่าวิธีนี้มีความจำเพาะต่อยาทราสทูซูแมบ มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของยา ถึง 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการทำซ้ำในวันเดียวกันและต่างวัน ไม่เกิน

มคี่าร้อยละการคืนกลับอยู่ในช่วง และสามารถตรวจวัดเชิงปริมาณได้ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีขีดจำกัดของการ
ตรวจพบ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และวิธีมีความคงทนเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด ด่างของสารละลายเฟสเคลื่อนที่
สรุปได้ว่าวิธีนี้มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของ
ยาทราสทูซูแมบทางห้องปฏิบัติการได้
คำสำคัญ: โมโนโคลนอลแอนติบอดี ทราสทูซูแมบ มะเร็งเต้านม โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ
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คุณภาพยาเม็ดโทพิราเมท 
Pharmaceutical quality of topiramate tablets 

เมทินี น่ิมน้อย* ศศิดา อยู่สุข 
Methinee Nimnoi*, Sasida Yoosook 

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โทพิราเมท เป็นยากลุ่มต้านโรคลมชัก ใช้ในการรักษา ควบคุมอาการชักในผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงป้องกันอาการ

ปวดศีรษะไมเกรน สำนักยาและวัตถุเสพติดดำเนินการสำรวจคุณภาพยาเม็ดโทพิราเมท ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้
โครงการประกันคุณภาพยา โดยตัวอย่างยาจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและบริษัทยาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 32 ตัวอย่าง ในขนาดความแรง 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม ทั้งหมด 10 ทะเบียนตำรับยา จากผู้ผลิตยาในประเทศ  
6 ทะเบียนตำรับ เป็นยานำเข้า 4 ทะเบียนตำรับยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานตามเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกา  
ฉบับที่ 42 (USP 42) ที่ได้ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยา
สำคัญ ความเบี่ยงเบนจากน้ำหนักเฉลี่ย การละลายของตัวยา และ Impurities ผลการสำรวจพบว่าทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐาน 
22 ตัวอย่าง ผิดมาตรฐานในหัวข้อ Impurities จำนวน 10 ตัวอย่าง จาก 3 ทะเบียนตำรับยา เนื่องจากตัวยาโทพิราเมท  
เกิดการสลายตัวได้ด้วยด้วยความร้อนและความชื้น ดังนั้นการพัฒนาสูตรตำรับ รวมถึงกระบวนการผลิตและภาชนะบรรจุ  
จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพยา 
คำสำคัญ: โทพิราเมท, โครงการประกันคุณภาพยา 

Abstract 
Topiramate is antiepileptic drug which is used for treatment and control of seizures in adult and 

children. It is also used in migraine prophylaxis. In the fiscal year 2020, Bureau of Drug and Narcotic held 
quality assurance of medicine program to survey the quality of topiramate tablets. All samples were sent 
from nationwide public hospitals and voluntary pharmaceutical companies. A total of 32 samples were 
obtained in strength of 25, 50, and 100 milligrams. There were 10 registration numbers from 6 local 
manufacturers and 4 importers. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia 
(USP 42) for identification, assay, weight variation, dissolution and impurities. The analytical method was 
verified prior to sample testing. The results showed that 22 samples complied with pharmacopeia 
specification but 10 samples (3 registration numbers) were failed to criteria of impurities. Topiramate was 
found to degrade at high temperature and humidity. Therefore, formulation development including, 
pharmaceutical manufacturing process and packaging were important for drug quality control. 
Keywords: topiramate, quality assurance of medicine program 
Corresponding author: methinee.s@dmsc.mail.go.th

การทดสอบความถูกต้องของวิธวิีเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ในยาทราสทูซูแมบ
โดยโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ

เกวลิน รักษาสรณ์ สุดาทิพย์ รัตนวิจิตร สายวรุฬ จดรูกิตตินันท์

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง รักษาโดยใช้ยาทราสทูซูแมบซ่ึงเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี

ความจำเพาะเจาะจง มปีระสิทธิภาพสูงและผลขา้งเคียงต่ำ ยาทราสทูซูแมบท่ีใช้มีทั้งยาต้นแบบและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ดังนั้น
การควบคุมคุณภาพของยาชนิดนี้จึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การศึกษานี้เป็นการ
พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของยาทราสทูซูแมบ ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ ผลทดสอบความถูกต้องของวิธีตาม

พบว่าวิธีนี้มีความจำเพาะต่อยาทราสทูซูแมบ มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของยา ถึง 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการทำซ้ำในวันเดียวกันและต่างวัน ไม่เกิน

มคี่าร้อยละการคืนกลับอยู่ในช่วง และสามารถตรวจวัดเชิงปริมาณได้ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีขีดจำกัดของการ
ตรวจพบ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และวิธีมีความคงทนเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด ด่างของสารละลายเฟสเคลื่อนที่
สรุปได้ว่าวิธีนี้มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของ
ยาทราสทูซูแมบทางห้องปฏิบัติการได้
คำสำคัญ: โมโนโคลนอลแอนติบอดี ทราสทูซูแมบ มะเร็งเต้านม โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ

P2-20 คุณภาพยาเม็ดโทพิราเมท 
rmaceutical quality of topiramate tablets

เมทินี น่ิมน้อย ศศิดา อยู่สุข

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โทพิราเมท เป็นยากลุ่มต้านโรคลมชัก ใช้ในการรักษา ควบคุมอาการชักในผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงป้องกันอาการ

ปวดศีรษะไมเกรน สำนักยาและวัตถุเสพติดดำเนินการสำรวจคุณภาพยาเม็ดโทพิราเมท ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้
โครงการประกันคุณภาพยา โดยตัวอย่างยาจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและบริษัทยาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 32 ตัวอย่าง ในขนาดความแรง 25 50 และ 100 มิลลิกรัม ทั้งหมด 10 ทะเบียนตำรับยา จากผู้ผลิตยาในประเทศ 
6 ทะเบียนตำรับ เป็นยานำเข้า 4 ทะเบียนตำรับยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานตามเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 42 ( 42) ที่ได้ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยา
สำคัญ ความเบี่ยงเบนจากน้ำหนักเฉลี่ย การละลายของตัวยา และ ผลการสำรวจพบว่าทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐาน 
22 ตัวอย่าง ผิดมาตรฐานในหัวข้อ จำนวน 10 ตัวอย่าง จาก 3 ทะเบียนตำรับยา เนื่องจากตัวยาโทพิราเมท
เกิดการสลายตัวได้ด้วยด้วยความร้อนและความชื้น ดังนั้นการพัฒนาสูตรตำรับ รวมถึงกระบวนการผลิตและภาชนะบรรจุ
จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพยา
คำสำคัญ โทพิราเมท โครงการประกันคุณภาพยา
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนมูุลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อจลุินทรีย์ของสารสกัดใบกัญชง 
เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

Study on anti-oxidant and antimicrobial activities of hemp leaf extract  
for health products development 

พัชรินทร์ จันทรานิมิตร1* สรินยา จุลศรไีกวัล1 ณัฏฐชัย ดวงนิล1 พาณี ศิรสิะอาด2 สริตา ปิ่นมณี3 และคณะ 

Patcharin Juntranimit1* Sarinya Julsrigivan1 Natthachai Duangnil1 Panee Sirisa-ard2 Sarita Pinmanee3, et al. 
1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

1Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, 2Faculty of pharmacy, Chiang Mai University  
3Highland Research and Development Institute (Public Organization) 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันกัญชง (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจทีน่ำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์หลากหลาย ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายสง่เสรมิ
การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการวิจัยศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด 
ใบกัญชงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยทำการศึกษาใน cannabinoids fraction non-cannabinoids fraction และ
crude extract ในตัวอย่างกัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 จากผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ พบว่า cannabinoids fraction ของ RPF4 มีฤทธิ์สูงที่สุด จากการศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์พบว่าเฉพาะ  
RPF1 RPF3 และ RPF4 ที่มีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ โดยสามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวก 4 ชนิด คือ Bacillus subtilis 
Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis แ ล ะ  Clostridium sporogenes แ ล ะ เ ช้ื อ ร า  คื อ  
Candida albicans แต่ไม่สามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมลบได้ พบว่า crude extract ของ RPF4 มีฤทธิ์การยับย้ังได้ดีที่สุด 
โ ด ย มี ค่ า  Minimal inhibitory concentration ข อ ง ส า ร ส กั ด ใ น ช่ ว ง  0.9-250 ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร  
ค่ า minimal bactericidal concentration ใน ช่วง 0 .9 -500 ไม โครกรัมต่ อมิ ลลิ ลิ ตร  และค่ า Minimal fungicidal 
concentration ของสารสกัดอยู่ที่ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งมีสารสกัดจากใบเฮมพ์เป็นสารสำคัญต่อไป 
คำสำคัญ: สารสกัดใบกัญชง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์, ผลติภัณฑ์สุขภาพ 

Abstract 
Presently, hemp is one of the potential economic crops for various purposes. The Thai 

government has subsidized the research for health products development from hemp. The 
pharmacological activities of hemp leaf extracts were thus studied to give information for health product 
development feasibility. Cannabinoid’s fraction, non-cannabinoids fraction, and crude extract, of four 
varieties; RPF1, RPF2, RPF3, and RPF4 were examined. The results revealed that cannabinoids fraction of 
RPF4 possessed the highest antioxidant activity. Among RPF1. RPF3. and RPF4 which had antimicrobial 
activities, RPF4 retained the highest effect which could inhibit Gram-positive bacteria including Bacillus 
subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Clostridium sporogenes with minimal 
inhibitory concentrations ranging from 0.9 to 250 μg/mL, minimal bactericidal concentrations ranging from 

0.9 to 500 μg/mL and could suppress Fungi such a Candida albicans with minimal fungicidal 

concentration at 500 μg/m. The results suggested that anti-oxidant and antimicrobial activity existing in 
hemp extracts could be a useful for health product development. 
Keyword: hemp leaf extract, anti-oxidant activity, antimicrobial activity, health products 
Corresponding author: patcharin.j@dmsc.mail.go.th 

P2-21 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนมูุลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อจลุินทรีย์ของสารสกัดใบกัญชง 
เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

พัชรินทร์ จันทรานิมิตร สรินยา จุลศรไีกวัล ณัฏฐชัย ดวงนิล พาณี ศิรสิะอาด สริตา ปิ่นมณี และคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันกัญชง ( เป็นพืชเศรษฐกิจทีน่ำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์หลากหลาย ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายสง่เสรมิ

การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการวิจัยศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด
ใบกัญชงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยทำการศึกษาใน และ

ในตัวอย่างกัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 3 และ 4 จากผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ พบว่า ของ 4 มีฤทธิ์สูงที่สุด จากการศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์พบว่าเฉพาะ 

1 3 และ 4 ที่มีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ โดยสามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวก 4 ชนิด คือ Bacillus subtilis 
Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis แ ล ะ  Clostridium sporogenes แ ล ะ เ ช้ื อ ร า คื อ 
Candida albicans แต่ไม่สามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรมลบได้ พบว่า ของ 4 มีฤทธิ์การยับย้ังได้ดีที่สุด
โ ด ย มี ค่ า ข อ ง ส า ร ส กั ด ใ น ช่ ว ง ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ค่ า ใน ช่วง ไม โครกรัมต่ อมิ ลลิ ลิ ตร และค่ า

ของสารสกัดอยู่ที่ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งมีสารสกัดจากใบเฮมพ์เป็นสารสำคัญต่อไป
คำสำคัญ สารสกัดใบกัญชง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ ผลติภัณฑ์สุขภาพ

Bacillus 
subtilis Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis, Clostridium sporogenes

μ
μ Candida albicans

μ
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คุณภาพยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีม 
Quality of desoximetasone cream 

สุภาวดี สุรางค์กลุ* วิภาพรรณ ไสยสมบตั ิ
Supawadee Surangkul*, Wipapan Saiyasombat 
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมเป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้เฉพาะที่ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี ข 

ในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการสำรวจคุณภาพยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมจำนวน 10 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่า  
มีตัวอย่างผิดมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องคุณภาพยา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักยาและวัตถเุสพ
ติดจึงได้เลือกยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จำนวน 6 ตัวอย่างและจากบริษัทผู้ผลิต จำนวน 6 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต  
3 ราย รวม 3 ทะเบียนตำรับยา ในขนาดความแรง 0.25% โดยน้ำหนัก การสำรวจคุณภาพยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมใช้
วิธีวิเคราะห์ที่ระบุในตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 42 (USP42) โดยได้ดำเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อน  
ทำการวิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ , ความเป็นกรด-ด่างและ minimum fill ผลการสำรวจพบว่า  
ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานในทุกหัวข้อวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่ายาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมท่ีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพดีอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
คำสำคัญ: เดสออกซิเมทาโซน, ครีม, คุณภาพ 

Abstract 
Desoximetasone cream is a topical corticosteroids in the National List of Essential Medicines 

Category B. In the fiscal year 2010, a study on pharmaceutical quality of desoximetasone cream was 
conducted. 1 sample out of 10 samples did not comply with pharmacopeial specification. In the fiscal year 
2020, pharmaceutical quality of desoximetasone cream was re-evaluated. The Bureau of Drug and Narcotic 
randomly collected 6 samples from public hospitals, while 6 samples were directly collected from 
manufacturers. A total of 12 samples consisted of 0.25%w/w from 3 registration numbers. The samples 
were evaluated according to the United States Pharmacopeia specification (USP42) for assay, pH, and 
minimum fill. The method was verified before sample testing. The results showed that all samples complied 
with pharmacopeial specifications. It can be concluded that most desoximetasone creams in Thailand have 
satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: desoximetasone, cream, quality 
Corresponding author: supawadee.su@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
เดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมเป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดใช้เฉพาะที่ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี ข

ในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการสำรวจคุณภาพยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมจำนวน 10 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่า
มีตัวอย่างผิดมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องคุณภาพยา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักยาและวัตถเุสพ
ติดจึงได้เลือกยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จำนวน 6 ตัวอย่างและจากบริษัทผู้ผลิต จำนวน 6 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต
3 ราย รวม 3 ทะเบียนตำรับยา ในขนาดความแรง 0.25% โดยน้ำหนัก การสำรวจคุณภาพยาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมใช้
วิธีวิเคราะห์ที่ระบุในตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 42 ( 42) โดยได้ดำเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อน
ทำการวิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด ด่างและ ผลการสำรวจพบว่า
ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานในทุกหัวข้อวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่ายาเดสออกซิเมทาโซนชนิดครีมท่ีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพดีอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
คำสำคัญ เดสออกซิเมทาโซน ครีม คุณภาพ
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การศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน
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วรัญญู นาเชียงใต้* ชุลีพร จันทรเสนา 
Waranyu Nachiangtai*, Chuleeporn Jantarasena 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Regional medical sciences center 8 Udonthani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ในการตรวจพิสูจน์
จำเป็นต้องใช้สารมาตรฐานซึ่งจัดหายากและมีราคาแพง เพ่ือให้สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานของสารละลายมาตรฐานเมทแอม
เฟตามีนที่เตรียมใช้ในห้องปฏิบัติการ จึงศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน้ำ (stock standard)  
ที่ความเข้มข้น 7.67 และ 40.91 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บที่ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน โดยนำสารละลายมาตรฐาน 

มาเตรียมท่ีระดับความเข้มข้น 0.767 และ 4.091 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ำ แสดงด้วยค่า response ratio และในปัสสาวะ 
แสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้ (%RD) ตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ด้วยเทคนิค Headspace solid phase micro-extraction/Gas chromatography mass spectrometry (HS-SPME/GC-MS)  
ซึ่งผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ผลการทดสอบพบว่าท่ีเวลา 90 วัน สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ท่ี ความ
เข้มข้น 0.767 และ 4.091 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ำ พบ response ratio มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 12 และในปัสสาวะ 
พบ %RD มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำหนดมีค่าไม่เกิน ±15% (USFDA, 2018)  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสารละลาย
มาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน้ำมีความคงสภาพที่ 90 วัน ทำให้ทราบระยะเวลาของสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นใช้เอง 
คำสำคัญ: ความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน, response ratio,  ร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าท่ีวิเคราะห์ได้ 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 8 Udonthani has responsibility for the confirmation of narcotic 
substances in the urine. The process of methamphetamine verification requires standard substances which 
are difficult and expensive to supply. The objective of this study was to determine the stability of 
methamphetamine standard solutions. The standard solutions were prepared at the concentration of 7.67 
and 40.91 µg/ml, stored 90 days at 2-8 °C. At the end of periods, the methamphetamine standard solutions 
were prepared at the concentration of 0.767 and 4.091 µg/ml. The methamphetamine standard solutions  
in water expressed in term of the percentage by response ratio, while the methamphetamine standard 
solutions in urine represented in term of the percent relative deviation (%RD). Both standard solutions were 
quantitative analyzed by using HS-SPME/GC-MS which has accredited ISO/IEC 17025:2017 certification.  
From the result, the response ratio of methamphetamine standard solutions at 0.767 and 4.091 µg/ml  
in water was less than 12% and in urine %RD was less than 5%, which in acceptance criteria ±15%  (USFDA, 
2 0 1 8 ) . In conclusions, the methamphetamine standard solutions in water have stable ability for 90 days.  
In conclusions, the methamphetamine standard solutions preparation in water was stable for 90 days.  
It demonstrated that the prepared solution could be used as an alternative to the commercial standard 
solution. 
Key words: stability of methamphetamine standard solution, response ratio, percent relative deviation (%RD) 
Corresponding author: waranyu.n@dmsc.mail.go.th 
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วรัญญู นาเชียงใต้ ชุลีพร จันทรเสนา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ในการตรวจพิสูจน์

จำเป็นต้องใช้สารมาตรฐานซึ่งจัดหายากและมีราคาแพง เพ่ือให้สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานของสารละลายมาตรฐานเมทแอม
เฟตามีนที่เตรียมใช้ในห้องปฏิบัติการ จึงศึกษาความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน้ำ (
ที่ความเข้มข้น 7.67 และ 40.91 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บที่ 2 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วัน โดยนำสารละลายมาตรฐาน
มาเตรียมท่ีระดับความเข้มข้น 0.767 และ 4.091 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ำ แสดงด้วยค่า และในปัสสาวะ
แสดงด้วยค่าร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้ (% ตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
ด้วยเทคนิค 
ซึ่งผ่านการรับรอง 17025:2017 ผลการทดสอบพบว่าท่ีเวลา 90 วัน สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ท่ี ความ
เข้มข้น 0.767 และ 4.091 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในน้ำ พบ มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 12 และในปัสสาวะ 
พบ % มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำหนดมีค่าไม่เกิน 15% ( 2018) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสารละลาย
มาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในน้ำมีความคงสภาพที่ 90 วัน ทำให้ทราบระยะเวลาของสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นใช้เอง
คำสำคัญ ความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน, , ร้อยละความเบี่ยงเบนของค่าท่ีวิเคราะห์ได้

1 % (
2 0 1 8 )
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การทดสอบความคงตัวของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
Stability studies of Methamphetamine in urine samples 

ละมัย หารินไสล* ชุลีพร จันทรเสนา อัจจิมา ทองบ่อ 
Lamai Harinsalai*, Chuleeporn Jantarasena, Ajjima Thongbor 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การเก็บรักษาตัวอย่างที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการตรวจพิสูจน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาความคง

ตัวของสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เพื่อทดสอบระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาตัวอย่าง โดยทำการ
เตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ความเข้มข้น 0.750 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 4.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บตัวอย่างไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แสดงด้วยค่าร้อยละ
ความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่าจริง (%RD) และคัดเลือกตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 วัน 
ตรวจพบในช่วงความเข้มข้น 0.5-5.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จำนวน 10 ตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  
4 สัปดาห์ แสดงด้วยค่าแตกต่างจากค่าเร่ิมต้น ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Headspace-Solid Phase Micro 
Extraction/Gas chromatography-Mass Spectrometry ซ่ึ งได้ รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 พบว่าตั วอย่ าง
ควบคุมคุณภาพ เก็บอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิตู้เย็น ที่ความเข้มข้น 0.750 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า %RD เท่ากับ -14.2 
ถึง 1.8 และ -10.7 ถึง 6.2 และที่ความเข้มข้น 4.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ -12.5 ถึง 5.2 และ -3.0 ถึง 9.9 ตามลำดับ 
ซ่ึงเกณฑ์กำหนดไม่เกิน ±15% สำหรับตัวอย่างปัสสาวะ พบค่าแตกต่างจากค่าเริ่มต้นคิดเป็นร้อยละ 12.1 สรุปได้ว่าตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพ มีความคงตัว 8 สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างปัสสาวะ มีความคงตัว 4 สัปดาห์  ดังนั้นเพื่อป้องกันการเน่าเสียของ
ตัวอย่างก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ ควรเก็บรักษาในตู้เย็น 
คำสำคัญ: ความคงตัว, เมทแอมเฟตามีน, ปัสสาวะ 

Abstract 
           The proper storage of samples is important for the verification process. Hence, it is necessary to 
study the stability of methamphetamine in the urine. The appropriate storage time and temperature of 
the sample was studied by using a low-quality control sample concentration level (QCL) of 0.750 µg/ml 
and a high-quality control sample concentration level of 4.0 µg/ml (QCH). QC samples were stored  
at room temperature of 23-25 °C and under refrigeration of 2-8 °C for 8 weeks. Laboratory urine samples 
had been collected within 10 days before analysis. Ten urine samples ranging in concentrations from  
0.5 to 5.0 µg/ml were maintained at room temperature for 4 weeks and expressed as the difference value 
between initial and final. Samples were analysed by headspace-solid phase micro-extraction/Gas 
chromatography-mass spectrometry which has accredited ISO/IEC 17025:2017 certification. From the 
results, the QCL sample that was kept at room temperature and under refrigeration at 0.750 µg/ml 
showed the percentage of RD value by -14.2% to 1.8 and -10.7% to 6.2. For QCH sample at the 
concentration of 4.0 µg/ml expressed %RD by -12.5 to 5.2 and -3.0 to 9.9, respectively. The RD value 
(%RD) obtained did not exceed the acceptable limit of ± 15%. The urine sample was found a 12.1% 
difference from the initial value. Therefore, it can be concluded that the quality control sample can be 
stored at room temperature and refrigerated conditions until 8 weeks. In a urine sample, it can be stored 
at room temperature for a period of up to 4 weeks. Additionally, the samples should be kept at a 
temperature of   2-8 ° C to prevent spoilage before delivery to the laboratory. 
Keywords: stability, methamphetamine, urine 
Corresponding author: lamai.h@dmsc.mail.go.th

P2-24 การทดสอบความคงตัวของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
Stability studies of Methamphetamine in urine samples

ละมัย หารินไสล ชุลีพร จันทรเสนา อัจจิมา ทองบ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การเก็บรักษาตัวอย่างที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการตรวจพิสูจน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาความคง

ตัวของสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เพื่อทดสอบระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาตัวอย่าง โดยทำการ
เตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ความเข้มข้น ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บตัวอย่างไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 23 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตู้เย็น 2 8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แสดงด้วยค่าร้อยละ
ความเบี่ยงเบนของค่าที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่าจริง และคัดเลือกตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจห้องปฏิบัติการไม่เกิน 1 วัน 
ตรวจพบในช่วงความเข้มข้น 0.5 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จำนวน 10 ตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 

สัปดาห์ แสดงด้วยค่าแตกต่างจากค่าเร่ิมต้น ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค
ซ่ึ งได้ รับการรับรอง พบว่าตั วอย่ าง

ควบคุมคุณภาพ เก็บอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิตู้เย็น ที่ความเข้มข้น ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า เท่ากับ
ถึง และ ถึง 6.2 และที่ความเข้มข้น ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 12.5 ถึง 5.2 และ ถึง 9.9 ตามลำดับ 
ซ่ึงเกณฑ์กำหนดไม่เกิน สำหรับตัวอย่างปัสสาวะ พบค่าแตกต่างจากค่าเริ่มต้นคิดเป็นร้อยละ สรุปได้ว่าตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพ มีความคงตัว สัปดาห์ ส่วนตัวอย่างปัสสาวะ มีความคงตัว สัปดาห์ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเน่าเสียของ
ตัวอย่างก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ ควรเก็บรักษาในตู้เย็น
คำสำคัญ ความคงตัว เมทแอมเฟตามีน ปัสสาวะ
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สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ตัวยาสำคัญของยาบรรเทาอาการเจ็บคอ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตมี

มูลค่าสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ยาก สารสกัดใบหูเสือ (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) พบว่ามีฤทธิ์ยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ท่ีเป็นสาเหตุของโรคคออักเสบ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอบรรเทาอาการเจ็บคอจากสารสกัดใบหูเสือ โดยเตรียมสารสกัดและควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิค  

โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง นำสารสกัดท่ีเตรียมได้ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และนำไป
พัฒนาสูตรตำรับ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดใบหูเสือเตรียมด้วยวิธีแช่หมักด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95  
มี carvacrol เป็นองค์ประกอบทางเคมี สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ได้ เนื่องจากสารสกัดมี
ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ จึงพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบอิลิกเซอร์ โดยมีแอลกอฮอล์ผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหลัก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นของเหลวใสสีเขียวเข้มมีค่า pH เท่ากับ 6.1 ละอองฝอยมีปริมาตร 90 ไมโครลิตร นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes อีกครั้ง พบว่าผลิตภัณฑ์ยังมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ จึงสรุปได้ว่า 
สารสกัดจากใบหูเสือสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอสำหรับบรรเทาอาการเจ็บคออันเน่ืองมาจากโรคคอ
อักเสบได้ 
คำสำคัญ: สารสกัดใบหูเสือ, สเปรย์พ่นคอ 

Abstract 
The most of active ingredients for a sore throat product were imported and expensive that may 

cause the patients unaffordable. The leave extract of Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. had 
antibacterial activity against Streptococcus pyogenes. This study aimed to develop a throat spray from the 
leaf extract of Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. The extract was prepared and quality controlled 
by HPLC technique. An antibacterial activity was tested against Streptococcus pyogenes and then the 
extract was formulated to be the throat spray. The results revealed that the extract prepared by 
maceration with 95% ethanol had carvacrol as an active compound and antibacterial activity 
against Streptococcus pyogenes. Due to the poor water solubility of the extract, the formulation in elixirs 
was conducted by using hydroalcohol as the main solvent. The prepared product was a dark green liquid 
solution with pH 6.1 which had a volume of 90 µl for each spraying. The product was tested for 
antibacterial activity and the result showed that this product had antibacterial activity 
against Streptococcus pyogenes. Thus, the present study concludes that the leave extract of Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng. can be developed as the throat spray for relieving a scratchy and painful 
throat from pharyngitis. 
Keywords: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. leave extract, throat spray 
Corresponding author: boonyanee.s@dmsc.mail.go.th
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The development of the throat spray product from

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

บุญญาณี ศุภผล นิธิดา พลโคตร ปัทมาวดี เสตะกณัณะ ปวีณา ใจแก้ว สุนิสา กำพลชัยเดช
ฺ

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตัวยาสำคัญของยาบรรเทาอาการเจ็บคอ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตมี

มูลค่าสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ยาก สารสกัดใบหูเสือ (Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng พบว่ามีฤทธิ์ยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ท่ีเป็นสาเหตุของโรคคออักเสบ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอบรรเทาอาการเจ็บคอจากสารสกัดใบหูเสือ โดยเตรียมสารสกัดและควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง นำสารสกัดท่ีเตรียมได้ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และนำไป
พัฒนาสูตรตำรับ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดใบหูเสือเตรียมด้วยวิธีแช่หมักด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95
มี เป็นองค์ประกอบทางเคมี สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ได้ เนื่องจากสารสกัดมี
ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ จึงพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบอิลิกเซอร์ โดยมีแอลกอฮอล์ผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหลัก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นของเหลวใสสีเขียวเข้มมีค่า เท่ากับ 6.1 ละอองฝอยมีปริมาตร 90 ไมโครลิตร นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes อีกครั้ง พบว่าผลิตภัณฑ์ยังมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ จึงสรุปได้ว่า 
สารสกัดจากใบหูเสือสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอสำหรับบรรเทาอาการเจ็บคออันเน่ืองมาจากโรคคอ
อักเสบได้
คำสำคัญ สารสกัดใบหูเสือ สเปรย์พ่นคอ

Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng.
Streptococcus pyogenes

Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng
Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes Plectranthus 
amboinicus Lour Spreng

Plectranthus amboinicus Lour Spreng
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บุญญาณี ศุภผล นิธิดา พลโคตร ปัทมาวดี เสตะกณัณะ ปวีณา ใจแก้ว สุนิสา กำพลชัยเดช
ฺ

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตัวยาสำคัญของยาบรรเทาอาการเจ็บคอ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตมี

มูลค่าสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ยาก สารสกัดใบหูเสือ (Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng พบว่ามีฤทธิ์ยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ท่ีเป็นสาเหตุของโรคคออักเสบ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอบรรเทาอาการเจ็บคอจากสารสกัดใบหูเสือ โดยเตรียมสารสกัดและควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง นำสารสกัดท่ีเตรียมได้ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และนำไป
พัฒนาสูตรตำรับ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดใบหูเสือเตรียมด้วยวิธีแช่หมักด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95
มี เป็นองค์ประกอบทางเคมี สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ได้ เนื่องจากสารสกัดมี
ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ จึงพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบอิลิกเซอร์ โดยมีแอลกอฮอล์ผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหลัก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นของเหลวใสสีเขียวเข้มมีค่า เท่ากับ 6.1 ละอองฝอยมีปริมาตร 90 ไมโครลิตร นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes อีกครั้ง พบว่าผลิตภัณฑ์ยังมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ จึงสรุปได้ว่า 
สารสกัดจากใบหูเสือสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอสำหรับบรรเทาอาการเจ็บคออันเน่ืองมาจากโรคคอ
อักเสบได้
คำสำคัญ สารสกัดใบหูเสือ สเปรย์พ่นคอ

Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng.
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Streptococcus pyogenes Plectranthus 
amboinicus Lour Spreng

Plectranthus amboinicus Lour Spreng

สถานการณ์ของกลางกัญชาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 

Situation of the Cannabis center in the area of Medical Sciences Center 11 Suratthani 
fiscal year 2016-2020 

สุฟเฟียน ปะดอเล็ง*  พงษ์ธร ทองบุญ  กาญจนา ศรไีทย จิรพงษ์ อติชาต 
Sufian Padoleng*, Pongtorn Thongboon, Kanchana Srithai Jirapong Atichad 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11, SuratThani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในปี พ.ศ. 2562 กัญชา

ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของกลางกัญชา ก่อนและหลังการอนุญาต  
จึงได้รวบรวมข้อมูลการตรวจพิสูจน์ของกลางกัญชาที่นำส่งตัวอย่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และชุมพร 
ตั้งแต่ปี 2559-2563 จำแนกตามปีที่ส่งตัวอย่างเท่ากับ 371, 291, 233, 201 และ 422 ตัวอย่าง ตามลำดับ และใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูปแบบจำนวนและอัตราส่วน จากข้อมูล 60 เดือน พบเป็นข้อมูลก่อนและหลังประกาศใช้กฎหมาย 40.5 เดือน 
และ 19.5 เดือนตามลำดับ ในภาพรวมจำนวนคดีและตัวอย่างเฉลี่ยต่อเดือน จากเฉลี่ย 24 ตัวอย่าง (20 คดี) ต่อเดือน เป็น  
28 ตัวอย่าง (23 คดี) ต่อเดือน และพบว่าแนวโน้มของกลางจากการครอบครองวัตถุดิบกัญชาสดรวมถึงเมล็ดพืชเพิ่มข้ึน
ประมาณ 5 เท่า จากเฉลี่ย 3 ตัวอย่าง (2 คดี) ต่อเดือน เป็น 13 ตัวอย่าง (11 คดี) ต่อเดือน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของข้อมูลทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาสถานการณ์การกระทำผิด
กฎหมายยาเสพติดกัญชาหลังประกาศใช้กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ได้ 
คำสำคัญ:  กัญชา, กัญชาทางการแพทย์, ยาเสพติด 

Abstract 
  Cannabis is a category 5 narcotic drug under the Narcotics Act 1979, but in 2019 it was allowed for 

medical use. To know the situation of the cannabis medium before and after authorization, data for the 
verification of cannabis medium sent from Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, and Chumphon 
province were collected from 2016-2020. It was classified by year of submission of 371, 291, 233, 201, and 
422 samples, respectively. The descriptive statistic in number and ratio was used. From 60 months, the 
data were classified as before (40.5 months) and after (19.5 months) the law announcement. Overall, the 
average number of cases and samples per month were increased from 24 samples (20 cases) per month 
to 28 samples (23 cases) per month. In addition, the trending of seized materials of fresh cannabis 
including seeds was increased approximately 5 times from the average of 3 samples (2 cases) per month 
to 13 samples (11 cases) per month. Such data is only part of the nationwide data. However, the relevant 
agency can use this information to consider the situation of illegal drug marijuana after the legalization of 
medical cannabis. 
Keywords: cannabis, medicinal cannabis, narcotic 
Corresponding author: sufian.p@dmsc.mail.go.th 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอจากสารสกัดใบหูเสือ

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

บุญญาณี ศุภผล นิธิดา พลโคตร ปัทมาวดี เสตะกณัณะ ปวีณา ใจแก้ว สุนิสา กำพลชัยเดช
ฺ

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตัวยาสำคัญของยาบรรเทาอาการเจ็บคอ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตมี

มูลค่าสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ยาก สารสกัดใบหูเสือ (Plectranthus amboinicus (Lour. Spreng พบว่ามีฤทธิ์ยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ท่ีเป็นสาเหตุของโรคคออักเสบ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอบรรเทาอาการเจ็บคอจากสารสกัดใบหูเสือ โดยเตรียมสารสกัดและควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง นำสารสกัดท่ีเตรียมได้ทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes และนำไป
พัฒนาสูตรตำรับ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดใบหูเสือเตรียมด้วยวิธีแช่หมักด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95
มี เป็นองค์ประกอบทางเคมี สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes ได้ เนื่องจากสารสกัดมี
ความสามารถในการละลายน้ำต่ำ จึงพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบอิลิกเซอร์ โดยมีแอลกอฮอล์ผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหลัก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นของเหลวใสสีเขียวเข้มมีค่า เท่ากับ 6.1 ละอองฝอยมีปริมาตร 90 ไมโครลิตร นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus pyogenes อีกครั้ง พบว่าผลิตภัณฑ์ยังมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ จึงสรุปได้ว่า 
สารสกัดจากใบหูเสือสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นคอสำหรับบรรเทาอาการเจ็บคออันเน่ืองมาจากโรคคอ
อักเสบได้
คำสำคัญ สารสกัดใบหูเสือ สเปรย์พ่นคอ
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P2-26 สถานการณ์ของกลางกัญชาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 

11
2016 2020

สุฟเฟียน ปะดอเล็ง พงษ์ธร ทองบุญ กาญจนา ศรไีทย จิรพงษ์ อติชาต

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในปี พ.ศ. 2562 กัญชา

ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของกลางกัญชา ก่อนและหลังการอนุญาต 
จึงได้รวบรวมข้อมูลการตรวจพิสูจน์ของกลางกัญชาที่นำส่งตัวอย่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และชุมพร
ตั้งแต่ปี 2559 2563 จำแนกตามปีที่ส่งตัวอย่างเท่ากับ 371 291 233 201 และ 422 ตัวอย่าง ตามลำดับ และใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูปแบบจำนวนและอัตราส่วน จากข้อมูล เดือน พบเป็นข้อมูลก่อนและหลังประกาศใช้กฎหมาย เดือน 
และ เดือนตามลำดับ ในภาพรวมจำนวนคดีและตัวอย่างเฉลี่ยต่อเดือน จากเฉลี่ย ตัวอย่าง ( คดี) ต่อเดือน เป็น 

ตัวอย่าง ( คดี) ต่อเดือน และพบว่าแนวโน้มของกลางจากการครอบครองวัตถุดิบกัญชาสดรวมถึงเมล็ดพืชเพิ่มข้ึน
ประมาณ เท่า จากเฉลี่ย ตัวอย่าง ( คดี) ต่อเดือน เป็น ตัวอย่าง ( คดี) ต่อเดือน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของข้อมูลทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาสถานการณ์การกระทำผิด
กฎหมายยาเสพติดกัญชาหลังประกาศใช้กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ได้
คำสำคัญ กัญชา, กัญชาทางการแพทย์, ยาเสพติด
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คุณภาพยาเม็ดและแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล 
Quality of gemfibrozil tablets and capsules 

   ณัฐพร คล้ายคลึง* เจษฎา กาศโอสถ 
  Nattaporn Klykleung*, Jedsada Kadosoth 

  ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ 
            Regional Medical Sciences 3 Nakhon Sawan 

  บทคัดย่อ 
ยาเจ็มไฟโบรซิลเป็นยาลดไขมัน ท่ีใช้สำหรับรักษาโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาเม็ด เมื่อปี  

พ.ศ. 2553 และ 2559 พบยาผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่ี 3 นครสวรรค์ ได้ตรวจติดตามคุณภาพของยาเจ็มไฟโบรซิล โดยสุ่มตัวอย่างผ่านระบบ single window จากโรงพยาบาลของรัฐ
และโรงงานผู้ผลิต จำนวน 26 ตัวอย่าง แบ่งเป็นชนิดเม็ด 11 ตัวอย่าง จาก 4 บริษัทผู้ผลิต และแคปซูล 15 ตัวอย่าง จาก  
5 บริษัทผู้ผลิต ตรวจวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา 42 (USP 42) พบว่ายาเม็ดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกตัวอย่างในขณะท่ียาแคปซูล พบยาผิดมาตรฐานในหัวข้อความแตกต่างของน้ำหนักเฉลี่ย  จำนวน 1 ตัวอย่าง จาก  
15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.7 ดังนั้นผู้ผลิตควรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตยาใหม้ีคณุภาพ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาด ผู้บริโภคได้ใช้ยาท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา  
คำสำคัญ: คุณภาพยา, ยาเม็ดเจ็มไฟโบรซิล, ยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล 

 Abstract 
Gemfibrozil is an antilipidemic drug used for the treatment of hyperlipidemia. Previous studies in 

2010 and 2016 exhibited dissolution problems of gemfibrozil tablets. In the fiscal year 2020, the Regional 
Medical Sciences 3 Nakhon Sawan monitored the quality of gemfibrozil. Samples from government hospitals 
and manufacturers were selected from a single-window program. A total of 26 samples which included  
11 tablet samples from 4 manufacturers and 15 capsule samples from 5 manufacturers were analyzed 
according to the requirements of the United States Pharmacopoeia 42 (USP 42). The results showed that all 
tablets complied with the pharmacopeia specifications whereas one capsule sample (6.7 %) did not meet the 
weight variation requirement. The manufacturers should be aware of producing good quality products to 
increase competitiveness in the market and consumers will get the qualified drugs with safety. 
Keywords: drug quality, gemfibrozil tablets, gemfibrozil capsules. 
Corresponding author: nattaporn.k@dmsc.mail.go.th 

P2-27 คุณภาพยาเม็ดและแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล

ณัฐพร คล้ายคลึง เจษฎา กาศโอสถ

ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี นครสวรรค์

บทคัดย่อ
ยาเจ็มไฟโบรซิลเป็นยาลดไขมัน ท่ีใช้สำหรับรักษาโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาเม็ด เมื่อปี

พ.ศ. และ พบยาผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่ี นครสวรรค์ ได้ตรวจติดตามคุณภาพของยาเจ็มไฟโบรซิล โดยสุ่มตัวอย่างผ่านระบบ จากโรงพยาบาลของรัฐ
และโรงงานผู้ผลิต จำนวน ตัวอย่าง แบ่งเป็นชนิดเม็ด ตัวอย่าง จาก บริษัทผู้ผลิต และแคปซูล ตัวอย่าง จาก 

บริษัทผู้ผลิต ตรวจวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ายาเม็ดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกตัวอย่างในขณะท่ียาแคปซูล พบยาผิดมาตรฐานในหัวข้อความแตกต่างของน้ำหนักเฉลี่ย จำนวน ตัวอย่าง จาก

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ดังนั้นผู้ผลิตควรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตยาใหม้คีณุภาพ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาด ผู้บริโภคได้ใช้ยาท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา
คำสำคัญ คุณภาพยา ยาเม็ดเจ็มไฟโบรซิล ยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล

.
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การทดสอบความถูกต้องและความไม่แน่นอนของการวัด 
การวิเคราะห์ปริมาณพาราเซตามอลในยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี 

  Method validation and measurement uncertainty 
for the assay of paracetamol tablets by UV-Visible spectrophotometry  

ป่ินฑนา ดวงสมบัติ* วศิมน จูฑะภักดี วทิิตา ไปบน 
Pintana Duangsombat*, Wasimon Juthapakdee, Witita Paibon 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ  
ในปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค่า A (1%, 1 cm)  

ในการวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในรูปแบบยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี โดยใช้ค่า  
A (1%, 1 cm)  ที่ระบุตามวิธีมาตรฐาน British Pharmacopoeia (BP) เปรียบเทียบค่า A (1%, 1 cm) ที่คำนวณได้จากวิธีที่
พัฒนาข้ึนโดยห้องปฏิบัติการ โดยใช้สถิติ T-test  พบว่า ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และไม่สามารถ
สอบกลับความถูกต้องของวิธีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้  จึงต้องทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และความไม่
แน่นอนของการวัดปริมาณพาราเซตามอลในรูปแบบยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี โดยใช้พาราเซตามอลที่
มีใบรับรองเป็นสารมาตรฐาน  ผลพบว่ามีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.0025 -0.0150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 1.000 ความแม่นของวิธีให้ค่าการกลับคืนร้อยละ 99.67-100.16 ความเที่ยงจากการ
วิเคราะห์ซ้ำวันเดียวกันและต่างวันมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 2  ค่าต่ำสุดที่ตรวจพบและค่าต่ำสุดที่ตรวจ
เชิงปริมาณได้เท่ากับ 0.0001 และ 0.0003 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดเท่ากับร้อย
ละ 1.49 ของปริมาณยาท่ีระบุ (k เท่ากับ 2 ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95) วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาข้ึนเป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
คำสำคัญ: พาราเซตามอล, การทดสอบความถูกต้องการการวิเคราะห์, ความไม่แน่นอนของการวัด 

Abstract 
In 2020, The A (1%, 1 cm) was analysed by laboratory of Regional Medical Sciences Center 2 

Phitsanulok and compared with A (1%, 1 cm) of British Pharmacopoeia (BP) 2020 standard method by 
using paired T-test. The results indicated that the amount of paracetamol calculated from these methods 
was significantly different (p<0.05). According to the ISO/IEC 17025 accreditation, traceability of 
measurement was required. For this reason, the validation and uncertainty of measurement of 
determination of paracetamol in paracetamol tablets by UV-Visible spectrophotometry technique were 
developed. This validation was carried out using certified analytical paracetamol standards. The results 
showed the linearity range of 0.0025-0.0150 mg/ml with a correlation coefficient (r) of 1.0000.  
The accuracy (% recovery) was within 99.67-100.16%. The repeatability of intraday and interday precision 
were given RSD values lower than 2. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were 
0.0001 and  0.0003 mg/ml, respectively. The percentage of the uncertainty of measurement was 1.49  
of % LA (k = 2; 95% confidence level). Thus, it had ensured that the method met the requirements  
of  ISO/IEC 17025:2017. 
Keywords: paracetamol, method validation, measurement uncertainty 
Corresponding author: pintana.d@dmsc.mail.go.th 

P2-28 การทดสอบความถูกต้องและความไม่แน่นอนของการวัด 
การวิเคราะห์ปริมาณพาราเซตามอลในยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี

ป่ินฑนา ดวงสมบัติ วศิมน จูฑะภักดี วทิิตา ไปบน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ในปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ พิษณุโลก ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค่า

ในการวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในรูปแบบยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี วิสิ เบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี โดยใช้ค่า
ที่ระบุตามวิธีมาตรฐาน เปรียบเทียบค่า ที่คำนวณได้จากวิธีที่

พัฒนาข้ึนโดยห้องปฏิบัติการ โดยใช้สถิติ พบว่า ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถ
สอบกลับความถูกต้องของวิธีตามมาตรฐาน ได้ จึงต้องทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และความไม่
แน่นอนของการวัดปริมาณพาราเซตามอลในรูปแบบยาเม็ด ด้วยเทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี โดยใช้พาราเซตามอลที่
มีใบรับรองเป็นสารมาตรฐาน ผลพบว่ามีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.0025 0.0150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 1.000 ความแม่นของวิธีให้ค่าการกลับคืนร้อยละ 100.16 ความเที่ยงจากการ
วิเคราะห์ซ้ำวันเดียวกันและต่างวันมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 2 ค่าต่ำสุดที่ตรวจพบและค่าต่ำสุดที่ตรวจ
เชิงปริมาณได้เท่ากับ และ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดเท่ากับร้อย
ละ 1.49 ของปริมาณยาท่ีระบุ เท่ากับ 2 ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95) วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาข้ึนเป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐาน 
คำสำคัญ พาราเซตามอล การทดสอบความถูกต้องการการวิเคราะห์ ความไม่แน่นอนของการวัด
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P2-29 การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 นครราชสีมาเพื่อรองรับนโยบายกัญชาทางการแพทยการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาเพ่ือรองรับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ 
Laboratory capacity building to support medical cannabis policy: 

Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima 

จิระเดช นาสุข* นปนันท์ วงศ์ธนากิจเจรญิ วราภรณ์ ปุ๊กกระโทก พรสถิต  มสีถิตย์ กลัยรตัน์ อำพันธ์ทอง และศศิธร สุกรฑีา 
Chiradet Nasuk*, Napanan Wongthanakitcharoen, Waraporn Pukkrathoke, Pornsathit Meesathit, 

Kalyarat Ampantong and Sasithorn Sukreeta 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายกัญชาทางการแพทย์   เพื่อผลิตยารักษาโรค หรือการรักษาทาง

การแพทย์ด้วยกัญชา  โดยเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) เป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ สารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง การปนเป้ือนโลหะหนักและเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของพืชกัญชา 
สารสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิต การวางแผนพัฒนาน้ีต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ
4M คือ 1)Man พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2)Management บริหารจัดการทรัพยากร 3)Materials จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ และ 4)Mass communication สื่อสารการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชากับเครือข่ายใน 
เขตสุขภาพ ผลการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกัญชา 7 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็นพืชกัญชา 2 ตัวอย่าง ซ่ึงตรวจไม่พบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างและการปนเป้ือนโลหะหนักไม่เกินค่า
มาตรฐาน และสารสกัดกัญชา 5 ตัวอย่าง พบปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ปริมาณ 1.77-2.41 และ 9.47-56.54 
%w/w ตามลำดับ นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซ่ึงเป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาลนำร่อง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของยากัญชา
และผลิตภัณฑ์กัญชา ให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแพทย์และประชาชนที่จะนำยากัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาไปใช้ในการรักษาโรคได้อย่าง
ปลอดภัย 
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการกัญชา, นโยบายกัญชาทางการแพทย์ 

Abstract 
In 2019, the Thai government announced the medical cannabis policy for the production of 

medicines and medical treatment using cannabis.  Health Region 9 (Nakhonchaiburin) is the main area for 
driving this policy. Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima has been strengthening 
laboratory capacity for the assay of active ingredients, pesticide residues, metal, and microbial 
contamination to control safety and quality of cannabis plants, extracts, and products that comply with a 
good manufacturing practice. This development planning has to continuously perform using the 4M 
model, which included 1)Man; human competencies 2)Management; facility management 3)Materials; 
materials and budget and 4)Mass communication; communication of quality and safety control of 
cannabis in the health region. For the results, in 2021 the analytical services of cannabis samples were 
stated. The 7 samples of cannabis were analyzed, for 2 samples of cannabis plants did not founds the 
pesticide residues and metal contamination not more than the standard. The 5 samples of extracts 
cannabis found the THC and CBD content in 1.77-2.41 and 9.47-56.54 %w/w respectively. In addition, the 
laboratory capacity building knowledge for good manufacturing practice and safety control of cannabis 
drugs and products has been transferred to Khu Mueang hospital in Buriram province which is 1 of the 
13 pilot hospitals for medical cannabis clinics. The analytical results from the standard laboratory would 
build confidence in prescribing and using cannabis drugs and products. 
Keywords: laboratory capacity building, medical cannabis policy 
Corresponding author: chiradet.n@dmsc.mail.go.th 
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การตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง 
rmometer checking on the ice point check  

  ชณินัญ ชาวกรุงเกา* สุคนธทิพย ปุจฉาการ ณัฐชลัยย บุญไทย กฤชญา อุนภักดิ  

Chaninan Chowkrungkao*, Sukontip Putcharkran, Nutchalai Bunthai, Gridchaya Aunphak 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram, Department of Medical Science 

บทคัดย่อ 

การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นข้อกำหนดที่ระบุในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 
และ ISO 15189 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  5 สมุทรสงคราม ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเหล่าน้ัน และ
เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ต้องทำการสอบเทียบ โดยกำหนดให้สอบเทียบทุกๆ 5 ปี  แต่ในระหว่างการใช้งาน
ต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงให้ค่าที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่ง
แก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ที่จุดเยือกแข็ง (0 องศาเซลเซียส) ปีละ 2 ครั้ง  ในการตรวจสอบต้องควบคุมอุณหภูมิห้องให้ไม่เกิน 
25 องศาเซลเซียส  และร้อยละความช้ืนสัมพัทธ์ต้องอยู่ในช่วง 40–60  ข้อมูลต้ังแต่ปี 2559-2563 ได้ทำการตรวจสอบ
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว จำนวน 109, 106, 93, 103 และ 100 อัน ตามลำดับ ผลการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ทั้งหมด
ตลอด 5 ปี พบว่ามีเทอร์โมมิเตอร์เพียง 1 อัน ไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด (tolerance threshold, ≤ ±1˚C)  ซึ่งได้
หยุดการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการยังคงให้ค่าที่ถูกต้อง ส่งผลให้การวิเคราะห์ 
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
คำสำคัญ : เทอร์โมมิเตอร์, จุดเยือกแขง็ 

Abstract  

Calibration of scientific instruments is one of the laboratory requirements of ISO/IEC 17025 and 
ISO 15189. Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram has been accredited of those standards. 
A thermometer is a temperature measurement tool that requires calibration every 5 years. Intermediate 
checks of thermometers must be periodically performed to ensure the correct value. The researchers 
examined the accuracy of glass bar thermometers on the ice point check (0°C) twice a year. The room 
temperature must be controlled under 25°C with relative humidity in the range of 40–60%. From  
2016-2020, glass bar thermometers 109, 106, 93, 103, and 100 pieces were examined, respectively. The 
five-year overall results showed that only one thermometer did not meet the criteria of tolerance 
threshold, ≤±1˚C and it has already been obsoleted. As the result, it ensures that the correct values of 
the thermometers have been maintained leading to accurate and reliable test results.      
Keyword: thermometer, ice point check 
Corresponding author: chaninan.c@dmsc.mail.go.th 

P2-30 การตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง 

นางสาวชณินัญ ชาวกรุงเก่า สุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ ณัฐชลัยย์ บุญไทย กฤชญา อุ่นภักดิ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 

บทคัดย่อ
การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นข้อกำหนดที่ระบุในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

และ 15189 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเหล่าน้ัน และ
เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ต้องทำการสอบเทียบ โดยกำหนดให้สอบเทียบทุกๆ 5 ปี แต่ในระหว่างการใช้งาน
ต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงให้ค่าที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่ง
แก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ที่จุดเยือกแข็ง องศาเซลเซียส ปีละ 2 ครั้ง ในการตรวจสอบต้องควบคุมอุณหภูมิห้องให้ไม่เกิน 
25 องศาเซลเซียส และร้อยละความช้ืนสัมพัทธ์ต้องอยู่ในช่วง ข้อมูลต้ังแต่ปี ได้ทำการตรวจสอบ
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว จำนวน และ อัน ตามลำดับ ผลการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ทั้งหมด
ตลอด ปี พบว่ามีเทอร์โมมิเตอร์เพียง อัน ไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด ≤ ˚C ซึ่งได้
หยุดการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการยังคงให้ค่าที่ถูกต้อง ส่งผลให้การวิเคราะห์
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
คำสำคัญ : เทอร์โมมิเตอร์ จุดเยือกแขง็

≤ ˚C
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Development of a prototype for measuring time and radiation dose 

รุ่งโรจน์ จันทรส์ูง 
Rungrote Chansoong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์เป็นเครื่องมือมีความเสี่ยงสูงหากใช้งานผิดพลาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ป่วย จึงต้องใช้เครื่องมือวัดทางรังสีเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบค่าทางเทคนิคของเครื่องเอกซเรย์ว่ายังคง
เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีเพื่อการวินิจฉัย เครื่องมือวัดทางรังสีเป็นเครื่องมือจำเพาะไม่มี
จำหน่ายทั่วไปต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ และมีราคาแพงสถานพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีใช้งาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนเครื่องมือท่ีจำเป็นในการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ จึงได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับควบคุม
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก ใช้วิธีการวัดค่าทางอ้อมไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ (วิธีการวัดแบบไม่รุกราน) วัดค่า
เวลาในการถ่ายภาพด้วยรังสีตั้งแต่ 100–1000 มิลลิวินาที และวัดปริมาณรังสีได้พร้อมกัน ที่พิสัย 50 -600 มิลลิเรินเกนท์ 
แสดงผลการวัดเชิงตัวเลข เครื่องต้นแบบพัฒนาขึ้นบนภาษา Arduino IDE ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ มีความแม่นของเวลา ±1% ความแม่นของปริมาณรังสี ±5.1 % ความสามารถในความทำซ้ำ
ของเวลา 1.25 CV% มีความแม่นเพียงพอกับการใช้งาน เครื่องต้นแบบดังกล่าวจึงสามารถนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดทาง
รังสีที่จะให้ทันตแพทย์และนักรังสีการแพทย์นำไปใช้ควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก ตามมาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คำสำคัญ: เคร่ืองวัดเวลาเอกซเรย์, เคร่ืองวัดปริมาณรังสีเอกซเรย์, การวัดแบบไม่รุกราน 

Abstract 
A medical diagnostic X-ray machine is a tool that probably has a high risk for patients if it is  

mal-function. Therefore, radiological measurement equipment must be regularly used for testing the 
technical values of the X-ray machine.  These values must be met the standard of radiation dose quality 
control for diagnosis. Radiological measurement equipment is a specific instrument, not widely available, 
must be purchased from abroad and it is expensive, therefore most medical facilities have not had their 
own. To solve the lack of radiological measurement equipment, a prototype to control the quality of 
medical diagnostic tomography was developed. The prototype was designed for quality control of intraoral 
X-ray machines by using an indirect measurement method, wireless connection (Non-invasive measurement 
method). The range of measuring radiographic time was 100–1000 milliseconds and that of radiation dose 
was 50-600 milliRontgen. These parameters could be measured simultaneously and displayed as numerical 
measurement results. The prototype was developed on the Arduino IDE and operated by the AVR family 
microcontroller connected with electronic devices. The accuracy of time and radiation dose were ±1% and 
±5.1% while the %CV of repeatability of time was 1.25 which were sufficiently accurate for the purpose. 
Consequently, it could be advanced as common radiological measurement equipment for dentists and 
medical radiologists and generally used for the quality control of intraoral X-rays to comply with the quality 
standards of medical diagnostic X-ray machines, the Department of Medical Sciences. 
Keywords: X-ray time meter, X-ray dose meter, non invasive measurement 
Corresponding author: rungrote2508@gmail.com 
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รุ่งโรจน์ จันทรส์ูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์เป็นเครื่องมือมีความเสี่ยงสูงหากใช้งานผิดพลาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ป่วย จึงต้องใช้เครื่องมือวัดทางรังสีเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบค่าทางเทคนิคของเครื่องเอกซเรย์ว่ายังคง
เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีเพื่อการวินิจฉัย เครื่องมือวัดทางรังสีเป็นเครื่องมือจำเพาะไม่มี
จำหน่ายทั่วไปต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ และมีราคาแพงสถานพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีใช้งาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนเครื่องมือท่ีจำเป็นในการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ จึงได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับควบคุม
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก ใช้วิธีการวัดค่าทางอ้อมไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ วิธีการวัดแบบไม่รุกราน วัดค่า
เวลาในการถ่ายภาพด้วยรังสีตั้งแต่ 100 1000 มิลลิวินาที และวัดปริมาณรังสีได้พร้อมกัน ที่พิสัย 50 600 มิลลิเรินเกนท์ 
แสดงผลการวัดเชิงตัวเลข เครื่องต้นแบบพัฒนาขึ้นบนภาษา ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล ทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ มีความแม่นของเวลา 1% ความแม่นของปริมาณรังสี 5.1 % ความสามารถในความทำซ้ำ
ของเวลา 1.25 มีความแม่นเพียงพอกับการใช้งาน เครื่องต้นแบบดังกล่าวจึงสามารถนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดทาง
รังสีที่จะให้ทันตแพทย์และนักรังสีการแพทย์นำไปใช้ควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปาก ตามมาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ เคร่ืองวัดเวลาเอกซเรย์ เคร่ืองวัดปริมาณรังสีเอกซเรย์ การวัดแบบไม่รุกราน
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมลูเคร่ืองเอกซเรย์แบบออนไลน ์
Online X-ray database management system development 

ลิขิต กล้าแก่น* รุ่งโรจน์ จันทรส์ูง 
Likit Glahgan*, Rungrote Chansoong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทดสอบมาตรฐาน

และความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเครื่องเอกซเรย์โดยใช้โปรแกรม Microsoft access ดังนั้นเพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์ 
โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การรับตัวอย่างจากผู้รับบริการ การบันทึกผลการทดสอบ และการรายงานผล
การทดสอบให้กับผู ้ร ับบริการ เครื ่องมือที ่ใช้พัฒนาระบบประกอบด้วย โปรแกรม phpmyadmin, Sublime Text, 
Dreamweaver และ XAMPP จากการนำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าระบบดังกล่าวช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการตัวอย่าง 
สามารถลดความผิดพลาดในรายงานผลการทดสอบ การบันทึกผลและรายงานผลการทดสอบใช้เวลาลดลงร้อยละ 44.4  
สรุปได้ว่าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
และเป็นประโยชน์ต่องานให้บริการทดสอบเครื่องเอกซเรย์ของหน่วยงาน  
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, ฐานขอ้มูลเครื่องเอกซเรย์, ออนไลน์ 

Abstract 
Radiation work and medical equipment Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai is  

an agency that provides standard and safety testing services. Microsoft access program was used  for the   
X-ray machine data collecting system. In order to develop a better database system, an online X-ray 
machine database management system was initiated. The system consists of 3 main parts: receiving the 
samples of clients, recording test results, and reporting the test results to the customers.  The development 
tools used for this system including the programme of phpmyadmin, Sublime Text, Dreamweaver, and 
XAMPP. The implementation of an online X-ray database management system in the fiscal year 2020 was 
found that the system could facilitate staff working in handling the samples, reduce the errors of test 
reports. The timing used for recording and reporting the results was reduced by 44.4 percentage.  
In conclusion, the developed online X-ray machine database management system can be used practical 
operations and beneficial to the agency's X-ray testing service.  
Keywords: management system, X-ray machine database, online 
Corresponding author: likit05@gmail.com
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Online X-ray database management system development

ลิขิต กล้าแก่น* รุ่งโรจน์ จันทรส์ูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทดสอบมาตรฐาน

และความปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเครื่องเอกซเรย์โดยใช้โปรแกรม ดังนั้นเพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์
โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การรับตัวอย่างจากผู้รับบริการ การบันทึกผลการทดสอบ และการรายงานผล
การทดสอบให้กับผู ้ร ับบริการ เครื ่องมือที ่ใช้พัฒนาระบบประกอบด้วย โปรแกรม

และ จากการนำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าระบบดังกล่าวช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการตัวอย่าง
สามารถลดความผิดพลาดในรายงานผลการทดสอบ การบันทึกผลและรายงานผลการทดสอบใช้เวลาลดลงร้อยละ 44.4
สรุปได้ว่าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์แบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
และเป็นประโยชน์ต่องานให้บริการทดสอบเครื่องเอกซเรย์ของหน่วยงาน
คำสำคัญ ระบบบริหารจัดการ ฐานขอ้มูลเครื่องเอกซเรย์ ออนไลน์

05



146

“WARIN SMART BOX” “กระติกส่งเลือดอัจฉริยะ” 
Warin smart cooler box for blood bag and blood components transport 

ชญาดา ขันชะลี* ทิพวัลย์ วันดึก ธีรติกร ธานี ธนสิน ธัญญเกษตร ธมลวรรณ รักษา และคณะ 
Chayada Khanchalee*, Thippawan Wanduk, Teeratikorn Thanee, Thanasin Thanyakaset, Thamolwan Raksa, et al.  

โรงพยาบาลวารินชำราบ, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
Warinchamrab hospital, Benchama Maharat school 

บทคัดย่อ 

การขนส่งเลือดจากจุดรับบริจาคไปยังธนาคารเลือดเพื่อปั่นแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดและจ่ายไปยังจุดให้บริกา ร
ผู้ป่วยจำเป็นต้องเก็บรักษาให้เลือดคงสภาวะแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับการเก็บรักษาในตู้เย็น งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวารินชำราบ
จึงจัดทำอุปกรณ์ “WARIN SMART BOX” หรือ “กระติกส่งเลือดอัจฉริยะ”เพื่อใช้ในการขนส่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก โดยการนำกระติกน้ำแข็งมาปรับปรุงช่องบรรจุ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ส่งเสียง
เตอืนเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงท่ีกำหนดและใช้เจลสำเร็จรูป (ice pack) เป็นแหล่งให้ความเย็น ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้ ice pack 
ขนาด 100 กรัม จะทำให้ได้อุณหภูมิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (20-24 องศาเซลเซียส) ภายในเวลา 4 นาที และขนาด 200 กรัม ภายใน
เวลา 3 นาที เมื่อใช้ ice pack ขนาด 400 กรัม จะทำให้ได้อุณหภูมิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (2–10 องศาเซลเซียส) ภายในเวลา 8 นาที 
และขนาด 800 กรัม ภายในเวลา 6 นาที ทั้งนี้เวลาที่ใช้อาจน้อยลงในกรณีขนส่งมากกว่า 1 ถุง (unit) เนื่องจากเก็บรักษาอยู่ใน
อุณหภูมิต่ำอยู่แล้ว โดยอุณหภูมิในกระติกจะอยู่ในช่วงตาม เกณฑ์ท่ีกำหนดมากกว่า 1 ช่ัวโมง ดังนั้น กระติกท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถ
ใช้ในการขนส่งภายในโรงพยาบาลได้ และมีการรักษาระบบห่วงโซ่ความเย็น (blood cold chain) ซึ่งสามารถทวนสอบได้ นับเป็น
การอาร ักขาเพ ื ่อลดความเส ี ่ยงในการส ูญเส ียเล ือดหร ือส ่วนประกอบของเล ือดได ้อย ่างค ุ ้มค ่าและมีประส ิทธ ิภาพ  
คำสำคัญ : การขนส่ง, เลือดและส่วนประกอบของเลือด, ห่วงโซ่ความเย็น  

Abstract 
To transport blood from donation points to the blood bank for centrifugation and dispensing to the 

patient service points, the blood must maintain a similar environment to that of refrigerated storage. Blood 
bank unit Warinchamrab hospital has developed a "WARIN SMART BOX" for transportation following the World 
Health Organization standards. Use an Ice bottle to improve the packing compartment. Then, electrical and 
electronic equipment is installed to have a temperature display and can sound an alarm when the temperature 
is outside the set range and use the finished gel (ice pack) as a cooling source. The results showed that when 
using a 100g ice pack, it achieved the specified temperature (20-24°C) within 4 minutes and a 200g ice pack 
within 3 minutes. When using an ice pack of 400g, it will achieve the specified temperature (2–10°C) within  
8 minutes and a size of 800g in 6 minutes. However, the time spent may be less than this, in the case of 
transporting more than 1 bag (unit) and they were already kept at low temperature. The temperature in the 
box is within the specified range for more than 1 hour. Therefore, the developed box can be used in hospital 
transport and has a verifiable blood cold chain system. It is promising protection for cost-effective use and 
efficient reduction for the risk of wasting blood and blood components. 
Keywords: transportation, blood and blood component, blood cold chain  
Corresponding author: aordotdot@gmail.com  

P2-33 “WARIN SMART BOX” “กระติกส่งเลือดอัจฉริยะ” 

ชญาดา ขันชะลี* ทิพวัลย์ วันดึก ธีรติกร ธานี ธนสิน ธัญญเกษตร ธมลวรรณ รักษา และคณะ

โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

บทคัดย่อ
การขนส่งเลือดจากจุดรับบริจาคไปยังธนาคารเลือดเพื่อปั่นแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดและจ่ายไปยังจุดให้บริกา ร

ผู้ป่วยจำเป็นต้องเก็บรักษาให้เลือดคงสภาวะแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับการเก็บรักษาในตู้เย็น งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวารินชำราบ
จึงจัดทำอุปกรณ์ หรือ กระติกส่งเลือดอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการขนส่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก โดยการนำกระติกน้ำแข็งมาปรับปรุงช่องบรรจุ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ส่งเสียง
เตือนเมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงท่ีกำหนดและใช้เจลสำเร็จรูป เป็นแหล่งให้ความเย็น ผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้
ขนาด กรัม จะทำให้ได้อุณหภูมิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ( องศาเซลเซียส) ภายในเวลา นาที และขนาด กรัม ภายใน
เวลา นาที เมื่อใช้ ขนาด กรัม จะทำให้ได้อุณหภูมิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ( องศาเซลเซียส) ภายในเวลา นาที 
และขนาด กรัม ภายในเวลา นาที ทั้งนี้เวลาที่ใช้อาจน้อยลงในกรณีขนส่งมากกว่า ถุง เนื่องจากเก็บรักษาอยู่ใน
อุณหภูมิต่ำอยู่แล้ว โดยอุณหภูมิในกระติกจะอยู่ในช่วงตาม เกณฑ์ท่ีกำหนดมากกว่า ช่ัวโมง ดังนั้น กระติกท่ีพัฒนาขึ้นนี้สามารถ
ใช้ในการขนส่งภายในโรงพยาบาลได้ และมีการรักษาระบบห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งสามารถทวนสอบได้ นับเป็น
การอาร ักขาเพ ื ่อลดความเส ี ่ยงในการส ูญเส ียเล ือดหร ือส ่วนประกอบของเล ือดได ้อย ่างค ุ ้มค ่าและมีประส ิทธ ิภาพ
คำสำคัญ การขนส่ง เลือดและส่วนประกอบของเลือด ห่วงโซ่ความเย็น
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การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งตัวอย่างสำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
Enhancing laboratory sample logistics efficiency for newborn screening 

เพ็ญพรรณ ทองเงา* เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ ทิพวัลย์ กรศิริปญัญา หรรษา ไทยศรี อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และคณะ 
Penpan Thong-ngao*, Piumnukul Krasao, Thippawan Kornsiripanya, Hansa Thaisri, Archawin Rotjanawiwat, et al. 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ทารกแรกเกิดทุกรายต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรียเพื่อป้องกัน  

ภาวะปัญญาอ่อน ทารกท่ีมีผลคัดกรองผิดปกติต้องได้รับการติดตามให้มารับยาและตรวจยืนยันความผิดปกติภายในอายุไม่เกิน 
14 วัน การดำเนินงาน ที่ผ่านมา พบว่าการส่งตัวอย่างจากโรงพยาบาลมายังห้องปฏิบัติการฯ ใช้เวลาเฉลี่ย 6 วัน พบตัวอย่าง 
สูญหายระหว่างนำส่งและไม่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ดิสทริ
บิวชั ่น จำกัด ได้พัฒนาระบบการขนส่งตัวอย่างด้วยวิธี  EMS พิเศษโดยให้โรงพยาบาลพิมพ์ข้อมูลประวัติตัวอย่าง  
(Order Management System, OMS) เพื่อสร้างใบนำส่งและขอรหัสเลขนำส่ง EMS ในระบบ OMS เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะ
เข้ารับ ซองตัวอย่างตามที่แจ้งในระบบ ประวัติตัวอย่างจะถูกถ่ายโอนจากระบบ OMS เข้าสู่ระบบ NNSPLims ของงานตรวจ
คัดกรองฯ ผลการดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ถึง กันยายน 2563 พบว่ามีโรงพยาบาลเข้าใช้งานจำนวน 313 แห่ง  
จัดส่งตัวอย่าง ภายใน 3 วันทำการ ร้อยละ 99.87 สามารถรายงานผลการตรวจคัดกรองภายในอายุ 10 วัน ได้ร้อยละ 72.14 
จากเดิมร้อยละ 56.47 และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ70.77) ยังไม่เข้าใช้งาน จำเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเพื่อลดภาระการพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจ  
คัดกรองทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง 
คำสาคัญ: โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด, โรคฟีนิลคีโตนูเรีย, การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด, การขนส่งตัวอย่าง  

Abstract 
All newborns must be screened for congenital hypothyroidism (CHT) and phenylketonuria (PKU) to 

prevent mental retardation. Newborns with a positive result for CHT or PKU need to confirm and receive 
treatment within 14 days of life. Over the past few years, transportation of samples takes an average time 
of 6 days, in addition to samples lost and unable to track. To reduce transportation time and prevent 
sample loss, the Neonatal Screening Operation Center (NSOC) has collaborated with Thailand post 
distribution in developing logistic systems for sample transportation by Order Management System (OMS). 
OMS requires sample demographic input by the hospital to create order, get EMS identification number, 
and sending a request to the region post officer for parcels pick up. Newborn demographics from OMS were 
transferred to NSOC NNSPLims. From April to September 2020, 313 hospitals had sent samples via the OMS 
system, transportation time was within 3 working days (99.87 percent). Screened samples were reported 
within 10 days of life in 72.14 percent, an increase from 56.47 percent. However, 70.77 percent of hospitals 
are not using OMS, it is important to encourage more hospitals to use the system and improve data-linked 
in the health system, alleviate the workload of patient demographic input.  
Keywords: congenital hypothyroidism, phenylketonuria, newborn screening, transportation 
Corresponding author: penpan.t@dmsc.mail.go.th

P2-34 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งตัวอย่างสำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
Enhancing laboratory sample logistics efficiency for newborn screening 

เพ็ญพรรณ ทองเงา เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ ทิพวัลย์ กรศิริปญัญา หรรษา ไทยศรี อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ทารกแรกเกิดทุกรายต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรียเพื่อป้องกัน

ภาวะปัญญาอ่อน ทารกท่ีมีผลคัดกรองผิดปกติต้องได้รับการติดตามให้มารับยาและตรวจยืนยันความผิดปกติภายในอายุไม่เกิน
วัน การดำเนินงาน ที่ผ่านมา พบว่าการส่งตัวอย่างจากโรงพยาบาลมายังห้องปฏิบัติการฯ ใช้เวลาเฉลี่ย วัน พบตัวอย่าง

สูญหายระหว่างนำส่งและไม่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ดิสทริ
บิวชั ่น จำกัด ได้พัฒนาระบบการขนส่งตัวอย่างด้วยวิธี พิเศษโดยให้โรงพยาบาลพิมพ์ข้อมูลประวัติตัวอย่าง

เพื่อสร้างใบนำส่งและขอรหัสเลขนำส่ง ในระบบ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะ
เข้ารับ ซองตัวอย่างตามที่แจ้งในระบบ ประวัติตัวอย่างจะถูกถ่ายโอนจากระบบ เข้าสู่ระบบ ของงานตรวจ
คัดกรองฯ ผลการดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ถึง กันยายน พบว่ามีโรงพยาบาลเข้าใช้งานจำนวน แห่ง 
จัดส่งตัวอย่าง ภายใน วันทำการ ร้อยละ สามารถรายงานผลการตรวจคัดกรองภายในอายุ วัน ได้ร้อยละ
จากเดิมร้อยละ และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ ยังไม่เข้าใช้งาน จำเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเพื่อลดภาระการพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจ
คัดกรองทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง
คำสาคัญ โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด โรคฟีนิลคีโตนูเรีย การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด การขนส่งตัวอย่าง
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ysico-chemical properties of Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. flowers Ph

  สายัณห เรืองเขตร* ธนวัฒน ทองจีน  อัศวชัย ชวยพรหม  ศักดิ์วิชัย ออนทอง  
Sayan Ruengkhet, Thanawat Thongchin, Aussavashai Shuayprom, Sakwichai Ontong 

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ดาหลามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ซึ่งอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae ตามภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยมีรายงานว่าดอกดาหลามีสรรพคุณทางยาในการช่วยขับลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ เนื่องจากมีรสเผ็ดร้อน
อีกท้ังยังใช้แก้โรคลมพิษ โรคผิวหนัง และต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพรนี้ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาคุณสมบัติทางภาพ -เคมีของดอกดาหลา  
โดยรวบรวมตัวอย่างดอกดาหลา จำนวน 12 ตัวอย่าง จากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2563 
ถึงเดือนสิงหาคม 2563 นำมาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างจริง 1 ตัวอย่างที่ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช 
นำมาตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคม ีพบว่าดอกดาหลาให้ผลบวกกับปฏิกิรยิาการเกิดส ีเมื่อทดสอบด้วย Shinoda’s test Ferric 
chloride test และ Ninhydrin test ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีในหัวข้อ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม 
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 95% มีค่าเท่ากับร้อยละ 
(ค่าเฉลี่ย ± สองเท่าของค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน) 9.05±5.58, 9.34±1.06, 0.20±0.12, 19.81±8.45 และ 13.77±8.12  
โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานทางเคมีของดอกดาหลาแห้งใน
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 
คำสำคัญ: ดอกดาหลา, คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี 

Abstract 
Da-la (Ginger flower, Red ginger lily, Torch ginger, Torch lily) has the scientific name as Etlingera 

elatior (Jack) R.M. Smith., belonging to the family “Zingiberaceae”. According to Thai traditional medicine 
wisdom, it is reported that Da-la has medicinal properties carminative and cure indigestion due to its spicy 
taste. It is also used to cure hives, skin diseases, and antioxidants. However, the standard methods for 
quality control guidelines of this plant were not established in Thai Herbal Pharmacopoeia. Therefore, this 
study aimed to investigate the Physico-chemical properties of the Torch ginger’s flowers. Twelve samples 
of the Torch ginger’s flowers obtained from natural sources in Thailand during the period between January 
2020 and August 2020, compared to the one sample of the authentic received from the Herbarium 
Laboratory, were investigated on chemical identifications. The color tests of the Torch ginger’s dried flowers 
were positive to Shinoda’s test, Ferric chloride test, and Ninhydrin test. The results of Physico-chemical 
studies, including the contents of moisture, total ash, acid-insoluble ash, water-soluble extractive,  
95% ethanol-soluble extractive, were (mean ± 2SD) 9.05±5.58, 9.34±1.06, 0.20±0.12, 19.81±8.45 and 
13.77±8.12% w/w, respectively. Thus, it will be helpful to set up the standardization in Thai Herbal 
Pharmacopoeia which will be useful for consumer protection and commercial support. 
Keywords: Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith., physico-chemical properties 
Corresponding author: sayan.r@dmsc.mail.go.th

P2-35  คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีของดอกดาหลา 
k) R.M

นายสายณัห์ เรืองเขตร ธนวัฒน์ ทองจีน  อัศวชัย ช่วยพรหม  ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ดาหลามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Etlingera elatior ซึ่งอยู่ในวงศ์ ตามภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยมีรายงานว่าดอกดาหลามีสรรพคุณทางยาในการช่วยขับลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ เนื่องจากมีรสเผ็ดร้อน
อีกท้ังยังใช้แก้โรคลมพิษ โรคผิวหนัง และต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพรนี้ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาคุณสมบัติทางภาพ เคมีของดอกดาหลา
โดยรวบรวมตัวอย่างดอกดาหลา จำนวน 12 ตัวอย่าง จากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนสิงหาคม นำมาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างจริง 1 ตัวอย่างที่ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช
นำมาตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี พบว่าดอกดาหลาให้ผลบวกกับปฏิกิรยิาการเกิดสี เมื่อทดสอบด้วย 

และ ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีในหัวข้อ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 95% มีค่าเท่ากับร้อยละ
(ค่าเฉลี่ย สองเท่าของค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน) 9.05 5.58 9.34 1.06 0.20 0.12 19.81 8.45 และ 13.77 8.12
โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานทางเคมีของดอกดาหลาแห้งใน
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์
คำสำคัญ ดอกดาหลา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี

Etlingera
elatior

Etlingera elatior
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องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ ในโกฐเขมาท่ีจำหน่ายในประเทศไทย
Chemical constituents and beta-eudesmol contents in Kot Khamao distributing in Thailand 

สุนันทา ศรีโสภณ* สมจติร์ เนยีมสกุล ธิษณิน สุภาไชยกิจ บุศรา อนุาท นุจรี ศรีสนาม และคณะ 
Sununta Srisopon*, Somchit Niumsakul, Tisanin Supachaiyakit, Bussara Unart, Nuchjaree Seesanam, et al. 

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โกฐเขมา (Cangzhu) ในตำรายาจีนมีการนำมาใช้เพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ และโรครูมาตอยด์ ในตำรายาไทยมีการ

นำมาใช้เพื่อแก้ไข้ แก้หอบหืด แก้โรคเข้าข้อ เป็นต้น การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรเป็น
วิธีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถบ่งชี้ความน่าเชื่อถือของการใช้สมุนไพรได้ 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ beta-eudesmol ซึ่งเป็นสารสำคัญในโกฐเขมา 
โดยใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry วิเคราะห์เหง้าโกฐเขมา 20 ตัวอย่าง ที่ได้จากร้านขายยาแผน
โบราณและผู ้เชี ่ยวชาญด้านสมุนไพร ผลการศึกษาพบองค์ประกอบทางเคมีที ่สำคัญ ได้แก่ beta-selinene, hinesol,  
beta-eudesmol, และ alpha-bisabolol ปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของ beta-eudesmol ของตัวอย่างท่ีสามารถวิเคราะห์
ได้เท่ากับ 0.62±0.36 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
ตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9910 อย่างไรก็ตามพบว่าโกฐเขมา 1 ตัวอย่าง มีสัดส่วนของ hinesol และ beta-eudesmol แตกต่าง
จากตัวอย่างอื่น การศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพทางเคมีและเป็นองค์ความรู้เพื่อการศึกษาการ
จำแนกชนิดของโกฐเขมาท่ีพบในประเทศไทยได้ 
คำสำคัญ: เบต้ายูเดสมอล โกฐเขมา องค์ประกอบทางเคมี แก๊สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโตสโกป ี

Abstract 
Kot Khamao (Cangzhu, Chinese name)  has been used in Chinese pharmacopeia to treat influenza 

and rheumatoid arthritis.  In Thai traditional medicine, it has been used to treat flu, asthma, and arthritis.  
Determination of chemical constituents and active ingredients in medicinal plants were internationally 
recognized for quality control and reliable utilities of herbs. The objective of this study, the determination 
of chemical constituents and the active ingredient content, beta- eudesmol by Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry.  Twenty samples were acquired from traditional drug stores and herbal specialists. The result 
showed the major chemical constituents in Kot Khamao as beta- selinene, hinesol, beta- eudesmol, and 
alpha- bisabolol. The weight by weight percentage content of beta- eudesmol in the determined samples 
was 0 . 6 2± 0 . 3 6  ( average± standard deviation) . The linearity of the calibration curve has a coefficient of 
determination ( R2)  equal to 0. 9910.  However, one sample differed from others due to the difference of 
ratio between hinesol and beta-eudesmol. Thus, this study could be applied for a chemical quality control 
guideline of Kot Khamao and also the knowledge of Kot Khamao type classification in Thailand. 
Keyword: beta-eudesmol, Kot Khamao, chemical constituent, gas chromatography mass spectroscopy 
Corresponding author: sununta.s@dmsc.mail.go.th 
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สุนันทา ศรีโสภณ สมจติร์ เนยีมสกุล ธิษณิน สุภาไชยกิจ บุศรา อนุาท นุจรี ศรีสนาม และคณะ
Sununta Srisopon , Somchit Niumsakul, Tisanin Supachaiyakit, Bussara Unart, Nuchjaree Seesanam, et al.

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
โกฐเขมา Cangzhu ในตำรายาจีนมีการนำมาใช้เพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ และโรครูมาตอยด์ ในตำรายาไทยมีการ

นำมาใช้เพื่อแก้ไข้ แก้หอบหืด แก้โรคเข้าข้อ เป็นต้น การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรเป็น
วิธีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถบ่งชี้ความน่าเชื่อถือของการใช้สมุนไพรได้
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ beta eudesmol ซึ่งเป็นสารสำคัญในโกฐเขมา 
โดยใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry วิเคราะห์เหง้าโกฐเขมา 20 ตัวอย่าง ที่ได้จากร้านขายยาแผน
โบราณและผู ้เชี ่ยวชาญด้านสมุนไพร ผลการศึกษาพบองค์ประกอบทางเคมีที ่สำคัญ ได้แก่ beta selinene, hinesol, 
beta eudesmol, และ alpha bisabolol ปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักของ beta eudesmol ของตัวอย่างท่ีสามารถวิเคราะห์
ได้เท่ากับ 0.62 0.36 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการ
ตัดสินใจ R2 เท่ากับ 0.9910 อย่างไรก็ตามพบว่าโกฐเขมา 1 ตัวอย่าง มีสัดส่วนของ hinesol และ beta eudesmol แตกต่าง
จากตัวอย่างอื่น การศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพทางเคมีและเป็นองค์ความรู้เพื่อการศึกษาการ
จำแนกชนิดของโกฐเขมาท่ีพบในประเทศไทยได้
คำสำคัญ เบต้ายูเดสมอล โกฐเขมา องค์ประกอบทางเคมี แก๊สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโตสโกปี

Kot Khamao Cangzhu, Chinese name)  has been used in Chinese pharmacopeia to treat influenza
and rheumatoid arthritis.  In Thai traditional medicine, it has been used to treat flu, asthma, and arthritis.
Determination of chemical constituents and active ingredients in medicinal plants were internationally
recognized for quality control and reliable utilities of herbs. The objective of this study, the determination
of chemical constituents and the active ingredient content, beta eudesmol by Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry. Twenty samples were acquired from traditional drug stores and herbal specialists. The result 
showed the major chemical constituents in Kot Khamao as beta selinene, hinesol, beta eudesmol, and
alpha bisabolol. The weight by weight percentage content of beta eudesmol in the determined samples 
was 0 . 6 2± 0 . 3 6  ( average standard deviation . The linearity of the calibration curve has a coefficient of 
determination R2 equal to 0. 9910. However, one sample differed from others due to the difference of
ratio between hinesol and beta eudesmol. Thus, this study could be applied for a chemical quality control
guideline of Kot Khamao and also the knowledge of Kot Khamao type classification in Thailand.

: beta-eudesmol, Kot Khamao, chemical constituent, gas chromatography mass spectroscopy
sununta.s@dmsc.mail.go.th
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การประเมินความคงตัวของตำรับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งในบรรจุภัณฑ์ 
Stability evaluation of Rhinacantus nasutus root extracts gel preparation in various containers 

ฉัตรภรณ์ ใจมา1* ปฐมาพร ปรึกษากร1 ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ1 พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์2 พรศรี ประเสริฐวารี2 และคณะ 
Chattraporn Jaima1*, Patamaporn Pruksakorn1, Parnuphan Panyajai, Pilaslak Akrachalanont2, Pornsri Prasertwaree2 et al. 

1สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, 2สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1Medical Life Sciences Institute, 2Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ทองพันช่ัง มีสรรพคุณโดดเด่นในการรักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน ด้วยฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาดังกล่าว 

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตำรับเจลรากทองพันช่ังสำหรับนำไปศึกษาต่อในระดับคลินิก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความคงตัวของตำรับเจลสารสกัดรากทองพันช่ัง และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับตำรับดังกล่าว โดยศึกษาในบรรจุภัณฑ์ 
5 ชนิด ได้แก่ ขวดป๊ัม (PET) หลอดบีบพลาสติก (PE) ขวดพลาสติกสีชา (PET) ขวดแก้วสีชา และขวดพลาสติกทรงกระบอก (PET) 
ใน 3 สภาวะ คือ 1) freeze-thaw cycle 2) accelerated condition เก็บที่ 40 °C เป็นเวลา 1, 2 และ 3 เดือน และ 3) normal 
condition เก็บที่ 25 °C เป็นเวลา 3, 6 และ 12 เดือน โดยใช้ไรนาแคนทิน ซี ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิสำคัญในรากทองพันช่ังเป็นสาร
มาตรฐาน วิ เคราะห์ ป ริมาณ สารสำคัญ โดยวิ ธี  reversed phase HPLC เต รียมตั วอย่ างที่ ความเข้มข้น  50 µg/mL  
วัด UV absorbance ด้ วย  PDA detector ที่ ความยาวคลื่น 254 nm ผลการศึกษาความคงตั วใน freeze-thaw cycle  
ไม่พบบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณสารสำคัญในตำรับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตาม USP ส่วนใน accelerated และ normal condition 
พบบรรจุภัณฑ์ 1 ชนิด ได้แก่หลอดบีบพลาสติก มีปริมาณสารสำคัญต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคาดว่าวัสดุพลาสติก PE อาจเกิด
การดูดซับสารสำคัญในตำรับ ทำให้ความคงตัวของตำรับในหลอดบีบพลาสติกต่ำกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น 

คำสำคัญ: ทองพันช่ัง, ไรนาแคนทิน ซี, การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ, การประเมินความคงตัว 

Abstract 
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz has been used to treat skin disorders such as ringworm, tinea 

versicolor, and pruritus. According to its pharmacological activity, R. nasutus extract gel preparation has 
been developed for a future clinical study. This study aims to evaluate the stability of the developed gel 
preparation in various containers and select the appropriate containers for the preparation. Five container 
types including pumping bottles (PET), collapsible tubes (PE), amber plastic bottles (PET), amber glass 
bottles, and plastic cylinder bottles (PET) were evaluated at three conditions: 1) freeze-thaw cycles,  
2) accelerated condition kept at 40 °C for 1, 2, 3 months, 3) normal condition kept at 25 °C for 3, 6, 12 
months, using rhinacanthin C which is the major active compound in R. nasutus root extract, as a 
standard substance. The active compound determination was performed using the reversed-phase  
HPLC method. Each sample was prepared at 50 µg/mL. The detection was carried out using a PDA 
detector measuring UV absorbance value at 254 nm. No container failed to meet the USP requirement of 
active compound level in the study of the freeze-thaw cycles. However, only collapsible tubes had 
measured active compound level below the required level at accelerated and normal storage conditions, 
possibly because the active compound was absorbed by PE plastic. Hence, of all five containers,  
the stability of the preparation in collapsible tubes is the lowest. 
Keywords: Rhinacantus nasutus, rhinacanthin C, determination of major active compound, stability evaluation 
Corresponding author: chattraporn.j@dmsc.mail.go.th

P2-37 การประเมินความคงตัวของตำรับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งในบรรจุภัณฑ์ 
ation of Rhinacantus nasutus root extracts gel preparation in various

ฉัตรภรณ์ ใจมา ปฐมาพร ปรึกษากร ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ พรศรี ประเสริฐวารี และคณะ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ทองพันช่ัง มีสรรพคุณโดดเด่นในการรักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน ด้วยฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาดังกล่าว

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตำรับเจลรากทองพันช่ังสำหรับนำไปศึกษาต่อในระดับคลินิก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความคงตัวของตำรับเจลสารสกัดรากทองพันช่ัง และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับตำรับดังกล่าว โดยศึกษาในบรรจุภัณฑ์

ชนิด ได้แก่ ขวดป๊ัม หลอดบีบพลาสติก ขวดพลาสติกสีชา ขวดแก้วสีชา และขวดพลาสติกทรงกระบอก 
ใน สภาวะ คือ ) ) เก็บที่ เป็นเวลา , และ เดือน และ )

เก็บที่ เป็นเวลา , และ เดือน โดยใช้ไรนาแคนทิน ซี ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิสำคัญในรากทองพันช่ังเป็นสาร
มาตรฐาน วิ เคราะห์ ป ริมาณ สารสำคัญ โดยวิ ธี เต รียมตั วอย่ างที่ ความเข้มข้น
วัด ด้ วย ที่ ความยาวคลื่น ผลการศึกษาความคงตั วใน
ไม่พบบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณสารสำคัญในตำรับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตาม ส่วนใน และ
พบบรรจุภัณฑ์ ชนิด ได้แก่หลอดบีบพลาสติก มีปริมาณสารสำคัญต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคาดว่าวัสดุพลาสติก อาจเกิด
การดูดซับสารสำคัญในตำรับ ทำให้ความคงตัวของตำรับในหลอดบีบพลาสติกต่ำกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น
คำสำคัญ ทองพันช่ัง ไรนาแคนทิน ซี การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ การประเมินความคงตัว

Rhinacanthus nasutus
R. nasutus

R. nasutus

Rhinacantus nasutus
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P2-38 คุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

uality of Andrographis capsule during the Coronavirus 2019 epidemic situation

วัชระ วารินทร์ ภัทรพล อุดมลาภ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

บทคัดย่อ
ฟ้าทะลายโจรถูกนำมาใช้ในการบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งโดยทั่วไปพบการ

ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในรูปแบบแคปซูลบรรจุผงฟ้าทะลายโจรและแคปซูลบรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย พ.ศ. 2563 ระบุว่าฟ้าทะลายโจรต้องมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า โดยน้ำหนัก การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปริมาณสารสำคัญของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคคำนวณปริมาณแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยสุ่มตัวอย่างจากร้านขายยาและหน่วยผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 

ตัวอย่าง ระหว่างธันวาคม 2563 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในประเทศไทย และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยวิธี ผลการศึกษาพบตัวอย่างแคปซูลฟ้าทะลาย
โจรมีปริมาณสารแอนโดร กราโฟไลด์น้อยกว่า 1 , 1 4 และมากกว่า 4 โดยน้ำหนัก จำนวน 2 6.8 , 25 86.2 และ 
2 ตัวอย่าง ตามลำดับ นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ไม่แจ้งปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ใน
ฉลากจำนวน ตัวอย่าง 65.5 ซึ่งผู้ผลิตควรแจ้งปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ในฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยา
ฟ้าทะลายโจรในขนาดทีม่ีประสทิธิผลในการรักษาและไม่ก่อให้เกิดผลไมพึ่งประสงค์จากการได้รบัยาสมุนไพรดังกล่าวเกินขนาด
คำสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์, ฟ้าทะลายโจร, ยูเอชพีแอลซี

คุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
Quality of Andrographis capsule during the Coronavirus 2019 epidemic situation 

วัชระ  วารินทร์* ภัทรพล อุดมลาภ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

Watchara Warin*, Pattarapol Udomlarp 
Regional medical sciences center 8 Udonthani 

บทคัดย่อ 

ฟ้าทะลายโจรถูกนำมาใช้ในการบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโดยทั่วไปพบการ
ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในรูปแบบแคปซูลบรรจุผงฟ้าทะลายโจรและแคปซูลบรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย พ.ศ. 2563 ระบุว่าฟ้าทะลายโจรต้องมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปริมาณสารสำคัญของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคคำนวณปริมาณแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยสุ่มตัวอย่างจากร้านขายยาและหน่วยผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐ จำนวน  
29 ตัวอย่าง ระหว่างธันวาคม 2563-มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในประเทศไทย และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยวิธี UHPLC ผลการศึกษาพบตัวอย่างแคปซูลฟ้าทะลาย
โจรมีปริมาณสารแอนโดร กราโฟไลด์น้อยกว่า 1%, 1-4% และมากกว่า 4% โดยน้ำหนัก จำนวน 2 (6.8%), 25 (86.2%)  และ 
2 (6.8%) ตัวอย่าง ตามลำดับ นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ไม่แจ้งปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ใน
ฉลากจำนวน 19 ตัวอย่าง (65.5%) ซึ่งผู้ผลิตควรแจ้งปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ในฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยา
ฟ้าทะลายโจรในขนาดทีม่ีประสทิธิผลในการรักษาและไม่ก่อให้เกิดผลไมพึ่งประสงค์จากการได้รบัยาสมุนไพรดังกล่าวเกินขนาด 
คำสำคัญ:  แอนโดรกราโฟไลด์, ฟ้าทะลายโจร, ยูเอชพีแอลซี 

คุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วัชระ วารินทร์ ภัทรพล อุดมลาภ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

บทคัดย่อ
ฟ้าทะลายโจรถูกนำมาใช้ในการบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งโดยทั่วไปพบการ

ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในรูปแบบแคปซูลบรรจุผงฟ้าทะลายโจรและแคปซูลบรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย พ.ศ. 2563 ระบุว่าฟ้าทะลายโจรต้องมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า โดยน้ำหนัก การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารสำคัญของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคคำนวณปริมาณแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยสุ่มตัวอย่างจากร้านขายยาและหน่วยผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 

ตัวอย่าง ระหว่างธันวาคม 2563 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในประเทศไทย และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ด้วยวิธี ผลการศึกษาพบตัวอย่างแคปซูลฟ้าทะลาย
โจรมีปริมาณสารแอนโดร กราโฟไลด์น้อยกว่า 1 , 1 4 และมากกว่า 4 โดยน้ำหนัก จำนวน 2 6.8 , 25 86.2 และ 
2 ตัวอย่าง ตามลำดับ นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่ไม่แจ้งปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ใน
ฉลากจำนวน ตัวอย่าง 65.5 ซึ่งผู้ผลิตควรแจ้งปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ไว้ในฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยา
ฟ้าทะลายโจรในขนาดทีม่ีประสทิธิผลในการรักษาและไม่ก่อให้เกิดผลไมพ่ึงประสงค์จากการได้รบัยาสมุนไพรดังกล่าวเกินขนาด
คำสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์, ฟ้าทะลายโจร, ยูเอชพีแอลซี

 

Abstract 

Andrographis is used for relieving the symptoms of Coronavirus disease 2019 (COVID-19). The use 

of this medicinal plant is always in capsules containing powdered Andrographis herb and its extract. According 

to the Thai Herbal Pharmacopoeia 2020, the content of andrographolide in this plant should not be less than 

1% w/w. This study aimed to determine andrographolide content in Andrographis capsules and to obtain an 

intake calculation guideline for consumer recommended daily dose. Twentynine samples of Andrographis 

capsules were collected from drugstores and manufacturing units of government hospitals during December 

2020-January 2021 which was the period of COVID-19 new outbreak in Thailand. The determination of 

andrographolide in samples was performed by UHPLC. The results showed that Andrographis capsules 

contained less than 1%, 1-4%, and more than 4% of andrographolide in samples which were 2 (6.8%),  

25 (86.2%), and 2 (6.8%) samples, respectively. It was also found that 19 samples (65.5%) were not labeled 

the amount of andrographolide on their packaging. The labels of the active constituent should be claimed 

by the manufacturer and consumers could get the information for appropriate doses of a therapeutic level 

without adverse effects from overdose intake.    
Keywords: Andrographis, andrographolide, UHPLC 
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การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 
Study of pesticides in chili of Ubonratchathani province, 2020 

อติชาต สีลวานิช* ชรินรัตน์ ศิริธรรม 
Atichart Silawanich*, Charinrat Siritham 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
พริกเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในกระบวนการผลิตมีปัญหาที่สำคัญ คือ 

โรคพืชและแมลง ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากมีการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ฉบับที่ 387 (พ.ศ.2560) มีการกำหนดค่า
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่พบได้ (MRL) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ ด้วยเทคนิค Gas chromatography 
ในตัวอย่างพริกจากแหล่งค้าส่งและค้าปลีกของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 30 ตัวอย่าง พบว่า ในจำนวน 13 ตัวอย่างมีสารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง คิดเป็นร้อยละ 43 ประกอบด้วยกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (chlorothalonil, dieldrin) กลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟต (chlorpyrifos, profenofos, ethion, triazophos) กลุ่มไพรีทรอยด์ (cypermethrin) โดยพบว่าพริก 2 ตัวอย่าง 
คือพริกขี้หนูและพริกจินดา มีปริมาณสาร cypermethrin เกินค่า MRL (2 mg/kg) ที่กำหนด และยังพบว่าพริก 8 ตัวอย่างมี
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากกว่า 1 กลุ่ม ดังนั ้นผู ้ผลิตควรมีวิธีเพาะปลูกที่ถูก ต้องเหมาะสม ผู้จัดจำหน่ายควรมี
กระบวนการคัดตัดแต่งท่ีได้มาตรฐาน GMP และผู้บริโภคควรล้างทำความสะอาดพริกก่อนการรับประทาน เพ่ือลดปริมาณการ
ตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกาย 
คำสำคัญ: สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช, สารออร์กาโนคลอรีน, สารออรก์าโนฟอสเฟต, สารไพรีทรอยด์, พริก 

Abstract 
Chili is one of the most important agricultural products of Thailand. The key problems for planting 

chili are plant diseases and insects. The farmers use pesticides to prevent insects. The inappropriate use of 
pesticides affects the consumers’ health and also affects the environment. There is the notification of the 
ministry of public health No. 387 (B.E. 2017) with the specifications of chemical maximum residue limits 
(MRL). This study aims to identify and determine the concentration of pesticides inculding 3 chemical 
groups: organochlorines, organophosphates, and pyrethroids by gas chromatography technique. The 30 chili 
samples were collected from department stores and fresh markets in Ubonratchathani province. The result 
showed that organochlorines (chlorothalonil, dieldrin), organophosphates (chlorpyrifos, profenofos, ethion, 
triazophos) and pyrethroids (cypermethrin) were detected from 13 samples (43%). Samples that 
cypermethrin exceeded MRL (2 mg/kg) were found in 2 bird peppers and 8 chili samples with more than 
one group of pesticide residues were detected. Therefore, farmers have to use the pesticides in a proper 
way, distributors must have their good manufacturing practices, vegetables must be well-washed before 
consumption to reduce the chemical residues. 
Keywords: pesticide, organochlorine, organophosphate, pyrethroid, chili 
Corresponding author: atichart.s@dmsc.mail.go.th

P2-39 การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 
Study of pesticides in chili of Ubonratchathani province, 2020 

อติชาต สีลวานิช ชรินรัตน์ ศิริธรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
พริกเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในกระบวนการผลิตมีปัญหาที่สำคัญ คือ

โรคพืชและแมลง ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากมีการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ฉบับที่ 387 (พ.ศ.2560) มีการกำหนดค่า
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่พบได้ ( เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทรอยด์ ด้วยเทคนิค 
ในตัวอย่างพริกจากแหล่งค้าส่งและค้าปลีกของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 30 ตัวอย่าง พบว่าในจำนวน 13 ตัวอย่างมีสารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง คิดเป็นร้อยละ 43 ประกอบด้วยกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ( กลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟต ( กลุ่มไพรีทรอยด์ ( โดยพบว่าพริก ตัวอย่าง
คือพริกขี้หนูและพริกจินดา มีปริมาณสาร เกินค่า ( ที่กำหนด และยังพบว่าพริก 8 ตัวอย่างมี
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากกว่า 1 กลุ่ม ดังนั ้นผู ้ผลิตควรมีวิธีเพาะปลูกที่ถูก ต้องเหมาะสม ผู้จัดจำหน่ายควรมี
กระบวนการคัดตัดแต่งท่ีได้มาตรฐาน และผู้บริโภคควรล้างทำความสะอาดพริกก่อนการรับประทาน เพ่ือลดปริมาณการ
ตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกาย
คำสำคัญ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารออร์กาโนคลอรีน สารออรก์าโนฟอสเฟต สารไพรีทรอยด์ พริก

(
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การพัฒนาวิธตีรวจวิเคราะหส์ารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง 53 ชนิดในข้าวสาร  
Development of method to detect 53 insecticide residues in rice sample  

ชรินรัตน์ ศิริธรรม* พัชราภรณ์ เกยีรตินิตปิระวตัิ อติชาต สลีวานิช อรุณี ศิริป ี
Charinrat Siritham*, Patcharabhorn kiatnitiprawat, Atichart Silawanich, Arunee Siripee 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างมีระดับความเข้มข้นต่ำขั้นตอนการสกัดมีความสำคัญเพื่อกำจัดตัวรบกวน วิเคราะห์

สารเคมีกำจัดแมลงด้วยเครื่องแก็สโครมาโทกราฟตัวตรวจวัดชนิดเอฟพีดี  (GC-FPD) และชนิดไมโครอีซีดี (GC-µECD)  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง 
53 ชนิดในตัวอย่างข้าวสาร ประกอบด้วย กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (OCs), กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (OPs) และกลุ่มสารไพรี
ทรอยด์ (SPs) จำนวน 21, 24 และ 8 ชนิด ตามลำดับ โดยทำการสกัดด้วย dispersive solid phase extraction (d-SPE) 
ก่อนวิเคราะห์ ผลพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีช่วงความเป็นเส้นตรงกลุ่ม OCs 10-100, กลุ่ม OPs และ SPs 50 -200 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร (r2 > 0.9900) ขีดจำกัดในการตรวจวัดของกลุ่ม OCs เท่ากับ 0.03, กลุ่ม OPs และ SPs เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมกรัม
ต่อกิโลกรัม และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณทั้ง 3 กลุ่ม เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม  มีค่าความแม่น 
(%recovery) อยู่ระหว่าง 60.1 ถึง 109.5 และความเที่ยงแสดงด้วยค่า HORRAT เท่ากับ 1.10 - 1.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับ วิเคราะห์ข้าวสารจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2563  
พบสารเคมีกำจัดแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส, พิริมิฟอส-เมทิลและอะซีเฟตในข้าวจำนวน 2 ตัวอย่าง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าปริมาณ
สารพิษตกค้างสูงสุด  
คำสำคัญ: การทดสอบความใช้ได้ของวธิี, สารกำจัดแมลง, ข้าวสาร, GC-FPD, GC-ECD 

Abstract 
Insecticide residues concentrations are usually very low in real samples. The sample preparation 

step is important to clean up the sample matrix. The insecticides were analysed using  
Gas chromatography coupled with a flame photometric detector (GC-FPD) and micro-electron capture 
detector (GC-µECD ). The study was conducted at Regional Medical Science Center 10 Ubon Ratchathani 
for validation of the analytical method for 53 insecticides in rice including organochlorine ( OCs), 
organophosphorus (OPs), and synthetic pyrethroids (SPs) of 21, 24, and 8 types, respectively. Dispersive 
solid phase extraction (d-SPE) was used in the extraction step. The developed method showed linear in 
the range of 10 - 100 ng/mL for OCs and 50-200 ng/mL for OPs and SPs, respectively (R2> 0.9900). The 
limit of detection for OCs was 0.03 mg/kg and 0.05 mg/kg for OPs and SPs and the limit of quantitation 
was 0.10 mg/kg for all three groups of insecticides. The accuracy (%recovery) showed in the range from 
60.1 and 109.5% with precision expressed as HORRAT ranging from 1.10 to 1.80, which are in the 
acceptable range. The result obtained from 45 rice samples in Ubon Ratchatani province from February to 
April 2020. Chlorpyrifos, pirimiphos-methyl and acephate of insecticides were found in two rice samples. 
These were detected at levels lower than maximum residual limits. 
Keywords: validation method, insecticide, rice, GC-FPD, GC-µECD 
Corresponding author: charinrat.s@dmsc.mail.go.th 

P2-40 การพัฒนาวิธตีรวจวิเคราะหส์ารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง 53 ชนิดในข้าวสาร  
Development of method to detect 53 insecticide residues in rice samp

ชรินรัตน์ ศิริธรรม พัชราภรณ์ เกยีรตินิตปิระวตัิ อติชาต สลีวานิช อรุณี ศิริปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างมีระดับความเข้มข้นต่ำขั้นตอนการสกัดมีความสำคัญเพื่อกำจัดตัวรบกวน วิเคราะห์

สารเคมีกำจัดแมลงด้วยเครื่องแก็สโครมาโทกราฟตัวตรวจวัดชนิดเอฟพีดี และชนิดไมโครอีซีดี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุบลราชธานี จึงได้พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง

ชนิดในตัวอย่างข้าวสาร ประกอบด้วย กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ( กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ( และกลุ่มสารไพรี
ทรอยด์ ( จำนวน และ ชนิด ตามลำดับ โดยทำการสกัดด้วย
ก่อนวิเคราะห์ ผลพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมช่ีวงความเป็นเส้นตรงกลุ่ม กลุ่ม และ นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร ( ขีดจำกัดในการตรวจวัดของกลุ่ม เท่ากับ กลุ่ม และ เท่ากับ มิลลิกรัมกรัม
ต่อกิโลกรัม และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณทั้ง กลุ่ม เท่ากับ มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าความแม่น

อยู่ระหว่าง ถึง และความเที่ยงแสดงด้วยค่า เท่ากับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับ วิเคราะห์ข้าวสารจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ตัวอย่าง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน
พบสารเคมีกำจัดแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส พิริมิฟอส เมทิลและอะซีเฟตในข้าวจำนวน ตัวอย่าง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าปริมาณ
สารพิษตกค้างสูงสุด 
คำสำคัญ: การทดสอบความใช้ได้ของวธิี สารกำจัดแมลง ข้าวสาร 
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ประสิทธิภาพของวิธี ELISA ในการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตและพาราควอตตกค้างในผักและผลไม ้
Performance of ELISA methods for glyphosate and paraquat herbicides analysis in vegetables and fruits 

สิริลักษณ์ ชัยรินทร์* วิชาดา จงมีวาสนา 
Sirilak Chairin*, Wischada Jongmevasna 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในปี พ.ศ. 2562 ไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกจำกัดการใช้ และ    

พาราควอตถูกกำหนดเป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ การพัฒนาวิธีทดสอบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้ศึกษาและพัฒนาการสกัดตัวอย่างผักและผลไม้ เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย Abraxis Glyphosate และ 
AbnovaTM Paraquat ELISA Kit เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ครั้งละประมาณ 20 ตัวอย่าง ใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
มีความจำเพาะสูง ไกลโฟเซตและพาราควอตจะถูกสกัดออกจากตัวอย่างด้วยน้ำที่มีสภาวะเป็นกรด ผลการทดสอบความใช้ได้
ของวิธีพบว่าสามารถตรวจไกลโฟเซตและพาราควอต มีค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) เท่ากับ 0.005 mg/kg และ 
ค่าขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.01 mg/kg มีร้อยละการคืนกลับของไกลโฟเซตและพาราควอตที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.01 mg/kg และ 0.02 mg/kg อยู่ในช่วงร้อยละ 66.2-122.0 โดยมี RSDs ไม่เกินร้อยละ 30 มีช่วงการวิเคราะห์
อยู่ที่ 0.01-0.12 mg/kg เมื่อนำผลวิเคราะห์ในตัวอย่างผักและผลไม้ด้วยวิธี ELISA ของสารทั้ง 2 ชนิด มาเปรียบเทียบกับการ
ตรวจยืนยันด้วยวิธี LC-MS/MS พบว่าให้ผลที่สอดคล้องกัน ดังนั้นวิธีเตรียมตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ด้วย ELISA ที่พัฒนา
นั้นมีความจำเพาะและความไวสามารถนำไปใช้เป็นวิธีทางเลือกทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารทั้งสองชนิดได้  
คำสำคัญ: ELISA, ไกลโฟเซต, พาราควอต, สารกำจัดวัชพืช 

Abstract 
In 2019, Thailand National Hazardous Substance Committee defined glyphosate as a restricted 

herbicide while paraquat as a banned pesticide. Therefore, it is imperative to develop analytical methods 
meant for health concerns. The residues extraction from fruit and vegetable and determination by Abraxis 
Glyphosate and AbnovaTM Paraquat ELISA Kits were studied. Forasmuch methods were highly specified and 
required rule analytical instruments and could analyze a batch of 20 samples. Glyphosate and paraquat 
residues extracted with acidic water from samples. As the result of method validation, the limit of detection 
(LOD) and the limit of quantitation (LOQ) defined as 0.005 and 0.01 mg/kg, respectively. The Pearson 
correlations of coefficient (r) of the calibration curves were >0.96. The %recoveries for glyphosate and 
paraquat at concentrations of 0.01 and 0.02 mg/kg were ranging between 66.2-122.0% with RSDs ≤30% and 
their working ranges of 0.01-0.12 mg/kg. Besides, ELISA results of glyphosate and paraquat were found to 
be consistently agreed with the confirmation results obtained from LC-MS/MS. As the result of the specificity 
and sensitivity of method performance, their validation data were met acceptable criteria and fitted-for-
purpose. Therefore, the developed ELISA methods can be used as alternative laboratory methods for 
residues monitoring. 
Keywords: ELISA, glyphosate, paraquat, herbicide 
Corresponding author: sirilak.c@dmsc.mail.go.th
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Performance of ELISA methods for glyphosate and paraquat herbicides analysis in vegetables and fruits 

สิริลักษณ์ ชัยรินทร์ วิชาดา จงมีวาสนา

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในปี พ.ศ. 2562 ไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกจำกัดการใช้ และ 

พาราควอตถูกกำหนดเป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ การพัฒนาวิธีทดสอบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้ศึกษาและพัฒนาการสกัดตัวอย่างผักและผลไม้ เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย และ 

เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ครั้งละประมาณ 20 ตัวอย่าง ใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
มีความจำเพาะสูง ไกลโฟเซตและพาราควอตจะถูกสกัดออกจากตัวอย่างด้วยน้ำที่มีสภาวะเป็นกรด ผลการทดสอบความใช้ได้
ของวิธีพบว่าสามารถตรวจไกลโฟเซตและพาราควอต มีค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ ( เท่ากับ 0.005 และ
ค่าขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ ( เท่ากับ 0.01 มีร้อยละการคืนกลับของไกลโฟเซตและพาราควอตที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.01 และ 0.02 อยู่ในช่วงร้อยละ 66.2 122.0 โดยมี ไม่เกินร้อยละ 30 มีช่วงการวิเคราะห์
อยู่ที่ 0.01 0.12 เมื่อนำผลวิเคราะห์ในตัวอย่างผักและผลไม้ด้วยวิธี ของสารทั้ง ชนิด มาเปรียบเทียบกับการ
ตรวจยืนยันด้วยวิธี พบว่าให้ผลที่สอดคล้องกัน ดังนั้นวิธีเตรียมตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ด้วย ที่พัฒนา
นั้นมีความจำเพาะและความไวสามารถนำไปใช้เป็นวิธีทางเลือกทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารทั้งสองชนิดได้
คำสำคัญ ไกลโฟเซต พาราควอต สารกำจัดวัชพืช

122.0% with RSDs ≤30% and 
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การสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้รถเขน็ 
The survey of quality and safety for fruit cart 

จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์* ปัทมา แดงชาติ เอกสิทธิ์ เดชานุวัติ ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ สมพร ทัญชีวะ และคณะ 
Janpen Towiyanon*, Pattama Daengchart, Ekasith Dechanuwat, Yuparaid Uetrongchit, Somporn Tanchewa, et al. 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
รถเข็นขายผลไม้พบได้ท่ัวไปและสะดวกในการเลือกซ้ือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สำนักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารจึงทำการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้รถเข็น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยผลไม้  
6 ชนิด 111 ตัวอย่าง (ผลไม้สด 66 ตัวอย่าง ผลไม้ดอง 45  ตัวอย่าง) ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (วัตถุกันเสีย สารให้ความหวาน
แทนน้ำตาล สีอินทรีย์สังเคราะห์ สารกันรา) และทางจุลชีววิทยา พร้อมกันนี้ได้เก็บพริกเกลือ 68 ตัวอย่าง ตรวจหาผงชูรส 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าผลไม้สดไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง เคมี จุลชีววิทยา เคมีและจุลชีววิทยา ร้อยละ 1.5, 47.0 และ 
31.8 ตามลำดับ เนื่องจากพบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ยีสต์ รา จำนวนจุลินทรีย์ และ Salmonella spp. ร้อยละ 34.8, 
77.3, 30.3, 16.7 และ 1.5 ตามลำดับ ผลไม้ดองไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง เคมี จุลชีววิทยา เคมีและจุลชีววิทยาร้อยละ 
33.3, 2.2 และ 62.2 ตามลำดับ เนื่องจากพบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล สีอินทรีย์สังเคราะห์ กรดเบนโซอิค ยีสต์และรา 
จำนวนจุลินทรีย์ และ E. coli ร้อยละ 93.3, 93.3, 4.4, 62.2, 24.4, และ 11.1 ตามลำดับ ในพริกเกลือพบผงชูรส 
ร้อยละ 95.6 ด้านสุขลักษณะของผู้ขาย อุปกรณ์ และการจัดแยกผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่สภาพรถเข็นและตู้ผลไม้ อยู่ในเกณฑ์
ปานกลางถึงต่ำ ซ่ึงควรมีการปรับปรุง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความรู้กับผู้ขายถึงประโยชน์และโทษในด้านการใช้สารเคมี
และด้านสุขลักษณะ 
คำสำคัญ: วัตถุกันเสีย, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, สอีินทรีย์สังเคราะห์, จลุชีววิทยา, ผลไม้รถเข็น 

Abstract 
Fruit carts are found everywhere and convenient to buy of fresh fruit. Bureau of Quality and 

Safety of Food had to survey quality and safety of fruit cart in Bangkok and perimeter contain 6 kinds of 
fruits, 111 samples (66 fresh fruits, 45 preserved fruits) were analyzed in chemicals testing (preservatives, 
sweeteners, organic synthetic color, salicylic acid) and microbiological testing. Also, included 68 samples 
of fruit dipping were analyzed monosodium glutamate (MSG). The result shown that, the fresh fruits not 
compliant with chemical, microbiological, chemical and microbiological criteria were 1.5%, 47.0% and 
31.8% respectively by founded sweeteners, yeasts, molds, aerobic plate count and Salmonella spp. were 
34.8%, 77.3%, 30.3%, 16.7% and 1.5%, respectively. The preserved fruits not compliant with chemical, 
microbiological, chemical and microbiological criteria were 33.3%, 2.2% and 62.2%, respectively by 
founded sweeteners, organic synthetic color, benzoic acid, yeasts and molds, aerobic plate count and  
E. coli were 93.3%, 93.3%, 4.4%, 62.2%, 24.4% and 11.1%, respectively. MSG were found in fruit dipping 
95.6%. Hygiene of vender, tools and fruits separation were quite good. However, the carts and fruit 
storage cabinets were quite low quality. They are needed improvement. So, related agencies should 
educate the vender about the benefits and dangers of chemical use and hygiene condition. 
Keywords: preservatives, sweeteners, organic synthetic colors, microbiology, fruit cart 
Corresponding author: janpen.t@dmsc.mail.go.th
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จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ ปัทมา แดงชาติ เอกสิทธิ์ เดชานุวัติ ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ สมพร ทัญชีวะ และคณะ

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
รถเข็นขายผลไม้พบได้ท่ัวไปและสะดวกในการเลือกซ้ือ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สำนักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารจึงทำการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้รถเข็น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยผลไม้
6 ชนิด 111 ตัวอย่าง (ผลไม้สด 66 ตัวอย่าง ผลไม้ดอง 45 ตัวอย่าง) ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (วัตถุกันเสีย สารให้ความหวาน
แทนน้ำตาล สีอินทรีย์สังเคราะห์ สารกันรา) และทางจุลชีววิทยา พร้อมกันนี้ได้เก็บพริกเกลือ 68 ตัวอย่าง ตรวจหาผงชูรส
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าผลไม้สดไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง เคมี จุลชีววิทยา เคมีและจุลชีววิทยา ร้อยละ 1.5 47.0 และ 
31.8 ตามลำดับ เนื่องจากพบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ยีสต์ รา จำนวนจุลินทรีย์ และ Salmonella ร้อยละ 34.8
77.3 30.3 16.7 และ 1.5 ตามลำดับ ผลไม้ดองไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง เคมี จุลชีววิทยา เคมีและจุลชีววิทยาร้อยละ
33.3 2.2 และ 62.2 ตามลำดับ เนื่องจากพบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล สีอินทรีย์สังเคราะห์ กรดเบนโซอิค ยีสต์และรา
จำนวนจุลินทรีย์ และ E. coli ร้อยละ 93.3 93.3 4.4 62.2 24.4 และ 11.1 ตามลำดับ ในพริกเกลือพบผงชูรส
ร้อยละ 95.6 ด้านสุขลักษณะของผู้ขาย อุปกรณ์ และการจัดแยกผลไม้ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่สภาพรถเข็นและตู้ผลไม้ อยู่ในเกณฑ์
ปานกลางถึงต่ำ ซ่ึงควรมีการปรับปรุง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความรู้กับผู้ขายถึงประโยชน์และโทษในด้านการใช้สารเคมี
และด้านสุขลักษณะ
คำสำคัญ วัตถุกันเสีย สารให้ความหวานแทนน้ำตาล สอีินทรีย์สังเคราะห์ จลุชีววิทยา ผลไม้รถเข็น

Salmonella

E. coli
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Contamination of pathogenic microorganisms and food additives in pickled fish products, 2016-2020 

อมรรัตน์  แดนศิริ* กนกวรรณ  ไชยสิงห์ 
Amonrat  Dansiri*, Kanokwan  Chaiyasing 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 7 Khonkaen, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นเมืองที่นิยมบริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้รวบรวม

ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 7
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่าเป็นตัวอย่างปลาส้ม 71 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ร้อยละ 55 โดยตรวจ
พบเชื้อ Salmonella spp. มากที่สุดร้อยละ 27 และเชื ้อ E. coli ร้อยละ 16 ยังพบว่าในตัวอย่างเดียวกันตรวจพบการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Salmonella spp. กับ E. coli และ เชื้อ Salmonella spp. กับ S. aureus ร้อยละ 11 
และ 8 ตามลำดับ นอกจากน้ียังตรวจพบวัตถุเจือปนอาหาร ประเภทกรดเบนโซอิคและไนเตรท ร้อยละ 4 และ 3 ตามลำดับซึ่ง
ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ การใช้วัตถุเจือปนอาหารท่ีไม่ถูกต้องและการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค การรวบรวมผลวิเคราะห์น้ีใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้ผลิตและข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหา
แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น 
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม, เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค, วัตถุเจือปนอาหาร  

Abstract 
Pickled fish is a popular local fermented food products. The Regional Medical Sciences Center 7 

Khon Kaen has collected data analysis of food products to monitor the safety of food products that 
distributed in the Area Health Region 7 from 2016-2020. Pickled fish samples tested were 71. It was showed 
that 55% of the samples were contaminated with pathogenic microorganisms. Most were found to be 
contaminated with Salmonella spp. 27% and E. coli 16%. Moreover, it was found that in the same sample, 
two types of microbial contamination were detected as Salmonella spp. with E. coli and Salmonella spp. 
with S. aureus were 11% and 8% respectively. In addition, food additives were also detected, including 
benzoic acid and nitrate were 4% and 3% respectively which the law does not permitted to be use. Incorrect 
use of food additives and contamination of pathogens poses a risk to the health of consumers. This data 
collection and analysis results used to provide information to the manufacturers and planning for relevant 
departments to find preventive and surveillance measures for better quality and safety of food production. 
Keywords: pickled fish products, pathogenic microorganisms, food additives 
Corresponding author: amonrat.d@dmsc.mail.go.th
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ontamination of pathogenic microorganisms and food additives in pickled fish products, 2016-2020

อมรรัตน์  แดนศิริ กนกวรรณ ไชยสิงห์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นเมืองที่นิยมบริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้รวบรวม

ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 7
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 พบว่าเป็นตัวอย่างปลาส้ม 71 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ร้อยละ โดยตรวจ
พบเชื้อ Salmonella มากที่สุดร้อยละ 27 และเชื ้อ E. coli ร้อยละ 16 ยังพบว่าในตัวอย่างเดียวกันตรวจพบการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Salmonella กับ E. coli และ เชื้อ Salmonella กับ S. aureus ร้อยละ 11
และ 8 ตามลำดับ นอกจากน้ียังตรวจพบวัตถุเจือปนอาหาร ประเภทกรดเบนโซอิคและไนเตรท ร้อยละ 4 และ ตามลำดับซึ่ง
ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ การใช้วัตถุเจือปนอาหารท่ีไม่ถูกต้องและการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค การรวบรวมผลวิเคราะห์น้ีใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้ผลิตและข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหา
แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค วัตถุเจือปนอาหาร

Salmonella E. coli 
Salmonella E. coli Salmonella

S. aureus
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การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำ โดย ICP-OES 
Method validation for the determination of heavy metals in water by ICP-OES 

อรุณี  ศิริปี* พัชราภรณ์ เกยีรตินิติประวัติ ชรินรัตน์ ศริิธรรม 
Arunee Siripee*, Patcharabhorn kiatnitiprawat, Charinrat Siritham 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำด้วยเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา -ออปติคอล  

อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ ( Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer: ICP-OES) เพื่อใช้เป็น 
วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี จึงดำเนินการทดสอบความใช้ได้
ของวิธี ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม (Cd), พลวง (Sb), นิเกิล (Ni), ซิลิเนียม 
(Se), ตะกั่ว (Pb), แมงกานีส (Mn), สารหนู (As), เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) มีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง
ความเข้มข้นระหว่าง 0.008–1.000 mg/L ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมากกว่า 0.9980 ค่าความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถ
วิเคราะห์ได้และค่าความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ปริมาณมีค่าอยู่ในช่วง 0.002 -0.040 และ 0.008-0.100 mg/L 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละการกลับคืน (% recovery) อยู่ในช่วงระหว่าง 84-105 % และความเท่ียงของการวิเคราะห์ประเมิน
โดย HORRAT น้อยกว่า 2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ วิธีน้ีได้มีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์ โดยคำนวณ  

ค่าความไม่แน่นอนขยายท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ 
คำสำคัญ: การทดสอบบความใช้ได้, โลหะหนัก, น้ำ, ICP-OES 

Abstract 
The method for the heavy metals in water samples analysis by using Inductively Coupled 

Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) was validated before using as a standard method for 
quality detection of water samples at Regional Medical Science Center 10 Ubon Ratchathani.  
Heavy metals including Cadmium (Cd), Antimony (Sb), Nickel (Ni), Selenium (Se), Lead (Pb), Manganese 
(Mn), Arsenic (As), Iron (Fe), Zinc (Zn), and Copper (Cu) were analysed to validate method in 2020.  
The technique provided the linear range from 0.008–1.000 mg/L with a correlation coefficient greater than 
0.9980. The limit of detection and limit of quantification were found in between 0.002-0.040 and  
0.008-0.100 mg/L, respectively. The recovery percentage (% recovery) was ranged from 84–105% and the 
precision was evaluated less than 2 of HORRAT within the acceptable range. The uncertainty of the 
analysis method was estimated and calculated at a 95% confidence level, indicated that this method is 
suitable for the rapid determination of heavy metals in water with precise and accurate results. 
Keywords: validation method, heavy metal, water, ICP-OES 
Corresponding author: arunee.si@dmsc.mail.go.th

P2-44 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำ โดย ICP-OES

อรุณี  ศิริปี พัชราภรณ์ เกยีรตินิติประวัติ ชรินรัตน์ ศริิธรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำด้วยเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา ออปติคอล

อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ ( เพื่อใช้เป็น
วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี จึงดำเนินการทดสอบความใช้ได้
ของวิธี ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ( พลวง ( นิเกิล ( ซิลิเนียม 
( ตะกั่ว ( แมงกานีส ( สารหนู ( เหล็ก ( สังกะสี ( และทองแดง ( มีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง
ความเข้มข้นระหว่าง 0.008 1.000 ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมากกว่า 0.9980 ค่าความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถ
วิเคราะห์ได้และค่าความเข้มข้นต่ำสุดท่ีสามารถวิเคราะห์ปริมาณมีค่าอยู่ในช่วง 0.002 0.040 และ 0.008 0.100 
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละการกลับคืน (% อยู่ในช่วงระหว่าง 84 105 % และความเท่ียงของการวิเคราะห์ประเมิน
โดย น้อยกว่า 2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ วิธีน้ีได้มีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของวิธีวิเคราะห์ โดยคำนวณ
ค่าความไม่แน่นอนขยายท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง และแม่นยำ
คำสำคัญ การทดสอบบความใช้ได้ โลหะหนัก น้ำ

(
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การประเมินความเสี่ยงเชิงสขุภาพจากการได้รับอะลูมิเนียมในน้ำด่ืม 
Health risk assessment of aluminium-containing in drinking water 

ยุรนันท์ พินิจมนตรี* กรรณิกา จิตติยศรา สาคร สิงศาลาแสง ณิชาภา คุ้มครอง พิชยา ดีศรี และคณะ 
Yuranan Phinijmontree*, Kannika Jittiyosara, Sakorn Singsalasaeng, Nichapar Khumkrong, Pichaya Deesri, et al. 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอะลูมิเนียมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการ

ปนเปื้อนของอะลูมิเนียมในน้ำด่ืมและประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคน้ำ โดยเก็บตัวอย่างน้ำด่ืม ในปี พ.ศ. 2562-2563 
จำนวน 225 ตัวอย่าง ประกอบด้วยน้ำด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีเคร่ืองหมายการค้า จำนวน 124 ตัวอย่าง น้ำด่ื ม  
จำนวน 78 ตัวอย่าง และน้ำแร่ธรรมชาติ จำนวน 23 ตัวอย่าง วิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียมด้วยวิธี ICP-OES มีค่า LOD, LOQ, 
ค่าการกลับคืน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร , 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร, 99.1-106.6% 
และ 2.5-15.4% ตามลำดับ พบปริมาณอะลูมิเนียมอยู่ในช่วง <0.005-0.46 มิลลิกรัมลิตร จำนวน 223 ตัวอย่าง (99.1%) 
และมีค่าเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ (0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร) จำนวน 3 ตัวอย่าง (1.3%) การประเมินความเสี่ยงจาก
การได้รับอะลูมิเนียม พบว่ามีค่า Hazard Quotient (HQ) เท่ากับ 0.005 ซึ่งแสดงว่าการบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนของ
อะลูมิเนียมในระดับดังกล่าวไม่มคีวามเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากมีการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอะลูมิเนียมในปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรง ดังนั้นการลดและจำกัดปริมาณอะลูมิเนียมในน้ำด่ืม
จึงเป็นส่ิงจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย 
คำสำคัญ: การประเมินความเส่ียง, อะลมูิเนียม, น้ำดื่ม 

Abstract 
Consumption of aluminium-containing water may lead to adverse effects on health. Thus, this 

study aimed to evaluate risk situation from intake of aluminium contaminated in drinking water during 
2019-2020. Aluminium content in the total of 225 samples, consisting of 124 sealed-bottle drinking water 
samples with trademark, 78 drinking water samples and 23 natural mineral water samples, were analyzed 
by ICP-OES with LOD, LOQ, Recovery and relative standard deviation of 0.004 mg/L, 0.005 mg/L,  
99.1-106.6% and 2.5-15.4%, respectively. As the results, 223 samples (99.1%) contained aluminium in  
the range of <0.005-0.46 mg/L, and 3 samples (1.3%) were found to be over the regulatory limit of  
the Ministry of Public Health (0.2 mg/L). Based on health risk assessment of aluminium, Hazard Quotient 
(HQ) was found to be 0.005, which indicated that the consumption of aluminum-containing water in this 
level could be considered to have negligible hazard. However, continuous and prolonged consumption of 
high aluminium-containing water may cause serious illness. Therefore, reducing and limitation of the 
aluminum content in drinking water would be necessary and beneficial for consumer protection. 
Keywords: risk assessment, aluminium, drinking water 
Corresponding author: yuranan.p@dmsc.mail.go.th
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ยุรนันท์ พินิจมนตรี กรรณิกา จิตติยศรา สาคร สิงศาลาแสง ณิชาภา คุ้มครอง พิชยา ดีศรี และคณะ

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอะลูมิเนียมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการ

ปนเปื้อนของอะลูมิเนียมในน้ำด่ืมและประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคน้ำ โดยเก็บตัวอย่างน้ำด่ืม ในปี พ.ศ. 256 256
จำนวน 225 ตัวอย่าง ประกอบด้วยน้ำด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีเคร่ืองหมายการค้า จำนวน 124 ตัวอย่าง น้ำด่ื ม 
จำนวน 78 ตัวอย่าง และน้ำแร่ธรรมชาติ จำนวน 23 ตัวอย่าง วิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียมด้วยวิธี มีค่า 
ค่าการกลับคืน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 99.1 106.6%
และ 2.5 15.4% ตามลำดับ พบปริมาณอะลูมิเนียมอยู่ในช่วง มิลลิกรัมลิตร จำนวน 223 ตัวอย่าง (9 .1
และมีค่าเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ (0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร) จำนวน 3 ตัวอย่าง (1.3 การประเมินความเสี่ยงจาก
การได้รับอะลูมิเนียม พบว่ามีค่า เท่ากับ ซึ่งแสดงว่าการบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนของ
อะลูมิเนียมในระดับดังกล่าวไม่มคีวามเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากมีการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอะลูมิเนียมในปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรง ดังนั้นการลดและจำกัดปริมาณอะลูมิเนียมในน้ำด่ืม
จึงเป็นส่ิงจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย
คำสำคัญ การประเมินความเส่ียง อะลมูิเนียม น้ำดื่ม
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Risk assessment from the consumption of Moo Yor of exposure to benzoic acid and sorbic acid  

พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ* ชรนิรัตน์ ศิริธรรม อรณุี ศิริปี  
Patcharabhorn kiatnitiprawat*, Charinrat Siritham, Arunee Siripee 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
หมูยอเป็นอาหารท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียง มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ไม่อนุญาตให้ใช้กรดเบนโซอิกส่วนกรดซอร์บิกใช้ได้ไม่เกิน  
1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาการประเมินความเสี่ยงโดยเก็บตัวอย่างหมูยอที่จำหน่ายในเขตสุขภาพท่ี 
10 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 จำนวนทั้งหมด 114 ตัวอย่าง นำไปวิเคราะห์ด้วย HPLC-DAD มีค่า LOD, LOQ 
ของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เท่ากับ 6, 15 และ 7, 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ  ตรวจพบกรดเบนโซอิกและกรด
ซอร์บิก จำนวน 85 และ 10 ตัวอย่าง มีปริมาณต่ำสุด-สูงสุด อยู่ในช่วง น้อยกว่า 15-4,168 และ 108-1,253 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลำดับ จากการประเมินความเสี่ยงการบริโภคหมูยอต่อการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ำที่ปริมาณกรดเบนโซอิกเฉลี่ย 1,025 และกรดซอร์บิก 55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ชอบ
บริโภคทุกกลุ่มอายุที่ 97.5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เมื่อได้รับปริมาณกรดเบนโซอิกสูงสุด 4,168 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นควรมีการ
เฝ้าระวังคุณภาพและควบคุมการใช้วัตถุกันเสียกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด 
คำสำคัญ: การประเมินความเส่ียง, หมยูอ, วัตถุกันเสีย, กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก 

Abstract 
Moo-Yor is a popular and famous Northeast traditional food product. Ubon Ratchatani and adjacent 

provinces are considered a large production site. Notification of the Ministry of Public Health (No. 418) B.E. 
2563 Re: prescribing the principle, conditions, methods and proportion of food additives (No.2) prohibits 
the use of benzoic acid while sorbic acid can be used not more than 1,500 mg/kg. Therefore, the aim of 
this study was risk assessment by sampling of Moo-Yor in Regional Health 10 during January to June 2020. 
A total 114 samples were analyzed with HPLC-DAD with LOD, LOQ of benzoic acid and sorbic acid at 6, 15 
and 7, 15 mg/kg, respectively. The 85 of benzoic acid and 10 samples of sorbic acid were detected with 
the lowest-highest content in the range of lower than 15-4, 168 and 108-1,253 mg/kg respectively. From 
the risk assessment of Moo-Yor consumption against exposure to benzoic acid and sorbic acid, it 
demonstrated a low risk level as an average amount of benzoic acid was 1,025 mg/kg and sorbic acid was 
55 mg/kg. But high risk for consumer of all age group was 97.5 percentile when consuming the highest 
amount of benzoic acid level at 4,168 mg/kg. Nonetheless, it should be conducting the quality surveillance 
and strictly used of these substances in food preservation. 
Keywords: risk assessment, moo yor, preservative, benzoic acid, sorbic acid 
Corresponding author: patcharabhorn.k@dmsc.mail.go.th 
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Risk assessment from the consumption of Moo Yor of exposure to benzoic acid and sorbic

พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ ชรนิรัตน์ ศิริธรรม อรณุี ศิริปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
หมูยอเป็นอาหารท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียง มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ) พ.ศ. 25 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ไม่อนุญาตให้ใช้กรดเบนโซอิกส่วนกรดซอร์บิกใช้ได้ไม่เกิน

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาการประเมินความเสี่ยงโดยเก็บตัวอย่างหมูยอที่จำหน่ายในเขตสุขภาพท่ี
ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน จำนวนทั้งหมด ตัวอย่าง นำไปวิเคราะห์ด้วย มีค่า , 

ของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เท่ากับ และ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ตรวจพบกรดเบนโซอิกและกรด
ซอร์บิก จำนวน และ ตัวอย่าง มีปริมาณต่ำสุด สูงสุด อยู่ในช่วง น้อยกว่า และ มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลำดับ จากการประเมินความเสี่ยงการบริโภคหมูยอต่อการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ำที่ปริมาณกรดเบนโซอิกเฉลี่ย และกรดซอร์บิก มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ชอบ
บริโภคทุกกลุ่มอายุที่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ เมื่อได้รับปริมาณกรดเบนโซอิกสูงสุด มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นควรมีการ
เฝ้าระวังคุณภาพและควบคุมการใช้วัตถุกันเสียกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด
คำสำคัญ: การประเมินความเส่ียง หมยูอ วัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก

: 
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The survey of preservatives and allergen in alternative bakery products 

นิรภา แดงขำ* วีระพร แจม่ศรี สวนันท์ ทองหยู นาบีละ หะยีอาแว ญาณติ หาญทวีทรัพย์ 
Nirapa Daengkum*, Veeraporn Jamsri, Sawanan Thongyoo, Nabilah Hayiawae, Yanit Harntaweesup 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เบเกอรี่ทางเลือกหรือขนมคลีนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน โดยพบว่ามักมี

การระบุในฉลากหรือโฆษณาว่า ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีกลูเตน ซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อ เป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในปี 2563 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้ทำการสำรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทางเลือกที่ขายออนไลน์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 30 ตัวอย่าง แบ่งประเภทตามข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประชากรไทย ประกอบด้วย ขนมปังมีไส้ ขนมปังโฮลวีต เค้ก เค้กกล้วยหอม และ  คุกกี้ตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย ได้แก่  
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโพรพิโอนิก ด้วยวิธี HPLC และสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ กลูเตน ด้วยวิธี ELISA ผลการสำรวจ
พบว่า ร้อยละ 17 ของตัวอย่างตรวจพบวัตถุกันเสีย ซึ่งพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง โดยตรวจพบสูงถึง  
3,285 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ร้อยละ 63 ของตัวอย่างตรวจพบกลูเตนมีค่ามากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้แพ้กลูเตน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ควรเลือกซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป 
คำสำคัญ: ขนมคลีน, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก, วัตถุกันเสีย, สารก่อภูมิแพ้, กลูเตน 

Abstract 
Alternative bakery or clean bakery is one of popular health-food products among consumers. 

These products were often labeled or advertised as “no preservative” or “gluten free” although there was 
no valid data to verify such claims. Therefore, to protect consumers in 2020 the Bureau of Quality and 
Safety of Food conducted a survey on alternative bakery products sold online in Bangkok and vicinity.  
Categorized according to food consumption data of the Thai population. In total 30 samples, consisting of 
stuffed bread, whole wheat bread, cake, banana cake, and cookies, were collected. Samples were analyzed 
for preservatives including benzoic acid, sorbic acid, and propionic acid by using HPLC method and for 
gluten allergen by using ELISA method. Preservatives were detected in 17% of the samples including one 
sample containing as high as 3,285 mg/kg benzoic acid which was above the regulatory limit. Gluten was 
detected in 63% of the samples at levels higher than 20 mg/kg in food, which can be dangerous for  
gluten-intolerant persons. This study revealed that consumers should pay attention to safety attributes in 
purchasing health-food products, and should not make a purchasing decision based on misleading label 
claims or advertisements. Furthermore, relevant agencies should implement measures of food safety 
supervision to continue building consumer confidence. 
Keywords: clean bakery, alternative bakery products, preservatives, allergen, gluten 
Corresponding author: nirapa.d@dmsc.mail.go.th
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นิรภา แดงขำ* วีระพร แจม่ศรี สวนันท์ ทองหยู นาบีละ หะยีอาแว ญาณติ หาญทวีทรัพย์

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เบเกอรี่ทางเลือกหรือขนมคลีนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน โดยพบว่ามักมี

การระบุในฉลากหรือโฆษณาว่า ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีกลูเตน ซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อ เป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในปี สำนกัคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้ทำการสำรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทางเลือกที่ขายออนไลน์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน ตัวอย่าง แบ่งประเภทตามข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประชากรไทย ประกอบด้วย ขนมปังมีไส้ ขนมปังโฮลวีต เค้ก เค้กกล้วยหอม และ คุกกี้ตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย ได้แก่
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโพรพิโอนิก ด้วยวิธี และสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ กลูเตน ด้วยวิธี ผลการสำรวจ
พบว่า ร้อยละ ของตัวอย่างตรวจพบวัตถุกันเสีย ซึ ่งพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ตัวอย่าง โดยตรวจพบสูงถึง

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ร้อยละ ของตัวอย่างตรวจพบกลูเตนมีค่ามากกว่า มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้แพ้กลูเตน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ควรเลือกซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป
คำสำคัญ ขนมคลีน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก วัตถุกันเสีย สารก่อภูมิแพ้ กลูเตน
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วัตถุกันเสียในอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2563 ในจังหวัดตรัง 
Preservative in vegetarian food during the vegetarian festival 2020 in Trang 

สมศรี  เอียดเกลี้ยง* วิรินทร์รัตน์  คิดดี อลิสรา  เรืองขำ 
Somsri Aedklieng*, Wirinrat Kiddee, Alisara   Ruangkhum 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
อาหารเจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ผลิตจากแป้งและถั่วเหลืองเป็นหลัก รวมทั้งมีอาหาร

บางชนิดผ่านกระบวนการปรุงรสให้ใกล้เคียงกับเนื ้อสัตว์ ดังนั ้นในช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดตรัง ประจำปี 2563  
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12/1 ตรัง จึงได้สำรวจปริมาณการใช้ว ัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก  
และกรดโปรปิโอนิกในผลิตภัณฑ์อาหารเจ จำนวน 30 ตัวอย่าง ในเขตเทศบาลเมืองตรังด้วยเทคนิค High Performanance 
Liquid Chromatography จากการศึกษาพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.7) พบปริมาณ 
อยู่ในช่วง 28.3-156.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดโปรปิโอนิก 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.7) ปริมาณอยู่ในช่วง 355.5–1,467.1 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนกรดซอร์บิกไม่พบทุกตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าอาหารเจมปีริมาณการใช้วัตถุกันเสียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 389) พ.ศ.2561 เรื ่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ซึ ่งข้อมูลน้ี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 
คำสำคัญ: กรดเบนโซอกิ, กรดซอร์บิก, กรดโปรปิออนิก, ผลิตภัณฑ์อาหารเจจากแป้งและถัว่เหลือง 

Abstract 
Vegetarian food was the most consumed during the vegetarian festival in Trang. It’s mainly made 

from flour and soybeans. Besides, some foods have been fashioned similar to meat. Therefore, during the 
Trang Vegetarian Festival of 2020 the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang has surveyed the use of 
benzoic acid, sorbic acid, and propionic acid preservatives in 30 samples of vegan food products in Trang 
Municipality by using the High-Performance Liquid Chromatography technique. The study found 8 samples 
of benzoic acid preservative (26.7%) in the range of 28.3-156.5 mg/kg. 2 samples of propionic acid (6.7%) 
were found in the range 355.5-1,467.1 mg/kg. No samples were found of sorbic acid. It can be seen that 
vegetarian food has levels of preservatives not exceeding the figures announced by the standard Notification 
of Ministry of Public Health (No. 389) B.E. 2561 (2018) RE: Food Additives (No.5). This information can be 
utilized by government agencies and private sectors for continued consumer protection. 
Keywords: benzoic acid, aorbic acid, propionic acid, vegan starch and soy products 
Corresponding author: somsri.a@dmsc.mail.go.th

การสำรวจปริมาณวัตถุกันเสียและสารก่อภมูิแพ้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก

นิรภา แดงขำ* วีระพร แจม่ศรี สวนันท์ ทองหยู นาบีละ หะยีอาแว ญาณติ หาญทวีทรัพย์

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เบเกอรี่ทางเลือกหรือขนมคลีนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน โดยพบว่ามักมี

การระบุในฉลากหรือโฆษณาว่า ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีกลูเตน ซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อ เป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในปี สำนกัคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้ทำการสำรวจความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ทางเลือกที่ขายออนไลน์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน ตัวอย่าง แบ่งประเภทตามข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประชากรไทย ประกอบด้วย ขนมปังมีไส้ ขนมปังโฮลวีต เค้ก เค้กกล้วยหอม และ คุกกี้ตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย ได้แก่
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโพรพิโอนิก ด้วยวิธี และสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ กลูเตน ด้วยวิธี ผลการสำรวจ
พบว่า ร้อยละ ของตัวอย่างตรวจพบวัตถุกันเสีย ซึ ่งพบกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ตัวอย่าง โดยตรวจพบสูงถึง

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ร้อยละ ของตัวอย่างตรวจพบกลูเตนมีค่ามากกว่า มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้แพ้กลูเตน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ควรเลือกซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป
คำสำคัญ ขนมคลีน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือก วัตถุกันเสีย สารก่อภูมิแพ้ กลูเตน

P2-48 วัตถุกันเสียในอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2563 ในจังหวัดตรัง 
ervative in vegetarian food during the vegetarian festival 2020 in Tran

สมศรี  เอียดเกลี้ยง วิรินทร์รัตน์  คิดดี อลิสรา เรืองขำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
อาหารเจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ผลิตจากแป้งและถั่วเหลืองเป็นหลัก รวมทั้งมีอาหาร

บางชนิดผ่านกระบวนการปรุงรสให้ใกล้เคียงกับเนื ้อสัตว์ ดังนั ้นในช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดตรัง ประจำปี 2563
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12/1 ตรัง จึงได้สำรวจปริมาณการใช้ว ัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก
และกรดโปรปิโอนิกในผลิตภัณฑ์อาหารเจ จำนวน 30 ตัวอย่าง ในเขตเทศบาลเมืองตรังด้วยเทคนิค 

จากการศึกษาพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.7) พบปริมาณ
อยู่ในช่วง 28.3 156.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดโปรปิโอนิก 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.7) ปริมาณอยู่ในช่วง 355.5 1 467.1
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนกรดซอร์บิกไม่พบทุกตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าอาหารเจมปีริมาณการใช้วัตถุกันเสียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 389) พ.ศ.2561 เรื ่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ซึ ่งข้อมูลนี้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บิก กรดโปรปิออนิก ผลิตภัณฑ์อาหารเจจากแป้งและถัว่เหลือง
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การประเมินคุณลักษณะทางเคมขีองใบผักหวานป่า 
Chemical characteristic evaluation of Melientha suavis Pierre 

สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์1* วิไลลักษณ์ ช่ืนนางชี1 ขวัญศรี สราญกวิน2 ณัฐกิติ ภู่ร่ืน3 ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง1 

Sirikarn Thana-ariyaroj1*, Vilailuk Chuennangchee1, Kwansri Sarankawin2, Natthakiti Phuruen3, Sakwichai Ontong1 
1สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 3สำนกังานเกษตรอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
1Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, 2Regional Medical Sciences Center 4  Saraburi, Department of Medical Sciences,  

3Chat Trakan District Agricultural Extension Office, Phitsanulok 

บทคัดย่อ 
ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre วงศ์ Opiliaceae) ในทางแพทย์แผนไทย ใช้ใบและรากสำหรับแก้ปวดขอ้ 

ปวดศีรษะ ปวดท้อง และแก้ไข้ แต่ยังไม่มีข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรชนิดนี้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
คุณลักษณะทางเคมีของใบผักหวานป่า โดยรวบรวมตัวอย่างผักหวานป่า จำนวน 21 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง 
มีนาคม 2561 นำมาตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง และปฏิกิริยาทางเคมีเบื้องต้น พบว่าสารสกัด  
เมทานอลจากใบผักหวานป่าให้ผลบวกกับ Shinoda’s test และ ninhydrin test ในขณะที ่สารสกัดน้ำให้ผลบวกกับ  
FeCl3 TS และ froth test นำมาตรวจสอบคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ พบว่าใบผักหวานป่ามีปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม 
ปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรด เท่ากับร้อยละ 6.69±1.30, 8.55±0.93, 0.20±0.15 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย 
95% เอทานอล และปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ เท่ากับร้อยละ 16.96±2.77 และ 36.53±1.56 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ  
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อกำหนดทางเคมี ดังนี้ ใบผักหวานป่าต้องพบสารกลุ่ม tannins, saponins, amines  
และ flavonoids ปริมาณความชื ้น ปร ิมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าที ่ ไม ่ละลายในกรด ไม ่เก ินร้อยละ 8 , 9 และ  
0.5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอล และปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 และ  
35 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ 
คำสำคัญ: ผักหวานป่า, การประเมินคุณลักษณะทางเคมี 

Abstract 
Melientha suavis Pierre (Pak-wan pa), is belonged to family Opiliaceae. In Thai traditional 

medicine, the leaves and roots have been used for treatment of joint pain, headache, abdominal pain,  
and fever. For, there is no the chemical specification of this plant, the objective of this study was chemical 
characteristic determination of M. suavis leaves. Twenty-one sample of leaves during December 2015 to 
March 2018, were chemically investigated. Chemical identification by thin-layer chromatography and 
preliminary test of M. suavis leaves were studied, which the methanol extract was positive with Shinoda’s 
test and the ninhydrin test. Whereas the aqueous extract was positive with FeCl3 TS and the froth test.  
In physico-chemical properties determination, the contents of moisture, total ash, and acid-insoluble ash 
were 6.69±1.30, 8.55±0.93 and 0.20±0.15 %w/w, respectively. The contents of 95% ethanol-soluble 
extractive and water-soluble extractive values were 16.96±2.77 and 36.53±1.56 %w/w, respectively. 
Therefore, the result obtained from this study can be summarized as the chemical specification as follows: 
M. suavis leaves must be express groups of tannins, saponins, amines, and flavonoids. The contents of 
moisture, total ash and acid-insoluble ash were not more than 8, 9 and 0.5 %w/w, respectively.  
The contents of 95% ethanol-soluble and water-soluble extracted values were not less than 14 and  
35 %w/w, respectively. 
Keywords: Melientha suavis Pierre, chemical-characteristic evaluation 
Corresponding author: sirikarn.t@dmsc.mail.go.th

P2-49 การประเมินคุณลักษณะทางเคมขีองใบผักหวานป่า 
emical characteristic evaluation of Melientha suavis

สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์ วิไลลักษณ์ ช่ืนนางชี ขวัญศรี สราญกวิน ณัฐกิติ ภู่ร่ืน ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง

สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี สำนกังานเกษตรอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ
ผักหวานป่า (Melientha suavis วงศ์ ในทางแพทย์แผนไทย ใช้ใบและรากสำหรับแก้ปวดขอ้ 

ปวดศีรษะ ปวดท้อง และแก้ไข้ แต่ยังไม่มีข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรชนิดนี้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
คุณลักษณะทางเคมีของใบผักหวานป่า โดยรวบรวมตัวอย่างผักหวานป่า จำนวน 21 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง
มีนาคม 2561 นำมาตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง และปฏิกิริยาทางเคมีเบื้องต้น พบว่าสารสกัด
เมทานอลจากใบผักหวานป่าให้ผลบวกกับ และ ในขณะที ่สารสกัดน้ำให้ผลบวกกับ

และ นำมาตรวจสอบคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ พบว่าใบผักหวานป่ามีปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม
ปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรด เท่ากับร้อยละ 6.69 1.30 8.55 0.93 0.20 0.15 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย 
95% เอทานอล และปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ เท่ากับร้อยละ 16.96 2.77 และ 36.53 1.56 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อกำหนดทางเคมี ดังนี้ ใบผักหวานป่าต้องพบสารกลุ่ม
และ ปริมาณความชื ้น ปร ิมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าที ่ ไม ่ละลายในกรด ไม่เก ินร้อยละ 8 9 และ 
0.5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอทานอล และปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 และ
35 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ
คำสำคัญ ผักหวานป่า การประเมินคุณลักษณะทางเคมี

Melientha suavis

M. suavis

M. suavis

M. suavis

Melientha suavis
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การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกเดือย 
Study on chemical and physical properties of Job’s tears 

กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ* สรินยา จลุศรีไกวัล 
Kanyarat Chonlasit*, สรินยา จุลศรีไกวัล 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เดือยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf. ลูกเดือย 

มีประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงผิวพรรณ ซึ่งการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกเดือย ที่เก็บจากแหล่งต่างๆ  
ในประเทศไทย จำนวน 14 ตัวอย่าง พบว่า ลูกเดือยมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ สเตียรอยด์ และน้ำมันระเหย
ยาก และมีสารสำคัญอย่างน้อย 3 ชนิด คือ oleic acid, triolein และ ß-sitosterol ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  
พบปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ สารสกัดด้วยเอทานอล เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด และความช้ืน ร้อยละ 7.15 ± 0.75,  
7.49 ± 0.63, 1.88 ± 0.23, 0.06 ± 0.01 และ 4.95 ± 1.00 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อกำหนด
คุณภาพ โดยลูกเดือยที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติทางเคมีสอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น และมีคุณสมบัติทางกายภาพ ในหัวข้อ
ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ และสารสกัดด้วยเอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด และ
ความช้ืน ไม่เกินร้อยละ 3.0, 0.1 และ 6.0 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ โดยข้อกำหนดน้ีนอกจากจะใช้ในการควบคุมคุณภาพในเบื้องต้น
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของลูกเดือยในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป 
คำสำคัญ: ลูกเดือย, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ, ขอ้กำหนด 

Abstract 
Job’s tears or Adlay is an herbal plant named Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf., used for 

body nourishment and skincare. For quality control of any herb, its specification should be designated. 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai launched the study of Job’s tears physico-chemical properties. 
Fourteen samples of Job’s tears collected from various sources in Thailand were investigated. The results 
indicated that the chemical composition of Job’s tears consisted of alkaloids, steroids, and fixed oils and 
contained at least 3 active substances: oleic acid, triolein and ß-sitosterol. The physical properties in terms of 
contents of water-soluble extractives, ethanol-soluble extractives, total ash, acid-insoluble ash, and moisture 
were 7.15 ± 0.75, 7.49 ± 0.63, 1.88 ± 0.23, 0.06 ± 0.01, and 4.95 ± 1.00 % w/w, respectively. Then the quality 
specifications of Job’s tear were proposed based on this information. The chemical properties should be 
similar to the above mentioned results. The values of both water-soluble and ethanol-soluble extractives 
should not less than 6.0 %w/w, while the values of total ash, acid-insoluble ash and moisture should not 
more than 3.0, 0.1, and 6.0 %w/w, respectively. The results obtained from this study are fundamental 
information for the quality control of Job’s tears which lead to the further establishment of the standard 
specifications of Job’s tears in the Thai Herbal Pharmacopoeia. 
Keywords: Job’s tears, physico-chemical properties, specification 
Corresponding author: kanyarat.c@dmsc.mail.go.th

P2-50 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกเดือย 
Study on chemical and physical properties of Job’s tears

กันยารัตน์ ชลสิทธ์ิ สรินยา จลุศรีไกวัล
สรินยา จุลศรีไกวัล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 

บทคัดย่อ
เดือยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coix lachryma-jobi ma-yuen ลูกเดือย

มีประโยชน์ต่อร่างกายและบำรุงผิวพรรณ ซึ่งการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกเดือย ที่เก็บจากแหล่งต่างๆ
ในประเทศไทย จำนวน 14 ตัวอย่าง พบว่า ลูกเดือยมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ สเตียรอยด์ และน้ำมันระเหย
ยาก และมีสารสำคัญอย่างน้อย 3 ชนิด คือ และ ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
พบปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ สารสกัดด้วยเอทานอล เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด และความช้ืน ร้อยละ 7.15 0.75
7.49 0.63 1.88 0.23 0.06 0.01 และ 4.95 1.00 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อกำหนด
คุณภาพ โดยลูกเดือยที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติทางเคมีสอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น และมีคุณสมบัติทางกายภาพ ในหัวข้อ
ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ และสารสกัดด้วยเอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด และ
ความช้ืน ไม่เกินร้อยละ 3.0 0.1 และ 6.0 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ โดยข้อกำหนดน้ีนอกจากจะใช้ในการควบคุมคุณภาพในเบื้องต้น
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของลูกเดือยในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป
คำสำคัญ ลูกเดือย คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ขอ้กำหนด

Coix lachryma-jobi ma-yuen
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การประเมินการได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนม และผลิตภณัฑ์  
ของคนไทย อายุ 6 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561-2563 

Dietary intake of protein, fat, calcium and carbohydrate from milk and products  
for Thais aged over 6 year 2018-2020 

วิชิกรณ์ แสงสว่าง* พัชรา ขาวหมดจด อภิชญา ประสพรัตนชัย นิตยา สอาด กิตติวรรณ คางคำ และคณะ 
Wichigorn Sangsawang*, Phadsara Numaiem, Apichaya Prasoprattanachai, Nittaya Sa-ard, Kittiwan Kangkum, et al. 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
นมมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รัฐบาลมีนโยบายให้เด็กตั้งแต่ช้ันอนุบาล

จนถึงประถมหกต้องได้ดื่มนมทุกวันตลอดปีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเด็กในวัยเรียนขาดสารอาหาร การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์  
เพื่อประเมินการได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่  
นมเปรี้ยวผสมผลไม้ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นมสด และนมปรุงแต่งของคนไทย โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 
(มกอช. 2559) ร่วมกับผลการวิเคราะห์โปรตีนและไขมั น โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในช่วงปี   
พ.ศ. 2561-2563 รวม 671 ตัวอย่าง และข้อมูลปริมาณแคลเซียมและคาร์โบไฮเดรต จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ผล
การศึกษาพบว่า การได้รับโปรตีน, ไขมัน, แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ของประชากรไทย
ทั้งหมด อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป เฉลี่ยเท่ากับ 3.35, 3.35, 0.10 และ 9.92 กรัม/คน/วัน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง  
Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) พบว่าปริมาณการบริโภคสำหรับประชากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละของ  
Thai RDI ได้เท่ากับ 5.16, 6.71, 13.00 และ 3.31 ตามลำดับ และพบแนวโน้มการได้รับสารอาหารน้อยลงตามกลุ่มอายุ  
ที่เพ่ิมข้ึน ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้คำแนะนำและวางแผนภาวะโภชนาการ
ของประชากรไทยต่อไป 
คำสำคัญ: โปรตีน, ไขมัน, แคลเซียม, คาร์โบไฮเดรต, Thai RDI 

Abstract 
Milk contains all the nutrients necessary for the body of all ages. The government has a policy 

that children from kindergarten to sixth grade must be able to get accessed of drinking milk every day of 
the year to tackle the problem of malnourished school-age children. The objective of this study was to 
assess protein, fat, calcium, and carbohydrate intake from the consumption of 5 types of milk and 
products: fermented milk with fruit, fermented milk, yogurt, milk, and flavored milk in the Thai 
population. Food consumption data of Thailand (ACFS, 2016) together with the results of protein and fat 
analysis by the Bureau of Quality and Safety of Food during 2018-2020 from 671 samples and calcium 
and carbohydrate content data from the Bureau of Nutrition, Department of Health were used in this 
study. The results revealed that the average protein, fat, calcium, and carbohydrate intake of the Thai 
population aged 6 years and over were 3.35, 3.35, 0.10, and 9.92 g/person/day, respectively.  
When compared with Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI), the intake of such nutrients per capita 
was 5.16, 6.71, 13.00, and 3.31% of Thai RDI, respectively. There was also a tendency of fewer nutrients 
intake with the increasing age group. The data from this study will be useful to the relevant agencies in 
providing advice and planning on the nutrition status of the Thai population. 
Keywords: protein, fat, calcium, carbohydrate, Thai RDI 
Corresponding author: wichigorn.s@dmsc.mail.go.th

P2-51 การประเมินการได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนม และผลิตภณัฑ์  
ของคนไทย อายุ ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 

วิชิกรณ์ แสงสว่าง พัชรา ขาวหมดจด อภิชญา ประสพรัตนชัย นิตยา สอาด กิตติวรรณ คางคำ และคณะ

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
นมมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รัฐบาลมีนโยบายให้เด็กตั้งแต่ช้ันอนุบาล

จนถึงประถมหกต้องได้ดื่มนมทุกวันตลอดปีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเด็กในวัยเรียนขาดสารอาหาร การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่
นมเปรี้ยวผสมผลไม้ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นมสด และนมปรุงแต่งของคนไทย โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 
(มกอช. 2559) ร่วมกับผลการวิเคราะห์โปรตีนและไขมั น โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในช่วงปี
พ.ศ. 2561 2563 รวม 671 ตัวอย่าง และข้อมูลปริมาณแคลเซียมและคาร์โบไฮเดรต จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ผล
การศึกษาพบว่า การได้รับโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต จากการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ของประชากรไทย
ทั้งหมด อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป เฉลี่ยเท่ากับ 3.35 3.35 0.10 และ 9.92 กรัม/คน/วัน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง

พบว่าปริมาณการบริโภคสำหรับประชากรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละของ 
ได้เท่ากับ 5.16 6.71 13 และ 3.31 ตามลำดับ และพบแนวโน้มการได้รับสารอาหารน้อยลงตามกลุ่มอายุ

ที่เพ่ิมข้ึน ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้คำแนะนำและวางแผนภาวะโภชนาการ
ของประชากรไทยต่อไป
คำสำคัญ โปรตีน ไขมัน แคลเซียม คาร์โบไฮเดรต
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การเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559–2563 
School milk quality monitoring during the fiscal year 2016–2020 

พัชรินทร์ วัฒนสิน* วิรินทร์รัตน์ คดิดี สุนทรี ทองสม 
Patcharin Wattanasin*, Wirinrat Kiddee, Soontaree Thongsom 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก รัฐบาลจึงจัดตั้ง โครงการอาหารเสริมนม

โรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์
คุณภาพนมโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563  ซี่งเก็บตัวอย่างโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการ  
นมโรงเรียน จำนวน 210 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2556) และ
ฉบับท่ี 406 (พ.ศ.2562) เรื่อง นมโค ผลพบว่าทุกตัวอย่างมีคุณภาพด้านจุลชีววิทยาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ส่วนด้านเคมีพบไม่
ผ่านมาตรฐาน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.5)  จาก 146 ตัวอย่าง (ยูเอชที 33, พาสเจอร์ไรซ์ 113 ตัวอย่าง) สาเหตุที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานจำแนกตามชนิดดังนี้ 1.นมยูเอชที ในรายการเนื้อนมไม่รวมมันเนยต่ำ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.1), มันเนยและโปรตีน
ต่ำ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) 2.นมพาสเจอร์ไรซ์ ในรายการมันเนยต่ำ 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.5), เนื้อนมไม่รวมมันเนยต่ำ  
2 ตัวอย่าง (ร้อยละ1.8) และโปรตีนต่ำ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.9) ดังนั้นข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนมโคได้ทุกภาคส่วนตั้งแต่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้ผลิต ตลอดจนผู้จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพนมให้กับผู้บริโภค และเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง 
คำสำคัญ: นมโรงเรียน 

Abstract 

Milk is a highly nutritious food that affects various aspects of development in children. The 
government has established a school milk supplement program since the fiscal year 1992. The Regional 
Medical Sciences Center 12/1 Trang, has then collected data on school milk’s quality during the fiscal year 
2016-2020, Samples were collected by the Provincial Health Office and school milk producers of  
210 samples. The quality was compared according to Notification of the Ministry of Public Health No. 350 
(2013) and No. 406 (2019) Re: Cow’s Milk. The results showed that all samples were within the required 
standard of microbiological quality.  For chemical quality, 11 samples (7.5%) from 146 samples (33 UHT, 
113 pasteurized milk) were found below standard; UHT, 3 samples (9.1%) with low milk solid non-fat,  
1 sample (3.0%) with low milk  fat and  protein. Pasteurized, 4 samples (3.5 %) with low milk fat, 2 samples 
(1.8%) with low milk solid non-fat, and 1 sample (0.9 %) with low protein. Therefore, this data set will be 
useful for the consumer protection agencies to assess the current situation and can be integrated for holistic 
cow’s milk supply chain accross all sectors form dairy farmers, producers to distributors, in order to ensure 
consumer’s confidence in milk’s quality, as well as a means to protect consumers.  
Keywords: school milk 
Corresponding author: patcharin.w@dmsc.mail.go.th
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Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก รัฐบาลจึงจัดตั้ง โครงการอาหารเสริมนม

โรงเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์
คุณภาพนมโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 2563 ซี่งเก็บตัวอย่างโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการ
นมโรงเรียน จำนวน 210 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2556) และ
ฉบับท่ี 406 (พ.ศ.2562) เรื่อง นมโค ผลพบว่าทุกตัวอย่างมีคุณภาพด้านจุลชีววิทยาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้านเคมีพบไม่
ผ่านมาตรฐาน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.5) จาก 146 ตัวอย่าง (ยูเอชที 33, พาสเจอร์ไรซ์ 113 ตัวอย่าง) สาเหตุที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานจำแนกตามชนิดดังนี้ 1.นมยูเอชที ในรายการเนื้อนมไม่รวมมันเนยต่ำ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.1), มันเนยและโปรตีน
ต่ำ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) 2.นมพาสเจอร์ไรซ์ ในรายการมันเนยต่ำ 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.5), เนื้อนมไม่รวมมันเนยต่ำ
2 ตัวอย่าง (ร้อยละ1.8) และโปรตีนต่ำ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.9) ดังนั้นข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนมโคได้ทุกภาคส่วนตั้งแต่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้ผลิต ตลอดจนผู้จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพนมให้กับผู้บริโภค และเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง
คำสำคัญ นมโรงเรียน

Milk is a highly nutritious food that affects various aspects of development in children. The
government has established a school milk supplement program since the fiscal year 1992. The Regional
Medical Sciences Center 12/1 Trang, has then collected data on school milk’s quality during the fiscal year
2016-2020, Samples were collected by the Provincial Health Office and school milk producers of 
210 samples. The quality was compared according to Notification of the Ministry of Public Health No. 350
(2013) and No. 406 (2019) Re: Cow’s Milk. The results showed that all samples were within the required
standard of microbiological quality. For chemical quality, 11 samples (7.5%) from 146 samples (33 UHT, 
113 pasteurized milk) were found below standard; UHT, 3 samples (9.1%) with low milk solid non-fat,
1 sample (3.0%) with low milk fat and protein. Pasteurized, 4 samples (3.5 %) with low milk fat, 2 samples
(1.8%) with low milk solid non-fat, and 1 sample (0.9 %) with low protein. Therefore, this data set will be 
useful for the consumer protection agencies to assess the current situation and can be integrated for holistic
cow’s milk supply chain accross all sectors form dairy farmers, producers to distributors, in order to ensure 
consumer’s confidence in milk’s quality, as well as a means to protect consumers.
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คุณภาพของนมโรงเรียนที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 
Quality of school milk produced in Chiang Mai province between 2018-2020 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
นมเป็นแหล่งอาหารเสริมที ่สำคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีโครงการนมโรงเรียนในสถานศึกษา  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับตัวอย่างนมโรงเรียนที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจคุณภาพด้านจุล
ชีววิทยาและเคมี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่องนมโคในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 
จำนวน 239 ตัวอย่าง โดยปี พ.ศ. 2561 ตรวจวิเคราะห์ 80 ตัวอย่าง แบ่งเป็น นมยูเอชที จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.5) 
และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 38 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.5) ปี พ.ศ. 2562 ตรวจวิเคราะห์ 77 ตัวอย่าง นมยู เอชที จำนวน  
37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.0) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.0) และปี พ.ศ. 2563 ตรวจวิเคราะห์  
82 ตัวอย่าง นมยูเอชที จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.8) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51.2)  
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่านมทุกตัวอย่างมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของนมโรงเรียนที่ผลิตใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องมาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ และครูผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้บริโภคนมที่ดีและปลอดภัย 
คำสำคัญ: นมโรงเรียน, นมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส,์ เชียงใหม่ 

Abstract 
Milk is a primary source of nutrition, therefore Thai government has launched the “Drinking milk 

program” in primary school. During the period of 2018 to 2020, a total of 239 samples produced from plants 
located in Chiang Mai were sent to Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai to analyze microbiological 
and chemical qualities according to the notification of the Ministry of Public Health (No. 350) B.E. 2556.  
In 2018, 80 samples including 42 ultra-high-temperature milk (UHT) samples (52.5%) and 38 pasteurized 
milk samples (47.5%) were tested. Moreover, 77 and 82 samples were also examined in 2019 and 2020.  
The number of UHT samples were 37 (48.0%) and 40 (48.8%) whereas pasteurized samples were 40 (52.0%) 
and 42 (51.2%), respectively. The results showed that all of the samples were conformed to the standard. 
Due to the cooperation of government officers, manufacturers and responsible teachers, the trend of school 
milk quality produced in Chiang Mai is consistently good. So, children always have a good quality of milk 
to drink. 
Keywords: school milk, UHT milk, pasteurized milk, Chiang Mai 
Corresponding author: tanyaluck.t@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
นมเป็นแหล่งอาหารเสริมที ่สำคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีโครงการนมโรงเรียนในสถานศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับตัวอย่างนมโรงเรียนที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจคุณภาพด้านจุล
ชีววิทยาและเคมี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่องนมโคในระหว่างปี พ.ศ. 2561 2563
จำนวน 239 ตัวอย่าง โดยปี พ.ศ. 2561 ตรวจวิเคราะห์ 80 ตัวอย่าง แบ่งเป็น นมยูเอชที จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.5)
และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 38 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.5) ปี พ.ศ. 2562 ตรวจวิเคราะห์ 77 ตัวอย่าง นมยู เอชที จำนวน
37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.0) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.0) และปี พ.ศ. 2563 ตรวจวิเคราะห์
82 ตัวอย่าง นมยูเอชที จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.8) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51.2)
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่านมทุกตัวอย่างมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของนมโรงเรียนที่ผลิตใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องมาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ และครูผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้บริโภคนมที่ดีและปลอดภัย
คำสำคัญ นมโรงเรียน, นมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส,์ เชียงใหม่

Milk is a primary source of nutrition, therefore Thai government has launched the “Drinking milk 
program” in primary school. During the period of 2018 to 2020, a total of 239 samples produced from plants 
located in Chiang Mai were sent to Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai to analyze microbiological
and chemical qualities according to the notification of the Ministry of Public Health (No. 350) B.E. 2556. 
In 2018, 80 samples including 42 ultra-high-temperature milk (UHT) samples (52.5%) and 38 pasteurized
milk samples (47.5%) were tested. Moreover, 77 and 82 samples were also examined in 2019 and 2020.
The number of UHT samples were 37 (48.0%) and 40 (48.8%) whereas pasteurized samples were 40 (52.0%)
and 42 (51.2%), respectively. The results showed that all of the samples were conformed to the standard. 
Due to the cooperation of government officers, manufacturers and responsible teachers, the trend of school
milk quality produced in Chiang Mai is consistently good. So, children always have a good quality of milk
to drink.
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การสำรวจฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง 
Survey of free formaldehyde in fresh squid, pickled squid and sabai-nang 

นิตยา สุวรรณโพธิ*์ วนิดา ยุรญาต ิวรพงศ์ พรหมณา วันวิสา สนิทเช้ือ 
Nittaya Suwannapho*, Vanida Yurayart, Vorapong Prommana, Wanwisa Sanitchua 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็ง ประเทศไทยกำหนดเป็นสารห้ามใช้ในอาหาร อย่างไรก็ตามสารนี้สามารถเกิดได้

เองตามธรรมชาติทั้งรูปอิสระและรูปรวมกับสารอื่น  สำหรับฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ (Free-FA) นั้นมีความไวต่อการทำปฏิกิริยา
กับสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการปนเปื้อน Free-FA ในอาหารที่เคยตรวจพบด้วยชุดทดสอบ 

ฟอร์มาลีนมาก่อน ได้แก่ หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง (ดำ/ขาว) โดยในปี 2563 ได้เก็บตัวอย่าง จำนวน 396 ตัวอย่าง 
เก็บจากสถานท่ีจำหน่ายใน 25 จังหวัด ตรวจวิเคราะห์และวัดปริมาณด้วยเทคนิค HPLC-UV หรือ Vis-spectrophotometer 
ผลการศึกษาพบ Free-FA ในหมึกสด 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 7.27 มก./กก. (ร้อยละ0.7) สำหรับหมึกแช่ด่างพบ 44 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ36.7) และสไบนางขาว 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ22.7) ในช่วง 10.8-1,022 และ 10.7-5,110 มก./กก. ตามลำดับ และ 

ค่ามัธยฐาน 262 และ 318 มก./กก. ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่ากลุ่มอาหารที่ควรเพิ่มการเฝ้าระวังการเติมฟอรม์าลนิ 
คือ หมึกแช่ด่างและสไบนางขาว เนื่องจากบางตัวอย่างมีปริมาณ Free-FA สูงมากกว่าตัวอย่างอื่นอย่างเห็นได้ชัด มีความ
เป็นไปได้ว่าสารที่พบมาจากการเติมลงในอาหารมากกว่าที่มีตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น 
คำสำคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลดีไฮล์อิสระ 

Abstract 
Formaldehyde is classified as a carcinogen to humans. Consequently, it has been banned for 

adding in food in Thailand. However, this substance can naturally occur and present as free and bound 
forms. Free formaldehyde (Free-FA) is a sensitive reaction to biomolecules in organisms; therefore,  
it could contribute to toxicity. The project was integrated inside the Department of Medical Sciences.  
This study aimed to survey Free-FA contamination in foods that had been detected previously by 
Formalin test kits, such as fresh squid, pickled squid, black and white Sabai-nang. In 2020, all 396 samples 
were collected from stores in 25 provinces of Thailand. Then, the samples were analyzed by HPLC-UV or  
Vis-spectrophotometer. The results indicated that only one fresh squid (0.7%) was found Free-FA at the 
level of 7.27 mg/kg. Further, there were 44 pickled squids (36.7%) and 29 white Sabai-nangs (22.7%) found 
approximately 10.8-1,022, and 10.7-5,110 mg/kg, respectively, and their medians were 262 and 318 mg/kg, 
respectively. As a result of the analysis, the pickled squid and white Sabai-nang should get more attention 
regarding the adding of formalin since there some samples were found to have significantly high Free-FA, 
and that could be referring to intentionally added formalin rather than natural contents. 
Keywords: formaldehyde, free formaldehyde 
Corresponding author: nittaya.su@dmsc.mail.go.th

คุณภาพของนมโรงเรียนที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 
2018-2020

ธัญลักษณ์ ตาอินทุ* ภัทรพงศ์ จิระดำเกิง สมุนนาฏ จันทรย์้อย ธรณินทร์ ยศบญุเรืองสิน
Tanyaluck Tainthu*, Pattarapong Chiradamkoeng, Sumonnat Chanyoi, Thoranin Yosbunruangsin

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
นมเป็นแหล่งอาหารเสริมที ่สำคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีโครงการนมโรงเรียนในสถานศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับตัวอย่างนมโรงเรียนที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจคุณภาพด้านจุล
ชีววิทยาและเคมี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่องนมโคในระหว่างปี พ.ศ. 2561 2563
จำนวน 239 ตัวอย่าง โดยปี พ.ศ. 2561 ตรวจวิเคราะห์ 80 ตัวอย่าง แบ่งเป็น นมยูเอชที จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.5)
และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 38 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.5) ปี พ.ศ. 2562 ตรวจวิเคราะห์ 77 ตัวอย่าง นมยู เอชที จำนวน
37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.0) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.0) และปี พ.ศ. 2563 ตรวจวิเคราะห์
82 ตัวอย่าง นมยูเอชที จำนวน 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.8) และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51.2)
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่านมทุกตัวอย่างมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของนมโรงเรียนที่ผลิตใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องมาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ และครูผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้บริโภคนมที่ดีและปลอดภัย
คำสำคัญ นมโรงเรียน, นมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส,์ เชียงใหม่

Milk is a primary source of nutrition, therefore Thai government has launched the “Drinking milk 
program” in primary school. During the period of 2018 to 2020, a total of 239 samples produced from plants 
located in Chiang Mai were sent to Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai to analyze microbiological
and chemical qualities according to the notification of the Ministry of Public Health (No. 350) B.E. 2556. 
In 2018, 80 samples including 42 ultra-high-temperature milk (UHT) samples (52.5%) and 38 pasteurized
milk samples (47.5%) were tested. Moreover, 77 and 82 samples were also examined in 2019 and 2020.
The number of UHT samples were 37 (48.0%) and 40 (48.8%) whereas pasteurized samples were 40 (52.0%)
and 42 (51.2%), respectively. The results showed that all of the samples were conformed to the standard. 
Due to the cooperation of government officers, manufacturers and responsible teachers, the trend of school
milk quality produced in Chiang Mai is consistently good. So, children always have a good quality of milk
to drink.

school milk, UHT milk, pasteurized milk, Chiang Mai
tanyaluck.t@dmsc.mail.go.th

P2-54 การสำรวจฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง

นิตยา สุวรรณโพธิ์ วนิดา ยุรญาต ิวรพงศ์ พรหมณา วันวิสา สนิทเช้ือ

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็ง ประเทศไทยกำหนดเป็นสารห้ามใช้ในอาหาร อย่างไรก็ตามสารนี้สามารถเกิดได้

เองตามธรรมชาติทั้งรูปอิสระและรูปรวมกับสารอื่น สำหรับฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ นั้นมีความไวต่อการทำปฏิกิริยา
กับสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพ การศึกษานี้ เป็นการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการปนเปื้อน ในอาหารที่เคยตรวจพบด้วยชุดทดสอบ
ฟอร์มาลีนมาก่อน ได้แก่ หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง (ดำ/ขาว) โดยในปี ได้เก็บตัวอย่าง จำนวน 396 ตัวอย่าง
เก็บจากสถานท่ีจำหน่ายใน 25 จังหวัด ตรวจวิเคราะห์และวัดปริมาณด้วยเทคนิค หรือ
ผลการศึกษาพบ ในหมึกสด 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 7.27 มก./กก. (ร้อยละ0.7) สำหรับหมึกแช่ด่างพบ 44 ตัวอย่าง
(ร้อยละ36.7) และสไบนางขาว 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ22.7) ในช่วง 10.8 1 022 และ 10.7 110 มก./กก. ตามลำดับ และ
ค่ามัธยฐาน 262 และ 318 มก./กก. ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่ากลุ่มอาหารที่ควรเพิ่มการเฝ้าระวังการเติมฟอรม์าลนิ 
คือ หมึกแช่ด่างและสไบนางขาว เนื่องจากบางตัวอย่างมีปริมาณ สูงมากกว่าตัวอย่างอื่นอย่างเห็นได้ชัด มีความ
เป็นไปได้ว่าสารที่พบมาจากการเติมลงในอาหารมากกว่าที่มตีามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น
คำสำคัญ ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟอร์มาลดีไฮล์อิสระ
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลโดยเทคนิค HPLC 
Method development of free formaldehyde analysis in seafood by HPLC 

นวลแข  คำสุวรรณ* อาสีนะ  ยามาเจรญิ ฮาซีซ๊ะ องสารา สุดชฎา ศรประสิทธ์ิ 
Naunkhae kumsuwan*, Asina Yamacharoen, Hasisah Ongsara, sudchada  sornprasit 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเป็นสารห้ามใช้ในอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังมีการตรวจพบในอาหารทะเล

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลโดยเทคนิค HPLC ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ต่อมาทดสอบความถูกต้องของวิธี พบว่ามีช่วงความเป็น
เส้นตรง 0.25-3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ > 0.998 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
แม่นยำคือ 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ มีร้อยละการกลับคืนเฉลี่ย 90.05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
แปรปรวนเฉลี่ยร้อยละ 4.41 มีค่าความไม่แน่นอนของการวัด 4.14 % จากนั้นนำวิธีมาวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระใน
ปลาหมึกสด ปลาหมึกแช่ด่าง และสไบนาง จำนวน 10, 10 และ 10 ตัวอย่างตามลำดับ พบฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในปลาหมึก 
แช่ด่าง จำนวน 1 ตัวอย่างปริมาณสูงถึง 289.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนตัวอย่างอื่นไม่พบทั้งหมด แสดงว่าวิธีที่พัฒนา  
มีความเหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระโดยเทคนิค HPLC ซ่ึงเปน็ประโยชน์ในเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
คำสำคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ, การทดสอบความถูกต้องของวิธ ี,ปลาหมกึ, HPLC 

Abstract 
Formaldehyde or formalin is a harmful substance to health and is prohibited to be used in food. 

However, it was also detected in seafood, mostly in free formaldehyde. To monitor the safety consumption 
in the fiscal year 2020, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla has developed a method for  
free formaldehyde analysis in seafood by HPLC technique under the development program of  
the Bureau of Quality and Safety of Food. After that, validation was confirmed. The linearity range was  
0.25-3.00 mg/l and the coefficient of determination (r2) was higher than 0.998. The limit of detection and  
the limit of quantitation were 2.5 and 5.0 mg/kg, respectively, the mean recovery was 90.05 % with  
the coefficient of variation was 4.41%. The measurement uncertainty was 4.14%.Then, this method was 
used to analyze free formaldehyde in fresh squid, squid soaked in alkaline water and rumen of cow for 10, 
10, and 10 samples, respectively. Free formaldehyde was found in 1 sample of squid soaked in alkaline 
water up to 289.73 mg/kg, otherwise not found. As results, the method can be used for free formaldehyde 
measurement in seafood by HPLC, beneficial for consumer protection. 
Keywords: free formaldehyde, method validation, squid, HPLC 
Corresponding author: sudchada.s@dmsc.mail.go.th

P2-55 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลโดยเทคนิค HPLC
Method development of free formaldehyde analysis in seafood by HPLC

นวลแข  คำสุวรรณ อาสีนะ  ยามาเจรญิ ฮาซีซ๊ะ องสารา สุดชฎา ศรประสิทธ์ิ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเป็นสารห้ามใช้ในอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังมีการตรวจพบในอาหารทะเล

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลโดยเทคนิค ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ต่อมาทดสอบความถูกต้องของวิธี พบว่ามีช่วงความเป็น
เส้นตรง 0.25 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.998 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
แม่นยำคือ 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ มีร้อยละการกลับคืนเฉลี่ย 90.05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
แปรปรวนเฉลี่ยร้อยละ 4.41 มีค่าความไม่แน่นอนของการวัด 4.14 % จากนั้นนำวิธีมาวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระใน
ปลาหมึกสด ปลาหมึกแช่ด่าง และสไบนาง จำนวน 10 10 และ 10 ตัวอย่างตามลำดับ พบฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในปลาหมึก
แช่ด่าง จำนวน 1 ตัวอย่างปริมาณสูงถึง 289.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนตัวอย่างอื่นไม่พบทั้งหมด แสดงว่าวิธีที่พัฒนา
มีความเหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระโดยเทคนิค ซ่ึงเปน็ประโยชน์ในเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสำคัญ ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ การทดสอบความถูกต้องของวิธี ปลาหมกึ
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การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีทำให้เกิดสีด้วยโมลิบดินัมบลู 
Method validation of phosphorus in animal products by molybdenum blue colorimetric method 

ศุภรัตนา อินตาจัด* เฉลิมพร ควรหา 
Suparattana Intajad*, Chalearmphorn Kuanha 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วัตถุเจือปนอาหารมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ทุกวันนี้มีการนำสารกลุ่มฟอสเฟตมาใช้ใน

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ เพื่อทำให้มีความชุ่มช้ืนและเกิดความคงตัวของอิมัลชัน อย่างไรก็ตามการบริโภคฟอสเฟตปริมาณสูงเกินไป 
ส่งผลต่อระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือดและโรคไต การตรวจหาฟอสเฟตตรวจวิเคราะห์ในรูปของฟอสฟอรัสก่อน
คำนวณเป็นฟอสเฟต จึงได้ศึกษาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ฟอสฟอรัส
ทั้งหมดจะถูกสกัดออกจากตัวอย่างโดยวิธีทำให้เป็นเถ้า แล้วนำไปริดิวซ์ด้วยสารละลายโมลิบเดต ตรวจวัดปริมาณโดยเครื่ อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่าวิธีมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยมีขีดจำกัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ เท่ากับ  
5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมัและขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ เท่ากับ 50.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทดสอบความแมน่ (Accuracy) 
และความเที่ยง (Precision) ที่ความเข้มขน้ 3 ระดับ ระดับละ 10 ซ้ำ พบว่า % Recovery อยู่ในช่วง 74-100 % และ % RSD 
อยู่ในช่วง 2.7- 5.8 % มีช่วงการวิเคราะห์ที ่ให้ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง เท่ากับ 50 – 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเปียร์สัน (r) มากกว่า 0.999 เมื่อนำวิธีมาสำรวจปริมาณฟอสฟอรัสในผลติภัณฑ์เน้ือสัตว์ ใน
ปี พ.ศ. 2563 รวม 20 ตัวอย่าง พบเกินค่ากำหนด 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 ปริมาณที่ตรวจพบมีค่าระหว่าง 624 ถึง 
2,716 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
คำสำคัญ: ฟอสฟอรัส, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, โมลิบดินัมบลู 

Abstract 
Food additives are important in the food processing industry. Today, phosphates are used for 

stabilized moisture and emulsion in animal products. Excessive intake of phosphate leads to homeostatic 
imbalance, cardiovascular and kidney disease. Phosphate is analyzed in the form of phosphorus before 
calculated as phosphate. So, validation of phosphorus in animal products determination was conducted. 
Total phosphorus was extracted from sample by a dry-ashing method and was reduced by molybdate 
solution. After that, the phosphorus was quantified by spectrophotometer. The performance characteristics 
of validation data were acceptable and fitted-for-purpose. As a result of method validation, limit of 
detection was defined as 5.0 mg/kg and limit of quantitation was 50.0 mg/kg. The accuracy and the precision 
were tested at 3 levels by 10 replicates analysis. Accuracy as % recovery was found to be in acceptable 
ranges of 74-100 and precision as % RSD was 2.7–5.8%. The linear working range was 50–2,000 mg/kg with 
the Pearson correlation of coefficient (r) more than 0.999. A total of 20 samples were collected in 2020 to 
perform a survey-based study on phosphorus misuse. The results showed that 2 samples (10 %) over the 
legal limit. The detected concentrations were 624 to 2,716 mg/kg. 
Keywords: phosphorus, animal products, molybdenum blue 
Corresponding author: suparattana.i@dmsc.mail.go.th
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ศุภรัตนา อินตาจัด เฉลิมพร ควรหา

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
วัตถุเจือปนอาหารมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ทุกวันนี้มีการนำสารกลุ่มฟอสเฟตมาใช้ใน

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ เพื่อทำให้มีความชุ่มช้ืนและเกิดความคงตัวของอิมัลชัน อย่างไรก็ตามการบริโภคฟอสเฟตปริมาณสูงเกินไป
ส่งผลต่อระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือดและโรคไต การตรวจหาฟอสเฟตตรวจวิเคราะห์ในรูปของฟอสฟอรัสก่อน
คำนวณเป็นฟอสเฟต จึงได้ศึกษาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ฟอสฟอรัส
ทั้งหมดจะถูกสกัดออกจากตัวอย่างโดยวิธีทำให้เป็นเถ้า แล้วนำไปริดิวซ์ด้วยสารละลายโมลิบเดต ตรวจวัดปริมาณโดยเครื่ อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่าวิธีมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยมีขีดจำกัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ เท่ากับ
5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมัและขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ เท่ากับ 50.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทดสอบความแมน่ (
และความเที่ยง ( ที่ความเข้มขน้ 3 ระดับ ระดับละ 10 ซ้ำ พบว่า % อยู่ในช่วง 74 100 % และ %
อยู่ในช่วง 2.7 5.8 % มีช่วงการวิเคราะห์ที ่ให้ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง เท่ากับ 50 2 000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเปียร์สัน ( มากกว่า 0.999 เมื่อนำวิธีมาสำรวจปริมาณฟอสฟอรัสในผลติภัณฑ์เน้ือสัตว์ ใน
ปี พ.ศ. 2563 รวม 20 ตัวอย่าง พบเกินค่ากำหนด 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 ปริมาณที่ตรวจพบมีค่าระหว่าง 624 ถึง
2 716 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
คำสำคัญ ฟอสฟอรัส ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โมลิบดินัมบลู
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สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่างอาหารและเคร่ืองด่ืม 
The situation of benzoic acid and sorbic acid as preservatives used in food and beverage samples 

อังคนา ณรงค์ฤทธิ์* กนกวรรณ เทพเลื่อน 
Angkana Narongrit*, Kanokwan Thepluean 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเป็นสารเคมีที่นำมาใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารบูดเน่า  

หากมีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์
สารดังกล่าวในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 244 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จำแนกอาหารได้
เป็น 8 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ดังน้ี เครื่องเทศและ
เครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอส ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวาน ผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม พบว่ากลุ่มเครื่องเทศและ
เครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวานและเคร่ืองดื่ม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 17 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 7.0), 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4), 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.5), 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.1), 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) และ  
1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) ตามลำดับ ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง น้อยกว่า 30–7,443 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่าผู้ผลิตมีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่างน้ำพริก พริกแกง ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว 
ขนมจีน แหนม ลูกช้ิน เม็ดบุกและน้ำผลไม ้ในปริมาณที่ไมเ่หมาะสมและไม่ถูกต้องตามกลุ่ม ดังน้ันควรสื่อสารและให้คำแนะนำ 
แก่ผู้ผลิต 
คำสำคัญ: วัตถุกันเสีย, กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก 

Abstract 
Benzoic acid and sorbic acid preservatives are chemicals used for inhibiting microorganisms that 

cause spoilage. As the excessive use of preservatives can be harmful to the consumers, the analytical 
service for determination of benzoic acid and sorbic acid preservatives in 2 4 4  samples of food and 
beverage by high performance liquid chromatography technique were thus gathered from 2018 to 2020. 
Foods can be divided into eight groups according to the Ministry of Public Health Notification (No. 418) 
B.E. 2563 (2020) as follows: spices and flavorings, pastries, noodles, sauces, animal products, 
confectionery, processed fruits, and beverages. It was found that 17 samples (7 . 0  %) of spices and 
flavorings, 1 sample (0 .4  %) of pastries, 6 samples (2 .5  %) of noodles, 10 samples (4 .1  %) of animal 
products, 1 sample (0.4 %) of confectionery and 1 sample (0.4 %) of beverages were in a range from less 
than 30–7,443 mg/kg. According to the obtained results, it showed that the use of benzoic acid and sorbic 
acid preservatives in chili paste, curry paste, bread, noodles,  rice noodles,  sour pork,  meatball, Konjac 
tablets, and fruit juice samples were improper and incorrect to their groups. Therefore, it is crucial to 
communicate and suggest the manufacturers for proper use. 
Keywords: preservatives, benzoic acid, sorbic acid 
Corresponding author: angkana.n@dmsc.mail.go.th
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อังคนา ณรงค์ฤทธิ์ กนกวรรณ เทพเลื่อน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11 

บทคัดย่อ
วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเป็นสารเคมีที่นำมาใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารบูดเน่า 

หากมีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์
สารดังกล่าวในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 244 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 จำแนกอาหารได้
เป็น 8 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ดังน้ี เครื่องเทศและ
เครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอส ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวาน ผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม พบว่ากลุ่มเครื่องเทศและ
เครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวานและเคร่ืองดื่ม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 17 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 7.0) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.5) 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.1) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) และ 
1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) ตามลำดับ ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง น้อยกว่า 30 7 443 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่าผู้ผลิตมีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่างน้ำพริก พริกแกง ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว 
ขนมจีน แหนม ลูกช้ิน เม็ดบุกและน้ำผลไม้ ในปริมาณที่ไมเ่หมาะสมและไม่ถูกต้องตามกลุ่ม ดังน้ันควรสื่อสารและให้คำแนะนำ
แก่ผู้ผลิต
คำสำคัญ วัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก
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คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำปลาไทย 
Quality and safety of fish sauce product of Thailand 

อาสีนะ  ยามาเจรญิ1* สุดชฎา ศรประสิทธ์ิ1 ยุพเรศ เอ้ือตรงจติต์2 จนิตนา กิจเจรญิวงศ์2 วชิราภา เขียวรอด3 และคณะ 
Asina Yamacharoen1*, Sudchada Sornprasit, Yuparaid Uetrongchit2, Jintana Kitcharoenwong2, Wachirapa kneowrod3, et al. 

1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา, 2สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร,3ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
1
Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, 

2
Bureau of Quality and Safety of Food, 

3
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram 

บทคัดย่อ 
น้ำปลาเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรส ที ่คนไทยนิยมบริโภคและมีอย ู ่ท ุกครัวเร ือน เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง  
ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยน้ำปลาทั่วประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 วิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 203 (พ.ศ.2543) เรื่องน้ำปลา จำนวน 2,159 ตัวอย่าง เป็นน้ำปลาแท้ 
1,151 และ น้ำปลาผสม 1,008 ตัวอย่าง  พบว่าน้ำปลาไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 909 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.10) สาเหตุจาก    
กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด ไอโอดีน เกลือ และ วัตถุกันเสีย ร้อยละ 54.46 , 41.58,27.94, 14.52 
และ 8.25 ตามลำดับ โดยน้ำปลาแท้ ไม่ได้มาตรฐาน 433 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.62) สาเหตุส่วนใหญ่จากปริมาณกรดกลูตามิค
ต่อไนโตรเจนทั้งหมด (ร้อยละ 62.82) และน้ำปลาผสม ไม่ได้มาตรฐาน 476 ตัวอย่าง (ร้อยละ47.22) สาเหตุจากปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 58.40) แสดงว่ากระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ผลิต เพื ่อประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง การวางแผนพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการผลิตน้ำปลาให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป 
คำสำคัญ: น้ำปลา, คุณภาพและความปลอดภัย 

Abstract 
Fish sauce is a seasoning product that Thai people prefer to consume and present in every 

household. For consumer protection, during 2012-2019, the Bureau of Quality and Safety of Food and  
12 Regional Medical Science Centers, Department of Medical Sciences had analyzed according to the 
Notification of the Ministry of Public Health (No. 203) B.E.2543 (2000) Re: Fish sauce were 2,159 samples 
(genuine fish sauce were 1,151 samples and mix fish-sauce were 1,008 samples). The fish sauce that did 
not meet the criteria was 909 samples (42.10%). It was caused by glutamic acid/total nitrogen, total nitrogen, 
iodine, salt, and preservatives as 54.46, 41.58, 27.94, 14.52, and 8.25%, respectively. However, the genuine 
fish sauce did not meet the criteria 433 samples (37.62%) due to total glutamic acid /nitrogen content 
(62.82% ) and mixed fish sauce did not meet the criteria 476 samples (47.22%) because total nitrogen 
content was lower than the standard requirement (58.40%). The result showed that the production process 
was not suitable. The database will be useful for the consumer protection agencies and producers to assess 
the current situation, planning and monitoring of a surveillance program for the final objective of protecting 
Thai consumers, including improvement of the industrial process of the products. 
Keywords: fish sauce, quality and safety 
Corresponding author: asina.y@dmsc.mail.go.th 

P2-58 คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำปลาไทย 
uality and safety of fish sauce product of Thaila

อาสีนะ  ยามาเจรญิ สุดชฎา ศรประสิทธ์ิ ยุพเรศ เอ้ือตรงจติต์ จนิตนา กิจเจรญิวงศ์ วชิราภา เขียวรอด และคณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

บทคัดย่อ
น้ำปลาเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรส ที ่คนไทยนิยมบริโภคและมีอย ู ่ท ุกครัวเร ือน เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง
ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยน้ำปลาทั่วประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2562 วิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 203 (พ.ศ.2543) เรื่องน้ำปลา จำนวน 2 159 ตัวอย่าง เป็นน้ำปลาแท้
1,151 และ น้ำปลาผสม 1,008 ตัวอย่าง พบว่าน้ำปลาไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 909 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.10) สาเหตุจาก
กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด ไอโอดีน เกลือ และ วัตถุกันเสีย ร้อยละ 54.46 41.58 27.94 14.52 
และ 8.25 ตามลำดับ โดยน้ำปลาแท้ ไม่ได้มาตรฐาน 433 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.62 สาเหตุส่วนใหญ่จากปริมาณกรดกลูตามิค
ต่อไนโตรเจนทั้งหมด (ร้อยละ 62.82) และน้ำปลาผสม ไม่ได้มาตรฐาน 476 ตัวอย่าง (ร้อยละ47.22) สาเหตุจากปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 58.40) แสดงว่ากระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ผลิต เพื ่อประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง การวางแผนพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการผลิตน้ำปลาให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป
คำสำคัญ น้ำปลา คุณภาพและความปลอดภัย
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การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิกในขนมอบโดยเทคนิค HPLC 
Method development of propionic acid analysis in bakery by HPLC 

กิ่งแก้ว  กาญจนรัตน์* อำไพ  ทองเจริญ สดุชฎา ศรประสิทธ์ิ 
Kingkaew Kanchanaratana*, Ampai Thongcharoen, Sudchada Sornprasit 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
กรดโปรปิโอนิกเป็นกรดอินทรีย์มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของราได้ดี  นิยมใช้เป็นสารกันเสียในเบเกอร่ี เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยการสกัดตัวอย่างขนมอบด้วย 
Kjeltec TM 8100/8200 ซึ่งเป็นเครื่องกลั่นโปรตีน และตรวจวัดด้วย HPLC โดยใช้คอลัมน์ชนิด Hypersil C18 ตรวจวัดที่
ค ว ามยาวคล ื ่ น  210  นา โน เมตร  เฟส เคล ื ่ อนท ี ่ เ ป ็ นสารผสม 4  mM phosphoric acid : 10% acetonitrile  
ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร/นาที เวลาในการวิเคราะห์ 32 นาที จากนั้นทดสอบความใ ช้ได้ของวิธี  
พบว่ามีช่วงความเป็นเส้นตรง 200–6,000 มก./กก. ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกว่า 0.999 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและ
วิเคราะห์ได้ถูกต้องและความแม่นยำ 60 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ มีร้อยละการคืนกลับเฉลี่ยอยู่ในช่วง 90 –100  
และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ไม่เกินร้อยละ 10 หลังจากทดสอบความใช้ได้ของวิธีแล้ว ห้องปฏิบัติการอาหารได้เข้า
ร่วมแผนทดสอบความชำนาญกรดโปรปิโอนิกในอาหาร ค่า Z-score น้อยกว่า 1 จากนั้นนำวิธีมาใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ใน
ขนมอบ 36 ตัวอย่าง พบขนมปังปอนด์ 1 ตัวอย่าง มีปริมาณ 2,006 มล./กก. นอกนั้นตรวจไม่พบทั้งหมด จากการศึกษาทำให้
ได้วิธีที่เหมาะสมสำหรับตรวจวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิกในขนมอบโดยวิธี HPLC ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
คำสำคัญ: กรดโปรปโิอนกิ, พัฒนาวิธวีิเคราะห์, ขนมอบ 

Abstract 
Propionic acid is a food additive that is commonly used as a preservative in the bakery.  

To enhance the laboratory competency, the Regional Medical Sciences Centre 12 Songkhla has developed 
an analytical method by extraction of bakery samples using Kjeltec TM 8100/8200, a protein distillator, and 
analyzed by HPLC with a UV detector at 210 nm. The Chromatogram was performed under condition,  
a Hypersil C18, with mixed mobile phase of 4 mM phosphoric acid and 10% acetonitrile (1:1), using flow 
rate at 1.0 mL/min and run time 32 minutes. The method validation results showed that the linearity range 
was 200–6,000 mg/kg, with R2 0.999. The limit of detection and the limit of quantitation were 60 and  
200 mg/kg, respectively. Accuracy represented as %recovery was 90-100 and precision as %RSD was  
below 10. The result of the propionic acid proficiency testing program; the Z-score was less than 1 and 
then the method was used to analyze 36 bakery samples. Propionic acid at 2,006 mg/kg was found in only 
one bread sample while the others were not found. According to the study, the developed method is 
suitable for the determination of propionic acid in a bakery which can be used for surveillance and 
consumer protection. 
Keywords: propionic acid, method validation, bakery 
Corresponding author: kingkaew.k@dmsc.mail.go.th

P2-59 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิกในขนมอบโดยเทคนิค HPLC
Method development of propionic acid analysis in bakery by HPLC

กิ่งแก้ว กาญจนรัตน์* อำไพ  ทองเจริญ สดุชฎา ศรประสิทธ์ิ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
กรดโปรปิโอนิกเป็นกรดอินทรีย์มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของราได้ดี นิยมใช้เป็นสารกันเสียในเบเกอร่ี เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยการสกัดตัวอย่างขนมอบด้วย
8100/8200 ซึ่งเป็นเครื่องกลั่นโปรตีน และตรวจวัดด้วย โดยใช้คอลัมน์ชนิด 18 ตรวจวัดที่

ค ว ามยาวคล ื ่ น 210 นา โน เมตร เฟส เคล ื ่ อนท ี ่ เ ป ็ นสารผสม 4 10%
ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร/นาที เวลาในการวิเคราะห์ 32 นาที จากนั้นทดสอบความใ ช้ได้ของวิธี 
พบว่ามีช่วงความเป็นเส้นตรง 200 000 มก./กก. ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกว่า 0.999 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและ
วิเคราะห์ได้ถูกต้องและความแม่นยำ 60 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ มีร้อยละการคืนกลับเฉลี่ยอยู่ในช่วง 90 100
และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ไม่เกินร้อยละ 10 หลังจากทดสอบความใช้ได้ของวิธีแล้ว ห้องปฏิบัติการอาหารได้เข้า
ร่วมแผนทดสอบความชำนาญกรดโปรปิโอนิกในอาหาร ค่า น้อยกว่า 1 จากนั้นนำวิธีมาใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ใน
ขนมอบ 36 ตัวอย่าง พบขนมปังปอนด์ 1 ตัวอย่าง มีปริมาณ 2 006 มล./กก. นอกนั้นตรวจไม่พบทั้งหมด จากการศึกษาทำให้
ได้วิธีที่เหมาะสมสำหรับตรวจวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิกในขนมอบโดยวิธี ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
คำสำคัญ กรดโปรปโิอนกิ พัฒนาวิธวีิเคราะห์ ขนมอบ
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การปนปลอมลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักในประเทศไทย ปี 2562-2563 
Lorcaserin adulteration in dietary supplements in Thailand, 2019-2020 

ยุพา เมืองชุม* วิภาภรณ์ ถากงตา ณปภา สริิศุภกฤตกุล 
Yupa Muangchum*, Wipaphorn Thakongta, Napapha Sirisupakritkul 

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ลอร์คาเซริน ออกฤทธ์ิควบคุมความอยากอาหารผ่านระบบประสาทส่วนกลาง จัดเป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ได้ตรวจเอกลักษณ์ลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography และ 
Gas Chromatography-Mass Spectrometry ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจสอบได้ 1 ไมโครกรัมต่อจุด  และ 20 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2562–2563 จำนวน 362 ตัวอย่าง พบการปนปลอมลอร์คาเซริน
ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ตัวอย่าง จากจำนวน 278 ตัวอย่าง  (ร้อยละ 1.8) และ ในปีงบประมาณ 2563  
จำนวน 3 ตัวอย่าง จากจำนวน 84 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.6) จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีแนวโน้มการปนปลอมลอร์คาเซรินใน
ผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหารควบคุมน้ ำหนักในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  และมีรายงานการเสียชี วิตในต่างประเทศ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เสนอให้มีการควบคุมลอร์คาเซรินทางกฎหมาย และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป 
คำสำคัญ: ลอร์คาเซริน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, การปนปลอม 

Abstract 
Lorcaserin controls appetite through the central nervous system. It is classified as a category 2 

psychotropic substance under the Psychotropic Substances Act B.E. 2559. In the fiscal year 2019-2020, the 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences identified lorcaserin in 362 samples of 
dietary supplements by Thin Layer Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectrometry with the 
detection limit of 1 microgram per spot and 20 micrograms per milliliter, respectively. There were  
5 samples adulterated from 278 samples (1.8%) in the fiscal year 2019 and 3 samples from 84 samples 
(3.6%) in the fiscal year 2020. Based on the above data, it was found that there was an increasing trend of 
lorcaserin adulteration in dietary supplements in Thailand. Additionally, the death toll from adulteration 
was reported in foreign countries. Department of Medical Sciences has proposed that the use of 
lorcaserin should be controlled by the law and the adulteration in dietary supplements should be 
regularly monitored by the authorities for the safety of consumers. 
Keywords: lorcaserin, dietary supplements, adulteration 
Corresponding author: yupa.m@dmsc.mail.go.th

P2-60 การปนปลอมลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักในประเทศไทย ปี 2562-2563 
Lorcaserin adulteration in dietary supplements in Thailand, 2019-2020 

ยุพา เมืองชุม* วิภาภรณ์ ถากงตา ณปภา สริิศุภกฤตกุล

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ลอร์คาเซริน ออกฤทธ์ิควบคุมความอยากอาหารผ่านระบบประสาทส่วนกลาง จัดเป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2

ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ตรวจเอกลักษณ์ลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ด้วยเทคนิค และ 

ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจสอบได้ ไมโครกรัมต่อจุด และ 2 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2562 2563 จำนวน 362 ตัวอย่าง พบการปนปลอมลอร์คาเซริน
ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ตัวอย่าง จากจำนวน 278 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.8) และ ในปีงบประมาณ 2563
จำนวน 3 ตัวอย่าง จากจำนวน 84 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.6) จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีแนวโน้มการปนปลอมลอร์คาเซรินใน
ผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหารควบคุมน้ ำหนักในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น และมีรายงานการเสียชี วิตในต่างประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เสนอให้มีการควบคุมลอร์คาเซรินทางกฎหมาย และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป
คำสำคัญ ลอร์คาเซริน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การปนปลอม
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การพัฒนาเทคนิค Real-time PCR เพ่ือตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอรังนกและสิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์ 
Development of Real-time PCR techniques for edible bird's nest DNA and adulterant in products 

ศุรีมาศ สีสัจจา* สพุฒัตา ทา้วมา ชติุนนัท ์พมุดวง 
Sureemas Seesasja*, Supatta Towma, Chutinun Pumduang 
สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
รังนกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมบริโภคและมีจำหน่ายท่ัวไปในประเทศไทย  ปัจจุบันพบปัญหาการปลอมปนรังนก  

จากการใช้สารอื่นท่ีราคาต่ำกว่ามาทำแทน  เช่น ไข่ขาว หนังหมู เห็ดหูหนูขาว เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือหลอกลวงผู้บริโภค 
ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดเรื่องอาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 งานวิจัยนี้จึงศึกษาวิธีตรวจยืนยันดีเอ็นเอรังนก
และสิ่งปลอมปน เนื่องจากดีเอ็นเอมีความจำเพาะต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความถูกต้องและแม่นยำโดยพัฒนาวิธีสกัด รังนก  
ไข่ขาว หนังหมู และเห็ดหูหนูขาว และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และแยกด้วยเจลโดย 

ใช้กระแสไฟฟ้า จากนั้นพัฒนามาเป็นเทคนิค Real-time PCR แบบ Singleplex และ Multiplex เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย และสามารถทำได้เสร็จสิ้นในหลอดทดลองเดียวกัน โดยไม่ต้องเปิดหลอดหลังการทำปฏิกิริยาจึงลดโอกาสเกิดการ
ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบพบว่าขีดจำกัดของการตรวจพบรังนก ไข่ขาว หนังหมู และเห็ดหูหนูขาว คือ  
ร้อยละ 0.1 ของดีเอ็นเป้าหมายในตัวอย่าง และวิธีท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ท้ังรังนกพร้อมบริโภคและรังนกดิบ 
คำสำคัญ: รังนก, Real-time PCR 

Abstract 
  An Edible Bird's Nest (EBN) is a popular product widely available in Thailand. Currently the 

problem of adulterating was found in the bird’s nest by using other substances with lower price as a 
replacement such as egg white, pork skin, and white mushroom can be added into the original EBN 
to reduce production costs or deceive consumers. These evidences were against the regulations on fraud 
food according to the Food Act, B.E. 2522. Since DNA is specific to each organism, it is accurate and 
precise by developing methods for extracting bird nests, egg whites, pig-skin, and white ear fungus. 
Preliminary analysis by using Polymerase Chain Reaction (PCR) and gel electrophoresis. After that, the 
analysis method was developed for real-time PCR in singleplex and multiplex platforms. This developed 
method reduced process, the time step, and unit cost. Moreover, it could be done in the same tube 
without opening it is again after the reaction. Therefore, it also reduced the chance of contamination in 
the laboratory. The results indicated that the limit of detection (LOD) of EBN, egg white, pig-skin, and 
white ear fungus was 0.1% of food sample can be determined in both raw and ready-to-eat EBN.  
Keywords: edible Bird's nest, Real-time PCR 
Corresponding author: sureemas.s@dmsc.mail.go.th
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ศุรีมาศ สีสัจจา สพุฒัตา ทา้วมา ชติุนนัท ์พมุดวง
Supatta Towma, Chutinun Pumduang

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
รังนกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมบริโภคและมีจำหน่ายท่ัวไปในประเทศไทย ปัจจุบันพบปัญหาการปลอมปนรังนก

จากการใช้สารอื่นท่ีราคาต่ำกว่ามาทำแทน เช่น ไข่ขาว หนังหมู เห็ดหูหนูขาว เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือหลอกลวงผู้บริโภค 
ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดเรื่องอาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 งานวิจัยนี้จึงศึกษาวิธีตรวจยืนยันดีเอ็นเอรังนก
และสิ่งปลอมปน เนื่องจากดีเอ็นเอมีความจำเพาะต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความถูกต้องและแม่นยำโดยพัฒนาวิธีสกัด รังนก 
ไข่ขาว หนังหมู และเห็ดหูหนูขาว และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี และแยกด้วยเจลโดย
ใช้กระแสไฟฟ้า จากนั้นพัฒนามาเป็นเทคนิค แบบ และ เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย และสามารถทำได้เสร็จสิ้นในหลอดทดลองเดียวกัน โดยไม่ต้องเปิดหลอดหลังการทำปฏิกิริยาจึงลดโอกาสเกิดการ
ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบพบว่าขีดจำกัดของการตรวจพบรังนก ไข่ขาว หนังหมู และเห็ดหูหนูขาว คือ 
ร้อยละ 0.1 ของดีเอ็นเป้าหมายในตัวอย่าง และวิธีท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ท้ังรังนกพร้อมบริโภคและรังนกดิบ
คำสำคัญ รังนก
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การสำรวจการปนเปื้อนเช้ือจลุินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี ในจังหวัดตรัง
Survey of microbial contamination in vegetarian food products during the vegetarian festival 2020 

in Trang province 
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Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ได้ดำเนินการสำรวจการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วง 

เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 โดยเก็บตัวอย่างจากศาลเจ้า ตลาดสด และร้านค้าในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 30 ตัวอย่าง 
จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารสำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภค 24 ตัวอย่าง และกลุ่มเบเกอร่ี 6 ตัวอย่าง โดยตรวจเคราะห์ด้วย
เทคนิคเพาะเช้ือตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ผลการสำรวจพบว่า  อาหารพร้อมบริโภค ผ่านมาตรฐาน 23 ตัวอย่าง (ร้อยละ 95.8) ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.2) ในตัวอย่างโปรตีนทรงเครื่อง สาเหตุจาก จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐาน และไม่พบ
เช้ือโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนเบเกอร่ี ผ่านมาตรฐานทั้ง  6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเจส่วน
ใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการ บริโภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเฝ้ าระวัง
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค   
คำสำคัญ: อาหารเจ, เช้ือจุลินทรีย ์

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang has survey vegetarian food products for microbial 

contamination during the vegetarian festival 2020. Thirty samples were collected from Chinese shrine, 
market, and shop in Trang Municipality (24 samples of ready-to-eat food and 6 samples of bakery) for 
enumeration analysis technique based on the Notification of the Department of Medical Sciences for the 
microbiological quality of food and food contact containers No.3 (2017). The results showed that  
23 samples (95.8%) of ready-to-eat food conformed to the standard criteria but 1 sample (4.2%)  
in textured vegetable protein had excess amount of total microorganism without determination of food 
poisoning. All six bakery samples (100%) conformed to the standard criteria. This data showed that most 
vegetarian food products conformed to the standard and safe for consumption. However, the relevant 
authorities should continuously perform the surveillance of food quality to build up the consumers’ 
confidence.  
Keywords: vegetarian food, microorganisms 
Corresponding author: sulawan.j@dmsc.mail.go.th 
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สุลาวัลย์ จันทร์สุวรรณ พัชรินทร์ วัฒนสิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง ได้ดำเนินการสำรวจการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ ช่วง

เทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 โดยเก็บตัวอย่างจากศาลเจ้า ตลาดสด และร้านค้าในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 30 ตัวอย่าง
จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารสำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภค 24 ตัวอย่าง และกลุ่มเบเกอร่ี 6 ตัวอย่าง โดยตรวจเคราะห์ด้วย
เทคนิคเพาะเช้ือตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560) ผลการสำรวจพบว่า อาหารพร้อมบริโภค ผ่านมาตรฐาน ตัวอย่าง (ร้อยละ ) ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.2) ในตัวอย่างโปรตีนทรงเครื่อง สาเหตุจาก จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐาน และไม่พบ
เช้ือโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนเบเกอร่ี ผ่านมาตรฐานทั้ง ตัวอย่าง (ร้อยละ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารเจส่วน
ใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการ บริโภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเฝ้ าระวัง
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค  
คำสำคัญ อาหารเจ เช้ือจุลินทรีย์

. 
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ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ท่ีแยกได้จากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from environmental water in Surat Thani province 

กิตติ์สมุน คงเสน่ห์* กฤษณี เรืองสมบัติ พงษ์ธร ทองบุญ 
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Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระ หรือมูลสัตว์ในแหล่งน้ำ ปัจจุบันเชื้อดังกล่าวมัก

ปรากฏการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดได้บ่อยในโรงพยาบาลและชุมชน หากเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม
อาจถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพไปยังเช้ือโรคอื่นๆ ได้ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความไวต่อยาต้าน
จุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแม่น้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2563 จำนวน 2 สถานี คือ ท่าเรือท่าทอง 
(TP01) และ ท่าเรือบ้านดอน (TP02) จำนวน 49 ไอโซเลท มาทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี Kirby-Bauer Paper 
disk diffusion (CLSI 2018) จำนวน 9 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ดื ้อต่อยา ampicillin (63.3%), tetracycline 
(38 . 8% ) , sulfamethoxazole/trimethroprim (12 . 2% ) , nalidixic acid (6 . 1% )  แ ล ะ  kanamycin, cefotaxime, 
norfloxacin, ciprofloxacin (2.0%) ตามลำดับ แต่ย ังไวต่อยา Imipenem (100%) โดยมีด ัชนีการดื ้อยาต้านจุลชีพ 
อย่างน้อย 2 ชนิด (MAR index) ร้อยละ 38.8 และมีรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 9 รูปแบบ จากผลการศึกษาน้ีจึงช้ีให้เห็น
ว่าท้ัง 2 สถานีมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนเช้ือ MAR E. coli ที่มาจากสัตว์ และจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันข้อมูลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง บริหารจัดการ และควบคุมการแพร่กระจายแบคทีเรียดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่อไป 
คำสำคัญ: ความไวต่อยาต้านจุลชพี, Escherichia coli, แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม, สุราษฎร์ธาน ี

Abstract 
Escherichia coli is an index microorganism which contaminated in water reservoir by human and 

animal feces. Currently, the multidrug resistant strains of the bacteria were reported frequently in hospital 
and community. The bacteria will be transferred their genetic materials encoding for antimicrobial resistance 
to the other pathogens if they are contaminated and distributed to the environmental water. The aim of 
the study was to assess the antimicrobial susceptibility of E. coli that have been isolated from the lower 
Tapee River in Surat Thani Province, in fiscal year 2020. The bacteria were isolated from  
2 stations, including Tha Thong Port (TP01) and Baan Don Port (TP02). A total of 49 E. coli isolates were 
tested regarding their resistance to 9 different antimicrobial agents by Kirby-Bauer Paper disk diffusion 
method (CLSI 2018). The results were highest resistance rate in the ampicillin (63.3%), tetracycline (38.8%), 
sulfamethoxazole/trimethroprim (12.2%), nalidixic acid (6.1%) and kanamycin, cefotaxime, norfloxacin, 
ciprofloxacin (2.0%), respectively but susceptible to Imipenem (100%). The multiple antibiotic resistance 
index was 38.8% and these bacteria showed 9 patterns of antimicrobial resistance. This study indicates that 
environmental water (2 stations) were high risk of MAR E. coli contamination from animals and humans.  
The data are useful to monitor, manage, and control the spread of these bacteria into the environment. 
Keywords: antimicrobial susceptibility, Escherichia coli, environmental water, Surat Thani 
Corresponding author: kitsumon.k@dmsc.mail.go.th

P2-63 ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ท่ีแยกได้จากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
timicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from environmental water in Surat Thani province

กิตติ์สมุน คงเสน่ห์ กฤษณี เรืองสมบัติ พงษ์ธร ทองบุญ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระ หรือมูลสัตว์ในแหล่งน้ำ ปัจจุบันเชื้อดังกล่าวมัก

ปรากฏการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดได้บ่อยในโรงพยาบาลและชุมชน หากเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม
อาจถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพไปยังเช้ือโรคอื่นๆ ได้ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความไวต่อยาต้าน
จุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแม่น้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2563 จำนวน 2 สถานี คือ ท่าเรือท่าทอง

01) และ ท่าเรือบ้านดอน ( 02) จำนวน 49 ไอโซเลท มาทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี 
2018) จำนวน 9 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ดื ้อต่อยา 63.3%)

3 8 . 8% ) 1 2 . 2% ) 6 . 1% ) แ ล ะ
2.0%) ตามลำดับ แต่ย ังไวต่อยา 100%) โดยมีด ัชนีการดื ้อยาต้านจุลชีพ

อย่างน้อย 2 ชนิด ( ร้อยละ 38.8 และมีรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 9 รูปแบบ จากผลการศึกษาน้ีจึงช้ีให้เห็น
ว่าท้ัง 2 สถานีมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนเช้ือ E. coli ที่มาจากสัตว์ และจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันข้อมูลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง บริหารจัดการ และควบคุมการแพร่กระจายแบคทีเรียดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่อไป
คำสำคัญ ความไวต่อยาต้านจุลชพี Escherichia coli แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี

Escherichia coli

E. coli

E. coli

E. coli

Escherichia coli



177

ผลกระทบของอาหารเก็บรักษาเชื้อท่ีมีผลต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ 
Effect of preservation medium on viability of bacteria in laboratory 

พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ* อรอนงค์ วงษ์เอียด ศิริภณัฑ์ นัคเร ณวรรณ เพชรสังข์ สดุชฎา ศรประสิทธ์ิ 
Peerarin Prangsuwan*, Aornanong Wongied, Siriphan Nakaraee, Nawan Phetsang, Sudchada Sornprasit 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
อาหารสำหรับเก็บรักษาเชื้อมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเช้ือตั้งต้นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ ดังนั้นจึงได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของอาหารเลี้ยงเชื้อ 10% skim milk, 20% glycerol และ 0.1% peptone ต่อการมีชีวิตของ  
E. coli, Salmonella Typhimurium, S. aureusและ S. epidermidis โดยเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเป็นเวลาข้ามคืนแล้วแบ่งบรรจุ
ในหลอดเก็บเช้ือนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm 5 นาที จากนั้นเติมอาหารเก็บเช้ือแต่ละชนิดพร้อมนับจำนวนเช้ือเริ่มต้น 

ก่อนเก็บท่ีอุณหภูมิ 1-4oC ตรวจติดตามการมีชีวิตของเชื้อด้วยวิธี pour plate เป็นเวลา 32 วัน และหาวันท่ีเชื้อเริ่มลดจำนวน
ลงไม่เกิน 1 log เพ่ือให้เหมาะกับการคำนวณจำนวนเช้ือสำหรับการทำ  spike ตัวอย่างน้ำ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า 10%  
skim milk ช่วยให้เช้ือแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด มีจำนวนคงที่ถึง 32 วัน รองลงมาคือ 20% glycerol ที่ให้ผลในทำนองเดียวกัน 
ยกเว้น S. Typhimurium ที่มีจำนวนลดลง 1 log ในวันท่ี 26 ขณะที่ 0.1% peptone ช่วยให้เชื้อ E. coli, S. Typhimurium  
มีจำนวนคงที่ในขณะที่  S. aureus และ S. epidermidis มีจำนวนลดลง 2 log ในวันที่  12 และ 8 ตามลำดับ ดังนั้น  
10% skim milk เป็นอาหารที่ เหมาะสมที่สุดสำหรับนำมาใช้ในการเก็บแบคทีเรีย เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ ในการทำ  
positive-negative control สำหรับทดสอบตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการและทำให้สะดวกต่อการทำงานโดยเตรียมเช้ือเพียง 
1 ครั้งต่อเดือนแทนการเตรียมทุกวันท่ีทำการทดสอบ เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีขึ้น 
คำสำคัญ: การมีชีวิตของแบคทีเรีย, 10% skim milk, 20% glycerol, 0.1% peptone 

Abstract 
Preservation mediums are essential for the survival of bacteria in the laboratory. The purpose of 

this study was to select appropriate media for the preservation of bacteria used to control the quality of 
water sample testing. Therefore, the effects of 10% skim milk, 20% glycerol, and 0.1% peptone were 
compared on the viability of Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, S. aureus, and S. epidermidis.  
All bacteria were cultured overnight and aliquot to a microcentrifuge tube and centrifuged at 12,000 rpm 
for 5 minutes, then add each type of preservative medium into each tube and pipette for the initial 
bacteria cout before storing in 1-4oC. Monitor viability of bacteria by pour plate method for 32 days and 
finding the date when bacteria decrease not more than 1 log to be suitable for the calculated amount of 
bacteria in a spike water sample in the laboratory. The results showed that 10% skim milk enhanced all 
four strains and had remained stable for 32 days. For 20% glycerol that provides the same result except 
the S. Typhimurium which had decreased 1 log on day 26, while 0.1% peptone enhances the E. coli,  
S. Typhimurium. However, S. aureus, and S. epidermidis decreased 2 log on day 12 and 8 respectively.  
In conclusion, 10% skim milk is the most suitable medium for bacteria storage for positive-negative 
control of testing water samples in the laboratory and for bacteria preparation once per month instead of 
daily preparation. As a result, this will reduce steps, time, and improve work efficiency. 
Keywords: bacteria viability, 10% skim milk, 20% glycerol, 0.1% peptone 
Corresponding author: peerarin.p@dmsc.mail.go.th 

ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ท่ีแยกได้จากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Escherichia coli

กิตติ์สมุน คงเสน่ห์ กฤษณี เรืองสมบัติ พงษ์ธร ทองบุญ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระ หรือมูลสัตว์ในแหล่งน้ำ ปัจจุบันเชื้อดังกล่าวมัก

ปรากฏการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดได้บ่อยในโรงพยาบาลและชุมชน หากเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม
อาจถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพไปยังเช้ือโรคอื่นๆ ได้ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความไวต่อยาต้าน
จุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแม่น้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2563 จำนวน 2 สถานี คือ ท่าเรือท่าทอง

01) และ ท่าเรือบ้านดอน ( 02) จำนวน 49 ไอโซเลท มาทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี 
2018) จำนวน 9 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ดื ้อต่อยา 63.3%)

3 8 . 8% ) 1 2 . 2% ) 6 . 1% ) แ ล ะ
2.0%) ตามลำดับ แต่ย ังไวต่อยา 100%) โดยมีด ัชนีการดื ้อยาต้านจุลชีพ

อย่างน้อย 2 ชนิด ( ร้อยละ 38.8 และมีรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 9 รูปแบบ จากผลการศึกษาน้ีจึงช้ีให้เห็น
ว่าท้ัง 2 สถานีมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนเช้ือ E. coli ที่มาจากสัตว์ และจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันข้อมูลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง บริหารจัดการ และควบคุมการแพร่กระจายแบคทีเรียดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่อไป
คำสำคัญ ความไวต่อยาต้านจุลชพี Escherichia coli แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี
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P2-64 ผลกระทบของอาหารเก็บรักษาเชื้อท่ีมีผลต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ 
Effect of preservation medium on viability of bacteria in laboratory 

พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ อรอนงค์ วงษ์เอียด ศิริภณัฑ์ นัคเร ณวรรณ เพชรสังข์ สดุชฎา ศรประสิทธ์ิ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
อาหารสำหรับเก็บรักษาเชื้อมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเช้ือตั้งต้นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ ดังนั้นจึงได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของอาหารเลี้ยงเชื้อ 10% 20% และ 0.1% ต่อการมีชีวิตของ
E. coli Salmonella S. aureusและ S. epidermidis โดยเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเป็นเวลาข้ามคืนแล้วแบ่งบรรจุ
ในหลอดเก็บเช้ือนำไปปั่นเหวี่ยงที่ นาที จากนั้นเติมอาหารเก็บเช้ือแต่ละชนิดพร้อมนับจำนวนเช้ือเริ่มต้น
ก่อนเก็บท่ีอุณหภูมิ 1 ตรวจติดตามการมีชีวิตของเชื้อด้วยวิธี เป็นเวลา วัน และหาวันท่ีเชื้อเริ่มลดจำนวน
ลงไม่เกิน 1 เพ่ือให้เหมาะกับการคำนวณจำนวนเช้ือสำหรับการทำ ตัวอย่างน้ำ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า 10%

ช่วยให้เช้ือแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด มีจำนวนคงที่ถึง 32 วัน รองลงมาคือ 20% ที่ให้ผลในทำนองเดียวกัน 
ยกเว้น S. ที่มีจำนวนลดลง 1 ในวันท่ี 26 ขณะที่ 0.1% ช่วยให้เชื้อ E. coli S. 
มีจำนวนคงที่ในขณะที่ S. aureus และ S. epidermidis มีจำนวนลดลง 2 ในวันที่ 12 และ 8 ตามลำดับ ดังนั้น 
10% เป็นอาหารที่ เหมาะสมที่สุดสำหรับนำมาใช้ในการเก็บแบคทีเรีย เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ ในการทำ

สำหรับทดสอบตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการและทำให้สะดวกต่อการทำงานโดยเตรียมเช้ือเพียง
1 ครั้งต่อเดือนแทนการเตรียมทุกวันท่ีทำการทดสอบ เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีขึ้น
คำสำคัญ การมีชีวิตของแบคทีเรีย 10% 20% 0.1%

Escherichia coli Salmonella S. aureus S. epidermidis

S. E. coli
S. S. aureus, S. epidermidis
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การประเมินความเส่ียงด้านจุลชวีวิทยาของน้ำดิบและน้ำด่ืมประชารัฐในจังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2563 
Microbiological risk assessment of raw water and Pracharath drinking water in Sisaket province 

during year 2020 

สุดารตัน์ แก้วมณี* สุจิตรา แสนทวีสุข วิภาวดี รากแก่น 
Sudarat Kaewmanee*, Suchitra Saentaweesuk, Wiphawadi Rakkaen 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐทั้งหมด 60 แห่ง จึงตรวจสอบ

คุณภาพน้ำดิบ (น้ำบาดาล, ประปาหมู่บ้าน) และน้ำดื่มประชารัฐอย่างละ 59 ตัวอย่างซึ่งเก็บจากแหล่งผลิตเดียวกัน 59 แห่ง  
จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) 
พ.ศ. 2524 พบว่าน้ำดิบไม่ผ่านมาตรฐานเชื้อ coliforms และ E. coli ถึงร้อยละ 52.54 (ความชุก 0.53) และร้อยละ 23.73 
(ความชุก 0.24) ตามลำดับ โดยไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus และ Salmonella spp. และน้ำดื่มไม่ผ่านมาตรฐานเช้ือ 
coliforms ร้อยละ 16.95 (ความชุก 0.17) โดยไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ E. coli, S. aureus และ Salmonella spp. จากการ
ประเมินความเสี่ยงของน้ำดิบและน้ำดื่ม พบว่าความเสี่ยงของเชื้อต่ำ (low risk) และความรุนแรงต่ำ (low severity) แต่การ
พบเชื้อ coliforms และ E. coli ในน้ำดิบบ่งชี ้ถึงการเก็บรักษาน้ำดิบไม่สะอาด และพบเชื้อ coliforms ในน้ำดื ่มบ่งชี ้ถึง
กระบวนการผลิตยังไม่สะอาด ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้าไปบูรณาการกับผู้ผลิตทำให้เกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มโดยการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำตรวจสอบ
หรือส่งน้ำดื ่มประชารัฐตรวจคุณภาพประจำปี ทำความสะอาดถังเก็บน้ำดิบ  เพิ่มระบบฆ่าเชื ้อในกระบวนการกรองและ
บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลา 
คำสำคัญ: ประเมินความเส่ียง, น้ำดื่มประชารัฐ, E. coli, coliforms, Salmonella spp. 

Abstract 
The 60 factories of Pracharat drinking water were established by the village and community fund. 

This study aimed to assess the quality of 59 raw water (groundwater, village water supply) and 59 Pracharat 
drinking water, from the same production sites. The result showed that raw water failed the criteria for 
coliforms and E. coli of 52.54% (prevalence 0.53) and 23.72% (prevalence 0.24) respectively but free from 
S. aureus and Salmonella spp. and drinking water samples were contaminated with coliforms 16.95 % 
(prevalence 0.17) but free from E. coli, S. aureus, and Salmonella spp. Thus, the risk microbiological 
assessment of raw and drinking water was low risk and low severity level for microbiological detection 
according to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 61) B.E. 2524 Re; Drinking water. However, 
coliforms and E. coli found in raw water indicated unclean storage of raw water and found coliforms in 
drinking water indicating unclean production process and maybe effect to the health of consumers. This 
study can be used as information for government agencies to integrate with the producer in raising the 
awareness of the monitoring of drinking water quality by using a water quality test kit or conducting the 
annual quality check for drinking water. The producer should clean up the water tank of raw water, increase 
the sterilization system in the filter process, and regular maintenance of water strainers. 
Keywords: risk assessment, Pracharath drinking water, E. coli, coliforms, Salmonella spp. 
Corresponding author: sudarat.k@dmsc.mail.go.th
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สุดารตัน์ แก้วมณี* สุจิตรา แสนทวีสุข วิภาวดี รากแก่น

Sudarat Kaewmanee*, Suchitra Saentaweesuk, Wiphawadi Rakkaen
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐทั้งหมด 60 แห่ง จึงตรวจสอบ

คุณภาพน้ำดิบ (น้ำบาดาล, ประปาหมู่บ้าน) และน้ำดื่มประชารัฐอย่างละ 59 ตัวอย่างซึ่งเก็บจากแหล่งผลิตเดียวกัน 59 แห่ง
จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61)
พ.ศ. 2524 พบว่าน้ำดิบไม่ผ่านมาตรฐานเชื้อ coliforms และ E. coli ถึงร้อยละ 52.54 (ความชุก 0.53) และร้อยละ 23.73 
(ความชุก 0.24) ตามลำดับ โดยไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus และ Salmonella spp. และน้ำดื่มไม่ผ่านมาตรฐานเช้ือ
coliforms ร้อยละ 16.95 (ความชุก 0.17) โดยไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ E. coli, S. aureus และ Salmonella spp. จากการ
ประเมินความเสี่ยงของน้ำดิบและน้ำดื่ม พบว่าความเสี่ยงของเชื้อต่ำ (low risk) และความรุนแรงต่ำ (low severity) แต่การ
พบเชื้อ coliforms และ E. coli ในน้ำดิบบ่งชี ้ถึงการเก็บรักษาน้ำดิบไม่สะอาด และพบเชื้อ coliforms ในน้ำดื ่มบ่งชี ้ถึง
กระบวนการผลิตยังไม่สะอาด ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้าไปบูรณาการกับผู้ผลิตทำให้เกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มโดยการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำตรวจสอบ
หรือส่งน้ำดื ่มประชารัฐตรวจคุณภาพประจำปี ทำความสะอาดถังเก็บน้ำดิบ เพิ่มระบบฆ่าเชื ้อในกระบวนการกรองและ
บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลา
คำสำคัญ ประเมินความเส่ียง, น้ำดื่มประชารัฐ, E. coli, coliforms, Salmonella spp.

The 60 factories of Pracharat drinking water were established by the village and community fund. 
This study aimed to assess the quality of 59 raw water (groundwater, village water supply) and 59 Pracharat 
drinking water, from the same production sites. The result showed that raw water failed the criteria for 
coliforms and E. coli of 52.54% (prevalence 0.53) and 23.72% (prevalence 0.24) respectively but free from 
S. aureus and Salmonella spp. and drinking water samples were contaminated with coliforms 16.95 % 
(prevalence 0.17) but free from E. coli, S. aureus, and Salmonella spp. Thus, the risk microbiological
assessment of raw and drinking water was low risk and low severity level for microbiological detection
according to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 61) B.E. 2524 Re; Drinking water. However, 
coliforms and E. coli found in raw water indicated unclean storage of raw water and found coliforms in
drinking water indicating unclean production process and maybe effect to the health of consumers. This 
study can be used as information for government agencies to integrate with the producer in raising the
awareness of the monitoring of drinking water quality by using a water quality test kit or conducting the 
annual quality check for drinking water. The producer should clean up the water tank of raw water, increase 
the sterilization system in the filter process, and regular maintenance of water strainers.

risk assessment, Pracharath drinking water, E. coli, coliforms, Salmonella spp.
sudarat.k@dmsc.mail.go.th
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การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโนโรในน้ำแข็งท่ีจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ต  
ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR ปี 2563 

Surveillance of Norovirus contamination in ice sold in Phuket  
using a multiplex real-time RT-PCR in 2020 

เบญจพร หนูทอง* อาภากร นบนอบ วัชรี ทองขาว อิริยะพร กองทัพ 
Benjaporn Nuthong*, Aapakon Nobnorb, Watcharee Thongkhaw, Iriyaporn Kongthap 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ไวรัสโนโรก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันท่ีพบบ่อยท่ีสุดในโลก ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีรายงานการระบาด

การปนเปื้อนของเช้ือในน้ำแข็งอย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้จึงเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโนโรในน้ำแข็งที่จำหน่ายในพ้ืนท่ี
จังหวัดภูเก็ตในปี 2563 ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR ในช่วงฤดูร้อน (high season) และฤดูฝน (low season) 
จำนวน 30 ตัวอย่าง พร้อมเก็บข้อมูลสุขลักษณะของจุดจำหน่าย จากผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฎผลเป็นลบทั้งหมด แต่มี  
1 ตัวอย่าง ของอำเภอถลางที่เก็บในช่วงฤดูร้อน พบผลไม่ชัดเจนต้องตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนเชื้อใน
ปริมาณที่น้อยมากหรือเคยมีการปนเปื้อนเช้ือแต่เช้ือตายแล้ว และเมื่อพิจารณาสุขลักษณะของจุดจำหน่ายพบว่าน้ำแข็งถูกคลมุ
ด้วยกระสอบป่านเพื่อรักษาความเย็นซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ นอกจากนี้สุขลักษณะของจุดจำหน่ายที่ไม่เหมาะสมสูงสุด 3 
ลำดับแรก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตักไม่ได้เก็บในภาชนะที่สะอาด (ร้อยละ 73.33) ภาชนะจำหน่ายวางนอกอาคาร (ร้อยละ 50.00) 
และถังน้ำแข็งไม่ได้ทำความสะอาดทุกครั้งที่น้ำแข็งหมด (ร้อยละ 33.33) ดังนั้นแม้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่พบเชื้อไวรัสโนโร
โดยตรง แต่ยังคงมีความเสี่ยงของการเจอเช้ือ จึงควรต้องมีแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนเช้ือในน้ำแข็งอย่าง
ชัดเจนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 
คำสำคัญ: ไวรัสโนโร, น้ำแข็ง, ภูเก็ต, วธิีพีซีอาร ์

Abstract 
Norovirus causes the most common acute gastrointestinal disease in the world. Phuket has 

continuously reported an outbreak of contamination in ice. This study aimed to surveillance the 
contamination of Norovirus in ice sold in Phuket in 2020 by a multiplex real-time RT-PCR method. A total 
of 30 samples were collected during the summer (high season) and the rainy season (low season), together 
with collecting point-of-sale hygiene information. All results were negative. But there was one sample of 
Thalang collected in the summer found unclear result and must be re-analyzed. This may indicate a very 
small amount of contamination or has been contaminated with Norovirus, but the virus has died. When 
considering the point-of-sale hygiene of this sample, it was found that covered with hemp sacks to keep 
cool maybe a virus reservoir. In addition, the top 3 unsuitable point-of-sale hygiene were scooping device 
wasn’t kept in a clean container (73.33%), ice containers were placed outside the building (50.00%), and 
they weren’t cleaned every time when the ice was depleted (33.33%). Although the study didn’t directly 
detect Norovirus, there is still a risk of viral contamination. Therefore, there should be a clear surveillance 
and prevention guideline for viral contamination in ice to preventing disease outbreaks. 
Keywords: Norovirus, ice, Phuket, PCR method 
Corresponding author: benjaporn.n@dmsc.mail.go.th

P2-66 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโนโรในน้ำแข็งท่ีจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ต 
ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR ปี 2563 

เบญจพร หนูทอง* อาภากร นบนอบ วัชรี ทองขาว อิริยะพร กองทัพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ไวรัสโนโรก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันท่ีพบบ่อยท่ีสุดในโลก ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีรายงานการระบาด

การปนเปื้อนของเช้ือในน้ำแข็งอย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้จึงเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโนโรในน้ำแข็งที่จำหน่ายในพ้ืนท่ี
จังหวัดภูเก็ตในปี 2563 ด้วยวิธี ในช่วงฤดูร้อน ( และฤดูฝน (
จำนวน 30 ตัวอย่าง พร้อมเก็บข้อมูลสุขลักษณะของจุดจำหน่าย จากผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฎผลเป็นลบทั้งหมด แต่มี
1 ตัวอย่าง ของอำเภอถลางที่เก็บในช่วงฤดูร้อน พบผลไม่ชัดเจนต้องตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนเชื้อใน
ปริมาณที่น้อยมากหรือเคยมีการปนเปื้อนเช้ือแต่เช้ือตายแล้ว และเมื่อพิจารณาสุขลักษณะของจุดจำหน่ายพบว่าน้ำแข็งถูกคลมุ
ด้วยกระสอบป่านเพื่อรักษาความเย็นซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ นอกจากนี้สุขลักษณะของจุดจำหน่ายที่ไม่เหมาะสมสูงสุด 3
ลำดับแรก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตักไม่ได้เก็บในภาชนะที่สะอาด (ร้อยละ 73.33) ภาชนะจำหน่ายวางนอกอาคาร (ร้อยละ 50.00)
และถังน้ำแข็งไม่ได้ทำความสะอาดทุกครั้งที่น้ำแข็งหมด (ร้อยละ 33.33) ดังนั้นแม้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่พบเชื้อไวรัสโนโร
โดยตรง แต่ยังคงมีความเสี่ยงของการเจอเช้ือ จึงควรต้องมีแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนเช้ือในน้ำแข็งอย่าง
ชัดเจนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
คำสำคัญ ไวรัสโนโร น้ำแข็ง ภูเก็ต วธิีพีซีอาร์
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การจำแนกเช้ือ Listeria spp. ที่แยกได้จากอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 
Identification of Listeria spp. isolated from food by using multiplex PCR 

กรกช พรหมจันทร์* นพรัตน์ ศรีมาก ภัทราภรณ์ ศรีไหม 
Korrakot Prommajan*, Nopparat Srimark, Patraporn Srimai 
สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
Listeria spp. เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก โดยเฉพาะ L. monocytogenes ท่ีก่อก่อโรคในมนุษย์และสัตว์  

การตรวจวินิจฉัยและจำแนกเช้ือในระดับสปีชีส์ด้วยวิธีมาตรฐานต้องใช้เวลา 4-7 วัน การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาจึงเป็น 

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ยืนยันเช้ือภายใน 1 วัน จากการศึกษาการตรวจยืนยันเช้ือ Listeria spp. ท่ีแยกได้จากเนื้อปลาแล่ 
แพนกาเซียสดอร่ี ซูซิ และซาซิมิ จำนวน 115 ไอโซเลท ด้วยวิธีมาตรฐานการทดสอบทางชีวเคมี ( ISO 11290-1:2017)  
สามารถจำแนก L. monocytogenes ร้อยละ 18.26 (21/115) Listeria spp. ร้อยละ 81.74 (94/115) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการทดสอบด้วยเทคนิคมัลติ เพล็กซ์พีซีอาร์ท่ีสามารถจำแนกได้  6 สปี ชีส์  (L. innocua, L. grayi, L. ivanovii,  
L. monocytogenes, L. seeligeri และ L. welshimeri) พบว่าสามารถยืนยัน L. innocua ร้อยละ 12.17 (14/115),  
L. grayi ร้อยละ 1 .74 (2/115) และสปี ชีส์ อื่ นๆ  ร้อยละ 67.83 (78/115) ในขณ ะท่ีการทดสอบยืนยัน เช้ือ  
L. monocytogenes ได้ ร้อยละ 18.26 (21/115) ปริมาณดีเอ็นเอความเข้มข้นต่ำสุดของเช้ือ L. monocytogenes  
ท่ี ~104 cfu/ml และ 0.1 นาโนกรัม การทดสอบความจำเพาะกับเช้ือเป้าหมาย 50 สายพันธุ์ ให้ผลบวกร้อยละ 100 และ
ผลทดสอบเช้ือท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ให้ผลลบกับเช้ือแบคทีเรียอ้างอิงแกรมบวกและแกรมลบท้ัง 30 สายพันธุ์ การทดสอบด้วย
เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์จึงเป็นวิธีทดสอบทางเลือกท่ีสามารถนำมาใช้แทนวิธีมาตรฐานได้ 
คำสำคัญ: Listeria spp., L. monocytogenes, การจำแนก, มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 

Abstract 
Listeria spp. are a group of Gram-positive bacteria, especially L. monocytogenes which causes 

disease in humans and animals. To identify such species, the conventional method commonly requires  
4-7 days whereas molecular biology techniques are an alternative method for the detection of Listeria 
species level which shows the result within 1 day. The study of the identification of 155 Listeria spp. 
isolated from Pangasius hypophthalmus fillets, Sushi, and Sashimi by the standard biochemical tests  
(ISO 11290-1:2017) found 18.26% (21/115) of L. monocytogenes and 81.74% (94/115) of Listeria spp.  
And when comparing such study to develop multiplex PCR techniques that identify six distinct species  
(L. innocua, L. grayi, L. ivanovii, L. monocytogenes, L. seeligeri and L. welshimeri), the results showed 
12.17% (14/115) of L. innocua, 1.74% (2/115) of L. grayi, and 67.83% (78/115) of Listeria spp. Moreover,  
the identification of L. monocytogenes was 18.26% (21/115). The multiplex PCR procedure was able to 
detect genomic DNA as low as ~104 CFU/ml of L. monocytogenes cells and 0.1 nanograms. For the 
specificity test, fifty target strains were 100% of the correct positive result and thirty non-target strains give 
the correct negative result of reference Gram-positive and Gram-negative bacteria. The multiplex PCR 
technique is an alternative method that can be used instead of the standard method. 
Keywords: Listeria spp., L. monocytogenes, identification, multiplex PCR 
Corresponding author: korrakot.p@dmsc.mail.go.th

P2-67 การจำแนกเช้ือ Listeria spp. ที่แยกได้จากอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 
Identification of Listeria spp. isolated from food by using multiplex PCR

กรกช พรหมจันทร์ นพรัตน์ ศรีมาก ภัทราภรณ์ ศรีไหม

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
Listeria เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก โดยเฉพาะ L. monocytogenes ท่ีก่อก่อโรคในมนุษย์และสัตว์

การตรวจวินิจฉัยและจำแนกเช้ือในระดับสปีชีส์ด้วยวิธีมาตรฐานต้องใช้เวลา 7 วัน การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาจึงเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ยืนยันเช้ือภายใน 1 วัน จากการศึกษาการตรวจยืนยันเช้ือ Listeria ท่ีแยกได้จากเนื้อปลาแล่
แพนกาเซียสดอร่ี ซูซิ และซาซิมิ จำนวน 115 ไอโซเลท ด้วยวิธีมาตรฐานการทดสอบทางชีวเคมี ( 1:2017)
สามารถจำแนก L. monocytogenes ร้อยละ 18.26 ( 115) Listeria ร้อยละ 81.74 ( 115) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการทดสอบด้วยเทคนิคมัลติ เพล็กซ์พีซีอาร์ท่ีสามารถจำแนกได้ 6 สปี ชีส์ (L. innocua L. grayi L. ivanovii
L. monocytogenes L. seeligeri และ L. welshimeri พบว่าสามารถยืนยัน L. innocua ร้อยละ 12.17 (14/115)
L. grayi ร้อยละ 1.74 (2/115) และสปี ชีส์ อื่ นๆ ร้อยละ 67.83 (78/115) ในขณ ะท่ีการทดสอบยืนยัน เช้ือ 
L. monocytogenes ได้ ร้อยละ 18.26 (21/115) ปริมาณดีเอ็นเอความเข้มข้นต่ำสุดของเช้ือ L. monocytogenes
ท่ี และ 0.1 นาโนกรัม การทดสอบความจำเพาะกับเช้ือเป้าหมาย 50 สายพันธุ์ ให้ผลบวกร้อยละ 100 และ
ผลทดสอบเช้ือท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ให้ผลลบกับเช้ือแบคทีเรียอ้างอิงแกรมบวกและแกรมลบท้ัง 30 สายพันธุ์ การทดสอบด้วย
เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์จึงเป็นวิธีทดสอบทางเลือกท่ีสามารถนำมาใช้แทนวิธีมาตรฐานได้
คำสำคัญ Listeria L. monocytogenes การจำแนก มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
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พัฒนาวิธี Multiplex real-time RT-PCR เพ่ือใช้ในการตรวจหาไวรัสโนโรในอาหารและน้ำ 
Development of multiplex real-time RT-PCR for Norovirus detection in food and water 

ผกาพรรณ สิงห์ชัย* สมปอง อุปชัย รัตนา ตาเจรญิเมือง กรณัย์ สุทธิวราคม รติกร กัณฑะพงศ์ และคณะ 
Phakapan Singhachai*, Sompong Upachai, Ratana Tacharoenmuang, Karun Suthiwarakom, Ratigorn Guntapong, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ไวรัสโนโรเป็นสาเหตุหลักของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เม่ือไวรัสโนโรปนเป้ือน

ในอาหารและน้ำจะสามารถติดต่อกันได้ง่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจหาไวรัสโนโรทั้ง Genogroup I 
และ II ในอาหารและน้ำ ผู้วิจัยได้ทดลองนำวิธี Multiplex real-time RT-PCR มาตรวจหาไวรัสโนโรในตัวอย่างอาหารและน้ำ
จำนวน 21 ตัวอย่าง เป็นประเภทผัด ยำ แกง น้ำผลไม้ป่ัน น้ำดื่ม น้ำแข็งบริโภคและน้ำใช้ โดยการ spiked ไวรัสโนโรที่มีความ
เข้มข้น 105 ถึง 107copies/mlแล้วนำไปสกัดเอาไวรัสโนโรออกจากอาหารและน้ำด้วยวิธี PANtrap และ Filtration 
ตามลำดับ จากน้ันสกัด RNA และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR ผลพบไวรัสโนโรที่ระดับความเข้มข้น 
105 ถึง 107copies/ml จำนวน 15 ตัวอย่าง แต่อีก 6 ตัวอย่างพบที่ระดับความเข้มข้น 106 ถึง 107copies/ml สรุปได้ว่า 
วิธี Multiplex real-time RT-PCR สามารถใช้ในการตรวจหาไวรัสโนโรในอาหารและน้ำได้ อย่างไรก็ตามอาหารบางประเภท 

ที่มีน้ำมันหรือกะทิ ยังมีข้อจำกัดในการตรวจหาไวรัสโนโรในระดับความเข้มข้นต่ำ ผู้วิจัยจะดำเนินการปรับสภาวะที่เหมาะสม
ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพ่ิมความไวในการตรวจจับไวรัสโนโรต่อไป 
คำสำคัญ: อจุจาระรว่ง, อาหารเป็นพิษ, ไวรัสโนโร, อาหาร, น้ำ 

Abstract 
Noroviruses (NoVs) are a major cause of acute gastroenteritis and food poisoning worldwide and 

spread rapidly. Therefore, NoVs contaminated in food and water it is easily transmitting. To improve the 
efficiency of detection and decrease analysis time, we decided to use multiplex real-time RT-PCR for 
detection of genogroup I and II of NoVs in food and water. The 21 samples of fried and vegetable, spicy-
salad, Thai-curry, smoothie, drinking water, and ice were spiked with NoVs reference standard 
concentration from 105 to 107 copies/ml. PANtrap and filtration method were used for NoVs recovery and 
followed by RNA extraction and real-time RT-PCR. Every concentration of NoVs could be detected 105 to 
107 copies/ml from 15 samples. However, the spiked NoVs were detected in 6 samples spiked at the 
higher concentration of 106 to 107 copies/ml. In conclusion, this developed method can be performed to 
detect NoVs contaminated in food and water. However, food containing oil or coconut milk affects less 
sensitivity for detected NoVs. Thus, the researchers will continue to study the appropriate conditions to 
increase the sensitivity of detection of the NoVs. 
Keywords: acute gastroenteritis, food poisoning, Norovirus, food, water 
Corresponding author: phakapun.s@dmsc.mail.go.th
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ผกาพรรณ สิงห์ชัย สมปอง อุปชัย รัตนา ตาเจรญิเมือง กรณัย์ สุทธิวราคม รติกร กัณฑะพงศ์ และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ไวรัสโนโรเป็นสาเหตุหลักของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เม่ือไวรัสโนโรปนเป้ือน

ในอาหารและน้ำจะสามารถติดต่อกันได้ง่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจหาไวรัสโนโรทั้ง
และ ในอาหารและน้ำ ผู้วิจัยได้ทดลองนำวิธี มาตรวจหาไวรัสโนโรในตัวอย่างอาหารและน้ำ
จำนวน 21 ตัวอย่าง เป็นประเภทผัด ยำ แกง น้ำผลไม้ป่ัน น้ำดื่ม น้ำแข็งบริโภคและน้ำใช้ โดยการ ไวรัสโนโรที่มีความ
เข้มข้น 10 ถึง 10 แล้วนำไปสกัดเอาไวรัสโนโรออกจากอาหารและน้ำด้วยวิธี และ
ตามลำดับ จากน้ันสกัด และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี ผลพบไวรัสโนโรที่ระดับความเข้มข้น 
10 ถึง 10 จำนวน 15 ตัวอย่าง แต่อีก 6 ตัวอย่างพบที่ระดับความเข้มข้น 106 ถึง 10 สรุปได้ว่า
วิธี สามารถใช้ในการตรวจหาไวรัสโนโรในอาหารและน้ำได้ อย่างไรก็ตามอาหารบางประเภท
ที่มีน้ำมันหรือกะทิ ยังมีข้อจำกัดในการตรวจหาไวรัสโนโรในระดับความเข้มข้นต่ำ ผู้วิจัยจะดำเนินการปรับสภาวะที่เหมาะสม
ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพ่ิมความไวในการตรวจจับไวรัสโนโรต่อไป
คำสำคัญ อจุจาระรว่ง อาหารเป็นพิษ ไวรัสโนโร อาหาร น้ำ
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภค online food delivery  
หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครราชสีมา 

Microbiological quality of food from Online food delivery located  
in Nakhon Ratchasima province during COVID-19 pandemic 

วัชรพล กาพย์พิมาย* พัชรี อินธิยศ พงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ กนกวรรณ ศรสีมพงษ ์
Watcharapol Kapphimai*, Patcharee Inthiyot, Pongpan Watcharawichanan, Kanokwan Srisomphong  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารพร้อม

บริโภค จากการสั่งซื้ออาหาร online food delivery ในจังหวัดนครราชสีมา หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 ประเมินผลการตรวจใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหารฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ตรวจตัวอย่างอาหาร 4 ประเภท รวมจำนวน 30 ตัวอย่าง ผลตรวจตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามี
คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47 พบประเภทอาหารจานเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 17 ประเภท
เครื่องด่ืมร้อยละ 13 สำหรับอาหารประเภทกับข้าว และขนมไทยขนมอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10 และ 7 ตามลำดับ อาหารที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจากพบเช้ือ Escherichia coli จำนวนจุลินทรีย์ และจำนวนยีสต์และราเกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็
ตามไม่พบเชื้อก่อโรคในอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานในอาหารทั้ง 4 ประเภท สำหรับเชื้อที่พบไม่ผ่านเกณฑ์จะบ่งชี้สุขลักษณะ
ของการผลิตอาหาร การขนส่งและการเก็บรักษาอาหารระหว่างการขาย ดังนั้นหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมี
มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร online food delivery พร้อมทั ้งพัฒนากระบวนการผลิตและขนส่งให้อยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สำหรับผู้บริโภคควรเลือกบริโภคอาหารที่ผลิตและปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพได้ 
คำสำคัญ: อาหารพรอ้มบริโภค , การสัง่ซ้ืออาหาร online food delivery , คุณภาพทางจุลชวีวิทยา  

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima had been conducting an experimental 

study with the aim of assessing microbiological quality of online food delivery in Nakhon Ratchasima during 
COVID-19 pandemic. Microbiological test procedures for the examination of foods were performed in 
accordance with the Notification of the Department of Medical Science, the microbiological quality criteria 
in food and food-contact container No.3 B.E. 2560. A total of 30 samples were obtained from online food 
delivery for laboratory analysis. There were 14 samples (47%) found inappropriate for consumption 
compliance with the microbiological quality including 17% of A la carte, 13% of beverage, 10% of Thai 
dessert, and 7% of baked products, respectively. According to the analytical results of microbiological 
quality of the unhygienic ones, contamination of Escherichia coli while the numbers of total bacteria and 
numbers of mold and yeast were excessive for consumption. However, the other 4 types of food samples 
that were acceptable for consumption had not reached any pathogenic bacteria. Concerning contaminants 
found in foods, they could be used as an indicator of contamination either in the food processing chain, 
during food transportation, and in food storage waited for distribution. Thus, consumer protection agencies 
need to identify ways in which policies and programs can be changed or designed to secure a rights-based 
approach to the online food service. 
Keywords: ready-to-eat foods, online food delivery service, microbiological quality 
Corresponding author: watcharapol.k@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารพร้อม

บริโภค จากการสั่งซื้ออาหาร ในจังหวัดนครราชสีมา หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 ประเมินผลการตรวจใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหารฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ตรวจตัวอย่างอาหาร 4 ประเภท รวมจำนวน 30 ตัวอย่าง ผลตรวจตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามี
คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47 พบประเภทอาหารจานเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 17 ประเภท
เครื่องด่ืมร้อยละ 13 สำหรับอาหารประเภทกับข้าว และขนมไทยขนมอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10 และ 7 ตามลำดับ อาหารที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจากพบเช้ือ Escherichia coli จำนวนจุลินทรีย์ และจำนวนยีสต์และราเกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็
ตามไม่พบเชื้อก่อโรคในอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานในอาหารทั้ง 4 ประเภท สำหรับเชื้อที่พบไม่ผ่านเกณฑ์จะบ่งชี้สุขลักษณะ
ของการผลิตอาหาร การขนส่งและการเก็บรักษาอาหารระหว่างการขาย ดังนั้นหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมี
มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร พร้อมทั ้งพัฒนากระบวนการผลิตและขนส่งให้อยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สำหรับผู้บริโภคควรเลือกบริโภคอาหารที่ผลิตและปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพได้
คำสำคัญ อาหารพรอ้มบริโภค การสัง่ซ้ืออาหาร คุณภาพทางจุลชวีวิทยา

Escherichia coli
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การประเมินความเส่ียงด้านจุลินทรีย์เชิงก่ึงปริมาณและตรวจหาตัวอ่อนพยาธิของซาชิม ิ

ในร้านอาหารญ่ีปุ่นและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Semi-quantitative microbial risk assessment and parasitic larvae detection of sashimi  

in Japanese restaurant and supermarket in Bangkok and peripheries 

นพพร แจ่มใส* นันธิดาดาว พัสกลุ พงศธร ลิ้มสวัสดิ์  
Nopporn Jamsai*, Nunthidadao Phatsakul, Phongsathon Limsawat 

สำนักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์และตัวอ่อนพยาธิในตัวอย่างซาชิมิ  ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจากร้านอาหารญี่ปุ่นและซูเปอร์มาร์เก็ต ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 52 ตัวอย่าง (34 และ 18 ตัวอย่าง) และ  
ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 41 ตัวอย่าง (22 และ 19 ตัวอย่าง) ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยเทคนิคเพาะเช้ือโดยใช้ประกาศ
กรม วิทยาศาสตร์การแพท ย์ เรื่ อ ง เกณ ฑ์ คุณ ภาพทางจุล ชีว วิทยาของอาหารและภาชนะสัมผั สอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับท่ี 3 (2560) และตรวจพยาธิด้วยเทคนิค compression candling พบว่ามีตัวอย่างซาชิมิไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 71.2 และ 73.2 ของตัวอย่างท่ีตรวจแต่ละปี (จากร้านอาหารญี่ปุ่นร้อยละ 67.6 และ 68.2 และจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 77.8 และ 78.9 ตามลำดับ) สาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ส่วนใหญ่มาจากจำนวนจุลินทรีย์รวมเกินเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 69.2 และ 65.9 ส่วน E. coli พบเกินเกณฑ์ฯ ร้อยละ 17.3 และ 12.2 ตามลำดับ และพบจุลินทรีย์ก่อโรค 3 ชนิด 
ได้แก่ Listeria monocytogenes, Salmonella spp. และ Vibrio parahaemolyticus โดยปี 2556 พบ ร้อยละ 9.6, 1.9 
และ 1.9 และปี 2561 พบ ร้อยละ 4.9, 2.4 และ 4.9 ตามลำดับ การตรวจไม่พบตัวอ่อนพยาธิ เมื่อนำข้อมูลการปนเปื้อน
จุลินทรีย์มาประเมินความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณ พบว่าซาชิมิยังมีความเสี่ยงในระดับต่ำ แต่ผู้บริโภคอาหารกลุ่มซาชิมิยังมีความ
เสี่ยงต่อการได้รับเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสุขลักษณะการผลิตซาชิมิต่อไป 
คำสำคัญ: ซาชิม ิ

Abstract 
This study aimed to study the microbial and the larvae of the parasite of sashimi in Bangkok 

metropolitan and peripheries area from Japanese restaurants and supermarkets in 2013, 52 samples (34 and  
18 samples) and 2018, 41 samples (22 and 19 samples), respectively. Microbiological analysis by enumeration 
technique based on the Notification of the Department of Medical Sciences for the microbiological quality of 
food and food contact containers No.3 (2017) and larvae of the parasite analysis by compression candling 
technique. The results showed that the sashimi did not meet the criteria 71.2 and 73.2 percent of the samples 
examined each year (67.6 and 68.2 percent from Japanese restaurants and 77.8 and 78.9 percent from 
supermarkets, respectively). The majority was the total aerobic plate count that exceeded the criteria of 69.2 and 
65.9 percent and for E. coli at 17.3, and 12.2 percent, respectively. Meanwhile, 3 pathogenic bacteria that cause 
food poisoning found in samples were identified as Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and  
Vibrio parahaemolyticus at 9.6, 1.9, and 1.9 percent during 2013 and at 4.9, 2.4, and 4.9 percent during 2018, 
respectively. No larvae of the parasite were detected. Thus, the microbial contamination data were used to  
Semi-quantitative microbial risk assessment shown a low-risk level. Nevertheless, sashimi is still contaminated with 
food poisoning microorganisms. To protected consumers, the related agencies have launched surveillance and 
given knowledge as well as advisory to entrepreneurs for improving sashimi production hygiene. 
Keywords: sashimi 
Corresponding author: nopporn.j@dmsc.mail.go.th
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ในร้านอาหารญ่ีปุ่นและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์และตัวอ่อนพยาธิในตัวอย่างซาชิมิ ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจากร้านอาหารญี่ปุ่นและซูเปอร์มาร์เก็ต ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 52 ตัวอย่าง ( และ 18 ตัวอย่าง และ 
ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 41 ตัวอย่าง 22 และ 19 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยเทคนิคเพาะเช้ือโดยใช้ประกาศ
กรม วิทยาศาสตร์การแพท ย์ เรื่ อ ง เกณ ฑ์ คุณ ภาพทางจุล ชีว วิทยาของอาหารและภาชนะสัมผั สอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับท่ี 3 (2560) และตรวจพยาธิด้วยเทคนิค compression candling พบว่ามีตัวอย่างซาชิมิไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 71.2 และ 73.2 ของตัวอย่างท่ีตรวจแต่ละปี (จากร้านอาหารญี่ปุ่นร้อยละ 67.6 และ 68.2 และจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 77.8 และ 78.9 ตามลำดับ) สาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ส่วนใหญ่มาจากจำนวนจุลินทรีย์รวมเกินเกณฑ์ฯ
ร้อยละ 69.2 และ 65.9 ส่วน E. coli พบเกินเกณฑ์ฯ ร้อยละ 17.3 และ 12.2 ตามลำดับ และพบจุลินทรีย์ก่อโรค 3 ชนิด 
ได้แก่ Listeria monocytogenes, Salmonella spp. และ Vibrio parahaemolyticus โดยปี 2556 พบ ร้อยละ 9.6, 1.9 
และ 1.9 และปี 2561 พบ ร้อยละ 4.9, 2.4 และ 4.9 ตามลำดับ การตรวจไม่พบตัวอ่อนพยาธิ เมื่อนำข้อมูลการปนเปื้อน
จุลินทรีย์มาประเมินความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณ พบว่าซาชิมิยังมีความเสี่ยงในระดับต่ำ แต่ผู้บริโภคอาหารกลุ่มซาชิมิยังมีความ
เสี่ยงต่อการได้รับเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสุขลักษณะการผลิตซาชิมิต่อไป
คำสำคัญ ซาชิมิ

This study aimed to study the microbial and the larvae of the parasite of sashimi in Bangkok
metropolitan and peripheries area from Japanese restaurants and supermarkets in 2013, 52 samples (34 and
18 samples) and 2018, 41 samples (22 and 19 samples), respectively. Microbiological analysis by enumeration 
technique based on the Notification of the Department of Medical Sciences for the microbiological quality of
food and food contact containers No.3 (2017) and larvae of the parasite analysis by compression candling 
technique. The results showed that the sashimi did not meet the criteria 71.2 and 73.2 percent of the samples
examined each year (67.6 and 68.2 percent from Japanese restaurants and 77.8 and 78.9 percent from 
supermarkets, respectively). The majority was the total aerobic plate count that exceeded the criteria of 69.2 and
65.9 percent and for E. coli at 17.3, and 12.2 percent, respectively. Meanwhile, 3 pathogenic bacteria that cause 
food poisoning found in samples were identified as Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and 
Vibrio parahaemolyticus at 9.6, 1.9, and 1.9 percent during 2013 and at 4.9, 2.4, and 4.9 percent during 2018, 
respectively. No larvae of the parasite were detected. Thus, the microbial contamination data were used to
Semi-quantitative microbial risk assessment shown a low-risk level. Nevertheless, sashimi is still contaminated with
food poisoning microorganisms. To protected consumers, the related agencies have launched surveillance and
given knowledge as well as advisory to entrepreneurs for improving sashimi production hygiene.

sashimi
nopporn.j@dmsc.mail.go.th
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บทคัดย่อ 

WHO มีเป้าหมายลดการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบรายใหม่ร้อยละ 90 ในปี พ.ศ.2573 ซ่ึงประเทศไทยเน้นการตรวจคัด
กรองไวรัสตับอักเสบซีมากกว่าร้อยละ 90 ของเลือดท่ีบริจาคในปี พ.ศ.2562 การประกันคุณภาพการตรวจไวรัสตับอักเสบซีจึง 
มีความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือวิเคราะห์ผลการเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบซีระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ของห้องปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 511 แห่ง การประเมินความสามารถ
ของสมาชิกได้ด าเนินตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17043:2010 พบว่าอัตราการตอบผลกลับของสมาชิกร้อยละ 95.09-100 
ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติระบบปิดและชุดตรวจรวดเร็ว ซ่ึงห้องปฏิบัติการภาครัฐตอบผลผิดร้อยละ 1.29 (36 การทดสอบ
จากท้ังหมด 2,792 การทดสอบ) และภาคเอกชนร้อยละ 0.77 (11 การทดสอบจากท้ังหมด 1,420 การทดสอบ) สาเหตุของ
ความผิดพลาดเกิดข้ึนในข้ันตอนก่อนการวิเคราะห์มากท่ีสุด ตามด้วยข้ันตอนหลังการวิเคราะห์ และระหว่างการวิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการท่ีเคยรายงานผลการทดสอบผิดพลาดไม่เคยรายงานผลผิดพลาดซ้ าอีก แผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ตรวจภูมิคุ้มไวรัสตับอักเสบซีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพการตรวจของห้องปฏิบัติการให้มีความน่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่การลดอัตรา
การติดเช้ือรายใหม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและ WHO infection  
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพห้องปฏบิัติการ, การตรวจภูมิคุ้มกัน, ไวรัสตับอักเสบซี 

Abstract 
By the year 2030, WHO has targeted to reduce 90% of new hepatitis infection. Meanwhile, Thailand 

is focusing on screening more than 90% of hepatitis C virus (HCV) in donors’ blood in 2021. The objective 
of this study was to analyze the outcomes of the external quality assurance (EQA) for HCV antibody 
detection which 511 public and private medical laboratories participating the scheme during 2017-2020. 
The evaluation of participant competency was complied with ISO/IEC17043:2010. The results showed the 
participant response was 95.09-100 % and their tests were performed by two platforms; machine-based 
enzyme immunoassay and simple/rapid test. The laboratories reported the unacceptable results were 
1.29% and 0.77% of public and private laboratories, respectively. The most erroneous cases occurred 
during the pre-analysis step followed by post-analysis and late analysis step. Those laboratories that 
reported the unacceptable results were improved their performance and become satisfied. HCV EQA has 
been provided the accuracy and reliability of HCV testing corresponding to response for the strategic 
target of the country and WHO. 
Keywords: External quality assessment, serological testing, HCV 
*Corresponding author: sirilada.p@dmsc.mail.go.th 
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ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563

สิริลดา พิมพา* เพทาย อุ่นผล นุชธิดา ธรรมชาติ สุภาพร สุภารักษ์

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
มีเป้าหมายลดการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบรายใหม่ร้อยละ 90 ในปี พ.ศ.2573 ซ่ึงประเทศไทยเน้นการตรวจคัด

กรองไวรัสตับอักเสบซีมากกว่าร้อยละ 90 ของเลือดท่ีบริจาคในปี พ.ศ.2562 การประกันคุณภาพการตรวจไวรัสตับอักเสบซีจึง
มีความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือวิเคราะห์ผลการเข้าร่วมแผนทดสอบความชานาญการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบซีระหว่างปี พ.ศ. 2560 2563 ของห้องปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน จานวน 511 แห่ง การประเมินความสามารถ
ของสมาชิกได้ด าเนินตามระบบคุณภาพ พบว่าอัตราการตอบผลกลับของสมาชิกร้อยละ 95.09 100 
ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติระบบปิดและชุดตรวจรวดเร็ว ซ่ึงห้องปฏิบัติการภาครัฐตอบผลผิดร้อยละ 1.29 (36 การทดสอบ
จากท้ังหมด 2 792 การทดสอบ) และภาคเอกชนร้อยละ 0.77 (11 การทดสอบจากท้ังหมด 1 การทดสอบ) สาเหตุของ
ความผิดพลาดเกิดข้ึนในข้ันตอนก่อนการวิเคราะห์มากท่ีสุด ตามด้วยข้ันตอนหลังการวิเคราะห์ และระหว่างการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการท่ีเคยรายงานผลการทดสอบผิดพลาดไม่เคยรายงานผลผิดพลาดซ้ าอีก แผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ตรวจภูมิคุ้มไวรัสตับอักเสบซีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพการตรวจของห้องปฏิบัติการให้มีความน่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่การลดอัตรา
การติดเช้ือรายใหม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
ค าส าคัญ การประกันคุณภาพห้องปฏบิัติการ การตรวจภูมิคุ้มกัน ไวรัสตับอักเสบซี

5.09 100
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การระบุชนิดเห็ดก้อนฝุ่นพิษโดยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
Identification of toxic earthballs species by DNA barcoding approach 

สิทธิพร ปานเม่น* ณัฐกานต์ หนูรุน่ ศิริวรรณ ลือดัง สุจิตรา สิกพันธ ์ดุษฎี พลภัทรพเิศษกุล และคณะ 
Sittiporn Parnmen*, Nattakarn Nooron, Siriwan Leudang, Sujitra Sikaphan, Dutsadee Polputpisatkul, et al. 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เห็ดก้อนฝุ่นพิษจัดอยู่ในสกุล Scleroderma ซึ่งเห็ดสกุลน้ีมีโอกาสปะปนกับเห็ดกินได้กลุ่มเห็ดดาวดินที่ขายใน

ตลาดท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งน้ีเพื่อระบุชนิดเห็ดก้อนฝุ่นพิษสกุล Scleroderma ด้วยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
และวิธีทางสัณฐานวิทยา โดยน าตัวอย่างเห็ดจากกรณีการเกิดพิษมาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Internal 
transcribed spacer ของยีนไรโบโซมัลดีเอ็นเอและค้นหาลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยา ผลพบว่าตัวอย่างเห็ดจากกรณีการ
เกิดพิษมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ S. albidum (SH-aLRT = 0.94) และ S. columnare (SH-aLRT = 0.97) โดยมีค่าสถิติ
รองรับการจัดกลุ่ม เห็ดก้อนฝุ่นพิษทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยาโดยมีผิวนอกขรุขระและพบเส้นใยราลักษณะ
คล้ายรากท่ีฐานซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในเห็ดเห็ดดาวดินที่รับประทานได้  จากข้อมูลความเป็นพิษพบว่าการรับประทานเห็ด
ก้อนฝุ่นพิษ S. albidum ผู้ป่วยจะแสดงอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารร่วมกับอาการพิษต่อระบบประสาท 
ในขณะที่ S. columnare ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเท่าน้ัน ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและสัณฐาน
วิทยาของเห็ดพิษจากการศึกษาในครั้งน้ีมีประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของชุมชน 
ค าส าคัญ: ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, เห็ดก้อนฝุน่, การระบุชนิด 

Abstract 
Toxic earthball mushrooms belong to the genus Scleroderma. This genus is occasionally 

contaminated with edible species of earthstar mushrooms in local markets. This study aimed to identify 
the toxic earthball mushrooms by DNA barcoding and morphological characteristics. Mushroom 
specimens obtained from poisoning cases were analyzed by sequencing the internal transcribed spacer of 
ribosomal DNA and searching for dominant morphological features. As a result, it was revealed that 
mushroom samples were closely related to S. albidum (SH-aLRT = 0.94) and S. columnare (SH-aLRT = 
0.97) with statistically significance. Morphologically, two toxic earthball species were characterized by 
rough outer surface with root-like mycelium at the base, while the edible earthstar mushrooms lacked of 
the characteristic. According to poisoning data, consumption of S. albidum caused both gastro-intestinal 
irritation and neurotoxic effects, while S. columnare consumption caused only gastro-intestinal irritation 
symptoms. Both DNA barcode and morphological data of the toxic mushrooms obtained in this study are 
relevant for food security and safety among communities. 
Keywords: DNA barcode, earthballs, identification 
*Corresponding author: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th 

O3-2 การระบุชนิดเห็ดก้อนฝุ่นพิษโดยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
Identification of toxic earthballs species by DNA barcoding approach

สิทธิพร ปานเม่น* ณัฐกานต์ หนูรุน่ ศิริวรรณ ลือดัง สุจิตรา สิกพันธ์ ดุษฎี พลภัทรพเิศษกุล และคณะ
, et al.
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บทคัดย่อ
เห็ดก้อนฝุ่นพิษจัดอยู่ในสกุล Scleroderma ซึ่งเห็ดสกุลน้ีมีโอกาสปะปนกับเห็ดกินได้กลุ่มเห็ดดาวดินที่ขายใน

ตลาดท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งน้ีเพื่อระบุชนิดเห็ดก้อนฝุ่นพิษสกุล Scleroderma ด้วยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด
และวิธีทางสัณฐานวิทยา โดยน าตัวอย่างเห็ดจากกรณีการเกิดพิษมาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Internal

spacer ของยีนไรโบโซมัลดีเอ็นเอและค้นหาลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยา ผลพบว่าตัวอย่างเห็ดจากกรณีการ
เกิดพิษมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ S. albidum 0.94) และ S. columnare 0.97) โดยมีค่าสถิติ
รองรับการจัดกลุ่ม เห็ดก้อนฝุ่นพิษทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยาโดยมีผิวนอกขรุขระและพบเส้นใยราลักษณะ
คล้ายรากท่ีฐานซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในเห็ดเห็ดดาวดินที่รับประทานได้  จากข้อมูลความเป็นพิษพบว่าการรับประทานเห็ด
ก้อนฝุ่นพิษ S. albidum ผู้ป่วยจะแสดงอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารร่วมกับอาการพิษต่อระบบประสาท
ในขณะที่ S. columnare ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเท่าน้ัน ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและสัณฐาน
วิทยาของเห็ดพิษจากการศึกษาในครั้งน้ีมีประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของชุมชน
ค าส าคัญ ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, เห็ดก้อนฝุน่ การระบุชนิด
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การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในเขตสุขภาพที่ 
Integrated antimicrobial resistance surveillance network development in Health Region 2 

วรวูฒิ เพ็ชรยัง* วิลาวัลย์ กันทะสอน 
Worawut Phetyang*, Wilawan Kuntasorn 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ  ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 2 พิษณุโลกร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้เข้าร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังเช้ือด้ือยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล  โรงพยาบาล
เครือข่ายฯ เขตสุขภาพที่ 2 จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ก ากับ ติดตามการเกิดเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล  
โดยน าข้อมูลโรงพยาบาลจากแบบประเมินตนเองการจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ กลไกการจัดการเช้ือ
ด้ือยาฯ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การจัดการระบบยา  การควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล และ
การจัดระบบการจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการ  ผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาที่ผ่านระดับ 
Intermediate จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 88.9) และโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ Basic จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 11.2) ซึ่งในปี พ.ศ. 
2564 เครือข่ายการจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลเขตสุขภาพท่ี 2 ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการ
ประเมินระดับ Advance  
ค าส าคัญ: การด้ือยาต้านจุลชีพ เครือขา่ยการเฝ้าระวัง เขตสุขภาพที ่2 

Abstract 
Antimicrobial resistance (AMR) is a major problem in public health due to un-rational 

antimicrobial drugs use. Thus, Regional Medical Science Center 2 Phitsanulok collaborated with National 
Institute of Health, Department of Medical Sciences to join NARST for integrated-AMR (I-AMR) by 
developing hospital network for 9 hospitals both public and private sectors in Health Region 2. The 
objective of this development was to control, prevent and monitor antimicrobial resistance. For data 
analysis, it consisted of 5 categories for self-assessment for AMR surveillance: I-AMR management 
mechanism, laboratory surveillance, hospital drugs management system, hospital infectious control, and 
hospital situation management system on AMR.  As a result, 8 hospitals conformed to intermediate level 
(88.9%), while 1 hospital conformed to basic level (11.1%). From I-AMR network development, it will be 
fruitful to use as a tool to develop all hospitals in the Health Region 2 to pass the advance level in 2021. 
Keywords: Antimicrobial resistance, surveillance network, Health Region 2 
*Corresponding author: worawut.p@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ
เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ  ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ พิษณุโลกร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังเช้ือด้ือยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
เครือข่ายฯ เขตสุขภาพที่ จานวน แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ก ากับ ติดตามการเกิดเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล
โดยน าข้อมูลโรงพยาบาลจากแบบประเมินตนเองการจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการทั้ง ด้าน ได้แก่ กลไกการจัดการเช้ือ
ด้ือยาฯ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การจัดการระบบยา การควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล และ
การจัดระบบการจัดการเช้ือด้ือยาอย่างบูรณาการ ผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาที่ผ่านระดับ

จ านวน แห่ง (ร้อยละ และโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ ซึ่งในปี พ.ศ.
เครือข่ายการจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการ

ประเมินระดับ 
ค าส าคัญ การด้ือยาต้านจุลชีพ เครือขา่ยการเฝ้าระวัง เขตสุขภาพที่



หองที่
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การพัฒนางานบริการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเครือข่าย  
เพ่ือสร้างเสริมเศรษฐกิจในเขตสขุภาพที่ 8 

Medical cannabis analysis services development as integrated network to strengthen economics in 
Health Region 8 

ภัทรพล อุดมลาภ* โชติวรรณ พรทุม อัจจิมา ทองบ่อ วราภรณ์ สารบุีตร วัชระ วารินทร์ และคณะ 
Pattarapol Udomlarp*, Chotiwan Pornthum, Ajjima Thongbo, Waraporn Saributr, Watchara Warin, et al. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงพัฒนารูปแบบงานบริการวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ขึ้นระหว่างปี 2563-2564 
เพื่อบูรณาการงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์แก่เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองตาม ISO/IEC17025: 2017 และยกระดับการบริการ
ด้วยระบบ i-Labplus ประเมินผลความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่าย ผลการด าเนินการ ห้องปฏิบัติการผ่านการ
รับรองคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนัก และการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ การ
ปนเป้ือนโลหะหนัก เช้ือจุลินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากภาครัฐและเอกชน จ านวน 34 ตัวอย่าง 
สามารถบูรณาการงานร่วมกับพื้นที่  มีงานวิจัยพัฒนาร่วมกันจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ การพัฒนากัญชาสายพันธ์ุอิสระ การ
พัฒนาต ารับน้ ามันกัญชาขมิ้นทอง และการควบคุมคุณภาพน้ ามันสน่ันไตรภพ ความพึงพอใจของเครือข่ายส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมั่นผลวิเคราะห์ มีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงาน ประทับใจระบบ i-Labplus แต่ควรพัฒนาการเลือกรายการ
วิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น ผลส าเร็จทั้งหมดแสดงถึงคุณค่างานท่ีมีต่อเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนาน าไปสู่การผลิตและกระจายยาไป
ยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขต ผลการวิเคราะห์ถูกใช้รับรองคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือจ าหน่ายสู่การแปรรูป  เป็นการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก 
ค าส าคัญ: สมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ, กัญชาทางการแพทย,์ งานบริการตรวจวิเคราะห์, บูรณาการเครือข่าย 

Abstract 
According to the national strategy, cannabis for medical use and herbs for economics are set up in 

the Public Health policies. Thus, the Regional Medical Sciences Center 8, Udonthani (RMSC8) developed 
the medical cannabis analysis service to integrate with all networks in Health Region 8 during 2020-2021. 
This work aimed to provide the quality analysis of raw materials and products of cannabis to the 
networks. The key successes were driven by laboratories certified as ISO/IEC 17025:2017 accreditation to 
provide full service in 2021, supporting the services by the i-Labplus program. The satisfaction survey was 
performed by in-depth interviews. As a result, heavy metals and pesticides contaminations analyses were 
accredited. A total of 34 samples from both public and private manufacturers were analyzed in the items 
of assay, heavy metals, pesticides and microbial contaminations. The integrated cooperations with 
networks were established as 3 collaborative research and development projects including cannabis 
breeding program of “It-sa-ra” species, “marijuana-turmeric oil” preparation and “Sanan-Tri-Phop oil” 
quality control. From the interviews, the customers’ satisfaction related to the confidence in the analysis 
reports, the convenient communication, and the i-Labplus program impression. However, the program 
should be easier for customer to choose test items list. In conclusion, all achievements represented the 
value of the work on the networks. The R&D projects lead to the production and distribution of medical 
cannabis to the cannabis clinic in Health Region 8. The certification of analysis could guarantee the raw 
material quality potentiate the economically value-added of cannabis to the community entrepreneurs. 
Keywords: Herbs for economics, medical cannabis, analysis service, integration network 
*Corresponding author: pattarapol.u@gmail.com 

O3-4 การพัฒนางานบริการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเครือข่าย 
เพ่ือสร้างเสริมเศรษฐกิจในเขตสขุภาพที่ 8 

ภัทรพล อุดมลาภ โชติวรรณ พรทุม อัจจิมา ทองบ่อ วราภรณ์ สารบุีตร วัชระ วารินทร์ และคณะ
et al.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุดรธานี จึงพัฒนารูปแบบงานบริการวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ขึ้นระหว่างปี
เพื่อบูรณาการงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์แก่เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองตาม และยกระดับการบริการ
ด้วยระบบ ประเมินผลความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่าย ผลการดาเนินการ ห้องปฏิบัติการผ่านการ
รับรองคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนัก และการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญ การ
ปนเป้ือนโลหะหนัก เช้ือจุลินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากภาครัฐและเอกชน จ านวน ตัวอย่าง
สามารถบูรณาการงานร่วมกับพื้นที่ มีงานวิจัยพัฒนาร่วมกันจานวน โครงการ ได้แก่ การพัฒนากัญชาสายพันธ์ุอิสระ การ
พัฒนาต ารับน้ ามันกัญชาขมิ้นทอง และการควบคุมคุณภาพน้ ามันสน่ันไตรภพ ความพึงพอใจของเครือข่ายส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมั่นผลวิเคราะห์ มีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงาน ประทับใจระบบ แต่ควรพัฒนาการเลือกรายการ
วิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น ผลส าเร็จทั้งหมดแสดงถึงคุณค่างานท่ีมีต่อเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนานาไปสู่การผลิตและกระจายยาไป
ยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขต ผลการวิเคราะห์ถูกใช้รับรองคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือจ าหน่ายสู่การแปรรูป เป็นการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ค าส าคัญ สมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ กัญชาทางการแพทย์ งานบริการตรวจวิเคราะห์, บูรณาการเครือข่าย
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ระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
Blood lead level of early childhood in upper Southern region of Thailand 

วิยะดา แซ่เตีย* 
Wiyada Saetia* 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Office of Disease Prevention and Control, Region 11 Nakhon Si Thammarat 

บทคัดย่อ 
สารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษและเป็น อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทุกระบบแม้ได้รับในปริมาณเล็กน้อย  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กปฐมวัยใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 340 คนเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเจาะเลือดเด็กส่งตรวจระดับสารตะกั่วท่ีห้องปฏิบัติการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 328 คน (ร้อยละ 96.5) มีระดับสารตะกั่วในเลือดน้อยกว่า 5 µg/dL ค่ามัธยฐาน 0.8 (IQR: 0.76-1.60) µg/dL  
ค่ามัธยฐานระดับสารตะกั่วในเลือดของกลุ่มสัมผัสและไม่สัมผัสสารตะกั่วแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.003)  
ผลการวิเคราะห์กลุ่มที่สัมผัสสารตะกั่วพบว่า ระดับความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือด (<5 µg/dL) (p= 0.4764)  
โดยสรุปค่าระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กท่ัวไปต่ ากว่าค่าอ้างอิงของ CDC (5 µg/dL) ถึงร้อยละ 96.5 ต่างจากการศึกษาในอดีต 

ที่พบว่าระดับตะกั่วในเลือดเด็กท่ีผู้ปกครองท าอาชีพมาดอวนสูงกว่าค่าอ้างอิงถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย 
ค าส าคัญ: ระดับสารตะกั่วในเลือด, เด็กปฐมวัย, เขตพื้นทีภ่าคใต้ตอนบนของประเทศไทย 

Abstract 
Lead is a toxic heavy metal which is harmful to all systems of human body even in a trace 

amount. The objective of this study was to examine blood lead level among children in 7 provinces of 
the upper Southern region of Thailand. A total of 340 subjects were children under 6 years who were 
vaccinated in the well child clinic during December 2018 to May 2019. Data were collected using 
questionnaire and blood samples collected for lead level testing at the laboratory of the division of 
occupational and environmental diseases. Data were analyzed with descriptive and analytical statistics. 
The results revealed that most of the samples, 328 samples (96.5%) had blood lead level less than 5 
µg/dL, with a median of 0.8 (IQR: 0.76-1.60) µg/dL. The medians of blood lead levels between lead 
exposure and non-lead exposure groups were significantly different (p=0.003). The analysis showed the 
insignificant association between the degrees of lead risk and blood lead levels at less than 5 µg/dL  
(p= 0.4764). In conclusion, the blood lead levels were 95% lower than the CDC reference value (5 µg/dL).  This 
result was different from the previous study that 70% of samples with higher blood lead levels were found in 
children whose parents had the occupation for making trawl net. However, public health officers and 
related personnel should concern for lead exposure risk and the preventive guideline for lead exposure 
should be applied. 
Keywords: Blood lead level, early childhood, upper Southern region of Thailand 
*Corresponding author: texhuay2910@gmail.com 

O3-5 ระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
Blood lead level of early childhood in upper Southern region of Thailan

วิยะดา แซ่เตีย

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
สารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษและเป็น อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทุกระบบแม้ได้รับในปริมาณเล็กน้อย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กปฐมวัยใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 340 คนเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 พฤษภาคม 2562 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเจาะเลือดเด็กส่งตรวจระดับสารตะกั่วท่ีห้องปฏิบัติการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 328 คน (ร้อยละ 96.5) มีระดับสารตะกั่วในเลือดน้อยกว่า 5 ค่ามัธยฐาน 0.8 ( : 0.76 1.60)
ค่ามัธยฐานระดับสารตะกั่วในเลือดของกลุ่มสัมผัสและไม่สัมผัสสารตะกั่วแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( =0.003)
ผลการวิเคราะห์กลุ่มที่สัมผัสสารตะกั่วพบว่า ระดับความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือด ( 5 ) ( = 0.4764)
โดยสรุปค่าระดับสารตะกั่วในเลือดเด็กท่ัวไปต่ ากว่าค่าอ้างอิงของ (5 ) ถึงร้อยละ 96.5 ต่างจากการศึกษาในอดีต
ที่พบว่าระดับตะกั่วในเลือดเด็กท่ีผู้ปกครองท าอาชีพมาดอวนสูงกว่าค่าอ้างอิงถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย
ค าส าคัญ: ระดับสารตะกั่วในเลือด เด็กปฐมวัย, เขตพื้นทีภ่าคใต้ตอนบนของประเทศไทย
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ปริมาณรังสีท่ีผิวผู้ป่วยของเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปในเขตสุขภาพท่ี 9
Patient Dose of General Radiography in Health Region 9 

สุภาคี สยุมภูรุจินันท์* อุมาวดี อัฐนาค กาญจนา เทด ี
Supakee Sayumpoorujinan*, Aumawadee Atthanak, Kanjana Tedee 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การถ่ายภาพรังสีเป็นขั้นตอนหน่ึงในการวินิจฉัยโรคซึ่งเจ้าหน้าท่ีรังสีใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสีแตกต่างกันตามคู่มือการใช้

งาน อาจท าให้ค่าปริมาณรังสีท่ีใช้สูงเกินความจ าเป็น ปี พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ได้ศึกษาค่า
ปริมาณรังสีท่ีผิวผู้ป่วยของเครื่องเอกซเรย์ท่ัวไปในเขตสุขภาพท่ี 9 เพื่อเป็นค่าอ้างอิงในระดับเขตเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2560 จากโรงพยาบาลท้ังสิ้น 36 แห่ง เครื่องเอกซเรย์ท่ัวไป 43  เครื่อง  เก็บข้อมูลจากการ
ถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย 3,179 ราย จากการถ่ายภาพรังสีจ านวน 7 เทคนิค ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีบริเวณทรวงอกท่า postero-
anterior (PA) , กระดูกเอวท่า antero-posterior (AP), กระดูกเอวท่า lateral (LAT), ช่องเชิงกราน ท่า AP, ช่องท้อง ท่า AP, 
ศีรษะ ท่า PA และศีรษะท่า LAT พบว่า ค่าปริมาณรังสี ควอไทล์ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.27, 2.95, 8.53, 2.67, 2.91 , 2.30  และ 2.11 
มิลลิเกรย์  เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เกินค่าอ้างอิงทุกเทคนิค  ดังน้ันการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ
เอกซเรย์ท้ัง 7 เทคนิค ในเขตสุขภาพท่ี 9 มีความปลอดภัยและเหมาะสมสอดคล้องกับค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 สามารถน าไปใช้เป็นค่าอ้างอิงในการปรับใช้ค่าเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์
ของโรงพยาบาลได้ เพื่อใหผู้้ป่วยได้รับปริมาณรังสีตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
ค าส าคัญ: ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วย, เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป, เขตสุขภาพที ่9 

Abstract 
Radiography is one of the diagnostic procedures. In practice, radiographers provide different x-ray 

imaging techniques according to the instruction manual which radiation doses may be excessive.  In 2017, the 
Department of Medical Sciences (DMSc) conducted the study of the entrance surface skin dose (ESD) and set 
it as a diagnostic reference level in general radiography for patient safety. In 2020, the Regional Medical 
Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima studied the ESD of the general X-ray machine in Health Region 9 to be 
used as a regional reference value. From radiography data of 3,179 patients collected from 43 general X-ray 
machines of 36 hospitals, the ESD values of each position including Chest postero-anterior (PA), Lumbar Spine 
antero-posterior (AP), Lumbar Spine Lateral (LAT), Pelvis AP, Abdomen AP, Skull PA and Skull Lateral 
calculated from the 3rd quartile was 0.27, 2.95, 8.53, 2.67, 2.91, 2.30, and 2.11 mGy, respectively. Compared 
with the reference values of those positions set by the DMSc, the radiation doses from this study were lower 
than those of references. The results indicated that all of the X-ray imaging techniques performed in Health 
Region 9 were safe and appropriate corresponding to DMSc reference values. Thus, the information obtained 
from this study can be used as a reference value to adjust the exposure technique to use the appropriate 
radiation dose with the patients.  
Keywords: Entrance surface skin dose, general X-ray machine, Health Region 9 
*Corresponding author: supakee.s@dmsc.mail.go.th 

O3-6 ปริมาณรังสีท่ีผิวผู้ป่วยของเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปในเขตสุขภาพท่ี 9 
Patient Dose of General Radiography in Health Region 9

สุภาคี สยุมภูรุจินันท์ อุมาวดี อัฐนาค กาญจนา เทดี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การถ่ายภาพรังสีเป็นขั้นตอนหน่ึงในการวินิจฉัยโรคซึ่งเจ้าหน้าท่ีรังสีใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสีแตกต่างกันตามคู่มือการใช้

งาน อาจท าให้ค่าปริมาณรังสีท่ีใช้สูงเกินความจ าเป็น ปี พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ได้ศึกษาค่า
ปริมาณรังสีท่ีผิวผู้ป่วยของเครื่องเอกซเรย์ท่ัวไปในเขตสุขภาพท่ี 9 เพื่อเป็นค่าอ้างอิงในระดับเขตเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2560 จากโรงพยาบาลท้ังสิ้น แห่ง เครื่องเอกซเรย์ท่ัวไป เครื่อง เก็บข้อมูลจากการ
ถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย ราย จากการถ่ายภาพรังสีจ านวน เทคนิค ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีบริเวณทรวงอกท่า

) , กระดูกเอวท่า กระดูกเอวท่า ช่องเชิงกราน ท่า ช่องท้อง ท่า
ศีรษะ ท่า และศีรษะท่า พบว่า ค่าปริมาณรังสี ควอไทล์ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.2 . . . . , 2. และ 2.1
มิลลิเกรย์ เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เกินค่าอ้างอิงทุกเทคนิค ดังน้ันการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ
เอกซเรย์ท้ัง เทคนิค ในเขตสุขภาพท่ี มีความปลอดภัยและเหมาะสมสอดคล้องกับค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี สามารถน าไปใช้เป็นค่าอ้างอิงในการปรับใช้ค่าเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์
ของโรงพยาบาลได้ เพื่อใหผู้้ป่วยได้รับปริมาณรังสีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ค าส าคัญ: ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วย เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 9
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การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจฮีโมโกลบิน โดยใช้ค่าก าหนดจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงสากล
Laboratory quality assessment for hemoglobin A1c test using assigned value from international reference laboratory  

กนกวรรณ เง่ือนจันทร์ทอง1* สุภาพร สุภารักษ์1 บุษฎี ประทุมวินิจ2 มงคล คุณากร3 บัลลังก์ อุปพงษ์1 และคณะ 
Kanokwan Ngueanchanthong1

*, Supaporn Suparak1, Busadee Pratumvinit2, Mongkol Kunakorn3 , Ballang Upapong1, et al. 
1สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

3คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
1
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

2 Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 

3
 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 

บทคัดย่อ 
ความถูกต้องแม่นย าการตรวจ Hemoglobin A1c (HbA1c) มีความส าคัญต่อการวินิจฉัยและตรวจติดตามรักษา

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อประกันคุณภาพการตรวจ HbA1c คณะผู้วิจัยได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจ 
HbA1c ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 โดยจัดส่งตัวอย่างเลือดครบส่วนให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิก 3 ครั้ง/ ปี ประเมินผลการ
ทดสอบห้องปฏิบัติการเทียบกับค่าก าหนดทีท่ดสอบโดยห้องปฏิบัตกิารอ้างอิงระดับนานาชาติ (International Federation of 
Clinical Chemistry ประเทศเนเธอร์แลนด์) ผลการด าเนินงานปี 2563 ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแผนฯ 
จ านวน 236 แห่ง ประเมินความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) โดยค านวณ % Difference เทียบกับค่าก าหนด ตั้งเกณฑ์ยอมรับ 
%Difference อยู่ในช่วง ±8% พบห้องปฏิบัติการรายงานผลได้ถูกต้องร้อยละ 74.21 และผลการประเมินความเที่ยง 
(Precision) ในตัวอย่างคู่ซ้ า ก าหนดเกณฑ์ยอมรับ within และ between  Z-score <3.00 พบห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับร้อยละ 86.14 ห้องปฏิบัติการที่ผลออกนอกช่วงยอมรับ ได้ทวนสอบและด าเนินการแก้ไขให้ผลการทดสอบมีความ
ถูกต้อง การเข้าร่วมทดสอบความช านาญช่วยพัฒนาคุณภาพการตรวจ HbA1c ส่งผลให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและตรวจ
ติดตามรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ถูกต้อง  
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพ, การตรวจฮีโมโกลบิน A1c, ค่าก าหนด  

Abstract 
The accuracy and precision of the Hemoglobin A1c (HbA1c) test is essential for diagnosis and 

monitoring treatment of diabetes mellitus. For quality assessment of HbA1c test, the National External 
Quality Assessment Scheme for HbA1c Testing was established in 2016. Whole blood samples were 
distributed to participants 3 times per year. Participant results were evaluated compared with assigned 
value tested by the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Netherlands. In 2020, 236 public 
and private laboratories registered with this EQA Scheme. The accuracy of HbA1c testing was analyzed by 
calculating as % Difference of HbA1c participants’results compared with an assigned value (%Difference 
acceptable was within ± 8%). The precision of HbA1c testing was evaluated by duplicated samples (within 

and between Z-score<3.00). Participating laboratories was reached acceptable criteria for accuracy at 
74.21% and precision at 86.14%. The corrective action was taken immediately to improve the laboratory 
performance. Participation in EQA HbA1c is essential for laboratory quality improvement that benefits for 
diagnostic and treatment of DM patients. 
Keywords: Quality assessment of Hemoglobin A1c, assigned value  
*Corresponding author: kanokwan.n@dmsc.mail.go.th 

O3-7 การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจฮีโมโกลบิน A1c โดยใช้ค่าก าหนดจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงสากล 
oratory quality assessment for hemoglobin A1c test using assigned value from international reference laborat

กนกวรรณ เง่ือนจันทร์ทอง * สุภาพร สุภารักษ์ บุษฎี ประทุมวินิจ มงคล คุณากร บัลลังก์ อุปพงษ์ และคณะ
et al.

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทคัดย่อ
ความถูกต้องแม่นยาการตรวจ ) มีความส าคัญต่อการวินิจฉัยและตรวจติดตามรักษา

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อประกันคุณภาพการตรวจ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจ 
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 โดยจัดส่งตัวอย่างเลือดครบส่วนให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิก ครั้ง/ ปี ประเมินผลการ

ทดสอบห้องปฏิบัติการเทียบกับค่าก าหนดทีท่ดสอบโดยห้องปฏิบัตกิารอ้างอิงระดับนานาชาติ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลการด าเนินงานปี ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแผนฯ 

จ านวน แห่ง ประเมินความถูกต้องแม่นย า ) โดยค านวณ % Difference เทียบกับค่าก าหนด ตั้งเกณฑ์ยอมรับ 
% อยู่ในช่วง 8% พบห้องปฏิบัติการรายงานผลได้ถูกต้องร้อยละ และผลการประเมินความเที่ยง

) ในตัวอย่างคู่ซ้ า ก าหนดเกณฑ์ยอมรับ และ   พบห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับร้อยละ ห้องปฏิบัติการที่ผลออกนอกช่วงยอมรับ ได้ทวนสอบและด าเนินการแก้ไขให้ผลการทดสอบมีความ
ถูกต้อง การเข้าร่วมทดสอบความช านาญช่วยพัฒนาคุณภาพการตรวจ ส่งผลให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและตรวจ
ติดตามรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ถูกต้อง
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพ การตรวจฮีโมโกลบิน ค่าก าหนด
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การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแจ่วบองในจังหวัดอุบลราชธานี  
Quality Development of Jaew Bon OTOP Product in Ubon Ratchathani Province 

วิภาวดี รากแก่น* สมพร เอมโอษฐ์ ชรินรัตน์ ศิริธรรม สุดารตัน์ แก้วมณี พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวติั 
Wiphawadi Rakkaen*, Somporn Aimod, Charinrat Siritam, Sudarat Kaewmanee, Patcharabhorn Kiatnitiprawat 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองหรือแจ่วบองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตโดยการน าปลาร้ามาสับหรือใส่ทั้งตัวผสมกับ

เครื่องเทศแล้วปรุงรส ซึ่งกระบวนการผลิตที่ไม่ได้สุขลักษณะอาจจะมีหลายสาเหตุ เช่น การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร โดยได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
แจ่วบองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านค ากลาง จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเคมีตามประกาศกระทรวงสาธษรณสุขฉบับท่ี 
369 (พ.ศ.2561) จ านวน 2 รายการคือกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ส่วนด้านจุลชีววิทยาใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 จ านวน 6 รายการ ได้แก่ จ านวนยีสต์
และรา, Most Probable Number (MPN) Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens และ Salmonella spp. ผลไม่พบวัตถุกันเสีย แต่พบจ านวนยีสต์และรา และเช้ือ Clostridium perfringens 
เกินมาตรฐาน จึงด าเนินการวิเคราะห์จุดเสี่ยงด้านสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตและสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต แล้วสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ซ้ าพบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายการ องค์ความรู้ที่ได้จะจัดท า
เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้กลุ่มวิสาหกิจอื่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรวจประเมินกระบวนการผลิตเป็นระยะ 
รวมทั้งตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับชุมชน 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP), แจ่วบอง, การพัฒนาคุณภาพ, อุบลราชธานี 

Abstract 
Fermented fish products or Jaew Bon are community products (OTOP) produced by chopped 

fermented fish or whole, mixed with spices and then seasoned. The unsanitary production process may 
occur due to many factors such as pathogenic microorganisms contamination. In the fiscal year 2020, the 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani joined “Community Medical Sciences” network  
project to develop food products belonging to One Tambon One Product (OTOP) for quality, safety and 
standardization. As one of small and micro community enterprise (SME) product in Ubon Ratchathani 
Province, the Jaew Bong from Plasom Ban Kham Klang products was analyse for its quality. The chemical 
tests for preservatives, benzoic and sorbic acids, were analysed according to the Notification of Ministry of 
Public Health No.389, 2018, while 6 items of microbiological tests such as yeasts and mould counts, Most 
Probable Number (MPN) of Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens and Salmonella spp. were tested according to the Microbiological Quality Guidelines of Food 
and Food Contact Articles, Department of Medical Sciences, 3rd edition, 2017. It was found that the 
preservatives conformed to the criteria, whereas the yeast and mould counts and Clostridium perfringens 
exceeded the criteria. The risk assessments of related processes such as production area, manufacturing 
process and personal sanitation were performed to improve the quality of the product. As a result, it was 
complied with the standards. The knowledge was documented and disseminated to other enterprises as 
a guideline for other products development. Periodically assessing the production process as well as 
quality analysis will be useful to achieve continual quality improvement. Moreover, consumers are 
protected and the community can get higher income. 
Keywords: OTOP product, Jaew Bong, quality development, Ubon Ratchathani 
*Corresponding author: wipawadee.r@dmsc.mail.go.th 

P3-1 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแจ่วบองในจังหวัดอุบลราชธานี  
uality Development of Jaew Bon OTOP Product in Ubon Ratchathani P

วิภาวดี รากแก่น สมพร เอมโอษฐ์ ชรินรัตน์ ศิริธรรม สุดารตัน์ แก้วมณี พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวติั

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองหรือแจ่วบองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ( ) ผลิตโดยการน าปลาร้ามาสับหรือใส่ทั้งตัวผสมกับ

เครื่องเทศแล้วปรุงรส ซึ่งกระบวนการผลิตที่ไม่ได้สุขลักษณะอาจจะมีหลายสาเหตุ เช่น การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ( ) ด้านอาหาร โดยได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
แจ่วบองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านค ากลาง จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเคมีตามประกาศกระทรวงสาธษรณสุขฉบับท่ี

(พ.ศ. ) จานวน รายการคือกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ส่วนด้านจุลชีววิทยาใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับท่ี พ.ศ. จานวน รายการ ได้แก่ จ านวนยีสต์
และรา, ( ) Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens และ Salmonella . ผลไม่พบวัตถุกันเสีย แต่พบจ านวนยีสต์และรา และเช้ือ Clostridium perfringens 
เกินมาตรฐาน จึงด าเนินการวิเคราะห์จุดเสี่ยงด้านสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตและสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต แล้วสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ซ้ าพบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายการ องค์ความรู้ที่ได้จะจัดท า
เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้กลุ่มวิสาหกิจอื่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรวจประเมินกระบวนการผลิตเป็นระยะ
รวมทั้งตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับชุมชน
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน ( แจ่วบอง การพัฒนาคุณภาพ, อุบลราชธานี
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติในเขตสุขภาพที่ 
Quality testing of non-invasive automated sphygmomanometers in Health Region 6 

วิชเยศน์  ทับเจริญ* วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา จีรนันท์ อินทรจร ธัญจิรา พวงทอง 
Vichayes Tubjarean*, Wannop Sunanrungankana, Jeeranan Intarajon, Thanjira Phuangthong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติหาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปัจจุบันประชาชนใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

อัตโนมัติมากขึ้น เมื่ออายุการใช้งานเพิ่มความถูกต้องและแม่นย าในการวัดความดันโลหิตย่อมเปลี่ยนแปลง จึงต้องทดสอบ
คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตสม่ าเสมอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นความส าคัญจึงผลิตเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิตส าหรับประชาชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้น าเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบคุณภาพด้วยตนเอง ในปี พ.ศ 2563 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จัดอบรมและมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชนแก่สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และเครื่องมือดังกล่าวต้องใช้ร่วมกับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ผ่านการทดสอบคุณภาพตามคู่มือ
การทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต พ.ศ. 2559 โดยเครื่องจ าลองและทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
ยี่ห้อ Fluke รุ่น BP Pump 2M ด าเนินการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 224 เครื่อง ผ่านมาตรฐาน 176 
เครื่อง ไม่ผ่านมาตรฐาน 5 เครื่อง และไม่สามารถทดสอบตามมาตรฐานได้  43 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.6, 2.2 และ 19.2 
ตามล าดับ เครื่องที่ไม่สามารถทดสอบตามมาตรฐานเนื่องจากไม่สามารถเข้าโหมดทดสอบได้ ดังน้ัน  สถานบริการสาธารณสุข
ควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีมาตรฐาน และทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อน าไปใช้กับเครื่อง
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชน สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนน าเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบที่สถาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  
ค าส าคัญ: เครือ่งวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ, ความดันโลหิต, เขตสุขภาพที่ 6 

Abstract 
Since non-invasive automated sphygmomanometers are easy to find and convenient to use. 

Thus, people prefer to use by themselves. However, after using for many times, the accuracy and the 
precision of these blood pressure monitorings were changed. So, it is necessary to be tested regularly. 
The Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi decided to train and donate  the testing machines for 
public health facilities of people in the area. According to the Department of Medical Sciences (DMSc) 
standard, they must be used together with non-invasive automated sphygmomanometers passed the 
quality testing as a reference instruments. Using non-invasive blood pressure simulator and tester, it was 
tested following to the testing procedures for medical measuring devices blood pressure, 2016, The 
members of 224 samples of non-invasive automated sphygmomanometers in the area were performed. It 
was found that 176 samples passed the standards, 5 samples failed, and 43 samples were unable to test 
since it could not enter the test mode, calculated as 78.6%, 2.2% and 19.2%, respectively. Therefore, it 
should be regluarly monitored at least once a year to make sure that the measurement is correct, precise 
and reliable. 
Keywords: Non-invasive automated sphygmomanometers, blood pressure, Health Region 6 
*Corresponding author: vichayes.t@dmsc.mail.go.th 

P3-2 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติในเขตสุขภาพที่ 6 
testing of non-invasive automated sphygmomanometers in Health

วิชเยศน์  ทับเจริญ วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา จีรนันท์ อินทรจร ธัญจิรา พวงทอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติหาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปัจจุบันประชาชนใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

อัตโนมัติมากขึ้น เมื่ออายุการใช้งานเพิ่มความถูกต้องและแม่นย าในการวัดความดันโลหิตย่อมเปลี่ยนแปลง จึงต้องทดสอบ
คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตสม่ าเสมอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นความส าคัญจึงผลิตเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิตส าหรับประชาชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้น าเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบคุณภาพด้วยตนเอง ในปี พ.ศ 2563 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จัดอบรมและมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชนแก่สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และเครื่องมือดังกล่าวต้องใช้ร่วมกับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ผ่านการทดสอบคุณภาพตามคู่มือ
การทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต พ.ศ. 2559 โดยเครื่องจ าลองและทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
ยี่ห้อ รุ่น ด าเนินการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 224 เครื่อง ผ่านมาตรฐาน 176
เครื่อง ไม่ผ่านมาตรฐาน 5 เครื่อง และไม่สามารถทดสอบตามมาตรฐานได้ 43 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.6 2.2 และ 19.2
ตามล าดับ เครื่องที่ไม่สามารถทดสอบตามมาตรฐานเนื่องจากไม่สามารถเข้าโหมดทดสอบได้ ดังนั้น สถานบริการสาธารณสุข
ควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีมาตรฐาน และทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อน าไปใช้กับเครื่อง
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชน สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนน าเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบที่สถาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ค าส าคัญ: เครือ่งวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ความดันโลหิต, เขตสุขภาพที่ 
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ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน า้นมจากการถ่ายภาพด้วยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก
Average glandular dose in mammography examinations in the Eastern Region hospitals 

จีรนันท์ อินทรจร* วันนพ สุนันท์รุง่อังคณา 
Jeeranan Intarajon*, Wannop  Sununrungankana 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเป็นวิธีช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะแรก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการได้รับปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสี จึงมีการศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโดยศึกษาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อม
น ้านม การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน ้านม (Average Glandular Dose, AGD) ในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก
จ้านวน 16 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (The International Atomic Energy, IAEA)  
หุ่นจ้าลองอะคริลิค และใช้เครื่องวัดปริมาณรังสี  เพื่อหาค่าความหนาครึ่งค่าของหลอดเอกซเรย์ และค่าปริมาณรังสีที่ผิว 
(Entrance Skin Air Kerma, ESAK) และเก็บข้อมูลเทคนิคการถ่ายภาพ ระยะโฟกัสหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพ ความหนา
เต้านมของผู้ป่วย และน้าข้อมูลมาค้านวณหาค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน ้านม จากผลการส้ารวจในผู้ป่วยอายุ 39-60 ปี 
ความหนาเต้านม 3.1-7.2 เซนติเมตร โดยใช้ค่าความต่างศักย์หลอด 26-34 kVp ค่ากระแสคูณเวลาในการฉายรังสี 40-416 
mAs และระยะจากโฟกัสหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพ 63.5-67.5 เซนติเมตร ผลพบว่าค่า ESAK และค่า AGD เท่ากับ 10.20 
และ 2.64 mGy ตามล้าดับ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานทีก้่าหนดไว้ของ IAEA ที ่11 และ 3 mGy ตามล้าดับ และพบว่า 4 ตัวอย่าง 
มีค่าในช่วง 11.22-20.59 mGy และ 3.23-5.31 mGy ตามล้าดับ  ซึ่งเกินกว่าค่าของ IAEA ที่ก้าหนด จึงแนะน้าให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลปรับค่าเทคนิคการถ่ายภาพตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับรังสีเกินความจ้าเป็น และควบคุม
คุณภาพภาพถ่ายทางรังสีให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค้าส้าคัญ: ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉล่ียที่ต่อมน ้านม, เครื่องเอกซเรย์เต้านม, โรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก 

Abstract 
A mammography is an early detection of breast cancer which may induce the risk during 

radiation exposure. In order to monitor mammography, assessment of Average Glandular Dose (AGD) in 
mammography was examined in the examinations in the Eastern Region hospitals for 16 examinations. 
Using the International Atomic Energy Agency (IAEA) with PMMA phantom, it was to measured and 
recorded as Entrance Skin Air Kerma (ESAK) and half value layer values of mammography in patients, aged 
between 39-60 years, of which breast thickness between  3.1-7.2 cm. The potential difference used was 
between 26-34 Kilovoltage potential (kVp). The values of the cerrent X period of time was between 40-

416 milliampere-seconds (mAs). The focus to film distance was between 63.5-67.5 cm. The results 
showed that the ESAK and AGD values at the 3rd Quartiles from the for examinations were equal to 10.20 
and 2.64 mGy, respectively, study, It was shown that 4 values of ESAK (11.22-40.59 mGy) and AGD (3.23-

5.31 mGy) were higher than the reference values. Therefore, it was suggested that radiologic technicians in 
hospital should use various techniques to decrease the radiation for mammography to keep patient 
doses as low as reasonably achievable while the high quality of mammography is still obtained. 
Keywords: Average glandular dose, mammography examinations, Eastern Region hospitals 
*Corresponding author: jeeranan.i@dmsc.mail.go.th 

P3-3 ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน า้นมจากการถ่ายภาพด้วยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก 

Average glandular dose in mammography examinations in the Eastern Region hospitals 

จีรนันท์ อินทรจร วันนพ สุนันท์รุง่อังคณา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเป็นวิธีช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะแรก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการได้รับปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสี จึงมีการศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโดยศึกษาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อม
น ้านม การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน ้านม ในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก
จ้านวน 16 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ) 
หุ่นจ้าลองอะคริลิค และใช้เครื่องวัดปริมาณรังสี เพื่อหาค่าความหนาครึ่งค่าของหลอดเอกซเรย์ และค่าปริมาณรังสีที่ผิว 

) และเก็บข้อมูลเทคนิคการถ่ายภาพ ระยะโฟกัสหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพ ความหนา
เต้านมของผู้ป่วย และน้าข้อมูลมาค้านวณหาค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน ้านม จากผลการส้ารวจในผู้ป่วยอายุ 60 ปี 
ความหนาเต้านม 3.1 7.2 เซนติเมตร โดยใช้ค่าความต่างศักย์หลอด 26 34 ค่ากระแสคูณเวลาในการฉายรังสี 40 416 

และระยะจากโฟกัสหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพ 63.5 67.5 เซนติเมตร ผลพบว่าค่า และค่า เท่ากับ 10.20
และ . ตามล้าดับ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานทีก้่าหนดไว้ของ ที่ และ 3 ตามล้าดับ และพบว่า ตัวอย่าง
มีค่าในช่วง . . และ . . ตามล้าดับ ซึ่งเกินกว่าค่าของ ที่ก้าหนด จึงแนะน้าให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลปรับค่าเทคนิคการถ่ายภาพตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับรังสีเกินความจ้าเป็น และควบคุม
คุณภาพภาพถ่ายทางรังสีให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค้าส้าคัญ: ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉล่ียที่ต่อมน ้านม เครื่องเอกซเรย์เต้านม, โรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก
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การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในยาน ้ามันกัญชาด้วยเทคนิค HPLC  
Interlaboratory comparison 2020: Assay of THC and CBD in cannabis oral drops by HPLC 

ชมพูนุท นุตสถาปนา* วชิรณีย์ ทองสิมา ณปภา สิรศิุภกฤตกลุ 
Chompoonut Nutsathapana*, Wicharanee Tongsima, Napapha Sirisupakritkul 

ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันยาจากกัญชาถูกน ามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็น

สิ่งส าคัญและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องมีศักยภาพเพียงพอ ปีงบประมาณ 2563 ส านักยาและวัตถุเสพติดได้จัดการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ 
Cannabidiol (CBD) ในยาน้ ามันกัญชาด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ข้ึน โดยมี
ห้องปฏิบัติการสมาชิกเข้าร่วม 13 แห่ง และก าหนดให้ใช้วิธีวิเคราะห์ของส านักยาและวัตถุเสพติดในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างยาน้ ามันกัญชา จ านวน 1 ตัวอย่าง ประเมินผลด้วย Z’-score ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13528: 2015 โดยพบว่า 
ส าหรับการหาปริมาณ THC สมาชิกร้อยละ 84.6 (11 แห่ง) รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ (|Z’| < 2.0) และร้อยละ 15.4 (2 
แห่ง) รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ (|Z’| > 3.0) ส่วนการหาปริมาณ CBD สมาชิกร้อยละ 69.2 (9 แห่ง) รายงานผลอยู่
ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) รายงานผลอยู่อยู่ในช่วงเตือน (2.0 < |z'| < 3.0) และร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) 
รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนมากมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญใน
ยาน้ ามันกัญชาท้ัง 2 ชนิด โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถน าผลการเข้าร่วมทดสอบนี้ไปใช้ประเมินความสามารถในการ
ตรวจวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของตนเองได้ 
ค้าส้าคัญ: การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ, THC, CBD, ยาน้ ามันกญัชา, HPLC 

Abstract 
Medical cannabis product is currently being used to treat various symptoms. Therefore, 

products’ quality control is important and analysis laboratories must have an adequate level of 
competency. In the  fiscal year 2020, interlaboratory comparison scheme assay of Tetrahydrocannabinol 
(THC) and Cannabidiol (CBD) in cannabis oral drops by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
was conducted by Bureau of Drug and Narcotic. The 13 participants were requested to analyze 1 cannabis 
oral drops sample by using Bureau of Drug and Narcotic’s testing procedures. Testing results were 
evaluated by using Z’-score according to ISO 13528: 2015. As a result, for THC, 84.6% (11 participants) had 

the acceptable results (|Z’| < 2.0) whereas 15.4% (2 participants) had unacceptable results (|Z’| ≥ 3.0). For 
CBD, 69.2% (9 participants) had the acceptable results, while 15.4% (2 participants) had the cautious 
results (2.0 < |Z’| < 3.0) and 15.4% (2 participants) had the unacceptable results. The results were 
indicated that most of the participants had a competency for performing the quantitative tests of the two 
subtances in cannabis oral drops. The participants can use the results to assess their analysis 
performances and improve their laboratory quality system. 
Keywords: Interlaboratory comparison, THC, CBD, cannabis oral drops, HPLC  
*Corresponding author: chompoonut.n@dmsc.mail.go.th 

P3-4 การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในยาน ้ามันกัญชาด้วยเทคนิค HPLC 
Interlaboratory comparison 2020: Assay of THC and CBD in cannabis oral drops by HPLC 

ชมพูนุท นุตสถาปนา* วชิรณีย์ ทองสิมา ณปภา สิรศิุภกฤตกลุ

ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันยาจากกัญชาถูกน ามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็น

สิ่งสาคัญและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องมีศักยภาพเพียงพอ ปีงบประมาณ 2563 สานักยาและวัตถุเสพติดได้จัดการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร ) และ 

) ในยาน้ ามันกัญชาด้วยเทคนิค ) ข้ึน โดยมี
ห้องปฏิบัติการสมาชิกเข้าร่วม 13 แห่ง และก าหนดให้ใช้วิธีวิเคราะห์ของสานักยาและวัตถุเสพติดในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างยาน้ ามันกัญชา จ านวน 1 ตัวอย่าง ประเมินผลด้วย ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 13528: 2015 โดยพบว่า
ส าหรับการหาปริมาณ สมาชิกร้อยละ 84.6 (11 แห่ง) รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ . ) และร้อยละ .
แห่ง) รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ . ) ส่วนการหาปริมาณ สมาชิกร้อยละ . แห่ง) รายงานผลอยู่
ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) รายงานผลอยู่อยู่ในช่วงเตือน . .0) และร้อยละ . (2 แห่ง) 
รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนมากมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญใน
ยาน้ ามันกัญชาท้ัง ชนิด โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถน าผลการเข้าร่วมทดสอบนี้ไปใช้ประเมินความสามารถในการ
ตรวจวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของตนเองได้
ค้าส้าคัญ: การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ยาน้ ามันกญัชา
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การส ารวจไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเดงกี่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
Epidemiological investigation of Chikungunya and Dengue virus  

in the Northern part of Thailand in 2019 

สุริยา ยศพรสกุล* พรรณราย วีระเศรษฐกุล 
Suriya Yotpornsakul*, Punnarai Veeraseatakul 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรคและเป็นปัญหาทางด้าน

สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโรคและติดตามเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยาของการเกิดโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ จึงไดต้รวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไวรัสชิคุนกุน
ยาและไวรัสเดงก่ี ด้วยวิธี Multiplex Real-time RT-PCR ในจังหวัดภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่ 
และน่าน) ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 250 ตัวอย่าง พบว่าการตรวจหาสาร
พันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยาให้ผลบวก 81 ตัวอย่าง (32.4%) ผลลบ 169 ตัวอย่าง (67.6%) และการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส
เดงก่ีให้ผลบวก 49 ตัวอย่าง (19.6%) จ าแนกสายพันธ์ุได้ 4 ชนิดคือ Dengue-1 จ านวน 20 ตัวอย่าง (41%), Dengue-2 
จ านวน 22 ตัวอย่าง (45%), Dengue-3 จ านวน 1 ตัวอย่าง (2%) และ Dengue-4 จ านวน 6 ตัวอย่าง (12%) ผลลบ 201 
ตัวอย่าง (80.4%) และพบการติดเช้ือร่วมกัน 1 ตัวอย่าง จากข้อมูลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
โดยเฉพาะโรคชิคุนกุนยาซึ่งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ท่ีศึกษามาก่อนและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค ให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
ค าส าคัญ: ชิคุนกุนยา, เดงกี่, ไข้ปวดข้อยุงลาย, ไข้เลือดออก 

Abstract 
Chikungunya and Dengue hemorrhagic fever are vector-borne diseases that cause the important 

public health problems in Thailand. These diseases are caused by arboviruses transmitted by Aedes 
mosquitoes. The purposes of the study were to investigate the trends and monitor the epidemiological of 
diseases. The study was conducted during January 1st to December 31st, 2019 at Regional Medical 
Sciences Center 1 Chiang Mai. A total of 250 samples was performed by multiplex real-time RT-PCR for 
Chikungunya (CHIKV) and Dengue (DENV) viruses in the Northern part of Thailand (Mae Hong Son, Chiang 
Mai, Lumphun, Lampang, Phrae, and Nan). The results showed that 81 samples (32.4%) were positive and 
169 samples (67.6%) were negative for CHIKV. For DENV, 49 samples (19.6%) were positive (20 samples 
(41%) with DENV-1, 22 samples (45%) with DENV-2, 1 sample (2%) with DENV-3 and 6 samples (12%) with 
DENV-4) and 201 samples (80.4%) were negative. Moreover, 1 sample of co-infection was found. The data 
showed the outbreak or epidemic areas of diseases, which the results of CHIKV in the areas were not 
previously studied. The knowledge and information gained from this study will be useful for vector 
management strategic plan in the near future. 
Keywords: Chikungunya, Dengue, Dengue haemorrhagic fever 
*Corresponding author: suriya.y@dmsc.mail.go.th 

P3-5 การส ารวจไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเดงกี่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 
Epidemiological investigation of Chikungunya and Dengue virus  
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรคและเป็นปัญหาทางด้าน

สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโรคและติดตามเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยาของการเกิดโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ จึงไดต้รวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไวรัสชิคุนกุน
ยาและไวรัสเดงก่ี ด้วยวิธี ในจังหวัดภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ 
และน่าน) ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 250 ตัวอย่าง พบว่าการตรวจหาสาร
พันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยาให้ผลบวก 81 ตัวอย่าง (32.4%) ผลลบ 169 ตัวอย่าง (67.6%) และการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส
เดงก่ีให้ผลบวก 49 ตัวอย่าง (19.6%) จาแนกสายพันธ์ุได้ ชนิดคือ 1 จ านวน 20 ตัวอย่าง (41%) 2
จ านวน 22 ตัวอย่าง (45%) จ านวน 1 ตัวอย่าง (2%) และ 4 จ านวน 6 ตัวอย่าง (12%) ผลลบ 201
ตัวอย่าง (80.4%) และพบการติดเช้ือร่วมกัน 1 ตัวอย่าง จากข้อมูลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
โดยเฉพาะโรคชิคุนกุนยาซึ่งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ท่ีศึกษามาก่อนและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค ให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน
ค าส าคัญ: ชิคุนกุนยา เดงกี่ ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้เลือดออก
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การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
Proficiency testing of psychotropic substances in seized materials during the fiscal years 2018–2020 

ชมพูนุท นุตสถาปนา* ธนภร สงวนสัตย์ ยุพา เมืองชุม ณปภา สิริศภุกฤตกุล 
Chompoonut Nutsathapana*, Tanaporn Sanguansataya, Yupa Muangchum, Napapha Sirisupakritkul 

ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
วัตถุออกฤทธ์ิมักถูกลักลอบน ามาใช้ในทางที่ผิดและมักตรวจพบในของกลางอยู่เสมอ ส านักยาและวัตถุเสพติดจึงได้

จัดการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธ์ิในของกลางขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานตรวจพิสูจน์ โดยเริ่มแผนงานครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับการรับรอง ISO 17043 
ในปีพ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับตัวอย่างทดสอบในรูปแบบผงละเอียด จ านวน 1 ตัวอย่างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 และ 2 ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ก าหนดให้ตรวจคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ใช้อยู่เป็น
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 13, 16 และ 15 แห่ง ตามล าดับ และน าผลการทดสอบ
ของสมาชิกที่เข้าร่วมมาประเมินผลจ านวน 12 , 16 และ 15 แห่ง ตามล าดับ จากการประเมินผลพบว่าสมาชิกรายงานผล
ถูกต้องจ านวน 12 แห่ง (ร้อยละ 100), 15 แห่ง (ร้อยละ 93.8) และ 15 แห่ง (ร้อยละ 100) ตามล าดับ อย่างไรก็ตามมีสมาชิก 
1 แห่งรายงานว่าไม่มีสารมาตรฐานท าให้ไม่สามารถทดสอบเพื่อยืนยันผลได้ จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ
สมาชิกเกือบท้ังหมดมีความสามารถในการตรวจพิสูจน์วัตถุออกฤทธ์ิในของกลาง สมาชิกควรเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ของตนเองต่อไป 
ค าส าคัญ: การทดสอบความช านาญ, วัตถุออกฤทธิ,์ ของกลาง 

Abstract 
Psychotropic substances are often abused and detected in seized materials. Therefore, Bureau 

of Drug and Narcotic conducts a proficiency testing scheme of psychotropic substances in seized materials 
to enhance forensic science laboratories’ competency. The scheme was first operated in the fiscal year 
2018 and certified for ISO 17043 in 2019. Participants received sample in powder form; 1, 2, and 2 
samples in the fiscal years 2018, 2019 and 2020, respectively. Participants were requested to perform the 
qualitative test by using their regularly used test method. In the fiscal years 2018 – 2020, there were 13, 
16 and 15 laboratories, respectively, participated and the results were evaluated from 12, 16 and 15 
laboratories, respectively. Correct results were reported from 12 (100%), 15 (93.8%) and 15 (100%) 
participants, respectively. However, 1 participant reported that the confirmation test was not performed 
due to lack of standard substances. According to the above information, it indicated that almost all 
participants had the competency to perform the qualitative test of psychotropic substances in seized 
materials. Participants should continuously participate in proficiency testing in order to intensify their 
competencies and testing standard. 
Keywords: Proficiency testing, psychotropic substances, seized materials 
*Corresponding author: chompoonut.n@dmsc.mail.go.th 

P3-6 การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
roficiency testing of psychotropic substances in seized materials during the fiscal years 2018–2020

ชมพูนุท นุตสถาปนา ธนภร สงวนสัตย์ ยุพา เมืองชุม ณปภา สิริศภุกฤตกุล

ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
วัตถุออกฤทธ์ิมักถูกลักลอบน ามาใช้ในทางที่ผิดและมักตรวจพบในของกลางอยู่เสมอ ส านักยาและวัตถุเสพติดจึงได้

จัดการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธ์ิในของกลางขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานตรวจพิสูจน์ โดยเริ่มแผนงานครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับการรับรอง 17043 
ในปีพ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับตัวอย่างทดสอบในรูปแบบผงละเอียด จ านวน 1 ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และ 2 ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ก าหนดให้ตรวจคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ใช้อยู่เป็น
ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมจานวน 13 16 และ 15 แห่ง ตามล าดับ และนาผลการทดสอบ
ของสมาชิกที่เข้าร่วมมาประเมินผลจ านวน 12 16 และ 15 แห่ง ตามลาดับ จากการประเมินผลพบว่าสมาชิกรายงานผล
ถูกต้องจ านวน 12 แห่ง (ร้อยละ 100) 15 แห่ง (ร้อยละ 93.8) และ 15 แห่ง (ร้อยละ 100) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามมีสมาชิก 
1 แห่งรายงานว่าไม่มีสารมาตรฐานท าให้ไม่สามารถทดสอบเพื่อยืนยันผลได้ จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ
สมาชิกเกือบท้ังหมดมีความสามารถในการตรวจพิสูจน์วัตถุออกฤทธ์ิในของกลาง สมาชิกควรเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ของตนเองต่อไป
ค าส าคัญ การทดสอบความช านาญ วัตถุออกฤทธิ์ ของกลาง
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แนวทางใหม่ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการในจังหวัดตรัง 
New strategy for integrated prevention and control of Dengue hemorrhagic fever in Trang 

สุวรรณดี ทรัพย์เจรญิ1* โชติกา แก่นอินทร์2 วารุณี เทพมณีรัตน์3 ขวัญกมล ไกรสุทธ์ิ4
 เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต5 
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ต าบลบ้านโพธิ์ 4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนาท่ามเหนือ 
5สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences, 
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Muang Trang District Public Health Office, 

3
Banpho Tumbon Health 

Promoting Hospital, 
4
Natham-Nuea Tumbon Health Promoting Hospital, 

5
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขซึ่งมีการระบาดทุกปี โดยเฉพาะในภาคใต้ ปัจจุบันมาตรการที่ใช้

ควบคุมและก าจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรคยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร การใช้กับดักไข่ยุงลายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ควบคุมยุงลายใน
ระยะตัวอ่อน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกับดักไข่ยุงลายลีโอแทรปและเอซายในอ าเภอเมืองตรัง คือ 

ต าบลบ้านโพธ์ิและนาท่ามเหนือ ด าเนินการวางกับดักลีโอแทรปในบ้านทดลอง 200 หลัง ส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI, HI) 
และนับจ านวนไข่ยุงลาย เทียบกับหมู่บ้านทีใ่ช้มาตรการเดิม หลังทดลอง 2 เดือน พบว่าค่า CI และ HI ของหมู่บ้านทดสอบใน
ต าบลบ้านโพธ์ิลดลงจากเดิมร้อยละ 28.29 และ 87.0 เหลือ ร้อยละ 12.88 และ 47.0 ตามล าดับ จ านวนไข่ยุงลายในกับดัก
รวม 64,359 ฟอง ขณะที่ต าบลนาท่ามเหนือมีค่า CI และ HI เริ่มต้นของหมู่บ้านทดสอบ ร้อยละ 6.58 และ 33.0 ตามล าดับ 

หลังจากทดสอบพบค่า CI และ HI ร้อยละ 3.50 และ 41.0 ตามล าดับ จ านวนไข่ยุงลายในกับดัก 53,125 ฟอง หลังวางกับดัก 
1 เดือน พบค่าเฉลี่ยของไข่ยุงลายบริเวณในบ้านเปรียบเทียบกับนอกบ้านของต าบลบ้านโพธ์ิมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษานี้พบว่า กับดักลีโอแทรปและเอซายมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าร้อยละ 90 สามารถช่วย
ลดจ านวนยุงลายได้ ซึ่งน าไปสู่การขยายผลครอบคลุมทั้งต าบลในปี 2564 
ค าส าคัญ: กับดักลีโอแทรป, ยุงลาย, ไข้เลือดออก, จังหวัดตรัง 

Abstract 
Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an important problem in public health which outbreaks occur 

every year, especially in Southern region of Thailand. Currently, strategies for prevention and control of 
Aedes vector-borne diseases are not effective as expected. Eliminating Aedes eggs by ovitrap can be used 
for controlling the Aedes larva stage. The aim of this study was to determine effectiveness of LeO-Trap 
and azide at Banpho and Natham-Nuea sub-districts, Muang Trang District, Trang province. LeO-Trap 
devices were set up for 200 households. Aedes larval indices (CI, HI) and the number of mosquito eggs 
were compared with control sites. Data were collected for two months after using LeO-Trap. The results 
revealed that CI and HI in Banpho were decreased from 28.29% and 87.0% to 12.88% and 47.0%, 
respectively. The total of 64,359 mosquito eggs were found in LeO-Trap. In Natham-Nuea, CI and HI were 
changed from 6.58% and 33.0% to 3.50% and 41.0%, respectively. The total of 53,125 mosquito eggs 
were found in LeO-Trap. After using traps for one month, there was significantly difference between the 
number of mosquito eggs from traps inside and outside the houses at Ban Pho (p<0.05). LeO-Trap and 
azide showed more than 90% efficacy, leading to reduction of the Aedes mosquito populations. This 
result will subsequently be implemented comprehensively in such the sub-districts in 2021. 
Keywords: LeO-Trap, Aedes spp., Dengue hemorrhagic fever, Trang province  
*Corresponding author: suwandee.s@dmsc.mail.go.th  

P3-7 แนวทางใหม่ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการในจังหวัดตรัง 
trategy for integrated prevention and control of Dengue hemorrhagic fever

สุวรรณดี ทรัพย์เจรญิ โชติกา แก่นอินทร์ วารุณี เทพมณีรัตน์ ขวัญกมล ไกรสุทธ์ิ เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนาท่ามเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขซึ่งมีการระบาดทุกปี โดยเฉพาะในภาคใต้ ปัจจุบันมาตรการที่ใช้

ควบคุมและก าจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรคยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร การใช้กับดักไข่ยุงลายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ควบคุมยุงลายใน
ระยะตัวอ่อน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกับดักไข่ยุงลายลีโอแทรปและเอซายในอาเภอเมืองตรัง คือ
ต าบลบ้านโพธ์ิและนาท่ามเหนือ ด าเนินการวางกับดักลีโอแทรปในบ้านทดลอง 00 หลัง ส ารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย
และนับจ านวนไข่ยุงลาย เทียบกับหมู่บ้านทีใ่ช้มาตรการเดิม หลังทดลอง 2 เดือน พบว่าค่า และ ของหมู่บ้านทดสอบใน
ต าบลบ้านโพธ์ิลดลงจากเดิมร้อยละ 28.29 และ เหลือ ร้อยละ 12.88 และ ตามล าดับ จานวนไข่ยุงลายในกับดัก
รวม ฟอง ขณะที่ต าบลนาท่ามเหนือมีค่า และ เริ่มต้นของหมู่บ้านทดสอบ ร้อยละ และ ตามล าดับ
หลังจากทดสอบพบค่า และ ร้อยละ และ ตามล าดับ จานวนไข่ยุงลายในกับดัก ฟอง หลังวางกับดัก

เดือน พบค่าเฉลี่ยของไข่ยุงลายบริเวณในบ้านเปรียบเทียบกับนอกบ้านของต าบลบ้านโพธ์ิมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ การศึกษานี้พบว่า กับดักลีโอแทรปและเอซายมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าร้อยละ 90 สามารถช่วย
ลดจ านวนยุงลายได้ ซึ่งน าไปสู่การขยายผลครอบคลุมทั้งต าบลในปี 2564
ค าส าคัญ กับดักลีโอแทรป ยุงลาย ไข้เลือดออก จังหวัดตรัง
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การศึกษาค่าที่อ่านได้ของปริมาตรและค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบขวดวัดปริมาตรก่อนการน ามาใช้งาน 
The study of standard reading and uncertainty in volumetric flask calibration before use 

จันทนา ปินทะสาย* จิรพรรณ บุญสูง 
Jantana Pintasai*, Jirapun Boonsoong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ขวดวัดปริมาตรคืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ ได้ด าเนินการสอบเทียบความถูกต้องของขวดวัดปริมาตรที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโดย
สุ่มตัวอย่างจ านวน 39 ช้ิน ประกอบด้วยขวดวัดปริมาตรขนาด 25 , 50 และ 100 มล. สอบเทียบโดยการช่ังน้ าหนักของน้ าท่ี
บรรจุในขวดวัดปริมาตรแล้วแปลงค่าน้ าหนักเป็นปริมาตรที่แท้จริง ตามวิธีมาตรฐาน ASTM E 542-01:2007 ผลการศึกษา
พบว่าขวดวัดปริมาตรขนาด 25, 50 และ 100 มล. ผลท่ีได้มีค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง 24.973-25.209, 49.953-50.028 และ 
99.911-100.053 มล. ตามล าดับ และมีค่าความไม่แน่นอนอยู่ในช่วง 0.007-0.008, 0.008-0.018 และ 0.012-0.021 มล. 
ตามล าดับ ผลการสอบเทียบพบว่ามีขวดวัดปริมาตรที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 36 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 
3 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 7.7 โดยใช้เกณฑ์ค่าผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ ISO 1042:1998 ผลการสอบเทียบ
แสดงให้เห็นว่ายังมีขวดวัดปริมาตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งไม่เหมาะสมในการน าไปใช้งาน ดังนั้นควรมีการสอบเทียบและประเมินผล
การสอบเทียบก่อนน ามาใช้งานเพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ นอกจากนี้การสอบเทียบขวดวัดปริมาตร
ดังกล่าวยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งสอบเทียบโดยหน่วยงานจากภายนอกด้วย 
ค าส าคัญ: การสอบเทียบขวดวัดปริมาตร, ค่าที่อ่านได,้ ค่าความไม่แน่นอน 

Abstract 
Volumetric flasks are used to prepare solutions for a desired volume. This study was to verify 

the accuracy of 39 laboratory volumetric flasks, consisting of 25, 50 and 100 ml, each of which calibrated 
by weighing water in the container by using the method of ASTM E 542-01:2007. The study was found 
that the standard reading ranges of 25, 50 and 100 ml were 24.973-25.209, 49.953-50.028 and 99.911-

100.053 ml, respectively and the uncertainty ranges were 0.007-0.008, 0.008-0.018 and 0.012-0.021 ml, 
respectively. The acceptance criteria of calibration must be within the maximum acceptable error value 
according to ISO 1042:1998. The result found that 36 volumetric flasks were passed (92.3%) and 3 
volumetric flasks were not passed (7.7%). The result showed some volumetric flasks were inappropriate 
to use. Therefore, it should be calibrated and evaluated before use to make the result of analysis correct 
and reliable. Moreover, this calibration can reduce the cost of calibration by an external laboratory as 
well. 
Keywords: Volumetric flask, calibration, standard reading, uncertainty 
*Corresponding author: jantana.p@dmsc.mail.go.th 

P3-8 การศึกษาค่าที่อ่านได้ของปริมาตรและค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบขวดวัดปริมาตรก่อนการน ามาใช้งาน
The study of standard reading and uncertainty in volumetric flask calibration before use 

จันทนา ปินทะสาย จิรพรรณ บุญสูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ขวดวัดปริมาตรคืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ ได้ด าเนินการสอบเทียบความถูกต้องของขวดวัดปริมาตรที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโดย
สุ่มตัวอย่างจานวน 39 ช้ิน ประกอบด้วยขวดวัดปริมาตรขนาด 25 50 และ 100 มล. สอบเทียบโดยการช่ังน้าหนักของน้าท่ี
บรรจุในขวดวัดปริมาตรแล้วแปลงค่าน้ าหนักเป็นปริมาตรที่แท้จริง ตามวิธีมาตรฐาน 542 01:2007 ผลการศึกษา
พบว่าขวดวัดปริมาตรขนาด 25 50 และ 100 มล. ผลท่ีได้มีค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง 24.973 25.209 49.953 50.028 และ
99.911 100.053 มล. ตามลาดับ และมีค่าความไม่แน่นอนอยู่ในช่วง 0.007 0.008 0.008 0.018 และ 0.012 0.021 มล.
ตามล าดับ ผลการสอบเทียบพบว่ามีขวดวัดปริมาตรที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 36 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 
3 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 7.7 โดยใช้เกณฑ์ค่าผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ 1042:1998 ผลการสอบเทียบ
แสดงให้เห็นว่ายังมีขวดวัดปริมาตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งไม่เหมาะสมในการน าไปใช้งาน ดังนั้นควรมีการสอบเทียบและประเมินผล
การสอบเทียบก่อนน ามาใช้งานเพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ นอกจากนี้การสอบเทียบขวดวัดปริมาตร
ดังกล่าวยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งสอบเทียบโดยหน่วยงานจากภายนอกด้วย
ค าส าคัญ: การสอบเทียบขวดวัดปริมาตร ค่าที่อ่านได้ ค่าความไม่แน่นอน
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การแก้ปัญหา ความชุก ของยาสเตียรอยด์ ที่พบในยาแผนโบราณ และยาชุดในพื้นที่จังหวัดตรัง 
Problem-solving of steroid prevalence found in Thai traditional medicines and cocktail drugs in 

Trang province 

อารีรัตน์ พักตร์จันทร*์ 
AreeratPakjan* 

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง  
Ratsada Hospital, Trang province 

บทคัดย่อ 
ผลการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเขาไพร จังหวัดตรังพบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ทราบอันตรายจากส

เตียรอยด์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส ารวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยาชุด เพื่อให้ชุมชนลดการใช้ยาชุดยาสเตียรอยด์
โดยไม่จ าเป็น การศึกษาน้ีใช้การวิจัยเชิงพรรณนาและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในผู้สูงอายุ ที่ป่วยโรค
เรื้อรัง ที่ใช้ยาดังกล่าว โดยการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับยาส
เตียรอยด์และพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณและยาชุดหรือยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยาก่อนและหลังการอบรม ผลการตรวจ
วิเคราะห์ จ านวน 16 ตัวอย่าง แบ่งเป็นยาชุด 10 ตัวอย่าง ไม่พบสเตียรอยด์ และยาสมุนไพร 6 ตัวอย่าง พบการปลอมปนยาส
เตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ยาสมุนไพรที่พบสเตียรอยด์มีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดเมื่อยทุกตัวอย่าง และซื้อมา
จากร้านขายของช า ร้อยละ 60.0 จากผลการส ารวจน าไปสู่มาตรการการสร้างความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบลเขาไพร (พชต.เขาไพร) สามารถจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน การจัดกิจกรรมให้ความรู้
โดยภาคีเครือข่าย พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาอย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุก่อนและหลังการอบรม เพิ่มข้ึนจาก
คะแนนเฉลี่ย 4.1 เป็น 6.8 
ค าส าคัญ: สเตียรอยด์,ยาแผนโบราณ, ยาชุด, จังหวัดตรัง 

Abstract 
From home caring of elderlyschool at Khaoprai sub-district, Trang province, it was found that 

some elderly people did not realize the danger of steroid adulteration in Thai traditional medicines (TTM) 
and cocktail drugs. This study was aimed to examine the adulteration of steroids in drugs for communitiy 
safety. It was mixed between descriptive and cooperation studies. The steroid test kits of the Department 
of Medical Sciences and questionnaires about knowledge of steroid adulteration and behavior using these 
drugs were used. As a result, from 16 samples, including 10 samples of cocktail drugs and 6 samples of 
Thai-traditional medicines, it was found that steriods were adulterated in 3 samples of TTM (50%) but not 
the cocktail drugs. The samples were purchased from convenient stores (60%), using as anti-inflammatory. 
Therefore, “Khao-prai life quality development committee” set up the community health alert center and 
decided to educate target people about drug safety. It was found that those people could get more 
knowledge as the average score from 4.10 to 6.86 before and after training, respectively.  
Keywords: Steroid drugs, Thai traditional medicines, cocktail drugs, Trang province 
*Corresponding author: areerat_pak@hotmail.com 

P3-9 การแก้ปัญหา ความชุก ของยาสเตียรอยด์ ที่พบในยาแผนโบราณ และยาชุดในพื้นที่จังหวัดตรัง 
em-solving of steroid prevalence found in Thai traditional medicines and cocktail dru

อารีรัตน์ พักตร์จันทร์

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง

บทคัดย่อ
ผลการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเขาไพร จังหวัดตรังพบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ทราบอันตรายจากส

เตียรอยด์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส ารวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยาชุด เพื่อให้ชุมชนลดการใช้ยาชุดยาสเตียรอยด์
โดยไม่จ าเป็น การศึกษาน้ีใช้การวิจัยเชิงพรรณนาและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในผู้สูงอายุ ที่ป่วยโรค
เรื้อรัง ที่ใช้ยาดังกล่าว โดยการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับยาส
เตียรอยด์และพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณและยาชุดหรือยาที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนต ารับยาก่อนและหลังการอบรม ผลการตรวจ
วิเคราะห์ จ านวน 16 ตัวอย่าง แบ่งเป็นยาชุด 10 ตัวอย่าง ไม่พบสเตียรอยด์ และยาสมุนไพร 6 ตัวอย่าง พบการปลอมปนยาส
เตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ยาสมุนไพรที่พบสเตียรอยด์มีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดเมื่อยทุกตัวอย่าง และซื้อมา
จากร้านขายของช า ร้อยละ 60.0 จากผลการสารวจน าไปสู่มาตรการการสร้างความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบลเขาไพร (พชต.เขาไพร) สามารถจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน การจัดกิจกรรมให้ความรู้
โดยภาคีเครือข่าย พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาอย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุก่อนและหลังการอบรม เพิ่มข้ึนจาก
คะแนนเฉลี่ย 4.1 เป็น 6.8
ค าส าคัญ: สเตียรอยด์ ยาแผนโบราณ ยาชุด จังหวัดตรัง

: 
.
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การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย ปี 2562-2563 
Chikungunya outbreak in Thailand during 2019-2020 

ลัดดาวลัย์ มีแผนด*ี วรารัตน์ แจ่มฟ้า ภัทร วงษ์เจริญ ศริิรัตน์ แนมขนุทด สุมาลี ชะนะมา และคณะ 
Laddawan Meephaendee*, Wararat Jamfa, Pattara Wongjaroen, Sirirat Naemkhunthot, Sumalee Chanama, et al. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
โรคไข้ปวดข้อยุงลายเกิดจากไวรัสชิคุนกุนยา (CHIKV) ซึ่งอยู่ในสกุล alphavirus วงศ์ Togaviridae โดยมียุงลาย

เป็นพาหะน าโรค ในช่วงปีพ.ศ. 2562-2563 มีรายงานระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 
2561 โดยจ านวนตัวอย่างส่งตรวจเพิ่มเป็นร้อยละ 434.4 และ 337.6 ตามล าดับ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์การระบาดของโรคไข้
ปวดข้อยุงลายในจังหวัดต่างๆ จากผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยาด้วยวิธี RT-PCR ร่วมกับผลตรวจแอนติบอดีด้วยวิธี 
Capture ELISA ของตัวอย่างน้ าเหลืองผู้ป่วยส่งตรวจท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในปี 2562 (42 จังหวัด) ทั้งหมด 
839 ราย พบผลบวก 464 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ราชบุรี กรุงเทพฯ และนนทบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 50.2, 12.5 และ 3.4 ตามล าดับ ปี 2563 (39 จังหวัด) ทั้งหมด 687 ราย พบผลบวก 386 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56.2 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ อุทัยธานี นครสวรรค์ และศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 20.0, 14.2 และ 7.8 
ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่า การระบาดของโรคสามารถกระจายได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่เฉพาะภาคใต้ตามที่
ได้รายงานในอดีต การศึกษาน้ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดต่อไป 
ค าส าคัญ: ไวรัสชิคุนกุนยา, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

Abstract 
Chikungunya virus (CHIKV) is the cause of Chikungunya fever. This virus belongs to alphavirus 

genus and Togaviridae family, which Aedes mosquitoes are carriers of the disease. In Thailand, during 
2019-2020, there was an outbreak of the disease increased to 434.4% and 337.6%, compared to the 
previous year in 2018. In this study, the patients’ samples in Thailand during 2019-2020 were analyzed 
using RT-PCR and capture ELISA that were enrolled to the Thai National Institute of Health (NIH). In 2019 
from 42 provinces in Thailand, there were 464 confirmed cases of Chikungunya infection from 839 
patients (55.3%). Three provinces reported the highest cases were Ratchaburi (50.2%), Bangkok (12.5%) 
and Nonthaburi (3.4%), respectively. In 2020, from 39 provinces in Thailand, 386 out of 687 cases (56.2%) 
were confirmed as Chikungunya infection. Confirmed cases mostly came from Uthai Thani (20.0%), 
Nakhon Sawan (14.2%) and Srisaket (7.8%). In the past, Southern parts of Thailand were reported higher 
cases, but it could be widespread in all regions. Thus, the monitoring and the active surveillance policy 
should be carried out to control the disease. 
Keywords: Chikungunya virus, Chikungunya fever 
*Corresponding author: laddawan.m@dmsc.mail.go.th 

P3-10 การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย ปี 2562-2563 
Chikungunya outbreak in Thailand during 2019-2020 

ลัดดาวลัย์ มีแผนดี วรารัตน์ แจ่มฟ้า ภัทร วงษ์เจริญ ศริิรัตน์ แนมขนุทด สุมาลี ชะนะมา และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
โรคไข้ปวดข้อยุงลายเกิดจากไวรัสชิคุนกุนยา ( ซึ่งอยู่ในสกุล วงศ์ โดยมียุงลาย

เป็นพาหะน าโรค ในช่วงปีพ.ศ. 2562 2563 มีรายงานระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 
2561 โดยจ านวนตัวอย่างส่งตรวจเพิ่มเป็นร้อยละ 434.4 และ 337.6 ตามล าดับ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์การระบาดของโรคไข้
ปวดข้อยุงลายในจังหวัดต่างๆ จากผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยาด้วยวิธี ร่วมกับผลตรวจแอนติบอดีด้วยวิธี 

ของตัวอย่างน้ าเหลืองผู้ป่วยส่งตรวจท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในปี 2562 (42 จังหวัด) ทั้งหมด 
839 ราย พบผลบวก 464 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ ราชบุรี กรุงเทพฯ และนนทบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 50.2 12.5 และ 3.4 ตามล าดับ ปี 2563 (39 จังหวัด) ทั้งหมด 687 ราย พบผลบวก 386 ราย คิดเป็นร้อยละ
56.2 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ อุทัยธานี นครสวรรค์ และศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 20.0 14.2 และ 7.8
ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่า การระบาดของโรคสามารถกระจายได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่เฉพาะภาคใต้ตามที่
ได้รายงานในอดีต การศึกษาน้ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดต่อไป
ค าส าคัญ ไวรัสชิคุนกุนยา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
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ความเป็นกลางและระบบการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
Impartiality and confirmation of narcotic drugs in urine detection system  

of the Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan 

โชติกา อุ่นใจ* ทิพยาภรณ์ วินิจสร ราเมศ กรณีย์ วชิราภรณ์ พุ่มเกตุ ธาราเขต วงศ์สอาด และคณะ 
Chotika Aunchai*, Thippayaporn Vinissorn, Rames Koranee, Wachiraporn Pumket, Tarakhet Wongsaart, et al.  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences  

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เริ่มการพัฒนากระบวนงานการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ

เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2545 ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2563 ภายใต้การ
สนับสนุนของผู้อ านวยการ โดยการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพท่ี 3 ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลภาครัฐผู้ตรวจยืนยันการคัดกรองเพื่อสื่อสารการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งศูนย์ ฯ จะรับตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ของรายละเอียดข้อมูล ในใบน าส่งตัวอย่างต้องมีเลขคดีก ากับหากไม่มีต้องแนบใบ
ยินยอมการตรวจจากเจ้าของปัสสาวะ ในใบรายงานผลการตรวจจากโรงพยาบาลต้องเป็นบวก ขวดบรรจุปัสสาวะต้องติดฉลาก
ช้ีบ่งชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลผู้ตรวจยืนยันการคัดกรอง ผลการด าเนินงานศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่างส่งตรวจ
จากสถานีต ารวจ จ านวน 67 แห่ง รวม 3,885 ตัวอย่าง พบว่าไม่มีข้อมูลเลขที่คดี จ านวน 22 แห่ง รวม 89 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 32.84 มีจ านวนโรงพยาบาลที่ท าการตรวจยืนยันคัดกรอง 51 แห่ง พบว่ามีผลตรวจไม่สอดคล้องกับผลตรวจยืนยันของ
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 แห่ง รวม 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.88 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน โดย
ศูนย์ฯ ผลักดันให้มีการออกเลขคดีในทุกตัวอย่าง และหาสาเหตุของผลท่ีไม่สอดคล้องซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการ
ตรวจยืนยันสารเสพติดต่อไป  
ค าส าคัญ: สารเสพติดในปัสสาวะ, ระบบการตรวจยืนยัน, ความเป็นกลาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 3 (RMSC 3) Nakhon Sawan had developed urine drug 

confirmation testing process under Narcotics Addict Act, 2002 from March to December 2020. In order to 
work in the same direction, RMSC 3 Nakhon Sawan was cooperated with local agencies, police officers, 
hospital staffs in Health Region 3 to create the process including integrity checking and labelling the case 
number for every urine sample. If the letter of consent were not submitted, containers should be labeled 
with hospital authority’s signature, thus, only positive screening test cases were further confirmed. As a 
result, 3,885 urine samples from 67 police stations were performed, it was found that 89 samples from 22 
police stations did not have case number (32.84%) and 3 samples from 51 samples of hospitals 
performed screening test did not match the confirmation test (5.88%). RMSC 3 Nakhon Sawan will 
promote labelling the case number in every legal case to encourage creating fairness to all parties and 
reduce the budget of conducting confirmation tests.  
Keywords: Narcotic drugs in urine, detection system, impartiality and confirmation, RMSC3 Nakhon Sawan 

*Corresponding author: chotika.s@dmsc.mail.go.th 

P3-11 ความเป็นกลางและระบบการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

โชติกา อุ่นใจ ทิพยาภรณ์ วินิจสร ราเมศ กรณีย์ วชิราภรณ์ พุ่มเกตุ ธาราเขต วงศ์สอาด และคณะ
et al.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ นครสวรรค์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เริ่มการพัฒนากระบวนงานการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ

เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2545 ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2563 ภายใต้การ
สนับสนุนของผู้อ านวยการ โดยการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพท่ี 3 ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลภาครัฐผู้ตรวจยืนยันการคัดกรองเพื่อสื่อสารการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
ซึ่งศูนย์ ฯ จะรับตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ของรายละเอียดข้อมูล ในใบนาส่งตัวอย่างต้องมีเลขคดีก ากับหากไม่มีต้องแนบใบ
ยินยอมการตรวจจากเจ้าของปัสสาวะ ในใบรายงานผลการตรวจจากโรงพยาบาลต้องเป็นบวก ขวดบรรจุปัสสาวะต้องติดฉลาก
ช้ีบ่งชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลผู้ตรวจยืนยันการคัดกรอง ผลการด าเนินงานศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่างส่งตรวจ
จากสถานีตารวจ จานวน 67 แห่ง รวม 3 85 ตัวอย่าง พบว่าไม่มีข้อมูลเลขที่คดี จานวน 22 แห่ง รวม ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 32.84 มีจ านวนโรงพยาบาลที่ท าการตรวจยืนยันคัดกรอง 51 แห่ง พบว่ามีผลตรวจไม่สอดคล้องกับผลตรวจยืนยันของ
ห้องปฏิบัติการ จานวน 3 แห่ง รวม 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.88 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน โดย
ศูนย์ฯ ผลักดันให้มีการออกเลขคดีในทุกตัวอย่าง และหาสาเหตุของผลท่ีไม่สอดคล้องซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการ
ตรวจยืนยันสารเสพติดต่อไป
ค าส าคัญ สารเสพติดในปัสสาวะ, ระบบการตรวจยืนยัน, ความเป็นกลาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
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การศึกษาระดับเมทาบอไลท์ของยาไอโซไนแอซิด จากยีน ในเขตสุขภาพที่ 2
Study of Isoniazid metabolite from NAT-2 phenotype in Health Region 2 

ดุจดาว บุญยอด1
* มลลิกา รัตนเมือง1 พรทิพย์ ลัภนะกลุ2 

Dujdao Boonyod1*, Monlica Rattanamuang1, Porntip Luppanakul2 

1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 2ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, 

2
Regional Medical Sciences Center 1/1 Chaing Rai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันยาต้านวัณโรคประกอบด้วยยาหลายชนิดที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน เพื่อประสิทธิภาพใน

การรักษาโรคและป้องกันการดื้อยา อาการข้างเคียงที่ส าคัญของยาต้านวัณโรคคือการเกิดพิษต่อตับ ท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตับ
อักเสบ และบางรายอาจรุนแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเมตาบอไลท์ของยา isoniazid ใน
ผู้ป่วยวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 2 ในปี 2563 ตรวจวิเคราะห์จากยีน N-acetyltransferase 2 (NAT2) ด้วยวิธี Multiplex 
Haplotype-Specific PCR ซึ่งเป็นยีนที่ส าคัญต่อระดับยา isoniazid ในเลือดของผู้ป่วยวัณโรค ผลการศึกษาพบว่า จาก
ตัวอย่าง 197 ราย มีรูปแบบการย่อยช้ามากที่สุด 87 ราย (ร้อยละ 44.16) รองลงมาคือย่อยยาปานกลาง 78 ราย (ร้อยละ 
39.59) และน้อยที่สุดคือย่อยยาเร็ว 32 ราย (ร้อยละ 16.24) ในจ านวนนี้มี 48 รายที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลบ้านด่านลาน
หอย พบภาวะตับอักเสบ 11 ราย อัตราการตายลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยที่แพทย์สามารถน าผลไปใช้ในการปรับขนาดยาที่
เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ค าส าคัญ: NAT- 2, เมตาบอไลท,์ ไอโซไนแอซิด 

Abstract 
Presently, anti-tuberculosis (TB) drugs, preferably multi-drugs combination, are used effectively 

for long-term treatment and drug-resistant prevention. The most common side effect of anti-TB drugs is 
hepatotoxicity that causes hepatitis, however, in some severe cases, it may cause lethality. The aim of 
this study was to determine isoniazid metabolite in TB patients in Health Region 2 in 2020 by detecting  
N-acetyltransferase 2 (NAT-2) gene using Multiplex Haplotype-Specific PCR. This gene was specific for 
isoniazid blood levels detection in TB patients. As a result, a total 197 samples was most commonly 
shown the slow phenotype and intermediate phenotype in 87 samples (44.16%) and 78 samples (39.59), 
respectively. While rapid acetylator was less than other types in 32 samples (16.24%). Among the 48 
samples from Ban Dan Lan Hoi hospital, it was found that hepatitis occurred in 11 patients and the 
motality ratio was reduced (5.0%) It is useful for physicians to adjust appropriate dose for the efficiency of 
treatment and also improve quality of patients’ life. 
Keywords: NAT- 2, metabolite, isoniazid 
*Corresponding author: dujdao.b@dmsc.mail.go.th 
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Study of Isoniazid metabolite from NAT-2 phenotype in Health Region 2 

ดุจดาว บุญยอด มลลิกา รัตนเมือง พรทิพย์ ลัภนะกลุ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันยาต้านวัณโรคประกอบด้วยยาหลายชนิดที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน เพื่อประสิทธิภาพใน

การรักษาโรคและป้องกันการดื้อยา อาการข้างเคียงที่สาคัญของยาต้านวัณโรคคือการเกิดพิษต่อตับ ท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตับ
อักเสบ และบางรายอาจรุนแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเมตาบอไลท์ของยา ใน
ผู้ป่วยวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 2 ในปี ตรวจวิเคราะห์จากยีน 2 ( 2) ด้วยวิธี

ซึ่งเป็นยีนที่สาคัญต่อระดับยา ในเลือดของผู้ป่วยวัณโรค ผลการศึกษาพบว่า จาก
ตัวอย่าง 197 ราย มีรูปแบบการย่อยช้ามากที่สุด 87 ราย (ร้อยละ 44.16) รองลงมาคือย่อยยาปานกลาง 78 ราย (ร้อยละ 
39.59) และน้อยที่สุดคือย่อยยาเร็ว 32 ราย (ร้อยละ 16.24) ในจานวนนี้มี 48 รายที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลบ้านด่านลาน
หอย พบภาวะตับอักเสบ 11 ราย อัตราการตายลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยที่แพทย์สามารถน าผลไปใช้ในการปรับขนาดยาที่
เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค าส าคัญ 2 เมตาบอไลท์ ไอโซไนแอซิด
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การพัฒนาระบบสารสนเทศในการทดสอบความชํานาญในการตรวจเชื้อไวรัส 
Development of information system for SARS-CoV-2 proficiency testing 

ขันธ์ทิวา ชัยราช1* สิริพรรณ แสงอรุณ1 ดนตร์ ช่างสม1 รัตน์ระวี บญุเมือง1 ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์2 
Khanthiwa Chairad1*, Siriphan Saeng-aroon1, Don Changsom1, Ratravee Boonmueng1, Patravee Soisangwan2 

1สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1
National Institute of Health, 

2
Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences. 

บทคัดย่อ 
จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2563 ห้องปฏิบัติการเปิดบริการตรวจหาเช้ือไวรัสนี้มีจ านวน 200 ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ห้องปฏิบัติการในการทดสอบ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช านาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษานี้
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 โดยมีการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกข้ันตอน เช่น รับสมัครสมาชิก การรับวัตถุทดสอบ ผลการ
ทดสอบ และรายงานผลให้สมาชิก การเก็บข้อมูลมีการควบคุมด้วยภาษา HTML และ JavaScript พบว่าข้อมูลที่ได้จากสมาชิก
มี 2 ส่วน คือ การยืนยันการรับวัตถุทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ภาษา Python มี 274 ข้อมูลจาก 244 หน่วยงาน และ
ข้อมูลผลการทดสอบมีทั้งสิ้น 287 ข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงร้อยละ 55.7 และมีความผิดพลาดต่างๆ เช่น ข้อมูล
ซ้ าซ้อน (ร้อยละ 13.9) ไม่ใส่รหัสตัวอย่าง (ร้อยละ 10.8) รหัสตัวอย่างผิดพลาด (ร้อยละ 9.1) ไม่ใส่รหัสสมาชิก (ร้อยละ 6.3) 
รหัสสมาชิกผิด (ร้อยละ 4.2) โดยการจัดการข้อมูลใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 5 นาที สมาชิกทราบผลภายใน 2 วัน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องมาจากการออกแบบที่ดีในการเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ี
สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนางานทดสอบความช านาญอื่นๆ ท่ีมีข้อมูลจ านวนมาก 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, การทดสอบความช านาญ, SARS-CoV-2, Python 

Abstract 
Due to the emergence of novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

in Thailand, 200 laboratories have provided diagnostic services throughout the country since May 2020. To 
ensure that testing result is qualified for confirmation, all laboratories shall be required to participate the 
proficiency testing program hosted by Department of Medical Sciences. The purpose of this study was to 
develop the information system to facilitate the proficiency testing process including data required for 
participants registration, sample received confirmation, testing result submission, and reporting. All forms 
and data structure were designed by using HTML and JavaScript. Python played important roles in data 
analysis which took only 5 minutes to execute. The study was shown that 274 data sets accounting for 
244 laboratories/organizations registered and 287 results submission. There were the registers with 
complete data sets (55.7 %) and inadequate or erroneous data including multiple entries (13.9 %), 
incomplete sample ID (10.8 %), wrong formatting of sample ID (9.1 %), incomplete laboratory ID (6.3 %) 
and wrong formatting of laboratory ID (4.2 %). The results were delivered to participants within 2 days. 
Effectiveness of data storage design was imperative and this system was appropriated to apply to another 
field of laboratory proficiency testing that could handle with a large dataset. 
Keywords: Information system, proficiency testing, SARS-CoV-2, Python 
*Corresponding author: khanthiwa.c@dmsc.mail.go.th 

P3-13 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการทดสอบความชํานาญในการตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
Development of information system for SARS-CoV-2 proficiency testing 

ขันธ์ทิวา ชัยราช สิริพรรณ แสงอรุณ ดนตร์ ช่างสม รัตน์ระวี บญุเมือง ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
จากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัส 2 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ห้องปฏิบัติการเปิดบริการตรวจหาเช้ือไวรัสนี้มีจ านวน 200 ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ห้องปฏิบัติการในการทดสอบ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชานาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษานี้
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือไวรัส 2 โดยมีการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกข้ันตอน เช่น รับสมัครสมาชิก การรับวัตถุทดสอบ ผลการ
ทดสอบ และรายงานผลให้สมาชิก การเก็บข้อมูลมีการควบคุมด้วยภาษา และ พบว่าข้อมูลที่ได้จากสมาชิก
มี 2 ส่วน คือ การยืนยันการรับวัตถุทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ภาษา มี 274 ข้อมูลจาก 244 หน่วยงาน และ
ข้อมูลผลการทดสอบมีทั้งสิ้น 287 ข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงร้อยละ 55.7 และมีความผิดพลาดต่างๆ เช่น ข้อมูล
ซ้ าซ้อน (ร้อยละ 13.9) ไม่ใส่รหัสตัวอย่าง (ร้อยละ 10.8) รหัสตัวอย่างผิดพลาด (ร้อยละ 9.1) ไม่ใส่รหัสสมาชิก (ร้อยละ 6.3) 
รหัสสมาชิกผิด (ร้อยละ 4.2) โดยการจัดการข้อมูลใช้เวลาในการด าเนินการภายใน 5 นาที สมาชิกทราบผลภายใน 2 วัน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องมาจากการออกแบบที่ดีในการเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ี
สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนางานทดสอบความช านาญอื่นๆ ท่ีมีข้อมูลจ านวนมาก
คําสําคัญ ระบบสารสนเทศ การทดสอบความช านาญ
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สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ที่ใช้ปรุงอาหารในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 
Pesticide residues in fruits and vegetables used for cooking in hospitals in Health Region 9 

กนกวรรณ ศรีสมพงษ์* ศศิธร สุกรีฑา สาครรตัน์ มนโมรา 
Kanokwan Srisomphong*  Sasithorn Sukreeta  Sakornrat Monmora 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima, Department of Medical Sciences  

บทคัดย่อ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 9 ด าเนินการโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย เพื่อตรวจสอบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห์ 132 ชนิดสาร ด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Tandem Mass 
spectrometry (GC-MS/MS) โดยเปรียบเทียบกับค่าก าหนด Maximum Residue Limit (MRL) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 387 (พ.ศ.2560) เรื่องอาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง และตามข้อก าหนดของ Codex Alimentarius 
Commission (CAC) ผลการตรวจผักและผลไม้สดท่ีเก็บจากโรงพยาบาลและแหล่งผลิตคัดตัดแต่งผักและผลไม้ส่งโรงพยาบาล
ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ตัวอย่าง ได้แก่ ผักสด 20 ตัวอย่าง ผลไม้ 10 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ MRL 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
20) โดยมีการตรวจพบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างจ านวน 18 ชนิดสาร ในผักและผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟักเขียว พริก 
ส้ม ชมพู่ และองุ่น ชนิดสารตกค้างท่ีตรวจพบสูงสุด ได้แก่ Chlorpyrifos และ Carbendazim รองลงมาตรวจพบ 
Profenofos, Cypermethrin และ Ethion และยังพบสารห้ามใช้ Methamidophos ในตัวอย่างพริก จากข้อมูลผลการตรวจ
แสดงให้เห็นว่ายังมีการน าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในผักและผลไม้อยู่ ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความส าคัญ
และมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
ค าส าคัญ : สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช, โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย, เขตสุขภาพที่ 9 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhon Ratchasima and the hospitals in Health Region 9 have 

implemented of Food Safety Hospital Project. To examine the pesticide residues in fresh fruits and 
vegetables which were cooked for patients in hospital, 132 types of pesticide residues were determined 
by Gas Chromatography-Tandem Mass spectrometry (GC-MS/MS) comparing with the Maximum Residue 
Limit (MRL) according to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 387) B.E.2560 on food 
containing pesticide residues and Codex Alimentarius Commission (CAC). The total of 30 samples fresh 
fruits and vegetables were collected from hospitals and production places consisting of 20 fresh 
vegetables and 10 samples of fruit. The results showed that 6 samples (20%) did not pass the MRL criteria 
which 18 pesticide residues were detected in 5 types of fruit and vegetable (winter melon, chili, orange, 
apple and grape). The pesticide residues mostly found were Chlorpyrifos, Carbendazim following by 
Profenofos, Cypermethrin and Ethion. Moreover, Methamidophos was also detected in the chili. This data 
informed that pesticides were still used in fruits and vegetables. Therefore, the relevant departments 
should pay more attention and examine the quality of raw materials regularly following the food safety 
hospital guidelines of Ministry of Public Health. 
Keywords: Pesticide residues, food safety hospital, Health Region 9 
*Corresponding author: kanokwan.sr@dmsc.mail.go.th 

P3-14 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ที่ใช้ปรุงอาหารในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 
Pesticide residues in fruits and vegetables used for cooking in hospitals in Health Region 9

กนกวรรณ ศรีสมพงษ์ ศศิธร สุกรีฑา สาครรตัน์ มนโมรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี นครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี ดาเนินการโครงการโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย เพื่อตรวจสอบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
สาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตรวจวิเคราะห์ 132 ชนิดสาร ด้วยเทคนิค

โดยเปรียบเทียบกับค่าก าหนด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี (พ.ศ. ) เรื่องอาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง และตามข้อก าหนดของ

ผลการตรวจผักและผลไม้สดท่ีเก็บจากโรงพยาบาลและแหล่งผลิตคัดตัดแต่งผักและผลไม้ส่งโรงพยาบาล
ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ตัวอย่าง ได้แก่ ผักสด ตัวอย่าง ผลไม้ ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง (ร้อยละ 

โดยมีการตรวจพบสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างจ านวน ชนิดสาร ในผักและผลไม้ ชนิด ได้แก่ ฟักเขียว พริก 
ส้ม ชมพู่ และองุ่น ชนิดสารตกค้างท่ีตรวจพบสูงสุด ได้แก่ และ รองลงมาตรวจพบ

และ และยังพบสารห้ามใช้ ในตัวอย่างพริก จากข้อมูลผลการตรวจ
แสดงให้เห็นว่ายังมีการน าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในผักและผลไม้อยู่ ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความสาคัญ
และมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ค าส าคัญ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย, เขตสุขภาพที่ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2561-2563 
Herbal cosmetic products development in Health Region 2 during 2018-2020 

จุฬญาณี แก้วบัวรมย์* วิทิตา ไปบน 
Junyanee Kaewbuarom*, Witita Paibon 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ในปี 2561-2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกด าเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม

สมุนไพรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตที่มีศักยภาพการพัฒนาเริ่มจากปี 
2561 ผลิตภัณฑ์ 68 ตัวอย่างจากผู้ผลิต 21 ราย ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพ
เครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 และวิเคราะห์ด้านเคมี ค่าความเป็นกรด-ด่าง อ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบผ่านเกณฑ์ จ านวน 59 ตัวอย่าง (ร้อยละ 86.8) ปี 2562 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานในปี 
2561 โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักของสมุนไพรบัวบกและขมิ้นชัน จากผู้ผลิตจ านวน 2 ราย ท าการวิเคราะห์
เพิ่มเติมจากปี 2561ได้แก่ ตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญบ่งช้ีสมุนไพร, การปนเป้ือนโลหะหนัก, ประสิทธิภาพสารกันเสีย เพื่อให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ FDA Thai Herb พบผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเพียง 1 รายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยา จากนั้นใน
ปี 2563 ด าเนินการให้ค าแนะน าแก่ผู้ผลิตในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปนเป้ือนเช้ือและ น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาตรวจ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับในปี 2562 พบผ่านมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสอดคล้องตาม
เกณฑ์ FDA Thai Herb สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป 
ค าส าคัญ: เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร, การพัฒนา 

Abstract 
In 2018-2020, the quality of herbal cosmetic products in Health Region 2 was developed by the 

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. The objective was to develop the products’ quality and 
improve productivity potential of manufacturers. In 2018, 68 products from 21 manufacturers were 
analysed for their microbial contaminations and acid-base values according to the Notification of Ministry 
of Public Health (NO 1) B.E.2559 for cosmetics specifications and community products standards. It was 
shown that 59 samples (86.8%) conformed to the standards. In 2019, 2 products (2 manufacturers) 
conformed to the standards and its main ingredient composed of Centella asiatica and turmeric were 
selected. They were analysed as same as products in 2018 except that the main compositions of Centella 
asiatica and turmeric, heavy metals as well as preservative efficacy test were investigated corresponding 
to FDA Thai Herb standard. The results indicated that only turmeric product did not conform to the 
standard due to microbial contamination. Therefore, in 2020 the manufacturer of this product was 
suggested for their production process to solve this problem. Then, their turmeric product was re-
analysed. Finally, the results showed that this product met the standard criteria. The success of this 
model indicates that using the quality results for herbal cosmetic products development are useful to 
continuously improve the quality of the products and potential production of other manufacturers. 
Keywords: Herbal cosmetic products, development,  
*Corresponding author: junyanee.k@dmsc.mail.go.th 

P3-15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี 2561-2563 
Herbal cosmetic products development in Health Region 2 during 2018-2020 

จุฬญาณี แก้วบัวรมย์* วิทิตา ไปบน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ในปี 2561 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกด าเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสม

สมุนไพรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตที่มีศักยภาพการพัฒนาเริ่มจากปี 
2561 ผลิตภัณฑ์ 68 ตัวอย่างจากผู้ผลิต 21 ราย ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพ
เครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ พ.ศ.2559 และวิเคราะห์ด้านเคมี ค่าความเป็นกรด ด่าง อ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบผ่านเกณฑ์ จ านวน 59 ตัวอย่าง (ร้อยละ 86.8) ปี 2562 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานในปี 
2561 โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักของสมุนไพรบัวบกและขมิ้นชัน จากผู้ผลิตจานวน 2 ราย ทาการวิเคราะห์
เพิ่มเติมจากปี 2561ได้แก่ ตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญบ่งช้ีสมุนไพร การปนเป้ือนโลหะหนัก ประสิทธิภาพสารกันเสีย เพื่อให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ พบผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเพียง 1 รายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยา จากนั้นใน
ปี 2563 ดาเนินการให้คาแนะน าแก่ผู้ผลิตในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปนเป้ือนเช้ือและ นาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาตรวจ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับในปี 2562 พบผ่านมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสอดคล้องตาม
เกณฑ์ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
ค าส าคัญ เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร การพัฒนา

Centella asiatica
Centella

asiatica
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรจากผู้ประกอบการ จังหวัดตรัง ปี 
Development of Trang OTOP herbal cosmetics in 2018-2020 

ณัฐชา ด้วงรัก* คมกฤช ร ามะนะกจิจะ ญดา บญุเจริญ อรวรรณ หลงละเลิง ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และคณะ 

Natthacha Duangrak*, Khomkrit Rammanakitja, Yada Booncharoen, Orawan Longlaleung, Thongchat Subjomthong, et al. 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ดังนั้น

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงได้น าสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทเครื่องส าอางผสมสมุนไพรของจังหวัดตรัง ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงประสานงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี ลงส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการ เก็บข้อมูล ประเมินกระบวนการ
ผลิต เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา และสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ปี 2561-2563 ผลิตภัณฑ์ได้รบัการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยได้ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ โลหะหนัก อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพเครื่องส าอางตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2559 และคุณภาพด้านเคมี ได้ตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญของสมุนไพร อ้างอิงตามเกณฑ์ FDA THAI HERB 
จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ จ านวน 4 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกผลิตภัณฑ์ไมม่ีการปนเปื้อนเช้ือจุลนิทรีย์ และ
โลหะหนัก จากผลพบว่าการตรวจเอกลักษณ์ของสารส าคัญของสมุนไพรตามที่ระบุในฉลาก มีเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น แสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย แต่ยังด้อยคุณภาพ จึงควรมีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: เครื่องส าอางผสมสมุนไพร, ผู้ประกอบการ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Abstract 
Herbal cosmetics get the attention of customers for favour of natural or plant extracts. 

According to the customers’ trend, community enterprise developed their products to serve the demand 
of consumers using local resources. To improve the quality of OTOP herbal cosmetics, the Regional 
Medical Sciences Center 12/1 Trang in collaboration with the network partners visited the entrepreneur in 
Trang province to observe and evaluate manufacturing process and products quality and support 
knowledge during 2018 - 2020. It was found that 9 herbal cosmetic products from 4 manufacturers were 
developed and conformed to the criteria of the quality standards of cosmetics according to the the 
Notification of Ministry of Public Health (2016). Only 1 product was identified and complied with the FDA 
Thai Herb, while the microbial and heavy metals contaminations of all products passed the criteria. Thus, 
to protect consumers, their quality should be monitored continuosly although all of them were save. 
Keywords: Herbal cosmetics, OTOP (One Tambon One Product), product development 
*Corresponding author: natthacha.d@dmsc.mail.go.th 

P3-16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรจากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตรัง ปี 2561-2563 
Development of Trang OTOP herbal cosmetics in 2018-2020 

ณัฐชา ด้วงรัก คมกฤช ร ามะนะกจิจะ ญดา บญุเจริญ อรวรรณ หลงละเลิง ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และคณะ
et al.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
เครื่องสาอางผสมสมุนไพร ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ดังนั้น

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงได้น าสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทเครื่องสาอางผสมสมุนไพรของจังหวัดตรัง ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงประสานงานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี ลงส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการ เก็บข้อมูล ประเมินกระบวนการ
ผลิต เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา และสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ปี 2561 2563 ผลิตภัณฑ์ได้รบัการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยได้ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ โลหะหนัก อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพเครื่องส าอางตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2559 และคุณภาพด้านเคมี ได้ตรวจเอกลักษณ์สารสาคัญของสมุนไพร อ้างอิงตามเกณฑ์
จ านวน 9 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ จ านวน 4 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกผลิตภัณฑ์ไมม่ีการปนเปื้อนเช้ือจุลนิทรีย์ และ
โลหะหนัก จากผลพบว่าการตรวจเอกลักษณ์ของสารส าคัญของสมุนไพรตามที่ระบุในฉลาก มีเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น แสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย แต่ยังด้อยคุณภาพ จึงควรมีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค
ค าส าคัญ เครื่องส าอางผสมสมุนไพร ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 
The external quality assessment of primary health care unit in Health Region 8 

วิภาภรณ์ วิชน* บุญนิภา สงคราม ภัทรพร เชยประทุม ชไมพร ใสสอน เกษร บุญยรักษ์โยธิน 
Wipaporn Wichon*, Boonnipa Songkharm, Pattaraporn Chueypratoom, Chamaiporn Saison, Gaysorn Bunyarukyothin 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
แผนการทดสอบความช านาญเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ 

รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ จ าเป็นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เขตสุขภาพท่ี 8 วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจภาวะต้ังครรภ์ โปรตีนและน้ าตาลในปัสสาวะ เร่ิม
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2563 มีสมาชิกเข้าร่วมการประเมินคุณภาพ จ านวน 983, 349 และ 370 แห่ง โดยมี
สมาชิกรายงานผลกลับ จ านวน 838, 349 และ 367 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.25, 100 และ 99.16 พบรายงานผลการทดสอบ
ภาวะต้ังครรภ์ถูกต้อง ร้อยละ 98.63, 96.51 และ 96.33 ตามล าดับ การทดสอบโปรตีนถูกต้องร้อยละ 87.78, 80.58 และ 
80.28 ตามล าดับ และการทดสอบน้ าตาลถูกต้อง ร้อยละ 84.44, 80.23 และ 82.13 ตามล าดับ สมาชิกที่รายงานผลไม่
สอดคล้องอาจเกิดจากความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอ่านแถบสีสลับกัน การจุ่มแถบทดสอบไม่ถึงระดับที่ก าหนด 
เวลาในการอ่านผลไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของชุดตรวจ รวมถึงการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง การด าเนินงานที่ผ่านมาสมา ชิกมี
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 89.53 การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ ถือเป็นเคร่ืองมือ
บ่งช้ีทักษะความช านาญของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป 
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอก, หน่วยบริการปฐมภูม ิ

Abstract 
Proficiency testing program is a part of quality assurance system in all of clinical laboratories 

including Primary Health Care Unit (PCU) provided comprehensive and fundamental health care for 
people throughout the country. Laboratory service of PCU also needs quality and necessary to be 
standardized. For those reason, Regional Medical Sciences center 8 Udonthani conducted the External 
Quality Assessment (EQA) for PCUs in Health Region 8 to evaluate the proficiency testing of pregnancy, 
urine protein; urine glucose testings. In the fiscal years 2018-2020, there were 983, 349, and 370 PCUs 
applying for the program, repectively. However, only 838, 349 and 367 (85.25%, 100.0% and 99.16%) 
participants sent the results, repectively. The percentages of the accuracy of results in pregnancy tests 
were 98.63, 96.51 and 96.33; the urine protein tests were 87.78, 80.58, 80.28; while urine sugar tests were 
84.44, 80.23 and 82.13, respectively. The inconsistant results might occur from technical skills e.g., error in 
reading result from test strip, dipping test strip lower than requirement level, unfollowing the suitable 
time in test instructions and mistake in data recording. All of our operations, level of participants’s 
satisfaction was 89.58%. Paticipatin in EQA ia an important which can indicate the proficiency of 
laboratory testing skill and lead to improve the ability and potential of laboratory service in PCUs. 
Keywords: External quality assessment, primary health care unit 
*Corresponding author: wipaporn.w@dmsc.mail.go.th 

P3-17 การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 
The external quality assessment of primary health care unit in Health Region 8

วิภาภรณ์ วิชน บุญนิภา สงคราม ภัทรพร เชยประทุม ชไมพร ใสสอน เกษร บุญยรักษ์โยธิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
แผนการทดสอบความชานาญเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ

รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ จ าเป็นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
เขตสุขภาพท่ี วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจภาวะต้ังครรภ์ โปรตีนและน้ าตาลในปัสสาวะ เร่ิม
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมการประเมินคุณภาพ จานวน 349 และ 3 แห่ง โดยมี
สมาชิกรายงานผลกลับ จ านวน 349 และ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.25 100 และ 99.16 พบรายงานผลการทดสอบ
ภาวะต้ังครรภ์ถูกต้อง ร้อยละ 98.63 96.51 และ 96.33 ตามลาดับ การทดสอบโปรตีนถูกต้องร้อยละ 87.78 80.58 และ
80.28 ตามล าดับ และการทดสอบน้ าตาลถูกต้อง ร้อยละ 84.44 80.23 และ 82.13 ตามลาดับ สมาชิกที่รายงานผลไม่
สอดคล้องอาจเกิดจากความชานาญของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอ่านแถบสีสลับกัน การจุ่มแถบทดสอบไม่ถึงระดับที่ก าหนด
เวลาในการอ่านผลไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของชุดตรวจ รวมถึงการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง การด าเนินงานที่ผ่านมาสมา ชิกมี
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ คิดเป็นร้อยละ การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ ถือเป็นเคร่ืองมือ
บ่งช้ีทักษะความช านาญของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป
ค าส าคัญ การประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยบริการปฐมภูมิ



213

การประเมินคุณภาพตามข้อก าหนดด้านการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

Quality assessment of quality assurance requirements in medical laboratories accredited  
following the MOPH standards 

วรรณปรัชญ์ เรืองเดช* เรวดี สิริธญัญานนท์ ภัทรวรี์ สร้อยสังวาลย ์
Wannaprach Ruengdet*, Raevadee Siritunyanont, Patravee Soisangwan 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีข้อก าหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189: 2012  ได้มีการจัดท าและน ามาใช้เพื่อให้การรับรองส าหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์แบบสมัครใจ การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาย้อนหลังในด้านประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านการ
รับรองระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2564 จ านวน 43 แห่ง พบว่า มีห้องปฏิบัติการที่พบข้อบกพร่องและข้อสังเกต 
เรื่องการควบคุมคุณภาพภายใน ร้อยละ 79.07 และการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 67.44 พบร ายการ
ทดสอบที่ไม่มีตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในและไม่มีการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จึงไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 28 
รายการทดสอบ โดยที่พบมากที่สุด 3 รายการทดสอบแรก ได้แก่ 20 minutes whole blood clotting time (20WBCT), 
wet smear และ potassium hydroxide (KOH) preparation คิดเป็น ร้อยละ 46.51, 44.19 และ 44.19 ตามล าดับ ดังนั้น
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาให้บริการการทดสอบความช านาญ และจัดท าแนวทางการควบคุมคุณภาพภายในของ
รายการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถด าเนินการสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานกระทรวงสาธาณสุข การ
ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นการประกันคุณภาพว่าการ
รายงานผลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ  
ค าส าคัญ: มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข, การประกันคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย ์

Abstract 
Medical laboratory standards of Ministry of Public Health (MOPH), which adhering to the 

requirement of International Organization of Standardization (ISO) 15189: 2012, were recently developed 
and implemented for medical laboratories accreditation as voluntary in Thailand. This study was a 
retrospective study that analyzed the conditions and observations for ensuring quality requirements of 43 
medical laboratories accredited from October 2019 to January 2021. The study showed that the 
conditions and observations of the internal quality control requirements were found at 79.0%, while the 
conditions and observations of the external quality assessment requirement were found at 67.44%.  
Among 28 testing items, there was no internal quality control and external quality assessment. The most 
three testing items reported were 20 minutes whole blood clotting time (20WBCT) (46.51%), wet smear 
(44.19%) and potassium hydroxide (KOH) preparation (44.19%). Therefore, healthcare providers should 
provide the external quality assessment services and establish guidelines for the internal quality control 
of those tests. The medical laboratory accredited following the MOPH standards is assured that the report 
is accurate and reliable from a competent laboratory.  
Keywords: MOPH standards, medical laboratory quality assurance 
*Corresponding author: wannaprach.r@dmsc.mail.go.th 

P3-18 การประเมินคุณภาพตามข้อก าหนดด้านการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

วรรณปรัชญ์ เรืองเดช เรวดี สิริธญัญานนท์ ภัทรวรี์ สร้อยสังวาลย์

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขสาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีข้อกาหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้มีการจัดท าและน ามาใช้เพื่อให้การรับรองสาหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์แบบสมัครใจ การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาย้อนหลังในด้านประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีผ่านการ
รับรองระหว่างเดือนตุลาคม 2562 มกราคม 2564 จานวน 43 แห่ง พบว่า มีห้องปฏิบัติการที่พบข้อบกพร่องและข้อสังเกต 
เรื่องการควบคุมคุณภาพภายใน ร้อยละ 79.07 และการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 67.44 พบร ายการ
ทดสอบที่ไม่มีตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในและไม่มีการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จึงไม่ได้ด าเนินการ จานวน 28
รายการทดสอบ โดยที่พบมากที่สุด 3 รายการทดสอบแรก ได้แก่ 20

และ คิดเป็น ร้อยละ 46.51 44.19 และ 44.19 ตามล าดับ ดังนั้น
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาให้บริการการทดสอบความช านาญ และจัดทาแนวทางการควบคุมคุณภาพภายในของ
รายการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถด าเนินการสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานกระทรวงสาธาณสุข การ
ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นการประกันคุณภาพว่าการ
รายงานผลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ 
ค าส าคัญ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข การประกันคุณภาพหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์



214

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารริมบาทวิถี ในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต 
Microbiological quality of street food in Krabi, Phang nga and Phuket Provinces. 

อรทัย ตุ้ยเตยีม* ลลิตา บุตรวงศ์ อนุสรา รตันบุร ี
Orathai Tuitaem*, Lalita Butwong, Anussara Ratanaburee 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต, ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Nabon District Agricultural Extension office 

บทคัดย่อ 
อาหารริมบาทวิถี (Street food) เป็นอาหารที่ตั้งขายข้างถนน หน้าตึกแถว หรือในย่านการค้าชุมชน ถ้า

สุขลักษณะในการผลิตไม่ดีก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่าง
อาหารถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ ถนนคนเดินตะกั่วป่า หลาดลองแลจังหวัดพังงา และถนนคนเดินหลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2563 จ านวน 50 ตัวอย่าง 5 ชนิด แบ่งเป็น สลัด อาหารทะเล ซูชิ ย า และผลไม้สด ชนิดละ 
10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา ด้วยเทคนิคเพาะเช้ือ พบอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.0) 
เน่ืองจาก จุลินทรีย์ท้ังหมด 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 84.8) Escherichia coli 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.7) Bacillus cereus 11 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.3) Staphylococcus aureus 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) และ Salmonella spp. 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
3.0) พบเช้ือมากท่ีสุดในสลัด 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.3) อาหารทะเล 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24.2) ซู ชิ 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
21.2) ย า 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.2) และผลไม้สด 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) จากการศึกษาครั้งน้ี พบมีการปนเปื้อนเช้ือสูง 
เน่ืองจากเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ดังน้ันเพื่อความปลอดภัย ผู้ปรุงควรตระหนักด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและการปรุง 
รวมทั้งผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงใหม่ๆ จากร้านและผู้ปรุงมีสุขลักษณะที่ดี 
ค าส าคัญ: อาหารริมบาทวิถ,ี คุณภาพทางจุลชีววิทยา, จังหวัดกระบี,่ จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต 

Abstract 
Street food is sold on the streets, in front of buildings, or in community commercial area. If the 

production hygiene is not good enough, it will cause consumers’ sickness. For consumers protection, the 
surviellance were conducted by sampling food at Krabi walking street, Takuapa walking street and Lard 
Long Lae in Phang Nga province, and Lard Yai walking street in Phuket province between January - April 
2020. There were 50 samples of 5 types, divided into 10 samples of each: salads, seafood, sushi, yum, 
and fresh fruit to test microbiological quality using the culture technique. It was found that they did not 
meet the criteria for 33 samples (66.0%) which were total aerobic bacterial count for  28 samples (84.8%), 
Escherichia coli for 22 samples (66.7%), Bacillus cereus for 11 samples (33.3%), Staphylococcus aureus 
and Salmonella spp. for 1 sample per each (3.0%). The most bacterial contaminations were found in 10 
salad samples (30.3%), 8 seafood samples (24.2%), 7 sushi  samples (21.2%), 5 mixed spicy (Yum) samples 
(15.2%), and 1 fresh fruit sample (3.0%). Since these food were not cooked by heat, it may cause bacterail 
contamination easily. So cookers should be aware of personal hygiene and cooking properly. Besides, 
consumers should buy freshly prepared food cooked with good hygiene. 
Keywords: Street food, microbiological quality, Krabi, Phang Nga, Phuket 
*Corresponding author: orathai.t@dmsc.mail.go.th 
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อรทัย ตุ้ยเตยีม ลลิตา บุตรวงศ์ อนุสรา รตันบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน

บทคัดย่อ
อาหารริมบาทวิถี ( เป็นอาหารที่ตั้งขายข้างถนน หน้าตึกแถว หรือในย่านการค้าชุมชน ถ้า

สุขลักษณะในการผลิตไม่ดีก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่าง
อาหารถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ ถนนคนเดินตะกั่วป่า หลาดลองแลจังหวัดพังงา และถนนคนเดินหลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างเดือนมกราคม เมษายน 2563 จ านวน 50 ตัวอย่าง 5 ชนิด แบ่งเป็น สลัด อาหารทะเล ซูชิ ย า และผลไม้สด ชนิดละ 
10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา ด้วยเทคนิคเพาะเช้ือ พบอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.0)
เน่ืองจาก จุลินทรีย์ท้ังหมด 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 84.8) Escherichia coli 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.7) Bacillus cereus 11 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.3) Staphylococcus aureus 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) และ Salmonella spp. 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ
3.0) พบเช้ือมากท่ีสุดในสลัด 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.3) อาหารทะเล 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24.2) ซู ชิ 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ
21.2) ยา 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.2) และผลไม้สด 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.0) จากการศึกษาครั้งน้ี พบมีการปนเปื้อนเช้ือสูง
เน่ืองจากเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ดังน้ันเพื่อความปลอดภัย ผู้ปรุงควรตระหนักด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและการปรุง
รวมทั้งผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงใหม่ๆ จากร้านและผู้ปรุงมีสุขลักษณะที่ดี
ค าส าคัญ อาหารริมบาทวิถี คุณภาพทางจุลชีววิทยา จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต

Escherichia coli Bacillus cereus Staphylococcus aureus
Salmonella spp.



215

สถานการณ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรในเขตสุขภาพท่ี 7 
Situation of blood alcohol concentration of traffic-related accidents in the Regional Health 7 

ชลธิชา พุทธสอน* วาทิณี ดรบุญล้น วิชัย ปราสาททอง 
Chonticha Puttason*, Watinee Dornboonlon, Vichai Prasartthong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 7 Khonkaen, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
อุบัติเหตุทางจราจรเนื่องจากเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น ให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography 
รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีตัวอย่างของผู้ท่ี
ประสบอุบัติเหตุทางจราจรส่งมาจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจในจังหวัดท่ีตั้งอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 7 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
ในช่วง 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,612 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศชาย 3,093 ราย และเพศหญิง 519 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 85.63 และ 14.37 ตามล าดับ ผลการทดสอบพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 2,064 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.14 มีระดับแอลกอฮอล์เกินกฎหมายก าหนด (มากกว่า 50 mg% ) จ านวน 1,804 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.40 ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดมากท่ีสุดในช่วง 101-200 mg% คิดเป็นร้อยละ 40.08 ช่วงอายุผู้ท่ีเมาแล้วขับมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 21- 30

ปี คิดเป็นร้อยละ 27.45 ผู้ท่ีเมาแล้วขับส่วนมากเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 59.89 ดังนั้นเพ่ือลดการสูญเสียท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรรณรงค์การไม่ขับขี่ รถขณะมึนเมาและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดท้ังป ี
ค าส าคัญ: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด, อุบัติเหตุทางจราจร, เขตสุขภาพที่ 7 

Abstract 
In Thailand, drunk-driving has become a major cause of traffic accidents. The Regional Medical 

Sciences Center 7 Khon Kaen is responsible and provides the blood-alcohol analysis service in the 
Regional Health 7, including Khon Kaen, Roi-et, Mahasarakham and Kalasin provinces. A study of alcohol-
related accidents was carried out in 3,612 suspected blood samples collected from the patients injured in 
road accidents including 3,093 male (85.63%) and 519 female (14.37%) and sent by hospitals, police 
stations during January 1, 2016 to December 31, 2020. All samples were analyzed for blood alcohol 
concentration (BAC) using headspace-gas chromatography (HS-GC). The study revealed that 1,804 samples 
(87.40%) determined as alcohol-related accidents were recorded with the BAC more than 50 mg% which 
exceeded the legal limit. It was found that 40.08% of those had the highest alcohol level between 101-
200 mg%. Most cases were found at the aged of 21-30 years. About 27.45% of these drunk-driving cases 
were motorbike riders. This study indicated that drunk-driving was a major cause of road traffic accidents 
in Thailand, which caused the loss of people’ lives and economics. Therefore, the cooperation from 
multiple sectors such as health professionals, police, education and transportation to encourage public 
awareness as well as to enforce the laws is required to decrease alcohol-related accidents. 
Keywords: Blood alcohol concentration, traffic-related accidents, Regional Health 7 
*Corresponding author: chonticha.p@dmsc.mail.go.th 

P3-20 สถานการณ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรในเขตสุขภาพท่ี 7 
Situation of blood alcohol concentration of traffic-related accidents in the Regional Health 7

ชลธิชา พุทธสอน* วาทิณี ดรบุญล้น วิชัย ปราสาททอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
อุบัติเหตุทางจราจรเนื่องจากเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น ให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยวิธี
รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีตัวอย่างของผู้ท่ี
ประสบอุบัติเหตุทางจราจรส่งมาจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจในจังหวัดท่ีตั้งอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 7 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ในช่วง 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2563 จานวน 3 612 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศชาย 3 093 ราย และเพศหญิง 519 ราย
คิดเป็นร้อยละ 85.63 และ 14.37 ตามล าดับ ผลการทดสอบพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 2 064 ราย คิดเป็นร้อยละ
57.14 มีระดับแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกาหนด (มากกว่า 50 จานวน 1 804 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.40 ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดมากท่ีสุดในช่วง 101 200 คิดเป็นร้อยละ 40.08 ช่วงอายุผู้ท่ีเมาแล้วขับมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 21
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.45 ผู้ท่ีเมาแล้วขับส่วนมากเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 59.89 ดังนั้นเพ่ือลดการสูญเสียท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรรณรงค์การไม่ขับขี่ รถขณะมึนเมาและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดท้ังปี
ค าส าคัญ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด อุบัติเหตุทางจราจร เขตสุขภาพที่ 
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สถานการณ์การปนเป้ือนไนเตรทในน้้าดิบและน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทในพื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต  
ระหว่างปี 2559-2563 

Situation of nitrate contamination in raw water and drinking water in sealed container in Phang Nga 
and Phuket during 2016-2020 

รัตติยา เกตุแก้ว* สุจติร สาขะจร 
Rattiya ketkaew*, Sujit  Sakhajorn 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การปนเปื้อนไนเตรตในแหล่งน ้าดบิส่วนใหญม่าจากปุ๋ยท่ีใช้ในการผลิตทางการเกษตร หากบริโภคน ้าท่ีปนเปื้อนไนเตรต

ในปริมาณท่ีมากจะมีผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเด็กเล็ก การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ
ปนเปื้อนไนเตรทในแหล่งน ้าดิบ ของพื นท่ีจังหวัด พังงา และภูเก็ต ท่ีส่งผลใหน้ ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีการปนเปื้อน
ปริมาณไนเตรทสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภคฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 พ.ศ.2524 โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนไนเตรทโดยค้านวณในรูปไนโตรเจน 
ในน ้าดิบและน ้าบริโภค ท่ีมีปริมาณสูงกว่า 4.0 มก./ล. ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟ ระหว่างปี 2559–2563 ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในช่วงปี 2559-2561 แหล่งน ้าดิบมีการปนเป้ือน จ้านวน 5 4 และ 3 แหล่งตามล้าดับ และพบเพิ่มมากขึ น
ในช่วงปี 2562 ถึง 2563 จ้านวน 13 และ 8 แหล่งตามล้าดับ ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ช่วง
ปี 2559-2561 มีการปนเปื้อนเพียง 2 แหล่ง แต่พบแหล่งและปริมาณการปนเปื้อนไนเตรทเพิ่มสูงขึ นอย่างชัดเจนในปี 2562 
ถึง 2563 จ้านวน 4 และ 9 แหล่งตามล้าดับ  ซ่ึงบางตัวอย่างมีปริมาณสูงถึง 15.4 มก./ล. และพบว่าเป็นแหล่งน ้าแหล่งเดิมอีก
ด้วย จากผลการวิจัยในครั งนี คาดว่า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐท่ีก้ากับดูแลทางด้านสาธารณสุข สามารถน้าข้อมูลการ
ปนเปื้อน ปี 2562-2563 นี  ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณการปนเปื้อนไนเตรทในแหล่งน ้าดิบและน ้า
บริโภคต่อไป 
ค้าส้าคัญ: ไนเตรท, น ้าดิบ, น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท, พังงา, ภูเก็ต 

Abstract 
Nitrate contamination in raw water sources mostly occurs from fertilizers used in agricultural 

processes. Consuming the excess nitrate-contaminated water may affect the people’s health, especially 
the nursling children. The objective of this study was to reflect the problem of nitrate contamination in 
raw water sources, resulting in the lack of clean raw water sources to produce drinking water in the area 
of Phang Nga and Phuket. Furthermore, drinking water in a sealed container was also found contaminated 
nitrate content higher than the drinking water standard criteria announced by the Ministry of Public Health 
(NO.61) B.E.2524. Therefore, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket collected data and analysis 
results of nitrate as nitrogen that higher than 4.0 mg/l in raw water and drinking water in Phang Nga and 
Phuket provinces in 2016 – 2020 which were analyzed by ion chromatography technique. The results 
showed that during the years 2016-2018, the raw water sources were contaminated in 5, 4, and 3 sources, 
respectively. It was found that the number increased from 2019 to 2020, 13 and 8 sources, respectively. 
While the analysis of drinking water in the years 2016-2018 was showed that only 2 sources of nitrate 
contamination significantly increased in 2019 and 2020: 4 and 9 sources, respectively. Morever, the nitrate 
content in some samples was reached at 15.4 mg/l and also derived from the same reservoir. As a result, 
it will be useful for entrepreneurs, governments and private agencies correlated to public health to apply 
the data collected in 2019-2020 to monitor and surveil the nitrate contamination in raw water and 
drinking water. 
Keywords: Nitrate, raw water, drinking water in sealed container, Phang Nga, Phuket 
*Corresponding author: rattiya.k@dmsc.mail.go.th 

P3-21 สถานการณ์การปนเป้ือนไนเตรทในน้้าดิบและน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทในพื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต 
ระหว่างปี 2559-2563 

รัตติยา เกตุแก้ว สุจติร สาขะจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนไนเตรตในแหล่งน ้าดบิส่วนใหญม่าจากปุ๋ยท่ีใช้ในการผลิตทางการเกษตร หากบริโภคน ้าท่ีปนเปื้อนไนเตรต

ในปริมาณท่ีมากจะมีผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเด็กเล็ก การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ
ปนเปื้อนไนเตรทในแหล่งน ้าดิบ ของพื นท่ีจังหวัด พังงา และภูเก็ต ท่ีส่งผลใหน้ ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีการปนเปื้อน
ปริมาณไนเตรทสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี พ.ศ. โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนไนเตรทโดยค้านวณในรูปไนโตรเจน
ในน ้าดิบและน ้าบริโภค ท่ีมีปริมาณสูงกว่า 4.0 มก./ล. ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟ ระหว่างปี 2559 2563 ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในช่วงปี 2559 2561 แหล่งน้าดิบมีการปนเป้ือน จ้านวน 5 4 และ 3 แหล่งตามล้าดับ และพบเพิ่มมากขึ น
ในช่วงปี 2562 ถึง 2563 จ้านวน 13 และ 8 แหล่งตามล้าดับ ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ช่วง
ปี 2559 2561 มีการปนเปื้อนเพียง 2 แหล่ง แต่พบแหล่งและปริมาณการปนเปื้อนไนเตรทเพิ่มสูงขึ นอย่างชัดเจนในปี 2562
ถึง 2563 จ้านวน 4 และ 9 แหล่งตามล้าดับ ซ่ึงบางตัวอย่างมีปริมาณสูงถึง 15.4 มก./ล. และพบว่าเป็นแหล่งน ้าแหล่งเดิมอีก
ด้วย จากผลการวิจัยในครั งนี คาดว่า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐท่ีก้ากับดูแลทางด้านสาธารณสุข สามารถน้าข้อมูลการ
ปนเปื้อน ปี 2562 2563 นี ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณการปนเปื้อนไนเตรทในแหล่งน ้าดิบและน ้า
บริโภคต่อไป
ค้าส้าคัญ ไนเตรท น ้าดิบ น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท พังงา ภูเก็ต
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สถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในสี่คูณร้อยของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
The drug abuse in “4x100 cocktail” in the upper south of Thailand in fiscal year 2018-2020 

จิรพงษ์ อติชาต* พงษ์ธร ทองบุญ กาญจนา ศรไีทย สุฟเฟียน ปะดอเล็ง 
Jirapong Atichad*, Pongtorn Thongboon, Kanchana Srithai, Sufian Padoleng 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยจาก

พ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ท่ีผ่านมาได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์พบสารส าคัญ เช่น Mitragynine, Diphenhydramine, 
Chlorpheniramine และ Dextromethorphan ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดมาตรการจัดการการใช้ยา
ในทางที่ผิด ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในทางที่ผิดโดยน าไปผสมในสี่คูณร้อยอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจพิสูจน์ของกลางสี่คูณร้อยย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 และใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูปแบบจ านวนและร้อยละ พบว่าตัวอย่างสี่คูณร้อยทั้งหมด 3,055 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของ Diphenhydramine 
2,259 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.9) Chlorpheniramine 707 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.1) และ Diphenhydramine ร่วมกับ 
Chlorpheniramine 89 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9) แต่ไม่พบการผสม Dextromethorphan และยังพบแนวโน้มของการผสม 
Chlorpheniramine ทีล่ดลงในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 28.8 เป็น 24.9 และ 14.5 ตามล าดับ ซึ่งความส าเร็จนี้อาจ
เกิดจากการน าผลการเฝ้าระวังจากห้องปฏิบัติการไปสู่การรับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหาด้านยาและยาเสพติด  ร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย 
ค าส าคัญ: สี่คูณร้อย, ยาแก้แพ,้ ยาแก้ไอ, ยาเสพติด, การใช้ยาในทางท่ีผิด 

Abstract 
The drug laboratory of the Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani was performed the 

analysis of narcotics samples, especially “4x100 Cocktail”, from the 7 upper Southern provinces of 
Thailand. In the past, there were continuous reports of active substances such as Mitragynine, 
Diphenhydramine, Chlorpheniramine, and Dextromethorphan to the relevant departments, causing 
regulations to manage drug abuse. To know the ongoing situation of abuse anti-histamines cough syrup to 
mix in “4x100 cocktail”, the data was collected during the fiscal years 2018 to 2020, using descriptive 
statistics in the forms of numbers and percentages. All of the 3,055 samples were found to contain 
Diphenhydramine for 2,259 samples (73.9%), Chlorpheniramine for 707 samples (23.1%), and 
Diphenhydramine plus Chlorpheniramine for 89 samples (2.9%), but Dextromethorphan was not detected. 
It was also found the downward trend of the Chlorpheniramine mixing was continued to decline from 
28.8 percent to 24.9 percent and  14.5 percent, respectively. It may be implied the success for using the 
results of the surveillance from the laboratory to perceive issues and solve the drug and narcotic 
problems, cooperating with the networks in the area. 
Keywords: 4x100 Cocktail, antihistamine, cough syrup, narcotics, drug abuse 
*Corresponding author: jirapong.a@dmsc.mail.go.th 
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The drug abuse in “4x100 cocktail” in the upper south of Thailand in fiscal year 2018-2020

จิรพงษ์ อติชาต พงษ์ธร ทองบุญ กาญจนา ศรไีทย สุฟเฟียน ปะดอเล็ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยจาก

พ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ท่ีผ่านมาได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์พบสารสาคัญ เช่น
และ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดมาตรการจัดการการใช้ยา

ในทางที่ผิด ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในทางที่ผิดโดยนาไปผสมในสี่คูณร้อยอย่างต่อเนื่อง
จึงได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจพิสูจน์ของกลางสี่คูณร้อยย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 และใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูปแบบจ านวนและร้อยละ พบว่าตัวอย่างสี่คูณร้อยทั้งหมด 3 055 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของ
2 259 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.9) 707 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.1) และ ร่วมกับ 

89 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.9) แต่ไม่พบการผสม และยังพบแนวโน้มของการผสม
ทีล่ดลงในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 28.8 เป็น 24.9 และ 14.5 ตามล าดับ ซึ่งความส าเร็จนี้อาจ

เกิดจากการนาผลการเฝ้าระวังจากห้องปฏิบัติการไปสู่การรับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหาด้านยาและยาเสพติด ร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย
ค าส าคัญ สี่คูณร้อย ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยาเสพติด การใช้ยาในทางท่ีผิด



218

สถานการณ์ยาเสพติดในปัสสาวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
The narcotic drugs situation in urine in the upper Northeastern region of Thailand during 2018-2020 

ชุลีพร จันทรเสนา* มณีวรรณ ผุยเดชา วรัญญู นาเชียงใต ้
Chuleeporn Jantarasena*, Maneewan Phuidecha, Warunyu Nachiangtai 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงท าการศึกษา

สถานการณ์ยาเสพติดในปัสสาวะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย 
หนองบัวล าภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะจากตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจเพื่อยืนยันตามกฎหมาย โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาล เรือนจ า และหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561-2563 จ านวน 5,011, 5,764 และ 9,092 ตัวอย่าง ตามล าดับ ตรวจพบสารเสพติดจ านวน 4,638, 5,116 และ 
8,539 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 92.6, 88.8 และ 93.9 ตามล าดับ โดยตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนมากที่สุด จ านวน 4,108, 
4,543 และ 7,571 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.0, 78.8 และ 83.3 ตามล าดับ ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนร่วมกับแคนนาบิ
นอยด์ จ านวน 393, 449  และ 829  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.8, 7.8 และ 9.1 ตามล าดับ และตรวจพบแคนนาบินอยด์ 
จ านวน 137, 122 และ 139 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.7, 2.1 และ 1.5 ตามล าดับ ข้อมูลจากการศึกษานี้ สะท้อนถึง
สถานการณ์การใช้สารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเมื่อเปรียบเทียบจ านวนตัวอย่างท้ังสามปี พบมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้ 
ค าส าคัญ: สถานการณ์ยาเสพติด, ปัสสาวะ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

Abstract 
Narcotics drugs are a serious problem in Thailand. Thus, the Regional Medical Sciences Center 8, 

Udonthani aimed to study the situation of illicit substances abuse in the upper northeastern of Thailand 
including Udon Thani, Nong Khai, Loei, Nong Bua Lam Phu, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, and Bueng 
Kan provinces using data analysis of urine samples from confirmed tests during 2018-2020. The suspected 
samples received from the Royal Thai Police, hospitals, prisons and private agencies were 5,011, 5,764 
and 9,092 for each year and narcotic substances were found in 4,638, 5,116, and 8,539 samples 
accounting for 92.6, 88.8, and 93.9%, respectively. Methamphetamine was mostly detected in 4,108, 4,543 
and 7,571 samples, calculated as 82%, 78.8% and 83.3%, respectively. Methamphetamine combined with 
cannabinoids were also identified in 393, 449 and 829 samples, calculated as 7.8, 7.8 and 9.1%, 
respectively. Moreover, cannabinoids was found in 137, 122 and 139 samples, calculated as 2.7, 2.1, and 
1.5%, respectively. From a result, the trend was increasing consecutively in the past three years, therefore 
it indicated that illicit drugs abuse was still the important problem in the upper Northeastern region of 
Thailand. This information will be useful for law enforcement agencies to make a drug-solving plan in 
Thailand. 
Keywords: Narcotics drugs situation, urine, upper Northeastern 
*Corresponding author: chuleeporn.j@dmsc.mail.go.th 
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ชุลีพร จันทรเสนา* มณีวรรณ ผุยเดชา วรัญญู นาเชียงใต้
Chuleeporn Jantarasena*, Maneewan Phuidecha, Warunyu Nachiangtai

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงท าการศึกษา

สถานการณ์ยาเสพติดในปัสสาวะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวล าภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะจากตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจเพื่อยืนยันตามกฎหมาย โดยส านักงานตารวจแห่งชาติ โรงพยาบาล เรือนจ า และหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561 2563 จานวน 5,011, 5,764 และ 9,092 ตัวอย่าง ตามลาดับ ตรวจพบสารเสพติดจานวน 4,638 5,116 และ
8,539 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 92.6 88.8 และ 93.9 ตามลาดับ โดยตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนมากที่สุด จานวน 4,108
4,543 และ ,571 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.0 78.8 และ 83.3 ตามลาดับ ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนร่วมกับแคนนาบิ
นอยด์ จานวน 393, 449  และ 829  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.8 7.8 และ 9.1 ตามล าดับ และตรวจพบแคนนาบินอยด์
จานวน 137, 122 และ 139 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.7 2.1 และ 1.5 ตามลาดับ ข้อมูลจากการศึกษานี้ สะท้อนถึง
สถานการณ์การใช้สารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเมื่อเปรียบเทียบจ านวนตัวอย่างท้ังสามปี พบมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้
ค าส าคัญ สถานการณ์ยาเสพติด, ปัสสาวะ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Narcotics drugs are a serious problem in Thailand. Thus, the Regional Medical Sciences Center 8,
Udonthani aimed to study the situation of illicit substances abuse in the upper northeastern of Thailand
including Udon Thani, Nong Khai, Loei, Nong Bua Lam Phu, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, and Bueng
Kan provinces using data analysis of urine samples from confirmed tests during 2018-2020. The suspected
samples received from the Royal Thai Police, hospitals, prisons and private agencies were 5,011, 5,764
and 9,092 for each year and narcotic substances were found in 4,638, 5,116, and 8,539 samples
accounting for 92.6, 88.8, and 93.9%, respectively. Methamphetamine was mostly detected in 4,108 4,543
and 7,571 samples, calculated as 82% 78.8% and 83.3%, respectively. Methamphetamine combined with
cannabinoids were also identified in 393 449 and 829 samples, calculated as 7.8, 7.8 and 9.1%, 
respectively. Moreover, cannabinoids was found in 137, 122 and 139 samples, calculated as 2.7, 2.1, and
1.5%, respectively. From a result, the trend was increasing consecutively in the past three years, therefore 
it indicated that illicit drugs abuse was still the important problem in the upper Northeastern region of 
Thailand. This information will be useful for law enforcement agencies to make a drug-solving plan in 
Thailand.

Narcotics drugs situation, urine, upper Northeastern
chuleeporn.j@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์ทางการแพทย์ในเขตสุขภาพท่ี ส าหรับการแจ้งครอบครองตามกฎหมาย
Quality of medical X-ray machines in health region 3 for legal possession notice 

พิราม พานทอง* ธรรมรัตน์ อยู่สุข ชาคริต หน่อศิริ 
Phiram Panthong*, Tammarut Oousuk, Chakrit Norsiri 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Regional Medical Science Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ

สัน ติ  (ฉ บับ ท่ี  2 )  พ .ศ .  2562 เค ร่ื อง เอกซ เร ย์ จะ ต้องผ่ าน ทุกรายการทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้วิเคราะห์ผลการ
ตรวจเคร่ืองเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ในเขตสุขภาพท่ี 3 เพื่อผลักดันให้สถานพยาบาลเตรียมความพร้อมในการแจ้ง
ครอบครองเครื่องเอกซเรย์ให้ครบท้ังเขตสุขภาพท่ี 3 โดยท าการตรวจสอบท้ังหมด 404 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นเคร่ืองเอกซเรย์ 
265 เคร่ือง และห้องเอกซเรย์ 139 ห้อง พบเคร่ืองเอกซเรย์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 31 เคร่ือง และห้องเอกซเรย์ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของจ านวนทั้งหมด โดยมีตัวอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานจ านวน 2 ตัวอย่าง 
เป็นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม สาเหตุจากค่าความต่างศักย์หลอดเอกซเรย์ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานและไม่สามารถซ่อมได้ และพบว่ามีเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานได้จ านวน 30 เคร่ือง ซึ่งหาก
ด าเนินการแก้ไขแล้วจ านวนเคร่ืองเอกซเรย์ที่ผา่นเกณฑ์สามารถย่ืนเร่ืองขอจดแจง้ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.5 จากผลการส ารวจใน
คร้ังนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จะด าเนินการติดตามประสานงานกับสถานพยาบาลในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเคร่ืองเอกซเรย์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อด าเนินการจดแจ้งให้ครบถ้วนท้ังหมดต่อไป 
ค าส าคัญ: เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์, การจดแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์, การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

Abstract 
According to the Nuclear Energy for Peace ACT, 2019 by the Ministry of Public Health, all health 

care providers in Health Region 3 who request for medical X-ray machines possession shall pass the 
standard requirement of the Department of medical sciences. In the fiscal year 2020, Regional Medical 
Sciences Center 3 (RMSC3) Nakhon Sawan analyzed the testing data of medical X-ray machines to notify 
all health care providers for legal possession preparation. A total of 404 samples consisting of 265 X-ray 
machines and 139 X-ray rooms were examined. The results showed that 31 X-ray machines and 1 X-ray 
room did not pass the standard, representing as 7.9%. There were two dental X-ray machines from 31 
non conformed X-ray units degenrated because theirs kV accuracy was out of the range due to long 
lifetime usage. Meanwhile, the other 30 X-ray units could be adjusted to meet the standard requirement. 
Thus, If those medical X-ray machines were completely standardized, most of them could be registered 
for possession accounting for 99.5%. However, RMSC3 will monitor and coordinate with all health care 
providers to find solutions for complete possession registration. 
Keywords: Medical X-Ray machine, possession registration, quality standard  
*Corresponding author: piram3@hotmail.com 
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บทคัดย่อ
การแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ

สัน ติ  (ฉ บับ ท่ี 2 ) พ .ศ . 2562 เค ร่ื อง เอกซ เร ย์ จะ ต้องผ่ าน ทุกรายการทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้วิเคราะห์ผลการ
ตรวจเคร่ืองเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ในเขตสุขภาพท่ี 3 เพื่อผลักดันให้สถานพยาบาลเตรียมความพร้อมในการแจ้ง
ครอบครองเครื่องเอกซเรย์ให้ครบท้ังเขตสุขภาพท่ี โดยทาการตรวจสอบท้ังหมด 404 ตัวอย่าง จาแนกเป็นเคร่ืองเอกซเรย์
265 เคร่ือง และห้องเอกซเรย์ 139 ห้อง พบเคร่ืองเอกซเรย์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน จานวน 31 เคร่ือง และห้องเอกซเรย์ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของจ านวนทั้งหมด โดยมีตัวอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานจ านวน 2 ตัวอย่าง
เป็นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม สาเหตุจากค่าความต่างศักย์หลอดเอกซเรย์ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานและไม่สามารถซ่อมได้ และพบว่ามีเครื่องเอกซเรย์ท่ีสามารถแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานได้จ านวน 30 เคร่ือง ซึ่งหาก
ด าเนินการแก้ไขแล้วจ านวนเคร่ืองเอกซเรย์ที่ผา่นเกณฑ์สามารถย่ืนเร่ืองขอจดแจง้ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.5 จากผลการส ารวจใน
คร้ังนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จะด าเนินการติดตามประสานงานกับสถานพยาบาลในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเคร่ืองเอกซเรย์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อด าเนินการจดแจ้งให้ครบถ้วนท้ังหมดต่อไป
ค าส าคัญ เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ การจดแจ้งครอบครองเครื่องเอกซเรย์ การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
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คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี 2561-2563
Quality of dietary supplement products in 4 Upper Northern provinces of Thailand  

during 2018 – 2020 

ภัทรพงศ์ จิระด ำเกิง* ธัญลักษณ์ ตำอินทุ สุมนนำฏ จันทร์ย้อย ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์ 
Pattarapong Chiradamkoeng* Tanyaluck Tainthu  Sumonnat Chanyoi, Pinnaree Chinwattanawong  

ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรได้รับควำมนิยมในกำรบริโภค ดังนั้นเพื่อส ำรวจคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกผู้ผลิตใน 4 จังหวัดภำคเหนือตอนบน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548  
ในหัวข้อตรวจวิเครำะห์กำรปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ได้แก่ Clostridium spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
และ Salmonella spp. และกำรปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและสำรหนู โดยศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 
ได้ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง ระหว่ำงปี พ.ศ.2561 ถึง 2563 จ ำนวน 148 63 และ 85 ตัวอย่ำง ตำมล ำดับ พบว่ำมีคุณภำพไม่
ผ่ำนมำตรฐำนร้อยละ 8.1 11.1 และ 8.2 ตำมล ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2561 พบกำรปนเปื้อนของ E.coli, Clostridium spp. 
และตะกั่วในตัวอย่ำง ร้อยละ 6.1 1.4 และ 2.0 ตำมล ำดับ ปี พ.ศ. 2562 พบกำรปนเปื้อน E.coli, Clostridium spp., 
S.aureus และตะกั่ว ร้อยละ 4.8 4.8 1.6 และ 1.6 ตำมล ำดับ ส่วนปี พ.ศ. 2563 พบกำรปนเปื้อน E.coli, Clostridium 
spp., ตะกั่ว และสำรหนู ร้อยละ 4.7 3.5 2.4 และ 2.4 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลจะเห็นว่ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรบำงส่วนมีควำม
ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ผลิตควรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรมีคุณภำพตำมกฎหมำยก ำหนด 
และผู้บริโภคควรพิจำรณำรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น สถำนท่ีผลิต วันเดือนปีท่ีผลิตและวันหมดอำยุ รวมถึงหมำยเลขสำรบบ
อำหำร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีสะอำดปลอดภัยและลดควำมเสี่ยงจำกกำรเจ็บป่วยได้ 
ค าส าคญั : Clostridium spp., Escherichia coli, กระบวนกำรผลิต, ตะกัว่, ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

Abstract 
Nowadays, Dietary supplements are popular in consumption. This study aimed to survey the 

safety quality of dietary supplement produced from plants manufactured in 4 Upper Northern provinces 
of Thailand. According to the Ministry of Public Health Notification (No.293) B.E.2548, microbial 
contamination of Clostridium spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus and heavy 
metal contamination of lead and arsenic were examined. The results of samples analyzed by Regional 
Medical Sciences Center 1, Chiang Mai during 2018 to 2020 revealed that 8.1%, 11.1% and 8.2% of 148, 63 
and 85 tested samples failed to reach the standard requirements, respectively. The results showed that 
analyzed samples in 2018 were contaminated with E.coli, Clostridium spp. and lead at the rates of 6.1%, 
1.4% and 2.0%, respectively. In 2019, E. coli, Clostridium spp., S. aureus and lead were also found in 
samples at 4.8%, 4.8%, 1.6% and 1.6%, respectively. Moreover, the tested samples in 2020 were 
contaminated with E. coli, Clostridium spp., lead and arsenic at 4.7%, 3.5%, 2.4% and 2.4%, respectively. 
The results indicated that some dietary supplement products were unsafe. For consumer protection and 
reducing the risk of foodborne illness, manufacturers should control production processes to produce the 
products complying to the notification. Furthermore, consumers should consider the details of the 
product labels such as manufacturing location, manufacturing date, expiring date, and food and drug 
registration numbers. 
Keywords: Clostridium spp., Escherichia coli, dietary supplement products, lead, production processes  
*Corresponding author: pattarapong.c@dmsc.mail.go.th 
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Quality of dietary supplement products in 4 Upper Northern provinces of Thailand 

ภัทรพงศ์ จิระด ำเกิง ธัญลักษณ์ ตำอินทุ สุมนนำฏ จันทร์ย้อย ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์

ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ เชียงใหม่ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรได้รับควำมนิยมในกำรบริโภค ดังนั้นเพื่อส ำรวจคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกผู้ผลิตใน 4 จังหวัดภำคเหนือตอนบน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548
ในหัวข้อตรวจวิเครำะห์กำรปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ ได้แก่ Clostridium Escherichia coli Staphylococcus aureus
และ Salmonella และกำรปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและสำรหนู โดยศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ 
ได้ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง ระหว่ำงปี พ.ศ.2561 ถึง 2563 จำนวน 148 63 และ 85 ตัวอย่ำง ตำมลำดับ พบว่ำมีคุณภำพไม่
ผ่ำนมำตรฐำนร้อยละ 8.1 11.1 และ 8.2 ตำมลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2561 พบกำรปนเปื้อนของ E.coli Clostridium
และตะกั่วในตัวอย่ำง ร้อยละ 6.1 1.4 และ 2.0 ตำมลำดับ ปี พ.ศ. 2562 พบกำรปนเปื้อน E.coli Clostridium
S.aureus และตะกั่ว ร้อยละ 4.8 4.8 1.6 และ 1.6 ตำมลำดับ ส่วนปี พ.ศ. 2563 พบกำรปนเปื้อน E.coli Clostridium

ตะกั่ว และสำรหนู ร้อยละ 4.7 3.5 2.4 และ 2.4 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลจะเห็นว่ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรบำงส่วนมีควำม
ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ผลิตควรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรมีคุณภำพตำมกฎหมำยก ำหนด 
และผู้บริโภคควรพิจำรณำรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น สถำนท่ีผลิต วันเดือนปีท่ีผลิตและวันหมดอำยุ รวมถึงหมำยเลขสำรบบ
อำหำร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีสะอำดปลอดภัยและลดควำมเสี่ยงจำกกำรเจ็บป่วยได้
ค าส าคญั Clostridium Escherichia coli กระบวนกำรผลิต, ตะกัว่ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

Clostridium Escherichia coli Salmonella Staphylococcus aureus

E.coli Clostridium
E. coli Clostridium S. aureus

E. coli Clostridium 

Clostridium Escherichia coli



221

คุณภาพน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล ปีงบประมาณ 2561-2563
Quality of drinking water in sealed containers in  

Trang, Phatthalung, Satun in fiscal years 2018-2020 

ก่ิงแก้ว แซ่ตั้น* ทวี เพ็ชรรัตน์ 
Kingkaew Saetun*, Tawee Patrat 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรงั, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ส ารวจคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยรวบรวมผล

วิเคราะห์น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล ปีงบประมาณ 
2561-2563 รวม 383 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 และ(ฉบับที่ 
135) พ.ศ.2534 เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่า คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่านเกณฑ์ 71 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.54) โดยมีสาเหตุคือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.44) พบ 
คลอไรด์โดยค านวณเป็นคลอรีนและปริมาณสารทั้งหมดเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.41) พบไนเตรตโดยค านวณเป็น
ไนโตรเจนเกินเกณฑ์ 1 ตัวอยา่ง (ร้อยละ 1.41) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินเกณฑ์ 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 43.66) พบ
เชื้อ Escherichia coli  2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.82) พบเชื้อ Staphylococcus aureus  1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.41) นอกจากน้ี
มีตัวอย่างที่พบค่าความเป็นกรด-ด่างไม่อยู่ในเกณฑ์และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกิน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.04) ค่า
ความเป็นกรด-ด่างไม่อยู่ในเกณฑ์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินและพบ Escherichia coli 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.82) ดังนั้น
ข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 
ค้าส้าคัญ: น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, คุณภาพ 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang conducted the quality of drinking water in sealed 

containers surveillance by collecting the analysis results of drinking water in sealed containers samples in 
the responsible area including Trang, Phatthalung, Satun provinces in the fiscal years 2018-2020. A total of 
383 samples were analyzed following the Ministry of Public Health Standards (No.61) 1981 and (No.135) 
1991 on drinking water in sealed containers. It was found that the 71 samples (18.54%) of those did not 
meet the criteria. The 28 samples (39.44%) failed because pH value was not in the specified range. One 
sample which chloride, caluculated as chlorine and the total solid found exceeded the threshold (1.41%). 
Nitrate, calculated as nitrogen exceeded the threshold were found in 1 sample (1.41%). Coliforms bacteria 
exceeded the threshold were reported in 31 samples (43.66%). Escherichia coli in 2 sample (2.82%) and 
Staphylococcus aureus in 1 sample (1.41%) were also detected. Moreover, there were 5 samples (7.04%) 
which failed in both pH values and coliforms bacteria criteria. Two samples (2.82%) did not meet the 
standard since pH values, coliforms bacteria and Escherichia coli were not in the criteria. Therefore, this 
information will be useful for relevant departments to develop their consumer protection plan by 
continuously food safety surveillance.  
Keywords: Drinking water in sealed containers, quality 
*Corresponding author: kingkaew.s@dmsc.mail.go.th 
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ก่ิงแก้ว แซ่ตั้น* ทวี เพ็ชรรัตน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรงั, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ส ารวจคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยรวบรวมผล

วิเคราะห์น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล ปีงบประมาณ
2561 2563 รวม 383 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 และ ฉบับที่ 
135) พ.ศ.2534 เรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่า คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่านเกณฑ์ 71
ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.54) โดยมีสาเหตุคือ ค่าความเป็นกรด ด่าง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.44) พบ
คลอไรด์โดยค านวณเป็นคลอรีนและปริมาณสารทั้งหมดเกินเกณฑ์ ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.41) พบไนเตรตโดยคานวณเป็น
ไนโตรเจนเกินเกณฑ์ ตัวอยา่ง (ร้อยละ 1.41) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินเกณฑ์ 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 43.66) พบ
เชื้อ Escherichia coli ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.82) พบเชื้อ Staphylococcus aureus ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.41) นอกจากน้ี
มีตัวอย่างที่พบค่าความเป็นกรด ด่างไม่อยู่ในเกณฑ์และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกิน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.04 ค่า
ความเป็นกรด ด่างไม่อยู่ในเกณฑ์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินและพบ Escherichia coli ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.82) ดังนั้น
ข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างต่อเนื่อง
ค้าส้าคัญ น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท คุณภาพ

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

Escherichia coli
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การปนเปื้อนตะก่ัวและแคดเมียมของปูแสมดองเกลือในเขตสขุภาพที่ 11 
Lead and cadmium contamination of salted Sesarma mederi in Health Region 11 

ณัฐภูมิ เหนียดบุตร* เขมิกา เหมโลหะ กนกวรรณ เทพเลื่อน 
Nattapoom Niedbut*, Khemikar Hemloha, Kanokwan Thepluean 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนตะกั่วและแคดเมียม

ในตัวอย่างปูแสมดองเกลือในเขตสุขภาพท่ี 11 ซึ่งน าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐเมียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -

2563 และส่งตรวจวิเคราะห์โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
น าเข้า โดยตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนตะกั่ว 166 ตัวอย่าง และการปนเป้ือนแคดเมียม 156 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
มีการปนเป้ือนตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 414 (พ.ศ.2563) จ านวน 7 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 4.21) ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีส่งตรวจวิเคราะห์ในปี 2562 และ 2563 จ านวน 4 และ 3 ตัวอย่าง ตามล าดับ และทุก
ตัวอย่างมีการปนเป้ือนแคดเมียมไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปนเป้ือนของตะกั่ว
และแคดเมียมในปูแสมดองเกลือยังคงมีความเสีย่งซึ่งโลหะหนักดังกล่าวเป็นสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายสลายตัวได้ช้า
และสามารถแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ าได้ท าให้มีการสะสมในสัตว์ ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังการปนเป้ือน
โลหะหนักในปูแสมดองเกลือและผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ 
ค าส าคัญ: ปูแสมดองเกลือ, แคดเมียม, ตะกั่ว, การปนเปื้อน 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani (RMSC 11 Surat Thani) gathered lead and 

cadmium contamination analysis datas of salted Sesarma mederi in Health Region 11. All salted crabs 
were imported from the Republic of Myanmar in the fiscal years 2018-2020 and sent to RMSC 11 Surat 
Thani by Ranong Provincial Public Health Office for surveillance of imported food quality. 166 samples 
were analyzed for lead contamination and 156 samples for cadmium contamination. The 7 samples 
(4.21%) analyzed in the fiscal years 2019 and 2020 for 3 and 4 samples, respectively, were not 
complied with standard according to the Notification of Ministry of Public Health Notification (No.414) 
B.E.2563 due to lead contamination. Meanwhile, all samples were contaminated with cadmium less 
than 0.001mg/kg. However, lead and cadmium contamination in salted crab were still threatening 
because heavy metals were toxic substances which were harmful to the body. They decompose 
slowly and can spread in environments and accumulate in animals. Therefore, heavy metal 
contamination in salted crabs and imported food products should be continuously monitored for the 
safety of domestic consumers. 
Keywords: Salted Sesarma mederi, cadmium, lead, contamination 
*Corresponding author: nattapoom.n@dmsc.mail.go.th 
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ณัฐภูมิ เหนียดบุตร เขมิกา เหมโลหะ กนกวรรณ เทพเลื่อน
, 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนตะกั่วและแคดเมียม

ในตัวอย่างปูแสมดองเกลือในเขตสุขภาพท่ี 11 ซึ่งนาเข้าจากประเทศสาธารณรัฐเมียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2563 และส่งตรวจวิเคราะห์โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
น าเข้า โดยตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนตะกั่ว 166 ตัวอย่าง และการปนเป้ือนแคดเมียม 156 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
มีการปนเป้ือนตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 414 (พ.ศ.2563) จ านวน 7 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 4.21) ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีส่งตรวจวิเคราะห์ในปี 2562 และ 2563 จานวน 4 และ 3 ตัวอย่าง ตามลาดับ และทุก
ตัวอย่างมีการปนเป้ือนแคดเมียมไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปนเป้ือนของตะกั่ว
และแคดเมียมในปูแสมดองเกลือยังคงมีความเสีย่งซึ่งโลหะหนักดังกล่าวเป็นสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายสลายตัวได้ช้า
และสามารถแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ าได้ท าให้มีการสะสมในสัตว์ ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังการปนเป้ือน
โลหะหนักในปูแสมดองเกลือและผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ
ค าส าคัญ ปูแสมดองเกลือ แคดเมียม ตะกั่ว การปนเปื้อน

Sesarma mederi

Sesarma mederi
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สถานการณ์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะในพื้นท่ี 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 
Situation of Methamphetamine in urine in 6 provinces of the Upper Southern during2018-2020 

ปวีณา อนุกูล* ฉราวดี สมภักดี แฉล้ม ชนะคช 
Paweena Anukun*, Charawadee Sompakdee, Chalame Chanakoch 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนยังพบปัญหาการระบาดของยาบ้า โดยเห็นได้จากการตรวจพบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ยาบ้า ในปัสสาวะเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา โดยรับตัวอย่างปัสสาวะจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2563 ได้รับตัวอย่างจ านวน 1,512 2,970 และ 3,704 ตัวอย่าง ตามล าดับ รวมท้ังสิ้น 8,186 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ตรวจ
พบเมทแอมเฟตามีนทั้งหมด 7,402 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.4) โดยจ าแนกเป็นรายปีได้เป็น 1,244 2,729 และ3,429 ตัวอย่าง 
ตามล าดับ ซึ่งตัวอย่างท่ีตรวจพบจ าแนกเป็นของเพศชาย อายุ 13-66 ปี จ านวน 7,072 ตัวอย่าง (ร้อยละ 95.5) และเพศหญิง 
อายุ 13-50 ปี จ านวน 330 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.4) จังหวัดที่ส่งตัวอย่างมากที่สุดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองลงมาคือจังหวัด
ระนอง ช่วงอายุที่พบตัวอย่างให้ผลบวกมากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี และมาจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างมาก
ที่สุด จากการศึกษาพบว่ายาบ้าได้แพร่ระบาดไปถึงกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนท างานจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ
ยาบ้าในพ้ืนท่ีโดยการจัดท าโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบชนิดของสารเสพติดในปัสสาวะในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องทุกป ี
ค าส าคัญ: เมทแอมเฟตามีน, GC-MS, ภาคใต้ตอนบน 

Abstract 
The dissemination of methamphetamine in upper southern of Thailand is still found, as shown 

in continuing drug urine reports. Regional Medical Sciences Center 11 Suratthani had monitored the 
situation of metamphetamines in urine in the responsible area including Chumphon, Ranong, Surat Thani, 
Nakhon Si Thammarat, Krabi and Phang Nga. A total of 8,186 urine samples sent by various authorized 
agencies were analyzed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) during the fiscal years 2018-

2020 accounting for 1,512, 2,970 and 3,704 samples respectively. Methamphetamine were detected in the 
total of 7,402 samples (90.42%) which could be devided by year as 1,244, 2,729 and 3,429 samples, 
respectively. The positive samples were classified as subjects from male aged 13-66 year for 7,072 
samples (95.5%) and from female aged 13-50 year for 330 samples (4.4%). Most of samples were 
collected from Surat Thani, followed by Ranong. Most of samples were collected from subjects at age of 
21-30 years and were occupied as labourer. Studies showed that methamphetamine had widely 
distributed among youth and working people. This is serious problem that all associated public and 
private organizations need to cooperate in preventing and solving the problem. In order to control the 
methamphetamine situation in the area, rugular surveillance program and drug urine identification in the 
area should be conducted annually. 
Keywords: Methamphetamine, GC-MS, the upper Southern 
*Corresponding author: paweena.a@dmsc.mail.go.th 
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ปวีณา อนุกูล ฉราวดี สมภักดี แฉล้ม ชนะคช

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนยังพบปัญหาการระบาดของยาบ้า โดยเห็นได้จากการตรวจพบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ยาบ้า ในปัสสาวะเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา โดยรับตัวอย่างปัสสาวะจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2563 ได้รับตัวอย่างจ านวน 1 512 2 970 และ 3 704 ตัวอย่าง ตามลาดับ รวมท้ังสิ้น 186 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ตรวจ
พบเมทแอมเฟตามีนทั้งหมด 7 402 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.4 โดยจ าแนกเป็นรายปีได้เป็น 1 244 2 729 และ3 429 ตัวอย่าง
ตามล าดับ ซึ่งตัวอย่างท่ีตรวจพบจ าแนกเป็นของเพศชาย อายุ 13 66 ปี จ านวน 7 072 ตัวอย่าง (ร้อยละ ) และเพศหญิง
อายุ 13 50 ปี จ านวน 330 ตัวอย่าง (ร้อยละ ) จังหวัดที่ส่งตัวอย่างมากที่สุดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองลงมาคือจังหวัด
ระนอง ช่วงอายุที่พบตัวอย่างให้ผลบวกมากที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 21 30 ปี และมาจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างมาก
ที่สุด จากการศึกษาพบว่ายาบ้าได้แพร่ระบาดไปถึงกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนทางานจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ
ยาบ้าในพ้ืนท่ีโดยการจัดท าโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบชนิดของสารเสพติดในปัสสาวะในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องทุกปี
ค าส าคัญ เมทแอมเฟตามีน ภาคใต้ตอนบน

11

2018
2020 1,512 2,970 3,704

402 90.42%) 1,244 2,729 3,429
13 66 072

%) 13 50 330 %).

21 30
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คุณภาพน ้าแข็งในเขตพื นที่รับผิดชอบของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 

Quality of ice in the responsible area of 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani during fiscal years 2016-2019 

เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ* ณัฐภูมิ เหนยีดบุตร กนกวรรณ เทพเลื่อน 
Saowaluk Rakyot*, Nattapoom Niedbut, Kanokwan Thepluean 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแข็งและน ้าที่ใช้ในการผลิตน ้าแข็ง ตามแผนเฝ้า

ระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ซึ่งตรวจ
วิเคราะห์รายการความเป็นกรดด่าง Coliforms, E. coli, Salmonella spp., และ S. aureus ตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 78) พ.ศ.2527 เร่ือง น ้าแข็ง และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เร่ือง 
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค ผลพบว่าจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
มจี้านวนตัวอย่างทั งหมด 81 ตัวอย่าง แบ่งรายปีเป็น 27, 4, 32 และ 18 ตัวอย่าง ตามล้าดับ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานทั งหมด 44 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.3 พบว่าสาเหตุหลักที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คือความเป็นกรดด่างสูงหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
33.3, 100.0, 28.1 และ 27.8 ตามล้าดับ และพบเชื อ Coliforms เกินเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2561 และ 2562  
คิดเป็นร้อยละ 22.2, 28.1 และ 27.8 ตามล้าดับ สาเหตุที่ท้าให้ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานอาจเกิดจากคุณภาพน ้าดบิ และกระบวนการผลติ
ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากเชื อ Coliforms บ่งบอกถึงสุขลักษณะในการผลิตไม่เหมาะสม ดังนั นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์-

ธานจีึงควรจัดท้าองค์ความรู้ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติน ้าแข็งแกผู่้ประกอบการตอ่ไป 
ค้าส้าคัญ: คุณภาพ, น ้าแข็ง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์ธานี  

Abstract 
Regional Medical Sciences Center (RMSC) 11 Surat Thani analyzed the quality of ice and water used in ice 

production according to the consumer surveillance and protection plan in Chumphon, Ranong, Nakhon Si Thammarat and 
Surat Thani in the fiscal years 2016-2019. The analytical topics including pH, Coliforms, E. coli, Salmonella spp., and S. 
aureus were performed following the standard criteria of ice mentioned in the Notifications of Ministry of Public Health 
(No.78) 1984 and the criteria for microbial causing food poisoning which refered to the Notifications of Ministry of Public 
Health (No. 364) 2013.  From 2016 to 2019, 81 samples divided by year into 27, 4, 32, and 18 samples, respectively, were 
examined. Non standard samples were detected (44 samples, calculated as 54.3%). The improper pH values failed from the 
criteria standard were presented at 33.3%, 100.0%, 28.1% and 27.8%, respectively. Coliforms bacteria were found 
exceeding the standard accounting for 22.2%, 28.1% and 27.8% in 2016, 2018 and 2019, respectively. The quality of 
samples which did not comply with the standard might be caused from raw water quality and unsanitary production 
processes since coliforms bacteria contamination indicated production hygiene. Therefore, RMSC 11 Surat Thani should 
establish knowledge or guidelines for improving and developing the ice production process for entrepreneurs in the future. 
Keywords: Quality, ice, RMSC 11 Surat Thani 
*Corresponding author: saowaluk.r@dmsc.mail.go.th 

P3-29 คุณภาพน ้าแข็งในเขตพื นที่รับผิดชอบของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2562

เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ* ณัฐภูมิ เหนยีดบุตร กนกวรรณ เทพเลื่อน
Saowaluk Rakyot*, Nattapoom Niedbut, Kanokwan Thepluean

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแข็งและน ้าที่ใช้ในการผลิตน ้าแข็ง ตามแผนเฝ้า

ระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2562 ซึ่งตรวจ
วิเคราะห์รายการความเป็นกรดด่าง Coliforms, E. coli, Salmonella spp., และ S. aureus ตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 เร่ือง น้าแข็ง และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่อง
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค ผลพบว่าจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2562
มจี้านวนตัวอย่างทังหมด 81 ตัวอย่าง แบ่งรายปีเป็น 27, 4, 32 และ 18 ตัวอย่าง ตามล้าดับ ตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐานทั งหมด 44
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.3 พบว่าสาเหตุหลักที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คือความเป็นกรดด่างสูงหรือต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ
33.3, 100.0, 28.1 และ 27.8 ตามล้าดับ และพบเชือ Coliforms เกินเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2561 และ 2562
คิดเป็นร้อยละ 22.2, 28.1 และ 27.8 ตามล้าดับ สาเหตุที่ท้าให้ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานอาจเกิดจากคุณภาพน ้าดบิ และกระบวนการผลติ
ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากเชื อ Coliforms บ่งบอกถึงสุขลักษณะในการผลิตไม่เหมาะสม ดังนั นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์
ธานจีึงควรจัดท้าองค์ความรู้ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติน ้าแข็งแกผู่้ประกอบการต่อไป
ค้าส้าคัญ: คุณภาพ, น ้าแข็ง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Regional Medical Sciences Center (RMSC) 11 Surat Thani analyzed the quality of ice and water used in ice
production according to the consumer surveillance and protection plan in Chumphon, Ranong, Nakhon Si Thammarat and
Surat Thani in the fiscal years 2016-2019. The analytical topics including pH, Coliforms, E. coli, Salmonella spp., and S.
aureus were performed following the standard criteria of ice mentioned in the Notifications of Ministry of Public Health 
(No.78) 1984 and the criteria for microbial causing food poisoning which refered to the Notifications of Ministry of Public 
Health (No. 364) 2013. From 2016 to 2019, 81 samples divided by year into 27, 4, 32, and 18 samples, respectively, were 
examined. Non standard samples were detected (44 samples, calculated as 54.3%). The improper pH values failed from the 
criteria standard were presented at 33.3%, 100.0%, 28.1% and 27.8%, respectively. Coliforms bacteria were found
exceeding the standard accounting for 22.2%, 28.1% and 27.8% in 2016, 2018 and 2019, respectively. The quality of
samples which did not comply with the standard might be caused from raw water quality and unsanitary production 
processes since coliforms bacteria contamination indicated production hygiene. Therefore, RMSC 11 Surat Thani should
establish knowledge or guidelines for improving and developing the ice production process for entrepreneurs in the future.

: Quality, ice, RMSC 11 Surat Thani
saowaluk.r@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพน้้าพริกในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
Quality of pastes in the responsible area of Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani,  

the fiscal year 2017-2019 

จรรยา บุญวิจิตร* เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ กนกวรรณ เทพเลื่อน 
Janya Bunwichit*, Saowaluk Rakyot, Kanokwan Thepluean 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
น ้าพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเคร่ืองเทศเป็นองค์ประกอบหลัก ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายจากวัตถุดิบต่างๆ  

ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการปนเป้ือนเชื อจุลินทรีย์ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธานี จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น ้าพริกทีร่วบรวมจาก 4 จังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  
และนครศรีธรรมราช) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2562 รวม 49 ตัวอย่าง จ้าแนกรายการได้แก่ ยีสต์และรา , E. coli, 
Salmonellaspp., S. aureus, B. cereus, C. perfringens, กรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เปรียบเทียบคุณภาพกับ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 418) พ.ศ. 2563 เร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 9 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.37) ได้แก่รายการ ยีสต์และรา, B. cereus, กรดเบนโซอิก และกรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิก จ้านวน 
3, 1, 3 และ 2 ตัวอย่าง ตามล้าดับ จากข้อมูลผลิตภัณฑ์น ้าพริกพบการปนเป้ือนเชื อจุลินทรีย์ และใช้วัตถุกันเสียที่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน จึงควรสื่อสารให้ความรู้ในการปรับปรุงสุขลักษณะการผลิตตามเกณฑ์ GMP และการใช้วัตถุกันเสียที่เหมาะสมแก่
ผู้ผลิต พร้อมทั งจัดท้าองค์ความรู้หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน ้าพริกต่อไป 
ค้าส้าคัญ: น ้าพริก, คุณภาพ, B. cereus, ยีสต์และรา, วัตถุกันเสีย 

Abstract 
Pastes is a product using spices as the main ingredient. It is developed to be diversed from 

various raw materials which may increase the chance of microbial contamination. To monitor the quality 
and safety of these products, Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani therefore analyzed the 
analysis results of paste products gathered from 4 provinces (Chumphon, Ranong, Surat Thani, and 
Nakhon Si Thammarat) during the fiscal years 2017-2019, totally 49 samples. The analytical results in each 
topic consisting of yeast and mold, E. coli, Salmonella spp., S. aureus, B. cereus, C. perfringens, sorbic 
acid, and benzoic acid were compared to the requirement mentioned in the Notification of the 
Department of Medical Sciences (No.3) B.E.2560: Microbiological Quality Criteria for Food and Food 
Contact Containers and the Ministry of Public Health (No. 418) B.E.2563: Food additives. The results 
showed that 9 samples (18.37 percent) did not comply with the standard criteria in the items of yeast 
and mold, B. cereus, benzoic, and benzoic acid in combination with sorbic acid, presenting in 3, 1, 3, and 
2 samples, respectively. From the information obtained, therefore, the knowledge to improve production 
hygiene in accordance with GMP criteria and the use of appropriate preservatives should be provided to 
the manufacturers. Moreover, knowledge or guidelines for improving and developing the paste production 
process for entrepreneurs should be established in the future. 
Keywords: Pastes, quality, B. cereus, yeast and mold, preservatives 
*Corresponding author: janya.b@dmsc.mail.go.th 

P3-30 คุณภาพน้้าพริกในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
Quality of pastes in the responsible area of Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani,  

จรรยา บุญวิจิตร เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ กนกวรรณ เทพเลื่อน
Janya Bunwichit*, Saowaluk Rakyot, Kanokwan Thepluean

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
น ้าพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเคร่ืองเทศเป็นองค์ประกอบหลัก ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายจากวัตถุดิบต่างๆ 

ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการปนเป้ือนเชื อจุลินทรีย์ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11
สุราษฎร์ธานี จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น ้าพริกทีร่วบรวมจาก 4 จังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 49 ตัวอย่าง จ้าแนกรายการได้แก่ ยีสต์และรา , E. coli, 
Salmonellaspp., S. aureus, B. cereus, C. perfringens, กรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เปรียบเทียบคุณภาพกับ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 418) พ.ศ. 2563 เร่ืองวัตถุเจือปนอาหาร พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 9 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.37) ได้แก่รายการ ยีสต์และรา, B. cereus, กรดเบนโซอิก และกรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิก จ้านวน 
3, 1, 3 และ 2 ตัวอย่าง ตามล้าดับ จากข้อมูลผลิตภัณฑ์น ้าพริกพบการปนเป้ือนเชื อจุลินทรีย์ และใช้วัตถุกันเสียที่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน จึงควรสื่อสารให้ความรู้ในการปรับปรุงสุขลักษณะการผลิตตามเกณฑ์ GMP และการใช้วัตถุกันเสียที่เหมาะสมแก่
ผู้ผลิต พร้อมทั งจัดท้าองค์ความรู้หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน ้าพริกต่อไป
ค้าส้าคัญ น ้าพริก, คุณภาพ, B. cereus, ยีสต์และรา, วัตถุกันเสีย

Pastes is a product using spices as the main ingredient. It is developed to be diversed from 
various raw materials which may increase the chance of microbial contamination. To monitor the quality
and safety of these products, Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani therefore analyzed the
analysis results of paste products gathered from 4 provinces (Chumphon, Ranong, Surat Thani, and
Nakhon Si Thammarat) during the fiscal years 2017-2019, totally 49 samples. The analytical results in each
topic consisting of yeast and mold, E. coli, Salmonella spp., S. aureus, B. cereus, C. perfringens, sorbic 
acid, and benzoic acid were compared to the requirement mentioned in the Notification of the
Department of Medical Sciences (No.3) B.E.2560: Microbiological Quality Criteria for Food and Food 
Contact Containers and the Ministry of Public Health (No. 418) B.E.2563: Food additives. The results
showed that 9 samples (18.37 percent) did not comply with the standard criteria in the items of yeast 
and mold, B. cereus, benzoic, and benzoic acid in combination with sorbic acid, presenting in 3, 1, 3, and
2 samples, respectively. From the information obtained, therefore, the knowledge to improve production
hygiene in accordance with GMP criteria and the use of appropriate preservatives should be provided to
the manufacturers. Moreover, knowledge or guidelines for improving and developing the paste production 
process for entrepreneurs should be established in the future.

Pastes, quality, B. cereus, yeast and mold, preservatives
janya.b@dmsc.mail.go.th
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ปริมาณกรดเบนโซอิกและซอร์บิกในเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท ในเขตสุขภาพที่ 8
Benzoic acid and sorbic acid in beverages in sealed container in Health Region 8 

วริศรา กาญจนะกัณโห* ภัทรกานต์ พลทัสสะ 
Waritsara Kanjanakanho*, Pattrakan Phonthassa 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เป็นวัตถุกันเสียท่ีนิยมใช้ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 356 พ.ศ.2556 ก าหนดปริมาณกรดเบนโซอิก หรือกรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดท้ังสอง
ได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งการบริโภคเกินกว่าปริมาณท่ีร่างกายสามารถรับได้ต่อวันอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกายได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี จึงได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิกในเครื่องดื่ม ในตัวอย่างจากการเฝ้าระวังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และตัวอย่างขึ้นทะเบียนของ
ผู้ประกอบการในเขตสุขภาพท่ี 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 จ านวน 254 ตัวอย่าง ด้วยวิธี High Performance Liquid 
Chromatography จ าแนกเป็นประเภทน้ าอัดลม 110 ตัวอย่าง เครื่องดื่มท่ัวไป 29 ตัวอย่าง เครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ 
97 ตัวอย่าง และเครื่องดื่มผง 18 ตัวอย่าง ผลการศึกษา ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิก ในน้ าอัดลม ในช่วง 142-165 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม 83 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.4) ในเครื่องดื่มท่ัวไป ในช่วง 20-135 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
27.6) และพบในช่วง 500-1,100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมถึง 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.8) และในเครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ พบ
ในช่วง 20-69 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.0) ส าหรับเครื่องดื่มผงตรวจไม่พบกรดเบนโซอิก โดยตรวจไม่พบ
กรดซอร์บิกทุกประเภทตัวอย่าง ท้ังนี้ได้รายงานผลการศึกษานี้ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง
อย่างสม่ าเสมอ  
ค าส าคัญ: กรดเบนโซอกิ, กรดซอร์บิก, เครื่องด่ืม, เขตสุขภาพที ่8 

Abstract 
Benzoic acid and sorbic acid are preservatives commonly used to prevent the deterioration of 

beverage products. Allowance amount limit of benzoic acid or sorbic acid or combined using in products 
is not more than 200 mg/kg according to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 356) 
B.E.2556. Consuming those substances more than Acceptable Daily Intake may be toxic. For surveillance, 
the amount of benzoic acid and sorbic acid in various kinds of beverages were thus determined by High 
Performance Liquid Chromatography. The 254 samples collected by the Provincial Public Health Offices 
and from the registered products in Health Region 8 during 2018-2020 were examined. The tested 
samples were classified as sparkling water, general beverages, soft drinks made from vegetables and fruits, 
and instant beverages accounting for 110, 29, 97 and 18 samples, respectively. The results showed that 
benzoic acid was detected in 83 samples (75.5%) of sparkling water in the range of 142-165 mg/kg. In 
general beverages, benzoic acid was found in 8 samples (27.6%) in the range of 20-135 mg/kg and also 
detected in high level at the range of 500-1,100 mg/kg in 4 samples (13.8%), and the 31 samples (32.0%) 
of soft drinks were found in the range of 20-69 mg/kg. Meanwhile, instant beverages samples were not 
detected. However, the sorbic acid was not detected in all types of samples. The results obtained from 
this study had been reported to the Provincial Public Health Offices to monitor the beverage quality 
continuously in order to protect the consumers. 
Keywords: Benzoic acid, sorbic acid, beverages, Health Region 8 
*Corresponding author: waritsara.k@dmsc.mail.go.th  
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Benzoic acid and sorbic acid in beverages in sealed container in Health Region 8

วริศรา กาญจนะกัณโห ภัทรกานต์ พลทัสสะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ

กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เป็นวัตถุกันเสียท่ีนิยมใช้ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี พ.ศ. ก าหนดปริมาณกรดเบนโซอิก หรือกรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดท้ังสอง
ได้ไม่เกิน มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งการบริโภคเกินกว่าปริมาณท่ีร่างกายสามารถรับได้ต่อวันอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ร่างกายได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี อุดรธานี จึงได้ทาการวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิกในเครื่องดื่ม ในตัวอย่างจากการเฝ้าระวังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และตัวอย่างขึ้นทะเบียนของ
ผู้ประกอบการในเขตสุขภาพท่ี 8 ระหว่างปี พ.ศ. จานวน ตัวอย่าง ด้วยวิธี

จ าแนกเป็นประเภทน้ าอัดลม ตัวอย่าง เครื่องดื่มท่ัวไป ตัวอย่าง เครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ 
ตัวอย่าง และเครื่องดื่มผง ตัวอย่าง ผลการศึกษา ตรวจพบปริมาณกรดเบนโซอิก ในน้ าอัดลม ในช่วง

มิลลิกรัม กิโลกรัม ตัวอย่าง ร้อยละ 75. ในเครื่องดื่มท่ัวไป ในช่วง มิลลิกรัม กิโลกรัม ตัวอย่าง ร้อยละ 
และพบในช่วง มิลลิกรัม กิโลกรัมถึง ตัวอย่าง ร้อยละ 13.8 และในเครื่องดื่มผลิตจากผักและผลไม้ พบ

ในช่วง มิลลิกรัม กิโลกรัม ตัวอย่าง ร้อยละ 32.0 สาหรับเครื่องดื่มผงตรวจไม่พบกรดเบนโซอิก โดยตรวจไม่พบ
กรดซอร์บิกทุกประเภทตัวอย่าง ท้ังนี้ได้รายงานผลการศึกษานี้ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง
อย่างสม่ าเสมอ
ค าส าคัญ: กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บิก เครื่องด่ืม เขตสุขภาพที่ 8
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สถานการณ์ค่าความเป็นกรด ด่างของน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทและน ้าแข็งในเขตสุขภาพที่ 8
Situation of pH values of drinking water in sealed containers and ice In Health Region 8  

พรพิมล แน่นอุดร* ภัทรกานต์ พลทัสสะ 
Ponpimon Nanudon*, Pattarakarn Phontassa 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบในทางอ้อมได้ เช่น มีผลต่อ

การเจริญของแบคทีเรียยีสต์และรา หรือความเป็นกรดอาจมีผลต่อการละลายของโลหะและสารพิษภายในท่อที่ท้าด้วยโลหะ องค์การ
อนามัยโลกและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) ก้าหนดให้น ้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.5 - 8.5 โดยตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ American Public Health 
Association (APHA), American Water Work Association (AWWA) และ Water Environment Federation (WEF) การศึกษา
นี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของน ้าและน ้าแข็งในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563  เป็นตัวอย่างน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จ้าแนกเป็นรายปจี้านวน 732, 504, และ 1,138 ตัวอย่าง ตามล้าดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 17.90, 23.81, และ 
13.97  ตามล้าดับ และตัวอย่างน ้าแข็งจ้าแนกเป็นรายปีจ้านวน 57, 38 และ 116 ตัวอย่างตามล้าดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 10.53, 2.63 , และ 14.66  ตามล้าดับ จากผลการศึกษาครั งนี สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน ้าบริโภคและน ้าแข็ง
ในเขตสุขภาพที่ 8 สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้เครื่องกรองน ้าระบบอาร์โอซึ่งสามารถ
กรองได้ถึงไอออนส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างต่้าลง ดังนั นควรมีการบ้าบัดน ้าดิบก่อนการผลิตและติดตั งไส้กรองถ่านกัมมันต์หลัง
ระบบอาร์โอ (Post Carbon) รวมถึงบ้ารุงรักษาเครื่องกรองอย่างสม่้าเสมอ 
ค้าส้าคัญ: น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, น ้าแข็ง, ความเป็นกรด-ด่าง, เขตสุขภาพท่ี 8  

Abstract 
The pH values of drinking water do not affect directly to consumer health, but effect to the growth 

of yeast, mold and bacteria. Acidity also affects to dilution of toxic and heavy metals form the metal 
pipes. The pH 6.5-8.5 of drinking water is set up by World Health Organization and the Ministry of Public 
Health notification (No. 61) B.E.2524 and No. 78, B.E.2527. The purpose of study was to analyze the pH 
values of drinking water in sealed containers and ice in Health Region 8 area following American Public 
Health Association (APHA), American Water Work Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF) 
standard methods. The samples sent to Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani during fiscal year 
2018-2020 were tested. The drinking water in sealed containers samples which divided by year were 732, 
504, and 1,138 samples, respectively. The results showed that they did not meet the criteria accounting 
for 17.90%, 23.81%, and 13.97%, respectively. In 57, 38 and 116 samples of ice divided by year were 
substandard presenting in 10.53%, 2.63%, and 14.66%, respectively. From the results obtained, the pH 
values of some drinking water in sealed containers and ice samples were unconformity might cause from 
RO filtration system that most of entrepreneur used. This system can remove ions which decrease the 
acidity. Therefore, the entrepreneur should treat raw water before production and equip with post carbon 
filter, as well as to perform the maintenance of the filter regularly. 
Keywords: Drinking water in sealed containers, ice, pH values, Health Region 8 
*Corresponding author: ponpimon.n@dmsc.mail.go.th 
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Situation of pH values of drinking water in sealed containers and ice In Health Region 8 

พรพิมล แน่นอุดร* ภัทรกานต์ พลทัสสะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ค่าความเป็นกรด ด่างของน ้าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบในทางอ้อมได้ เช่น มีผลต่อ

การเจริญของแบคทีเรียยีสต์และรา หรือความเป็นกรดอาจมีผลต่อการละลายของโลหะและสารพิษภายในท่อที่ท้าด้วยโลหะ องค์การ
อนามัยโลกและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) ก้าหนดให้น้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทมีค่าความเป็นกรด ด่าง อยู่ในช่วง 6.5 8.5 โดยตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ

และ การศึกษา
นี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่างของน ้าและน ้าแข็งในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 2563 เป็นตัวอย่างน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จ้าแนกเป็นรายปจี้านวน 732, 504, และ 1,138 ตัวอย่าง ตามล้าดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 17.90, 23.81, และ 
13.97 ตามล้าดับ และตัวอย่างน ้าแข็งจ้าแนกเป็นรายปีจ้านวน 57, 38 และ 116 ตัวอย่างตามล้าดับ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 10.53, 2.63 , และ 14.66 ตามล้าดับ จากผลการศึกษาครั งนี สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน ้าบริโภคและน ้าแข็ง
ในเขตสุขภาพที่ 8 สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้เครื่องกรองน ้าระบบอาร์โอซึ่งสามารถ
กรองได้ถึงไอออนส่งผลต่อค่าความเป็นกรด ด่างต่้าลง ดังนั นควรมีการบ้าบัดน ้าดิบก่อนการผลิตและติดตั งไส้กรองถ่านกัมมันต์หลัง
ระบบอาร์โอ ( ) รวมถึงบ้ารุงรักษาเครื่องกรองอย่างสม่้าเสมอ
ค้าส้าคัญ: น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท น ้าแข็ง ความเป็นกรด ด่าง, เขตสุขภาพท่ี 8
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การปนเปื้อนตะกั่วในน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน ้าแข็งในเขตสขุภาพที่ 8
Lead contamination of drinking water in sealed container and ice in Health Region 8 

วราภรณ์ นิคม* ภัทรกานต์ พลทสัสะ 
Waraporn Nikom*, Pattarakan Phonthassa 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ตะก่ัวเป็นโลหะหนักที่มีอยู่ตามธรรมชาติและก่อให้เกิดพิษ ซึ่งสาเหตุการปนเป้ือนมักเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังในภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตะก่ัวสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน สลายตัวได้ช้าในธรรมชาติ ท าให้มีโอกาส
ปนเป้ือนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ตรวจปริมาณการ
ปนเป้ือนตะก่ัวในน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง ในเขตสุขภาพที่ 8 ในปีงบประมาณ 2561-2563 โดยได้รับตัวอย่าง
จากการเฝ้าระวังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและตัวอย่างข้ึนทะเบียนของผู้ประกอบการ จ านวน 1,474 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ าแนกเป็นรายปี จ านวน 714, 471 และ 183 ตัวอย่าง ตามล าดับ และ น้ าแข็ง จ านวน 40, 40 
และ 26 ตัวอย่าง ตามล าดับ ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพช่ันสเปกโตรโฟโตเมทรี (กราไฟต์เฟอร์แนส) ผลการศึกษาในปี 
พ.ศ. 2561 และ 2562 พบตะก่ัวปนเป้ือนในน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ านวน 6 และ 4 ตัวอย่าง ตามล าดับ โดยอยู่ในช่วง 
0.010-0.018 และ 0.011-0.037 mg/L ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.84 และ 0.85 ตามล าดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบการ
ปนเป้ือน ส าหรับตัวอย่างน้ าแข็ง ไม่พบการปนเป้ือนดังกล่าวในทุกตัวอย่าง สรุปได้ว่าปริมาณการปนเป้ือนตะก่ัวในทุกตัวอย่างผ่าน
เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 135 และฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) โดยมาตรฐานก าหนดปริมาณตะก่ัวปนเป้ือนได้ไม
เกิน 0.05 mg/L อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ
น้ าแข็งอย่างสม่ าเสมอ  
ค้าส้าคัญ: ตะกั่ว, น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, น้ าแข็ง, เขตสุขภาพท่ี 8 

Abstract 
Lead is a naturally toxic heavy metal which its contamination mostly occurs from agricultural and 

industrial production processes. Since lead could be accumulated in the environment for a long time and 
slowly degraded, thus it may be contaminated in food chain and affected consumers’ health. For 
surveillance, lead determinations of drinking water in sealed containers and ice in Health Region 8 during 
2018-2020 were conducted. A total number of 1,474 samples were randomly collected from each of the 
Provincial Health Office. The drinking water in sealed containers and ice during 2018-2020 composed of 
714, 471 and 183 samples and 40, 40 and 26 samples, respectively, were analyzed using Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). The results showed that the lead contamination was found 
in 6 and 4 drinking water samples (0.84 and 0.85%, respectively) in the range of 0.010-0.018 and 0.011-
0.037 mg/L, in 2018 and 2019, respectively. While the samples collected in 2020 were not detected. 
Moreover, all of the ice samples were not contaminated with lead. In conclusion, the lead contamination 
of all samples conformed to the standard criteria according to the Ministry of Public Health Notification 
No. 135 and 137 (A.D.1991) determined that the lead limit shall not be more than 0.05 mg/L. However, 
the surveillance of drinking water in sealed containers and ice should be regularly performed for 
consumer protection. 
Keywords: Lead, drinking water in sealed container, ice, Health Region 8 
*Corresponding author: waraporn.n@dmsc.mail.go.th 

P3-33 การปนเปื้อนตะกั่วในน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน ้าแข็งในเขตสขุภาพที่ 8 
 contamination of drinking water in sealed container and ice in Health Region 8

วราภรณ์ นิคม ภัทรกานต์ พลทสัสะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ตะก่ัวเป็นโลหะหนักที่มีอยู่ตามธรรมชาติและก่อให้เกิดพิษ ซึ่งสาเหตุการปนเป้ือนมักเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังในภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตะก่ัวสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน สลายตัวได้ช้าในธรรมชาติ ท าให้มีโอกาส
ปนเป้ือนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงได้ตรวจปริมาณการ
ปนเป้ือนตะก่ัวในน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง ในเขตสุขภาพที่ 8 ในปีงบประมาณ 2561 2563 โดยได้รับตัวอย่าง
จากการเฝ้าระวังของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและตัวอย่างข้ึนทะเบียนของผู้ประกอบการ จานวน ตัวอย่าง ซึ่งเป็นน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จาแนกเป็นรายปี จานวน 714 471 และ 183 ตัวอย่าง ตามลาดับ และ น้าแข็ง จานวน 40 40 
และ 26 ตัวอย่าง ตามล าดับ ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพช่ันสเปกโตรโฟโตเมทรี กราไฟต์เฟอร์แนส) ผลการศึกษาในปี
พ.ศ. 2561 และ 2562 พบตะก่ัวปนเป้ือนในน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จานวน 6 และ ตัวอย่าง ตามลาดับ โดยอยู่ในช่วง
0.010 0.018 และ 0.011 0.037 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 0.84 และ 0.85 ตามลาดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบการ
ปนเป้ือน สาหรับตัวอย่างน้ าแข็ง ไม่พบการปนเป้ือนดังกล่าวในทุกตัวอย่าง สรุปได้ว่าปริมาณการปนเป้ือนตะก่ัวในทุกตัวอย่างผ่าน
เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 135 และฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) โดยมาตรฐานกาหนดปริมาณตะก่ัวปนเป้ือนได้ไม
เกิน 0.05 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ
น้ าแข็งอย่างสม่ าเสมอ
ค้าส้าคัญ ตะกั่ว น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท น้ าแข็ง เขตสุขภาพท่ี 8
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน ้าแข็งหลอดในเขตภาคตะวันออกปีงบประมาณ พ ศ  
Microbiology quality of Ice cube in Eastern Region During the fiscal years 2016-2019 

กิตติมา ไมตรีประดับศรี* มลวดี ศรีหะทัย กัลยาณี อุดง 
Kittima Maitreepradubsri*, Monwadee Srihathai, Kallayanee Udong 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน ้าแข็งหลอดในเขตภาคตะวันออก โดย

การรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล จ้านวน 373 ตัวอย่างที่น้าส่งจากเอกชนและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรปราการ และปราจีนบุรี  ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 
2562 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีเพาะเชื อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78) พ.ศ. 
2527 เรื่องน ้าแข็ง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 25.5  สาเหตุหลักพบการปนเปื้อน coliforms สูงเกินมาตรฐานมากที่สุด ร้อย
ละ 19.8  รองลงมาตรวจพบ E. coli, S. aureus และ Salmonella spp. ร้อยละ 10.0, 6.6, และ 3.0 ตามล้าดับ  จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของน ้าแข็งหลอดมีคุณภาพไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค เนื่องจากตรวจพบเชื อ S. aureus 
และ Salmonella spp.  ที่สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ การตรวจพบ coliforms และ E. coli ยังบ่งชี ถึงเรื่อง
สุขลักษณะของการผลิตที่ไม่เหมาะสม ดังนั นผู้ผลิตควรปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี มีการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานน ้าแข็งหลอดทีบ่รรจุถุงสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน ้าแข็ง 
ค้าส้าคัญ: คุณภาพน ้าแข็งหลอด, โคลิฟอร์ม, อาหารปลอดภยั 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi studied on Microbiology quality of ice cube in 

Eastern region by analyzing the results of 373 samples sent from manufacturers and Provincial public 
health offices in Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Sakaeo, Samutprakarn and 
Prachinburi provinces from October 2015 to September 2019. Due to the Notification of the Ministry of 
Public Health (No.78) B.E. 2527: ice, it was found that 25.5% of samples analyzed by microbial culture 
method did not conform to the standards. The contamination of coliforms was mostly found exceeding 
standard limit. Whereas, E. coli, S. aureus and Salmonella spp. were detected at 19.8%, 10.0%, 6.6%, and 
3.0%, respectively. The results showed that the quality of ice cube was not safe for consumers since S. 
aureus and Salmonella spp. contaminations might cause the food poisoning. Coliforms and E. coli 
detection also indicated unhygienic manufacturing. Consequently, ice cube manufacturers should focus 
on good sanitation. Quality surveillance of product should be performed continuously. Moreover, 
consumers should consider to consume ice cube with clean packaging and no foreign objects. 
Keywords: Quality of ice cube, coliforms, food safety  
*Corresponding author: kittima.m@dmsc.mail.go.th 

P3-34 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน ้าแข็งหลอดในเขตภาคตะวันออกปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2562 
Microbiology quality of Ice cube in Eastern Region During the fiscal years 2016-2019

กิตติมา ไมตรีประดับศรี* มลวดี ศรีหะทัย กัลยาณี อุดง
Kittima Maitreepradubsri*, Monwadee Srihathai, Kallayanee Udong

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้าแข็งหลอดในเขตภาคตะวันออก โดย

การรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล จ้านวน 373 ตัวอย่างที่น้าส่งจากเอกชนและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรปราการ และปราจีนบุรี ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 
2562 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีเพาะเชือ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.
2527 เรื่องน ้าแข็ง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 25.5 สาเหตุหลักพบการปนเปื้อน coliforms สูงเกินมาตรฐานมากที่สุด ร้อย
ละ 19.8 รองลงมาตรวจพบ E. coli, S. aureus และ Salmonella spp. ร้อยละ 10.0, 6.6, และ 3.0 ตามล้าดับ จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของน ้าแข็งหลอดมีคุณภาพไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค เนื่องจากตรวจพบเชื อ S. aureus
และ Salmonella spp. ที่สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ การตรวจพบ coliforms และ E. coli ยังบ่งชี ถึงเรื่อง
สุขลักษณะของการผลิตที่ไม่เหมาะสม ดังนั นผู้ผลิตควรปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ดี มีการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานน ้าแข็งหลอดทีบ่รรจุถุงสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน ้าแข็ง
ค้าส้าคัญ คุณภาพน ้าแข็งหลอด, โคลิฟอร์ม, อาหารปลอดภยั

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi studied on Microbiology quality of ice cube in
Eastern region by analyzing the results of 373 samples sent from manufacturers and Provincial public 
health offices in Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Sakaeo, Samutprakarn and 
Prachinburi provinces from October 2015 to September 2019. Due to the Notification of the Ministry of 
Public Health (No.78) B.E. 2527: ice, it was found that 25.5% of samples analyzed by microbial culture 
method did not conform to the standards. The contamination of coliforms was mostly found exceeding
standard limit. Whereas, E. coli, S. aureus and Salmonella spp. were detected at 19.8%, 10.0%, 6.6%, and 
3.0%, respectively. The results showed that the quality of ice cube was not safe for consumers since S. 
aureus and Salmonella spp. contaminations might cause the food poisoning. Coliforms and E. coli
detection also indicated unhygienic manufacturing. Consequently, ice cube manufacturers should focus 
on good sanitation. Quality surveillance of product should be performed continuously. Moreover, 
consumers should consider to consume ice cube with clean packaging and no foreign objects.

Quality of ice cube coliforms, food safety
kittima.m@dmsc.mail.go.th
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แผนการทดสอบความช านาญ: การหาปริมาณยาเม็ดเมไทมาโซลด้วยเทคนิคการไทเทรต
Proficiency testing program: Assay of Methimazole Tablets by Titration technique 

วศิมน จูฑะภักด*ี ป่ินฑนา ดวงสมบัติ 
Wasimon Jutapakdee*, Pintana Duangsombat 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ และแสดงถึงความช านาญของห้องปฏิบัติการ เมื่อผลการทดสอบไม่อยู่ในช่วงการยอมรับ ห้องปฏิบัติการควร
ตรวจสอบข้อผิดพลาดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ โดยในปี พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการด้านการหา 
ปริมาณยาเม็ดเมไทมาโซลโดยเทคนิคไทเทรต ตามวิธีมาตรฐาน United States Pharmacopeia (USP 42)  มีสมาชิกจาก 
ห้องปฏิบัติการยาจากส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมแผนการทดสอบจ านวน 19 แห่ง ค านวณค่าก าหนด (assigned value) 
และค่า standard deviation for proficiency assessment โดยใช้ Robust statistics Algorithm A และใช้ค่า z-scores 
(z) ในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินพบว่าห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีผลการประเมิน
อยู่ในช่วงที่ ยอมรับ (|z| ≤ 2.0)  และความสามารถห้องปฏิบัติการยาจากส่วนราชการและเอกชนไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (Fisher’s Exact Test) อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญ, การไทเทรต, ยาเมไทมาโซล 

Abstract 
Proficiency test is the evaluation of laboratory’s performance in comparison to other 

laboratories and demonstrates competency of laboratory. For the unacceptable results, laboratories 
should investigate the errors in the testing procedure. In 2020, Regional Medical Sciences Center 2 
Phitsanulok provided a proficiency testing program of Methimazole tablets using titration technique based 
on the 42nd revision of the United States Pharmacopeia (USP 42). Nineteen participants from 
governmental and private pharmaceutical laboratories were registered. The assigned value and the 
standard deviation for proficiency assessment were calculated as the Robust statistics Algorithm A, and 
the laboratory’s performance were evaluated by z-scores (z) according to ISO 13528:2015. The results 
showed that all laboratories (100%) achieved the acceptable performance (|z| ≤ 2.0). The governmental 
and private pharmaceutical laboratory’s performances were no difference at the level of significance of 
0.05 (Fisher’s Exact Test).  Nevertheless, all laboratories should continually participate in the program in 
order to improve and maintain the laboratory competency. 
Keywords: Proficiency test, titration, Methimazole 
*Corresponding author: wasimon.j@dmsc.mail.go.th 
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roficiency testing program: Assay of Methimazole Tablets by Titration technique

วศิมน จูฑะภักดี ป่ินฑนา ดวงสมบัติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ และแสดงถึงความชานาญของห้องปฏิบัติการ เมื่อผลการทดสอบไม่อยู่ในช่วงการยอมรับ ห้องปฏิบัติการควร
ตรวจสอบข้อผิดพลาดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ โดยในปี พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2
พิษณุโลก ด าเนินแผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการด้านการหา
ปริมาณยาเม็ดเมไทมาโซลโดยเทคนิคไทเทรต ตามวิธีมาตรฐาน มีสมาชิกจาก
ห้องปฏิบัติการยาจากส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมแผนการทดสอบจ านวน 19 แห่ง ค านวณค่ากาหนด
และค่า โดยใช้ และใช้ค่า 

ในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินพบว่าห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีผลการประเมิน
อยู่ในช่วงที่ ยอมรับ ≤ และความสามารถห้องปฏิบัติการยาจากส่วนราชการและเอกชนไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการควรเข้าร่วมทดสอบความชานาญอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ค าส าคัญ แผนทดสอบความช านาญ การไทเทรต ยาเมไทมาโซล

≤

: . . . .
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การศึกษาแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ในเขตสุขภาพท่ี ระหว่างปี 
Study of bacteria species causing food poisoning in Health Region 8 during 2017-2020 

ระพีพร ประกอบแสง* โชติวรรณ พรทุม 
Rapeeporn Pragobsang*, Chotiwan Porntum 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
อาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดบิๆ ที่ปนเป้ือนเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาหารที่

ปรุงไว้นาน เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็น
พิษที่ปนเป้ือนใน อาหาร นม น้้าดื่มและน้้าแข็ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง
อาหารเป็นพิษท่ีส่งตรวจในเขตสุขภาพท่ี 8 ระหว่างปี 2560-2563 จ้านวน 98 ตัวอย่าง พบว่า ตรวจพบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของโรค จ้านวน 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.8) โดยพบ Salmonella spp. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Bacillus cereus, coliforms bacteria และจ้านวนแบคทีเรียทั้งหมด ในตัวอย่างจ้านวน 19 (ร้อยละ 48.7) 9 (ร้อยละ 23.1) 
7 (ร้อยละ 17.9) 2 (ร้อยละ 5.1) 1(ร้อยละ 2.6) และ 1 (ร้อยละ 2.6) ตัวอย่าง ตามล้าดับ อาหารท่ีตรวจพบการปนเปื้อนเช้ิอ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อาหารดิบ อาหารทะเล อาหารหมัก เป็นต้น แหล่งที่เกิดของโรค ได้แก่ 
งานบุญ ตลาดนัด วัด แหล่งชุมชน ปีท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ปี 2562 ในจังหวัดสกลนคร นอกจากน้ันพบว่าเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ในทุกจังหวัดในเชตสุขภาพท่ี 8 จากการศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลการตรวจพบเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอาหาร
เป็นพษิจากห้องปฏิบัติการ ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้้าและการลดการแพร่ระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษในพื้นทีไ่ด้ 
ค าส าคัญ: อาหารเป็นพิษ แบคทีเรีย เขตสุขภาพที่ 8 

Abstract 
Food poisoning is generally caused by eating uncooked food which is contaminated with 

pathogen. This study aims to find out the species of bacteria causing food poisoning in foods, milk, water 
and ice. Regional Medical Sciences Center 8, Udon Thani, analyzed data from 98 samples of food 
poisoning cases in Health region 8 during 2017-2020. The pathogenic bacteria were found in 39 food 
samples (39.8%) including Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, 
coliforms bacteria and total viable count presenting in 19 (48.7%), 9 (23.1%), 7 (17.9%), 2 (5.1%), 1 (2.6%) 
and 1 sample (2.6%), respectively. Several types of food such as raw food, seafood and fermented foods 
were contaminated with those bacteria which mostly found in religious ceremony, market, temples and 
community mall. In 2019, the food poisoning outbreaks mostly occurred in a Sakon Nakon province. 
However, the outbreaks were also happened in every province in Health region 8. The information from 
this study would be advantage for the responsible agencies to monitor food safety and to prevent food 
poisoning epidemics in this region. 
Keywords: Food poisoning, bacteria, Health Region 8 
*Corresponding author: rapeeporn.p@dmsc.mail.go.th 
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Study of bacteria species causing food poisoning in Health Region 8 during 2017-2020

ระพีพร ประกอบแสง* โชติวรรณ พรทุม
Rapeeporn Pragobsang* Chotiwan Porntum

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ
อาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดบิๆ ที่ปนเป้ือนเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาหารที่

ปรุงไว้นาน เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็น
พิษที่ปนเป้ือนใน อาหาร นม น้้าดื่มและน้้าแข็ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง
อาหารเป็นพิษท่ีส่งตรวจในเขตสุขภาพท่ี 8 ระหว่างปี 2560 2563 จ้านวน 98 ตัวอย่าง พบว่า ตรวจพบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของโรค จ้านวน 39 ตัวอย่าง ร้อยละ 39.8 โดยพบ Salmonella spp. Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Bacillus cereus, coliforms bacteria และจ้านวนแบคทีเรียทั้งหมด ในตัวอย่างจ้านวน 19 ร้อยละ 48.7 9 (ร้อยละ 23.1)
7 (ร้อยละ 17.9) 2 (ร้อยละ 5.1) 1(ร้อยละ 2.6) และ 1 (ร้อยละ 2.6) ตัวอย่าง ตามล้าดับ อาหารท่ีตรวจพบการปนเปื้อนเช้ิอ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อาหารดิบ อาหารทะเล อาหารหมัก เป็นต้น แหล่งที่เกิดของโรค ได้แก่ 
งานบุญ ตลาดนัด วัด แหล่งชุมชน ปีท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ปี 2562 ในจังหวัดสกลนคร นอกจากน้ันพบว่าเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ในทุกจังหวัดในเชตสุขภาพท่ี 8 จากการศึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลการตรวจพบเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอาหาร
เป็นพษิจากห้องปฏิบัติการ ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้้าและการลดการแพร่ระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษในพื้นทีไ่ด้
ค าส าคัญ อาหารเป็นพิษ แบคทีเรีย เขตสุขภาพที่ 8

Food poisoning is generally caused by eating uncooked food which is contaminated with
pathogen. This study aims to find out the species of bacteria causing food poisoning in foods, milk, water
and ice. Regional Medical Sciences Center 8, Udon Thani, analyzed data from 98 samples of food 
poisoning cases in Health region 8 during 2017-2020. The pathogenic bacteria were found in 39 food 
samples (39.8%) including Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus,
coliforms bacteria and total viable count presenting in 19 (48.7%), 9 (23.1%), 7 (17.9%), 2 (5.1%), 1 (2.6%)
and 1 sample (2.6%), respectively. Several types of food such as raw food, seafood and fermented foods
were contaminated with those bacteria which mostly found in religious ceremony, market, temples and 
community mall. In 2019, the food poisoning outbreaks mostly occurred in a Sakon Nakon province. 
However, the outbreaks were also happened in every province in Health region 8. The information from 
this study would be advantage for the responsible agencies to monitor food safety and to prevent food
poisoning epidemics in this region.

Food poisoning, bacteria, Health Region 8
rapeeporn.p@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรของเขตสุขภาพท่ี 8 ปีงบประมาณ 2561-2563
Microbiological Quality of Herbal Cosmetics in Health Region 8 during 2018-2020 

จิตติพร ศรีสร้อย* โชติวรรณ พรทุม 
Jittiporn Srisoi*, Chotiwan Ponthum 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Science Center 8 Udon Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรได้รับความนิยมจากผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิต OTOP และ SME ได้น าสารสกัด

สมุนไพรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี จึงได้
รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2561 -2563 ท่ี
น าส่งโดยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และ SME จ านวน 101 
ตัวอย่าง โดยในปีงบประมาณ 2561-2562 พบจ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และรารวมท่ีเจริญโดยใช้อากาศเกินมาตรฐาน จ านวน 7 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 6.93 จ าแนกเป็นผงขัดหน้า 3 ตัวอย่าง และเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว 4 ตัวอย่าง ซี่งไม่ผ่าน
คุณภาพทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐานคุณภาพเคร่ืองส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลักษณะของ
เคร่ืองส าอางท่ีห้ามผลิต น าเข้าหรือขาย พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรท่ีผลิตโดยกลุ่ม OTOP และ SME ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร โดยให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาวิธีการผลิต ใช้สูตรต ารับท่ี
เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ และขยายผลไปสู่ผู้ผลิตรายอื่นในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมการผลิตให้สามารถแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศได้ 
และผู้บริโภคได้ใช้เครื่องส าอางท่ีมีความปลอดภัยต่อไป 
ค าส าคัญ: เครื่องส าอางผสมสมุนไพร, คุณภาพทางจุลชีววิทยา, เขตสุขภาพท่ี 8 

Abstract 
Nowadays, herbal cosmetics are widely consumed. Most of OTOP and SME manufacturers use 

herb as one of ingredients in various cosmetic products for increasing value added. The microbiological 
quality of 101 samples of herbal cosmetics collected from cooperative networks including the Provincial 
Health Offices, OTOP and SME entrepreneurs in Health Region 8 Area during 2018-2020 were analysed by 
the Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani (RMSC 8 Udon Thani). From the results examined 
during 2018-2019, the total aerobic plate count in 7 samples (6.93%) including 3 samples of face scrub 
and 4 samples of body lotion were exceeded the standard criteria according to the Notification of the 
Ministry of Public Health on the characteristics of cosmetics that are prohibited from production import or 
sale, 2016. Therefore, the RMSC 8 Udon Thani had implemented the project to develop the quality of 
herbal cosmetics products by providing technical advice, transferring knowledge, developing the 
production process, using the appropriate formulations, and analysis of critical points in the production 
process. As a result, the sample tested in the fiscal year 2020 did not found the contamination of 
microorganisms. Consequently, the improved process was promoted to other manufacturers in the region 
to produce the good quality products which could be competitive worldwide. Moreover, the consumers 
will ensure to use the safety herbal cosmetics. 
Keywords: Herbal cosmetics, microbiological quality, Health Region 8 
*Corresponding author: jittiporn.s@dmsc.mail.go.th 

P3-37 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรของเขตสุขภาพท่ี 8 ปีงบประมาณ 2561-2563 
Microbiological Quality of Herbal Cosmetics in Health Region 8 during 2018-2020 

จิตติพร ศรีสร้อย โชติวรรณ พรทุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเคร่ืองสาอางผสมสมุนไพรได้รับความนิยมจากผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิต และ ได้น าสารสกัด

สมุนไพรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาอางเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี จึงได้
รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองสาอางผสมสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2561 2563 ท่ี
นาส่งโดยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการ และ จ านวน 101
ตัวอย่าง โดยในปีงบประมาณ พบจ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และรารวมท่ีเจริญโดยใช้อากาศเกินมาตรฐาน จ านวน 7 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 6.93 จ าแนกเป็นผงขัดหน้า 3 ตัวอย่าง และเคร่ืองสาอางประเภทบ ารุงผิว 4 ตัวอย่าง ซี่งไม่ผ่าน
คุณภาพทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐานคุณภาพเคร่ืองส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาหนดลักษณะของ
เคร่ืองสาอางท่ีห้ามผลิต นาเข้าหรือขาย พ.ศ. 255 ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสาอางผสมสมุนไพรท่ีผลิตโดยกลุ่ม และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาอางผสมสมุนไพร โดยให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาวิธีการผลิต ใช้สูตรต ารับท่ี
เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ และขยายผลไปสู่ผู้ผลิตรายอื่นในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมการผลิตให้สามารถแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศได้ 
และผู้บริโภคได้ใช้เครื่องส าอางท่ีมีความปลอดภัยต่อไป
ค าส าคัญ: เครื่องส าอางผสมสมุนไพร คุณภาพทางจุลชีววิทยา, เขตสุขภาพท่ี 
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การพัฒนาวิธีตรวจหาไอโซเมอรของ allethrins ในผลิตภัณฑกําจัดแมลงโดยวิธี HPLC-single chiral column 
Method development for the determination of allethrin isomers in insecticide products  

by HPLC-single chiral column 
 

วรมน  สุริยะจันทร* ละเวง นิลมณ ี
Woramon Suriyachan*, Laweng Nilmanee 

สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถอุันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Bureau of Cosmetics and Harzardous Substances, Department of Medical Sciences 

 

บทคัดยอ 
Allethrins เปนสารเคมีสังเคราะหท่ีสําคัญในผลิตภัณฑกําจัดแมลงมี 4 ไอโซเมอรไดแก d-allethrin, bioallethrin, 

esbiothrin และ s-bioallethrin แตละชนิดมีความแรงในการออกฤทธ์ิและความเปนพิษแตกตางกันจึงเหมาะสมในการ
นํามาใชกับผลิตภัณฑกําจัดแมลงท่ีมีรูปแบบตางกัน  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ allethrin 
isomers ในผลิตภัณฑกําจัดแมลง เพ่ือใหไดวิธีท่ีมีความจําเพาะและรวดเร็วมากข้ึนกวาวิธี CIPAC ท่ีใชในปจจุบัน การศึกษาน้ี
ใชเทคนิค HPLC รวมกับ single chiral column ชนิด phenomenex LUX Cellulose-1 เช่ือมตอกับเครื่องวัด PDA ท่ี 230 
nm เฟสเคลื่อนท่ีคือ n-hexane + isopropanol 99.5 + 0.5 (v/v) อัตราการไหล 1.0 ml/min พบวาสามารถแยกไอโซเมอร
ของ allethrins ไดครบ 4 ไอโซเมอร ท่ีเวลา 10.5, 11.1, 11.7 และ 16.3 นาทีตามลําดับ จึงสามารถแยกไอโซเมอรของ 
allethrins ไดอยางจําเพาะจากจํานวนและอัตราสวนพ้ืนท่ีใตกราฟท่ีตางกัน ผลการตรวจสอบความถูกตองของวิธีพบวามีความ
เปนเสนตรงตลอดความเขมขน 0.1–0.4 mg/ml (r>0.999) มีความเท่ียงในการวิเคราะหซํ้าและไมมีความแตกตางของผล
ระหวางวันและผูวิเคราะห (p-value>0.05) ขีดจํากัดการตรวจพบเทากับ 0.01-0.02% w/w วิธีมีความจําเพาะและรวดเร็ว
กวาวิธี CIPAC ท่ีใชเทคนิค HPLC รวมกับ double chiral column โดยสามารถแยกไอโซเมอรของ allethrins ไดครบ 4 ไอ
โซเมอร ลดเวลาวิเคราะหลงจาก 90 นาทีเปน 20 นาที และใชเฟสเคลื่อนท่ีลดลงรอยละ 78 ดังน้ันวิธีท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีความ
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับใชตรวจหาไอโซเมอรของ allethrins ในผลิตภัณฑกําจัดแมลง 
คําสําคัญ: allethrins, allethrin isomers, HPLC, single chiral column, ผลิตภัณฑกําจัดแมลง 

Abstract 
Allethrins are synthetic chemicals used as an active substance in insecticides and consist of 4 

isomers; d-allethrin, bioallethrin, esbiothrin and s-bioallethrin. Each isomer has different potency and 
toxicity, suitable for use in different formulations. The objective of this study was to develop a method 
for identifying allethrin isomers in insecticides and obtain a more specific and faster technique than the 
currently used method. This study used HPLC with a single chiral column; phenomenex LUX Cellulose-1 
conjunction with PDA at 230 nm. The mobile phase was n-hexane + isopropanol; 99.5 + 0.5 (v/v) with the 
flow rate of1.0 ml/min. The results showed a complete separation of 4 isomers at 10.5, 11.1, 11.7, and 
16.3 min, respectively. Isomers of allethrins were identified by the number of peaks and peak area ratio. 
Method validation showed system linearity covering the range of 0.1–0.4 ml/min (r>0.999), and the 
method was repeatable and reproducible between days and analysts (p-value>0.05). The limit of 
detection was 0.01-0.02% w/w. This method was more specific and faster than the CIPAC method which 
used HPLC technique with the double chiral column. It was able to separate 4 isomers of allethrins with 
the running time reduced from 90 min to 20 min and the mobile phase was reduced by 78%. Therefore, 
the method is accurate and suitable for the determination of the allethrin isomers in insecticides.  
Keywords: allethrins, allethrin isomers, HPLC, single chiral column, insecticide products 
Corresponding author: woramon.s@dmsc.mail.go.th 

O4-1 การพัฒนาวิธีตรวจหาไอโซเมอรของ allethrins ในผลิตภัณฑกําจัดแมลงโดยวิธี HPLC-single chiral column 
Method development for the determination of allethrin isomers in insecticide products  

by HPLC-single chiral column
วรมน  สุริยะจันทร* ละเวง นิลมณี

Woramon Suriyachan*, Laweng Nilmanee
สํานักเคร่ืองสําอางและวัตถอุันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

Bureau of Cosmetics and Harzardous Substances, Department of Medical Sciences
บทคัดยอ

Allethrins เปนสารเคมีสังเคราะหท่ีสําคัญในผลิตภัณฑกําจัดแมลงมี 4 ไอโซเมอรไดแก d-allethrin, bioallethrin,
esbiothrin และ s-bioallethrin แตละชนิดมีความแรงในการออกฤทธ์ิและความเปนพิษแตกตางกันจึงเหมาะสมในการ
นํามาใชกับผลิตภัณฑกําจัดแมลงท่ีมีรูปแบบตางกัน การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ allethrin
isomers ในผลิตภัณฑกําจัดแมลง เพ่ือใหไดวิธีท่ีมีความจําเพาะและรวดเร็วมากข้ึนกวาวิธี CIPAC ท่ีใชในปจจุบัน การศึกษาน้ี
ใชเทคนิค HPLC รวมกับ single chiral column ชนิด phenomenex LUX Cellulose-1 เช่ือมตอกับเครื่องวัด PDA ท่ี 230
nm เฟสเคลื่อนท่ีคือ n-hexane + isopropanol 99.5 + 0.5 (v/v) อัตราการไหล 1.0 ml/min พบวาสามารถแยกไอโซเมอร
ของ allethrins ไดครบ 4 ไอโซเมอร ท่ีเวลา 10.5, 11.1, 11.7 และ 16.3 นาทีตามลําดับ จึงสามารถแยกไอโซเมอรของ
allethrins ไดอยางจําเพาะจากจํานวนและอัตราสวนพ้ืนท่ีใตกราฟท่ีตางกัน ผลการตรวจสอบความถูกตองของวิธีพบวามีความ
เปนเสนตรงตลอดความเขมขน 0.1–0.4 mg/ml (r>0.999) มีความเท่ียงในการวิเคราะหซํ้าและไมมีความแตกตางของผล
ระหวางวันและผูวิเคราะห (p-value>0.05) ขีดจํากัดการตรวจพบเทากับ 0.01-0.02% w/w วิธีมีความจําเพาะและรวดเร็ว
กวาวิธี CIPAC ท่ีใชเทคนิค HPLC รวมกับ double chiral column โดยสามารถแยกไอโซเมอรของ allethrins ไดครบ 4 ไอ
โซเมอร ลดเวลาวิเคราะหลงจาก 90 นาทีเปน 20 นาที และใชเฟสเคลื่อนท่ีลดลงรอยละ 78 ดังน้ันวิธีท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีความ
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับใชตรวจหาไอโซเมอรของ allethrins ในผลิตภัณฑกําจัดแมลง
คําสําคัญ: allethrins, allethrin isomers, HPLC, single chiral column, ผลิตภัณฑกําจัดแมลง

Abstract
Allethrins are synthetic chemicals used as an active substance in insecticides and consist of 4

isomers; d-allethrin, bioallethrin, esbiothrin and s-bioallethrin. Each isomer has different potency and 
toxicity, suitable for use in different formulations. The objective of this study was to develop a method
for identifying allethrin isomers in insecticides and obtain a more specific and faster technique than the 
currently used method. This study used HPLC with a single chiral column; phenomenex LUX Cellulose-1
conjunction with PDA at 230 nm. The mobile phase was n-hexane + isopropanol; 99.5 + 0.5 (v/v) with the
flow rate of1.0 ml/min. The results showed a complete separation of 4 isomers at 10.5, 11.1, 11.7, and
16.3 min, respectively. Isomers of allethrins were identified by the number of peaks and peak area ratio. 
Method validation showed system linearity covering the range of 0.1–0.4 ml/min (r>0.999), and the
method was repeatable and reproducible between days and analysts (p-value>0.05). The limit of
detection was 0.01-0.02% w/w. This method was more specific and faster than the CIPAC method which
used HPLC technique with the double chiral column. It was able to separate 4 isomers of allethrins with 
the running time reduced from 90 min to 20 min and the mobile phase was reduced by 78%. Therefore,
the method is accurate and suitable for the determination of the allethrin isomers in insecticides.
Keywords: allethrins, allethrin isomers, HPLC, single chiral column, insecticide products
Corresponding author: woramon.s@dmsc.mail.go.th
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ประสิทธิภาพของการใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อในการลดการฟุงกระจายขณะขูดหินน้ําลายในศีรษะหุนจําลอง 
Efficacy of RJ safety barrier in aerosol and splatter reduction during the ultrasonic scaling on the 

manikin head 
ญาดา เชษฐศุทธยางกูร1* ศิวาพร หอโสภณพงษ2 วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์3 

Yada Chestsuttayangkul1*, Sivaporn Horsophonphong2, Wannee Lertsooksawat3 
1กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถ,ี 2ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 3ภาควิชาเภสัชวิทยา    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
1Dental department, Rajavithi hospital, 

2
Department of Pediatric Dentistry, Mahidol University, 

3
Department of Pharmacology, Mahidol University 

บทคัดยอ 
บุคลากรทางการแพทยเปนอาชีพท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคท่ีติดตอจากทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเมื่อตองทําหัตถการ

ทางทันตกรรมท่ีทําใหนํ้าลายและเลือดผูติดเช้ือเกิดเปนละอองและละอองลอย จําเปนตองใชอุปกรณปองกันการติดเช้ือตางๆ 
เพ่ิมเติม จึงมีการคิดคน Rajavithi (RJ) safety barrier ซ่ึงเปนโครงเหล็กรูปหกเหลี่ยม คลุมดวยพลาสติกท่ีใชแลวท้ิง ตอกับ
เครื่องดูดแรงดันสูง (อัตราไหลอากาศ 310 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การลดการฟุงกระจายขณะใช RJ safety barrier โดยการขูดหินนํ้าลายรวมกับการใชหรือไมใช RJ safety barrier ในศีรษะ
หุนจําลองนาน 10 นาที ซึ่งนํ้าท่ีใชหลอเครื่องขูดหินนํ้าลายอัลตราโซนิกสประกอบไปดวยเช้ือแบคทีเรีย Lactobacillus 
acidophilus ความเขมขน 10*7 CFU/mL ขณะขูดหินนํ้าลายจะวางถาดเพาะเช้ือแบคทีเรียท่ีตําแหนงตางๆ ในหอง หลังการ
ขูดหินนํ้าลายเสร็จวางตออีก 20 นาที นําไปเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง แลวนับจํานวนโคโลนี 
พบวา RJ safety barrier ลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียใน
อากาศไดประมาณ 86.74 เปอรเซ็นต ดังน้ันสรุปไดวา RJ safety barrier มีประสิทธิภาพในการลดการฟุงกระจายของเช้ือ
แบคทีเรียท่ีเกิดเปนละอองลอยขณะใชเครื่องขูดหินนํ้าลายอัลตราโซนิกสหรือหัตถการทางทันตกรรม 
คําสําคัญ: หัตถการทางทันตกรรม, ควบคุมการติดเช้ือ, ละอองลอย, อุปกรณปองกันการติดเช้ือ 

Abstract 
Dental health care professionals face a high risk of infection from airborne respiratory diseases 

during dental procedures that generate aerosols and droplets. Besides standard protection, many barriers 
were invented to reduce bioaerosol contamination. Here we introduced a newly designed Rajavithi (RJ) 
safety barrier as a piece of additional equipment during dental procedures. RJ safety barrier comprised of 
a hexagonal-steel frame covered with disposable plastic connected to an air purifier (airflow 310 m3/h). 
This study aimed to investigate the effectiveness of RJ safety barrier in bioaerosol reduction during 
ultrasonic scaling. Bacterial culture plates were placed in the dental operatory room. A suspension of 
Lactobacillus acidophilus at a final concentration of 10*7 CFU/mL was added to the water supply of the 
ultrasonic scaler. Ultrasonic scaling was performed on a manikin head with or without the use of RJ safety 
barrier for 10 minutes. The plates were exposed to the room air during the procedure and 20 minutes 
after the scaling was completed. Those were incubated at 37°C under anaerobic conditions for 48 hours 
and colonies were counted. It was found that RJ safety barrier significantly reduced the total number of 
bacterial colonies by 86.74% when compared to no barrier. In conclusion, RJ safety barrier effectively 
reduced the bacterial aerosol generated during ultrasonic scaling or dental procedures. 
Keywords: dental procedures, infection control, aerosols, barrier 
Corresponding author: yadachest@gmail.com 
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Efficacy of RJ safety barrier in aerosol and splatter reduction during the ultrasonic scaling on the

manikin head
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บทคัดยอ
บุคลากรทางการแพทยเปนอาชีพท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคท่ีติดตอจากทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเมื่อตองทําหัตถการ

ทางทันตกรรมท่ีทําใหนํ้าลายและเลือดผูติดเช้ือเกิดเปนละอองและละอองลอย จําเปนตองใชอุปกรณปองกันการติดเช้ือตางๆ
เพ่ิมเติม จึงมีการคิดคน Rajavithi (RJ) safety barrier ซ่ึงเปนโครงเหล็กรูปหกเหลี่ยม คลุมดวยพลาสติกท่ีใชแลวท้ิง ตอกับ
เครื่องดูดแรงดันสูง (อัตราไหลอากาศ 310 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การลดการฟุงกระจายขณะใช RJ safety barrier โดยการขูดหินนํ้าลายรวมกับการใชหรือไมใช RJ safety barrier ในศีรษะ
หุนจําลองนาน 10 นาที ซึ่งนํ้าท่ีใชหลอเครื่องขูดหินนํ้าลายอัลตราโซนิกสประกอบไปดวยเช้ือแบคทีเรีย Lactobacillus
acidophilus ความเขมขน 10*7 CFU/mL ขณะขูดหินนํ้าลายจะวางถาดเพาะเช้ือแบคทีเรียท่ีตําแหนงตางๆ ในหอง หลังการ
ขูดหินนํ้าลายเสร็จวางตออีก 20 นาที นําไปเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง แลวนับจํานวนโคโลนี
พบวา RJ safety barrier ลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียใน
อากาศไดประมาณ 86.74 เปอรเซ็นต ดังน้ันสรุปไดวา RJ safety barrier มีประสิทธิภาพในการลดการฟุงกระจายของเช้ือ
แบคทีเรียท่ีเกิดเปนละอองลอยขณะใชเครื่องขูดหินนํ้าลายอัลตราโซนิกสหรือหัตถการทางทันตกรรม
คําสําคัญ: หัตถการทางทันตกรรม, ควบคุมการติดเช้ือ, ละอองลอย, อุปกรณปองกันการติดเช้ือ

Abstract
Dental health care professionals face a high risk of infection from airborne respiratory diseases

during dental procedures that generate aerosols and droplets. Besides standard protection, many barriers
were invented to reduce bioaerosol contamination. Here we introduced a newly designed Rajavithi (RJ)
safety barrier as a piece of additional equipment during dental procedures. RJ safety barrier comprised of 
a hexagonal-steel frame covered with disposable plastic connected to an air purifier (airflow 310 m3/h).
This study aimed to investigate the effectiveness of RJ safety barrier in bioaerosol reduction during
ultrasonic scaling. Bacterial culture plates were placed in the dental operatory room. A suspension of
Lactobacillus acidophilus at a final concentration of 10*7 CFU/mL was added to the water supply of the 
ultrasonic scaler. Ultrasonic scaling was performed on a manikin head with or without the use of RJ safety
barrier for 10 minutes. The plates were exposed to the room air during the procedure and 20 minutes
after the scaling was completed. Those were incubated at 37°C under anaerobic conditions for 48 hours
and colonies were counted. It was found that RJ safety barrier significantly reduced the total number of 
bacterial colonies by 86.74% when compared to no barrier. In conclusion, RJ safety barrier effectively
reduced the bacterial aerosol generated during ultrasonic scaling or dental procedures.
Keywords: dental procedures, infection control, aerosols, barrier 
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การพัฒนาและตรวจสอบความถกูตองของวิธีตรวจการปนเปอนเชื้อไวรัสท่ีจําเพาะจากวัวในเซลลเพาะเลี้ยงใชผลิตวัคซีน 
Method development and validation for detecting specific contaminated bovine     

adventitious viruses in cell substrates used in vaccine production  
สุภาภรณ ชุมพล* สุกัลยาณี ไชยม ีวิริยามาตย เจรญิคุณธรรม สุภาพร ภมูิอมร 
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บทคัดยอ 
เซลลเพาะเลี้ยงท่ีใชในการผลิตวัคซีนตองควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก การตรวจหาเช้ือไวรัส

ปนเปอนจากวัวในเซลลตั้งตนจึงมีความสําคัญ เพ่ือยืนยันวาเซลลท่ีใชในการผลิตวัคซีนไมมีการปนเปอนของไวรัสท่ีอาจกอโรค 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของการตรวจหาเช้ือไวรัสจากวัวในเซลลเพาะเลี้ยงโดยใช 
indicator cells 3 ชนิด คือ BT, MDBK และ Vero ชนิดเดียวกับท่ีใชในการผลิตวัคซีน นํามาทดสอบการติดเช้ือไวรัสจากวัว 5 
ชนิด ไดแก bovine parainfluenza 3, bovine parvovirus, bovine adenovirus 3, bovine viral diarrhea และ 
reovirus 3 จากน้ันตรวจวิเคราะห 3 วิธี ไดแก การตรวจสอบการเกิด cytopathic effect (CPE) การเกาะกลุมของเม็ดเลือด
แดง และการทดสอบอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (IFA) ผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวาจํานวนเซลล BT, MDBK และ Vero ท่ีเหมาะสม
สําหรับการเกิด CPE ในเซลล คือ 1x105, 4x104 และ 4x104 cells/mL ตามลําดับ และการเกิด CPE ใหผลสอดคลองกับการ
ทดสอบอิมมูโนฟลูออเรสเซนต ยกเวนไวรัส reovirus 3 ท่ีไมพบ CPE ในเซลล BT แตตรวจพบไวรัสไดดวยวิธี IFA การเกาะ
กลุมของเม็ดเลือดแดงน้ันพบเฉพาะในไวรัส BPI-3 และ BPV  วิธีท่ีพัฒนาข้ึนมีความจําเพาะตอเช้ือไวรัสวัวท้ัง 5 ชนิด และให
คาต่ําสุดท่ีตรวจพบได 0.01, 0.1, 0.1, 0.01 และ 0.001 CCID50/mL ตามลําดับ จากการศึกษาน้ีไดวิธีตรวจท่ีจะเปนประโยชน
โดยนําวิธีมาใชในการตรวจหาไวรัสปนเปอนจากวัวในเซลล Vero ท่ีใชในการผลิตวัคซีนและสามารถใชเปนวิธีมาตรฐานตอไป 
คําสําคัญ: เซลลวีโร, เช้ือไวรัสปนเปอนจากวัว, เซลลทดสอบท่ีจําเพาะ, การตรวจสอบความถูกตองของวิธ ี

Abstract 
Cell substrates used to produce vaccines should be controlled for the quality according to the 

WHO requirements. Detection of bovine adventitious virus contaminants in cell substrates is important to 
identify whether cell substrates used for vaccine production are free from bovine pathogenic virus 
contaminants. The purpose of this study was to develop and validate the method for the detection of 
specific bovine adventitious viruses by using 3 indicator cells; BT, MDBK and the same species of Vero cell 
as the cell substrate. The indicator cells were used to examine 5 bovine adventitious viruses, which 
included bovine parainfluenza virus 3, bovine parvovirus, bovine adenovirus 3, bovine viral diarrhea and 
reovirus 3 by investigation of cytopathic effect (CPE), hemadsorption and immunofluorescence assay (IFA). 
The preliminary result showed that the appropriate cell numbers of BT, MDBK and Vero for CPE formation 
were 1x105, 4x104 and 4x104 cells/mL, respectively. CPE results were consistent with those of  IFA, except 
reovirus 3 that did not cause CPE in BT cell, but the virus was detected by IFA. The hemadsorption assay 
was positive only by BPI-3 and BPV viruses. The developed methods were specific to five specific bovine 
viruses and the lowest viral titers for those bovine viruses were 0.01, 0.1, 0.1, 0.01 and 0.001 CCID50/mL, 
respectively. From this study, the detectable methods were obtained and useful for the detection of 
specific bovine adventitious agents in Vero cell used in vaccine production and can be further used as a 
standard method. 
Keywords: Vero cell, bovine adventitious viruses, indicator cell, method validation 
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adventitious viruses in cell substrates used in vaccine production  
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บทคัดยอ
เซลลเพาะเลี้ยงท่ีใชในการผลิตวัคซีนตองควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก การตรวจหาเช้ือไวรัส

ปนเปอนจากวัวในเซลลตั้งตนจึงมีความสําคัญ เพ่ือยืนยันวาเซลลท่ีใชในการผลิตวัคซีนไมมีการปนเปอนของไวรัสท่ีอาจกอโรค
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของการตรวจหาเช้ือไวรัสจากวัวในเซลลเพาะเลี้ยงโดยใช 
indicator cells 3 ชนิด คือ BT, MDBK และ Vero ชนิดเดียวกับท่ีใชในการผลิตวัคซีน นํามาทดสอบการติดเช้ือไวรัสจากวัว 5
ชนิด ไดแก bovine parainfluenza 3, bovine parvovirus, bovine adenovirus 3, bovine viral diarrhea และ
reovirus 3 จากน้ันตรวจวิเคราะห 3 วิธี ไดแก การตรวจสอบการเกิด cytopathic effect (CPE) การเกาะกลุมของเม็ดเลือด
แดง และการทดสอบอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (IFA) ผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวาจํานวนเซลล BT, MDBK และ Vero ท่ีเหมาะสม
สําหรับการเกิด CPE ในเซลล คือ 1x105, 4x104 และ 4x104 cells/mL ตามลําดับ และการเกิด CPE ใหผลสอดคลองกับการ
ทดสอบอิมมูโนฟลูออเรสเซนต ยกเวนไวรัส reovirus 3 ท่ีไมพบ CPE ในเซลล BT แตตรวจพบไวรัสไดดวยวิธี IFA การเกาะ
กลุมของเม็ดเลือดแดงน้ันพบเฉพาะในไวรัส BPI-3 และ BPV วิธีท่ีพัฒนาข้ึนมีความจําเพาะตอเช้ือไวรัสวัวท้ัง 5 ชนิด และให
คาต่ําสุดท่ีตรวจพบได 0.01, 0.1, 0.1, 0.01 และ 0.001 CCID50/mL ตามลําดับ จากการศึกษาน้ีไดวิธีตรวจท่ีจะเปนประโยชน
โดยนําวิธีมาใชในการตรวจหาไวรัสปนเปอนจากวัวในเซลล Vero ท่ีใชในการผลิตวัคซีนและสามารถใชเปนวิธีมาตรฐานตอไป 
คําสําคัญ: เซลลวีโร, เช้ือไวรัสปนเปอนจากวัว, เซลลทดสอบท่ีจําเพาะ, การตรวจสอบความถูกตองของวิธี

Abstract
Cell substrates used to produce vaccines should be controlled for the quality according to the

WHO requirements. Detection of bovine adventitious virus contaminants in cell substrates is important to
identify whether cell substrates used for vaccine production are free from bovine pathogenic virus
contaminants. The purpose of this study was to develop and validate the method for the detection of
specific bovine adventitious viruses by using 3 indicator cells; BT, MDBK and the same species of Vero cell 
as the cell substrate. The indicator cells were used to examine 5 bovine adventitious viruses, which
included bovine parainfluenza virus 3, bovine parvovirus, bovine adenovirus 3, bovine viral diarrhea and 
reovirus 3 by investigation of cytopathic effect (CPE), hemadsorption and immunofluorescence assay (IFA). 
The preliminary result showed that the appropriate cell numbers of BT, MDBK and Vero for CPE formation
were 1x105, 4x104 and 4x104 cells/mL, respectively. CPE results were consistent with those of IFA, except
reovirus 3 that did not cause CPE in BT cell, but the virus was detected by IFA. The hemadsorption assay 
was positive only by BPI-3 and BPV viruses. The developed methods were specific to five specific bovine 
viruses and the lowest viral titers for those bovine viruses were 0.01, 0.1, 0.1, 0.01 and 0.001 CCID50/mL,
respectively. From this study, the detectable methods were obtained and useful for the detection of
specific bovine adventitious agents in Vero cell used in vaccine production and can be further used as a 
standard method.
Keywords: Vero cell, bovine adventitious viruses, indicator cell, method validation
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การทดสอบความชํานาญวิธี Real-time RT-PCR สําหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 รอบท่ี 1 ป 2563 
External quality assessment scheme for SARS-CoV-2 detection  

by real-time RT-PCR in the first round of 2020 
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บทคัดยอ 
การเตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 

SARS-CoV-2มีความสําคัญอยางย่ิงในการควบคุมการแพรระบาด องคการอนามัยโลกแนะนําการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย
วิธี Real-time RT-PCR หองปฏิบัติการท่ีเปดบริการตรวจวิเคราะหในชวงแรกของการระบาดในประเทศไทย จะตองผานการ
ประเมินความพรอมท้ังดานวิชาการและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ แผนทดสอบความชํานาญเปนสวนหน่ึงของการ
พัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 สมาชิก
หองปฏิบัติการจํานวน 197 แหงท่ีสมัครเขารวมแผนทดสอบความชํานาญรอบท่ี 1 ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 
โดยไดรับตัวอยางทดสอบจํานวน 6 ตัวอยาง เปนตัวอยางบวก 5 ตัวอยาง และตัวอยางลบ 1 ตัวอยาง พบวาหองปฏิบัติการ
รายงานผลถูกตองจํานวน 183 แหง (รอยละ 92.9) รายงานผลผิด 14 แหง (รอยละ 7.1) เมื่อวิเคราะหหาสาเหตุโดย
ดําเนินการประสานกับหองปฏิบัติการ พบวาหองปฏิบัติการ 10 แหงท่ีรายงานผลลบปลอมเปนการรายงานผลผิดในตัวอยางท่ี
มีปริมาณไวรัสต่ํา ซึ่งพบวาหองปฏิบัติการจํานวน 6 แหงมีการใชชุดนํ้ายาย่ีหอและรุนการผลิตชุดเดียวกัน จึงอาจสรุปไดวาเปน
ปญหาเชิงระบบ ในหองปฏิบัติการ 5 แหงมีการรายงานผลบวกปลอมหรือกลุมท่ีมีการปนเปอนในตัวอยางท่ีไมมีไวรัส (มี
หองปฏิบัติการ 1 แหงท่ีมีรายงานท้ังผลลบปลอมและผลบวกปลอม) ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมชํานาญของผูปฏิบัติงานหรือ
เกิดข้ึนในข้ันตอนการสกัดตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา สมาชิกสวนใหญใหผลรายงานถูกตอง เปนผลจากคุณภาพ
ของชุดนํ้ายาและดําเนินการทดสอบโดยผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญ 
คําสําคัญ: ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019, การตรวจหาสารพันธกุรรม, การทดสอบความชํานาญ 

Abstract 
Laboratory preparedness during the current coronavirus disease (COVID-19) outbreak was essential 

for controlling the infection. The detection of SARS-CoV-2 by real-time RT-PCR was recommended by 
World Health Organization for laboratory diagnosis. An external quality assessment (EQA) scheme was an 
established tool to evaluate diagnostic capacity and guarantee the quality of molecular detection of 
SARS-CoV-2. The assurance of testing performance capacities in clinical diagnostic laboratories in Thailand 
would assist clinical management and disease surveillance. There were 197 laboratories participating in 
the first round of the EQA program during July and August 2020. The sample panel included one negative 
sample and five positive samples with different concentrations of the inactivated virus particle. The 
correct results were reported from 183 laboratories (92.9 %) while 14 laboratories reported incorrect 
results (7.1 %). The false-negative results were reported from 10 laboratories and most of them occurred 
in samples with relatively low viral concentration. Six out of ten laboratories were using the same reagent 
which could be the result of systematic error. The false-positive results were reported from 5 laboratories 
(there was 1 laboratory that reported both false-negative and false-positive results). The contamination 
might be caused by the skill of laboratory technicians or the error during the nucleic acid extraction 
process. However, most of the laboratories possessed the reliable diagnostic capacity for the detection of 
SARS-CoV-2 based on correct reported results. The important factors involved the quality of test kits and 
the proficiency of laboratory staff. 
Keywords: SARS-CoV-2, real-time RT-PCR, external quality assessment 
Corresponding author: don_custom@hotmail.com 

O4-4 การทดสอบความชํานาญวิธี Real-time RT-PCR สําหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 รอบท่ี 1 ป 2563 
External quality assessment scheme for SARS-CoV-2 detection  

by real-time RT-PCR in the first round of 2020
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บทคัดยอ
การเตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส

SARS-CoV-2มีความสําคัญอยางย่ิงในการควบคุมการแพรระบาด องคการอนามัยโลกแนะนําการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย
วิธี Real-time RT-PCR หองปฏิบัติการท่ีเปดบริการตรวจวิเคราะหในชวงแรกของการระบาดในประเทศไทย จะตองผานการ
ประเมินความพรอมท้ังดานวิชาการและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ แผนทดสอบความชํานาญเปนสวนหน่ึงของการ
พัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 สมาชิก
หองปฏิบัติการจํานวน 197 แหงท่ีสมัครเขารวมแผนทดสอบความชํานาญรอบท่ี 1 ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 
โดยไดรับตัวอยางทดสอบจํานวน 6 ตัวอยาง เปนตัวอยางบวก 5 ตัวอยาง และตัวอยางลบ 1 ตัวอยาง พบวาหองปฏิบัติการ
รายงานผลถูกตองจํานวน 183 แหง (รอยละ 92.9) รายงานผลผิด 14 แหง (รอยละ 7.1) เมื่อวิเคราะหหาสาเหตุโดย
ดําเนินการประสานกับหองปฏิบัติการ พบวาหองปฏิบัติการ 10 แหงท่ีรายงานผลลบปลอมเปนการรายงานผลผิดในตัวอยางท่ี
มีปริมาณไวรัสต่ํา ซึ่งพบวาหองปฏิบัติการจํานวน 6 แหงมีการใชชุดนํ้ายาย่ีหอและรุนการผลิตชุดเดียวกัน จึงอาจสรุปไดวาเปน
ปญหาเชิงระบบ ในหองปฏิบัติการ 5 แหงมีการรายงานผลบวกปลอมหรือกลุมท่ีมีการปนเปอนในตัวอยางท่ีไมมีไวรัส (มี
หองปฏิบัติการ 1 แหงท่ีมีรายงานท้ังผลลบปลอมและผลบวกปลอม) ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมชํานาญของผูปฏิบัติงานหรือ
เกิดข้ึนในข้ันตอนการสกัดตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา สมาชิกสวนใหญใหผลรายงานถูกตอง เปนผลจากคุณภาพ
ของชุดนํ้ายาและดําเนินการทดสอบโดยผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญ
คําสําคัญ: ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019, การตรวจหาสารพันธกุรรม, การทดสอบความชํานาญ

Abstract
Laboratory preparedness during the current coronavirus disease (COVID-19) outbreak was essential

for controlling the infection. The detection of SARS-CoV-2 by real-time RT-PCR was recommended by
World Health Organization for laboratory diagnosis. An external quality assessment (EQA) scheme was an
established tool to evaluate diagnostic capacity and guarantee the quality of molecular detection of
SARS-CoV-2. The assurance of testing performance capacities in clinical diagnostic laboratories in Thailand 
would assist clinical management and disease surveillance. There were 197 laboratories participating in 
the first round of the EQA program during July and August 2020. The sample panel included one negative
sample and five positive samples with different concentrations of the inactivated virus particle. The
correct results were reported from 183 laboratories (92.9 %) while 14 laboratories reported incorrect
results (7.1 %). The false-negative results were reported from 10 laboratories and most of them occurred 
in samples with relatively low viral concentration. Six out of ten laboratories were using the same reagent 
which could be the result of systematic error. The false-positive results were reported from 5 laboratories
(there was 1 laboratory that reported both false-negative and false-positive results). The contamination
might be caused by the skill of laboratory technicians or the error during the nucleic acid extraction
process. However, most of the laboratories possessed the reliable diagnostic capacity for the detection of 
SARS-CoV-2 based on correct reported results. The important factors involved the quality of test kits and 
the proficiency of laboratory staff.
Keywords: SARS-CoV-2, real-time RT-PCR, external quality assessment
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การตรวจวิเคราะหความแรงของ trastuzumab monoclonal antibody โดยวิธี cell-based anti-proliferation
Potency test of trastuzumab monoclonal antibody by cell-based anti-proliferation  
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บทคัดยอ 
Trastuzumab เปน monoclonal antibody ท่ีใชรักษาโรคมะเร็งเตานม ออกฤทธ์ิโดยการจับกับ HER2 receptor 

บนผิวเซลลมะเร็ง ทําใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง การวิเคราะหความแรงเปนวิธีหน่ึงท่ีใชในการควบคุม
คุณภาพยาแสดงใหเห็นการออกฤทธ์ิของยา เน่ืองจากยังไมมีวิธีวิเคราะหในตํารายาสากล การศึกษาน้ีจึงไดพัฒนาวิธีวิเคราะห
คาความแรงโดยวิธี cell-based anti-proliferation โดยวัดความสามารถในการยับยั้งการแบงตัวของเซลล BT-474 ตาม
ระดับความเขมขนของยาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานผลการทดสอบความถูกตองของวิธี พบวาเฉพาะ trastuzumab 
เทาน้ันสามารถยับยั้งการแบงตัวของเซลลโดยมีความแมนของวิธีอยูในชวง 80-125% มีความเท่ียงของการวิเคราะหในการ
ทดสอบภายในวันเดียวโดยผูวิเคราะหคนเดียวและการทดสอบตางวันโดยผูวิเคราะห 2 คน อยูในเกณฑกําหนด มีคา %  GCV 
เทากับ 9.76 และ 7.86 ตามลําดับ มีความเปนเสนตรงโดยมีคา r2 เทากับ 0.995 และชวงการทดสอบท่ีใหผลเปนเสนตรงท่ีมี
ความแมนและความเท่ียงผานเกณฑอยูในชวง expected relative potency ท่ี 50-150% และเมื่อทดสอบความคงทนของ
วิธีโดยเปลี่ยน passage number ของเซลล พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จาก
ขอมูลท้ังหมด แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหคาความแรงดวยวิธี cell-based anti-proliferation โดยใชเซลล BT-474 มีความ
เหมาะสมและสามารถนํามาใชเปนวิธีมาตรฐานทางหองปฏิบัติการได 
คําสําคัญ: trastuzumab, คาความแรง, โมโนโคลนอลแอนติอดี, cell-based anti-proliferation 

Abstract 
Trastuzumab is a monoclonal antibody used to treat breast cancer. It binds to the HER2 receptor 

on the surface of cancer cells, resulting in the inhibition of the growth of cancer. Potency analysis is one 
of the methods used to control drug quality demonstrating the action of the drug. Because of no analysis 
method in the pharmacopoeia, this study, therefore, developed a method for analyzing its potency by 
cell-based anti-proliferation. The inhibition of BT-474 cell proliferation was measured according to the 
drug concentration levels compared to the standard substance. The method validation results showed 
that only trastuzumab was able to inhibit cell proliferation. The accuracy was in the range of 80-125%. 
The precision of the analysis within one-day testing by a single analyst and different day testing by two 
analysts were in the criteria with % GCV of 9.76 and 7.86, respectively. The linearity with r2 of 0.995 and a 
linearity test interval of the accuracy and precision was in the expected relative potency range of 50-
150%. When testing the robustness of the method by changing the cell passage number, there was no 
statistically significant difference at a 95% confidence level. It was shown that the cell-based anti-
proliferation method in potency test using BT-474 cells was appropriate and could be used as a standard 
laboratory method. 
Keywords: trastuzumab, potency, monoclonal antibody, cell-based anti-proliferation 
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บทคัดยอ
Trastuzumab เปน monoclonal antibody ท่ีใชรักษาโรคมะเร็งเตานม ออกฤทธ์ิโดยการจับกับ HER2 receptor

บนผิวเซลลมะเร็ง ทําใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง การวิเคราะหความแรงเปนวิธีหน่ึงท่ีใชในการควบคุม
คุณภาพยาแสดงใหเห็นการออกฤทธ์ิของยา เน่ืองจากยังไมมีวิธีวิเคราะหในตํารายาสากล การศึกษาน้ีจึงไดพัฒนาวิธีวิเคราะห
คาความแรงโดยวิธี cell-based anti-proliferation โดยวัดความสามารถในการยับยั้งการแบงตัวของเซลล BT-474 ตาม
ระดับความเขมขนของยาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานผลการทดสอบความถูกตองของวิธี พบวาเฉพาะ trastuzumab
เทาน้ันสามารถยับยั้งการแบงตัวของเซลลโดยมีความแมนของวิธีอยูในชวง 80-125% มีความเท่ียงของการวิเคราะหในการ
ทดสอบภายในวันเดียวโดยผูวิเคราะหคนเดียวและการทดสอบตางวันโดยผูวิเคราะห 2 คน อยูในเกณฑกําหนด มีคา % GCV
เทากับ 9.76 และ 7.86 ตามลําดับ มีความเปนเสนตรงโดยมีคา r2 เทากับ 0.995 และชวงการทดสอบท่ีใหผลเปนเสนตรงท่ีมี
ความแมนและความเท่ียงผานเกณฑอยูในชวง expected relative potency ท่ี 50-150% และเมื่อทดสอบความคงทนของ
วิธีโดยเปลี่ยน passage number ของเซลล พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จาก
ขอมูลท้ังหมด แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหคาความแรงดวยวิธี cell-based anti-proliferation โดยใชเซลล BT-474 มีความ
เหมาะสมและสามารถนํามาใชเปนวิธีมาตรฐานทางหองปฏิบัติการได
คําสําคัญ: trastuzumab, คาความแรง, โมโนโคลนอลแอนติอดี, cell-based anti-proliferation

Abstract
Trastuzumab is a monoclonal antibody used to treat breast cancer. It binds to the HER2 receptor

on the surface of cancer cells, resulting in the inhibition of the growth of cancer. Potency analysis is one 
of the methods used to control drug quality demonstrating the action of the drug. Because of no analysis 
method in the pharmacopoeia, this study, therefore, developed a method for analyzing its potency by
cell-based anti-proliferation. The inhibition of BT-474 cell proliferation was measured according to the 
drug concentration levels compared to the standard substance. The method validation results showed
that only trastuzumab was able to inhibit cell proliferation. The accuracy was in the range of 80-125%.
The precision of the analysis within one-day testing by a single analyst and different day testing by two
analysts were in the criteria with % GCV of 9.76 and 7.86, respectively. The linearity with r2 of 0.995 and a
linearity test interval of the accuracy and precision was in the expected relative potency range of 50-
150%. When testing the robustness of the method by changing the cell passage number, there was no
statistically significant difference at a 95% confidence level. It was shown that the cell-based anti-
proliferation method in potency test using BT-474 cells was appropriate and could be used as a standard 
laboratory method.
Keywords: trastuzumab, potency, monoclonal antibody, cell-based anti-proliferation
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การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตตกคางในไขและผลิตภัณฑ 
Method development and validation for the determination of fipronil and its metabolite residues 
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บทคัดยอ 
ฟโพรนิลเปนสารกําจัดแมลงเมื่อสลายตัวใหสารเมตาโบไลตท่ีมีพิษทําลายระบบประสาทรุนแรง ประเทศไทยอนุญาต

ใหใชในพืชแตหามใชกับสัตวท่ีเปนอาหาร ในป พ.ศ.2560 พบไขท่ีผลิตในสหภาพยุโรปปนเปอนสาร fipronil สรางความวิตก
แกผูบริโภคไทย จึงตองการวิธีเพ่ือใชสําหรับตรวจสอบการตกคางของสาร fipronil ในไขและผลิตภัณฑท่ีจําหนายในประเทศ
ไทย ไดพัฒนาการสกัดจากวิธี EN 15662 QuEChERS ตรวจวัดดวยเทคนิค multiple reaction monitoring จากเครื่อง GC-
MS/MS คํานวณผลดวย matrix matched calibration curve ผลการทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบ fipronil และเมตา
โบไลต 2 ชนิด (fipronil-desulfinyl, fipronil-sulfone) ในไขไกและไขเปด พบวาคา LOD และ LOQ เปน 0.002 และ 
0.005 mg/kg ตามลําดับ การทดสอบความแมนกับตัวอยางท่ีเติมสารที่ระดับ 0.005, 0.05 และ 0.1 mg/kg ให recovery อยู
ระหวาง 92.9-111.6% โดยมีความเท่ียงแสดงดวย RSD นอยกวา 8.62% การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดใหคา
นอยกวา 20% มีชวงการวิเคราะหอยูระหวาง 0.005-0.5 mg/kg อยูในเกณฑยอมรับ เปนวิธีท่ีมีความไว แมนยําเช่ือถือได 
เหมาะสําหรับใชในหองปฏิบัติการ เมื่อใชวิธีน้ีตรวจสอบไขและผลิตภัณฑจํานวน 66 ตัวอยางท่ีเก็บจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในป 2564 ผลไมพบการตกคางของสาร fipronil และเมตาโบไลตในทุกตัวอยาง จากผลดังกลาวน้ีบงช้ีวาวิธีท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชสําหรับการเฝาระวังการตกคางตอไป 

คําสําคัญ: ฟโพรนิล, ไข, GC-MS/MS, QuEChERS, สํารวจติดตาม 
Abstract 

Fipronil is an insecticide whose degradation products are highly neurotoxic for humans. Thailand 
approves fipronil for plant protection but not as a veterinary drug. European fipronil contaminated eggs in 
2017 has generated concerns in Thai consumers. Thus, an analytical method is required for the 
investigation of the fipronil residues in commercialized egg and egg products in Thailand. Fipronil was 
extracted by a developed procedure based on EN15662 QuEChERS, detected by multiple reaction 
monitoring techniques in GC-MS/MS and quantified by matrix-matched calibration curve. The validation of 
the method to detect fipronil and two metabolites, fipronil-desulfinyl, and fipronil-sulfone, in chicken and 
duck eggs showed that the LOD and the LOQ were 0.002 and 0.005 mg/kg, respectively. Satisfactory 
recoveries were obtained in the range of 92.9-111.6% in spiked samples at 0.005, 0.05, and 0.1 mg/kg with 
RSD lower than 8.62%. The uncertainty values were lower than 20% and the method working ranges were 
between 0.005-0.5 mg/kg and were acceptable. This method was sensitive, precise, reliable, and suitable 
for use in the laboratory. The validated method was further applied for the analysis of 66 egg and egg 
product samples collected from Bangkok Metropolitan Region in 2021. The result showed no detectable 
fipronil residues in any samples. Overall results indicated that the described method would be applied 
for detecting the fipronil and its metabolite residues in the future. 
Keywords: fipronil, eggs, GC-MS/MS, QuEChERS, monitoring 
Corresponding author: weerawut.w@dmsc.mail.go.th 

O4-6 การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตตกคางในไขและผลิตภัณฑ
Method development and validation for the determination of fipronil and its metabolite residues

in eggs and products
วีรวุฒิ วิทยานันท* ธรณิศวร ไชยมงคล

Weerawut Wittayanan*, Thoranit Chaimongkol
สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences

บทคัดยอ
ฟโพรนิลเปนสารกําจัดแมลงเมื่อสลายตัวใหสารเมตาโบไลตท่ีมีพิษทําลายระบบประสาทรุนแรง ประเทศไทยอนุญาต

ใหใชในพืชแตหามใชกับสัตวท่ีเปนอาหาร ในป พ.ศ.2560 พบไขท่ีผลิตในสหภาพยุโรปปนเปอนสาร fipronil สรางความวิตก
แกผูบริโภคไทย จึงตองการวิธีเพ่ือใชสําหรับตรวจสอบการตกคางของสาร fipronil ในไขและผลิตภัณฑท่ีจําหนายในประเทศ
ไทย ไดพัฒนาการสกัดจากวิธี EN 15662 QuEChERS ตรวจวัดดวยเทคนิค multiple reaction monitoring จากเครื่อง GC-
MS/MS คํานวณผลดวย matrix matched calibration curve ผลการทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบ fipronil และเมตา
โบไลต 2 ชนิด (fipronil-desulfinyl, fipronil-sulfone) ในไขไกและไขเปด พบวาคา LOD และ LOQ เปน 0.002 และ
0.005 mg/kg ตามลําดับ การทดสอบความแมนกับตัวอยางท่ีเติมสารที่ระดับ 0.005, 0.05 และ 0.1 mg/kg ให recovery อยู
ระหวาง 92.9-111.6% โดยมีความเท่ียงแสดงดวย RSD นอยกวา 8.62% การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดใหคา
นอยกวา 20% มีชวงการวิเคราะหอยูระหวาง 0.005-0.5 mg/kg อยูในเกณฑยอมรับ เปนวิธีท่ีมีความไว แมนยําเช่ือถือได 
เหมาะสําหรับใชในหองปฏิบัติการ เมื่อใชวิธีน้ีตรวจสอบไขและผลิตภัณฑจํานวน 66 ตัวอยางท่ีเก็บจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในป 2564 ผลไมพบการตกคางของสาร fipronil และเมตาโบไลตในทุกตัวอยาง จากผลดังกลาวน้ีบงช้ีวาวิธีท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชสําหรับการเฝาระวังการตกคางตอไป 

คําสําคัญ: ฟโพรนิล, ไข, GC-MS/MS, QuEChERS, สํารวจติดตาม
Abstract

Fipronil is an insecticide whose degradation products are highly neurotoxic for humans. Thailand
approves fipronil for plant protection but not as a veterinary drug. European fipronil contaminated eggs in
2017 has generated concerns in Thai consumers. Thus, an analytical method is required for the 
investigation of the fipronil residues in commercialized egg and egg products in Thailand. Fipronil was 
extracted by a developed procedure based on EN15662 QuEChERS, detected by multiple reaction
monitoring techniques in GC-MS/MS and quantified by matrix-matched calibration curve. The validation of 
the method to detect fipronil and two metabolites, fipronil-desulfinyl, and fipronil-sulfone, in chicken and
duck eggs showed that the LOD and the LOQ were 0.002 and 0.005 mg/kg, respectively. Satisfactory 
recoveries were obtained in the range of 92.9-111.6% in spiked samples at 0.005, 0.05, and 0.1 mg/kg with
RSD lower than 8.62%. The uncertainty values were lower than 20% and the method working ranges were
between 0.005-0.5 mg/kg and were acceptable. This method was sensitive, precise, reliable, and suitable 
for use in the laboratory. The validated method was further applied for the analysis of 66 egg and egg
product samples collected from Bangkok Metropolitan Region in 2021. The result showed no detectable 
fipronil residues in any samples. Overall results indicated that the described method would be applied
for detecting the fipronil and its metabolite residues in the future.
Keywords: fipronil, eggs, GC-MS/MS, QuEChERS, monitoring
Corresponding author: weerawut.w@dmsc.mail.go.th
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การพัฒนาเทคนิค reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)  
สําหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 

Development of reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)  
for SARS-CoV-2 detection 

วิพัฒน กลายุทธ1 จณิศรา ฤดีอเนกสิน1* เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ2 โสภา ศรสีังขงาม1 พายุ ภักดีนวน1 และคณะ 
Wiphat Klayut1, Janisara Rudeeaneksin*1, Benjawan Phetsuksiri2, Sopa Srisungngam1, Payu Bhakdeenuan1, et al 

1สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข,2 สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
1National Institute of Health, 2Medical Sciences Technical Office, Department of Medical Sciences 

บทคัดยอ 
เช้ือ SARS-CoV-2 กอใหเกิดโรคโควิด-19 ซ่ึงเปนโรคอุบัติใหมท่ีมีผูติดเช้ือและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก วิธีมาตรฐาน

ทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคคือ การตรวจหาสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสโดยเทคนิค real-time RT-PCR ในสิ่งสง
ตรวจจากระบบทางเดินหายใจ มีขอจํากัดคือตองใชเครื่อง thermocycler ท่ีมีราคาสูง ทําใหไมสามารถใชงานใน
หองปฏิบัติการท่ัวไปได LAMP เปนเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมท่ีอุณหภูมิเดียว ใชระยะเวลาสั้น และสามารถเติม
สาร hydroxynaphthol blue เพ่ือดูการเปลี่ยนสีของปฏิกิริยา ทําใหอานผลไดงายดวยตาเปลา วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาเทคนิค RT-LAMP สําหรับการตรวจหาเช้ือ SARS-CoV-2 โดยออกแบบไพรเมอร และทดสอบความจําเพาะกับ
ลําดับสารพันธุกรรมของเช้ือ และปฏิกิริยาขามตอจุลินทรียอ่ืนในฐานขอมูล Global Initiative on Sharing Avian Influenza 
Data (GISAID) และ National Center for Biotechnology Information (NCBI) จากน้ันทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมของ
ปฏิกิริยา และหาปริมาณข้ันต่ําสุดของเช้ือท่ีตรวจพบได ผลการศึกษา ไดไพรเมอรในตําแหนง ORF8 ท่ีมีความจําเพาะกับลําดับ
สารพันธุกรรมของเช้ือ SARS-CoV-2 ในฐานขอมูลมากกวารอยละ 98 และไมพบปฏิกิริยาขามตอจุลินทรียอ่ืน สภาวะท่ี
เหมาะสมคือ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และปริมาณข้ันต่ําสุดของเช้ือท่ีตรวจพบไดคือ 26.01 copies ตอปฏิกิริยา 
เทคนิค RT-LAMP ท่ีพัฒนาข้ึนนาจะใชได ตองทําการประเมินกับสิ่งสงตรวจเพ่ือการใชตรวจวินิจฉัยตอไป 
คําสําคัญ: อารที-แลมป, ซารส-โควี-2, โควิด-19 

Abstract 
SARS-CoV-2 is a cuasativeagent of COVID-19, an emerging disease that accounts for numbers of 

infected and dead persons. Real-time RT-PCR is a standard laboratory method in diagnosis based on the 
detection of viral RNA in respiratory specimens. Its limitation is the requirement of thermocycler which is 
costly. Therefore, the method cannot be performed in general laboratories. LAMP is a nucleic acid 
isothermal amplification that can run at constant temperature and give results in a short time. The easy 
detection could be performed by adding hydroxynaphthol blue and observed the color change by naked 
eyes. The objective of the study was to develop the RT-LAMP assay for the detection of SARS-CoV-2. A 
set of primers specific to ORF8 of SARS-CoV-2 was developed. Specificity and cross-reactivity were in silico 
analyzed by aligning all primers compared to sequences of SARS-CoV-2 in Global Initiative on Sharing 
Avian Influenza Data(GISAID)and other related microorganisms in National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) databases. The results showed that the designed primers were specific to SARS-CoV-2 
at 98% matching and no cross-reactivity was found. The optimized condition was at 60ºC for 1 h and the 
limit of detection for SARS-CoV-2 was as low as 26.01 copies per reaction. This RT-LAMP showed promise. 
The next step is to evaluate this newly developed RT-LAMP for SARS-CoV-2 detection in clinical 
specimens. 
Keywords: RT-LAMP, SARS-CoV-2, COVID-19 
Corresponding author: benjawan.p@dmsc.mail.go.th 

O4-7 การพัฒนาเทคนิค reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
สําหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 

Development of reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
for SARS-CoV-2 detection

วิพัฒน กลายุทธ1 จณิศรา ฤดีอเนกสิน1* เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ2 โสภา ศรสีังขงาม1 พายุ ภักดีนวน1 และคณะ
Wiphat Klayut1, Janisara Rudeeaneksin*1, Benjawan Phetsuksiri2, Sopa Srisungngam1, Payu Bhakdeenuan1, et al

1สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข,2 สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
1National Institute of Health, 2Medical Sciences Technical Office, Department of Medical Sciences

บทคัดยอ
เช้ือ SARS-CoV-2 กอใหเกิดโรคโควิด-19 ซ่ึงเปนโรคอุบัติใหมท่ีมีผูติดเช้ือและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก วิธีมาตรฐาน

ทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคคือ การตรวจหาสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสโดยเทคนิค real-time RT-PCR ในสิ่งสง
ตรวจจากระบบทางเดินหายใจ มีขอจํากัดคือตองใชเครื่อง thermocycler ท่ีมีราคาสูง ทําใหไมสามารถใชงานใน
หองปฏิบัติการท่ัวไปได LAMP เปนเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมท่ีอุณหภูมิเดียว ใชระยะเวลาสั้น และสามารถเติม
สาร hydroxynaphthol blue เพ่ือดูการเปลี่ยนสีของปฏิกิริยา ทําใหอานผลไดงายดวยตาเปลา วัตถุประสงคของการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเทคนิค RT-LAMP สําหรับการตรวจหาเช้ือ SARS-CoV-2 โดยออกแบบไพรเมอร และทดสอบความจําเพาะกับ
ลําดับสารพันธุกรรมของเช้ือ และปฏิกิริยาขามตอจุลินทรียอ่ืนในฐานขอมูล Global Initiative on Sharing Avian Influenza 
Data (GISAID) และ National Center for Biotechnology Information (NCBI) จากน้ันทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมของ
ปฏิกิริยา และหาปริมาณข้ันต่ําสุดของเช้ือท่ีตรวจพบได ผลการศึกษา ไดไพรเมอรในตําแหนง ORF8 ท่ีมีความจําเพาะกับลําดับ
สารพันธุกรรมของเช้ือ SARS-CoV-2 ในฐานขอมูลมากกวารอยละ 98 และไมพบปฏิกิริยาขามตอจุลินทรียอ่ืน สภาวะท่ี
เหมาะสมคือ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และปริมาณข้ันต่ําสุดของเช้ือท่ีตรวจพบไดคือ 26.01 copies ตอปฏิกิริยา 
เทคนิค RT-LAMP ท่ีพัฒนาข้ึนนาจะใชได ตองทําการประเมินกับสิ่งสงตรวจเพ่ือการใชตรวจวินิจฉัยตอไป 
คําสําคัญ: อารที-แลมป, ซารส-โควี-2, โควิด-19

Abstract
SARS-CoV-2 is a cuasativeagent of COVID-19, an emerging disease that accounts for numbers of

infected and dead persons. Real-time RT-PCR is a standard laboratory method in diagnosis based on the
detection of viral RNA in respiratory specimens. Its limitation is the requirement of thermocycler which is
costly. Therefore, the method cannot be performed in general laboratories. LAMP is a nucleic acid
isothermal amplification that can run at constant temperature and give results in a short time. The easy 
detection could be performed by adding hydroxynaphthol blue and observed the color change by naked
eyes. The objective of the study was to develop the RT-LAMP assay for the detection of SARS-CoV-2. A
set of primers specific to ORF8 of SARS-CoV-2 was developed. Specificity and cross-reactivity were in silico
analyzed by aligning all primers compared to sequences of SARS-CoV-2 in Global Initiative on Sharing
Avian Influenza Data(GISAID)and other related microorganisms in National Center for Biotechnology
Information (NCBI) databases. The results showed that the designed primers were specific to SARS-CoV-2
at 98% matching and no cross-reactivity was found. The optimized condition was at 60ºC for 1 h and the
limit of detection for SARS-CoV-2 was as low as 26.01 copies per reaction. This RT-LAMP showed promise. 
The next step is to evaluate this newly developed RT-LAMP for SARS-CoV-2 detection in clinical
specimens.
Keywords: RT-LAMP, SARS-CoV-2, COVID-19
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คุณภาพน้ําเสยีจากโรงพยาบาลในเขตสขุภาพท่ี 3 พ.ศ. 2562-2563 
Quality of hospital wastewater in the Health service area 3, years 2019-2020 

ณัฐพร คลายคลึง* อนุสรณ ดิษฐสวรรค โชติกา อุนใจ ทิพยาภรณ วินิจสร ศิริพร ปอมใย และคณะ 
Nattaporn Klykleung*, Anusorn Ditsawan, Chotika Aunchai, Thippayaporn Vinissorn, Siriporn Pomyai, et al 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 

บทคัดยอ 
องคการอนามัยโลกจัดกลุมโรคติดตอท่ีเกิดจากนํ้าท่ีปนเปอนของเสียจากมนุษย ซ่ึงนํ้าเสียของโรงพยาบาลเปนสาเหตุ

หน่ึงของ water-borne disease และเปนแหลงของการแพรกระจายเช้ือดื้อยาและยาปฏิชีวนะตกคาง  ในป 2562 ถึง 2563 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 ไดทําการเฝาระวังคุณภาพนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 35แหง จากท้ังหมด 54 แหง ในเขต
สุขภาพท่ี 3 จํานวน 143 ตัวอยาง โดยตรวจวิเคราะห 11 รายการ พบวาคาบีโอดี คลอรีน ตะกอนหนัก สารแขวนลอย
สารละลายซัลไฟด นํ้ามันและไขมัน ไนโตรเจน รวมโคลิฟอร และฟคอลโคลิฟอรม ในตัวอยางหลังการบําบัดไมผานมาตรฐาน 
คิดเปนรอยละ 11.0, 26.0, 1.0, 10.0, 37.0, 18.0, 9.0, 14.0 และ 15.0 ตามลําดับ นอกจากน้ีขอมูลในป 2562 พบตัวอยาง
หลังการบําบัดมีเช้ือจุลชีพเกินมาตรฐาน จํานวน 8 ตัวอยาง จาก 28 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 28.6 สวนป 2563 พบตัวอยาง
หลังการบําบัดมีเช้ือจุลชีพเกินมาตรฐาน จํานวน 7 ตัวอยาง จาก 76 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 9.2 จะเห็นวามีแนวโนมลดลง
จากป 2562 แตอยางไรก็ตามป 2563 ยังพบการปนเปอนเช้ือจุลชีพในตัวอยางหลังการบําบัดเกินมาตรฐาน จํานวน 7 
โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 20.0 จากสถานการณขางตนโรงพยาบาลท่ีพบปญหาดังกลาวควรปรับปรุงและตรวจติดตาม
กระบวนการฆาเช้ือในข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการแกปญหาดังกลาว 
นอกจากน้ีควรขยายผลการเฝาระวังในระดับประเทศ รวมท้ังเฝาระวังเช้ือดื้อยาและยาปฏิชีวนะตกคางตอไป 
คําสําคัญ: คุณภาพนํ้าเสีย, นํ้าเสียจากโรงพยาบาล, เขตสุขภาพท่ี 3 

Abstract 
The World Health Organization (WHO) classifies a group of water contaminated with human waste 

from hospitals as hospital wastewater which is one of the sources of water-borne disease, resistant 
microbes, and antibiotic residues. In the fiscal year 2019 to 2020, the Regional Medical Sciences 3 Nakhon 
Sawan conducted a quality evaluation of hospital wastewaters in the Health service area 3 by testing 143 
samples collected from 35 of 54 hospitals. All samples were examined for 11 parameters. It was found 
that the levels of BOD, chlorine, total settleable solids, total suspended solids, total dissolved solids, 
sulfide, oil and grease, total as nitrogen, coliform, and fecal coliform in pre-treated samples were out of 
standard ranges as of 11.0, 26.0, 1.0, 10.0, 37.0, 18.0, 9.0, 14.0, and 15.0 %, respectively. In addition, in 
2019, the data showed that 8 of 28 pre-treated samples contained a high level of microorganisms at 28.6 
%, while in 2020, 7 of 76 pre-treated samples contained a high level of microorganisms at 9.2 % indicating 
the downward trend. However, microorganism contamination in the pre-treated samples exceeded the 
standard value in 7 hospitals (20.0 %) in 2020. From the above situation, hospitals should improve and 
monitor the disinfection process in the wastewater treatment before releasing it into the environment for 
assessing the effectiveness of solving problems. Moreover, the surveillance should be expanded 
nationwide, including surveillance for resistant microbes, and antibiotic residues to reduce the risk of 
spreading resistance to the environment according toThailand’s National Strategic Plan on AMR 2017-
2021. 
Keywords: wastewater quality, hospital wastewater, the Health service area 3 
Corresponding author: nai_rx7@hotmail.com 
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Abstract
The World Health Organization (WHO) classifies a group of water contaminated with human waste

from hospitals as hospital wastewater which is one of the sources of water-borne disease, resistant
microbes, and antibiotic residues. In the fiscal year 2019 to 2020, the Regional Medical Sciences 3 Nakhon 
Sawan conducted a quality evaluation of hospital wastewaters in the Health service area 3 by testing 143 
samples collected from 35 of 54 hospitals. All samples were examined for 11 parameters. It was found
that the levels of BOD, chlorine, total settleable solids, total suspended solids, total dissolved solids, 
sulfide, oil and grease, total as nitrogen, coliform, and fecal coliform in pre-treated samples were out of 
standard ranges as of 11.0, 26.0, 1.0, 10.0, 37.0, 18.0, 9.0, 14.0, and 15.0 %, respectively. In addition, in 
2019, the data showed that 8 of 28 pre-treated samples contained a high level of microorganisms at 28.6 
%, while in 2020, 7 of 76 pre-treated samples contained a high level of microorganisms at 9.2 % indicating 
the downward trend. However, microorganism contamination in the pre-treated samples exceeded the
standard value in 7 hospitals (20.0 %) in 2020. From the above situation, hospitals should improve and
monitor the disinfection process in the wastewater treatment before releasing it into the environment for 
assessing the effectiveness of solving problems. Moreover, the surveillance should be expanded
nationwide, including surveillance for resistant microbes, and antibiotic residues to reduce the risk of 
spreading resistance to the environment according toThailand’s National Strategic Plan on AMR 2017-
2021.
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Abstract 

Chronic consumption of a high-fat diet induces obesity and impairs the ultra-structure of organs 
and tissues. Dapagliflozin is a SGL T2 inhibitor used in the management of patients with type 2 diabetes. 
We examined the effects of dapagliflozin on pancreatic injury and kidney autophagic signaling in high-fat 
diet-induced obese rats. Male Wistar rats were fed with normal diet or high-fat diet for 16 weeks. Then 
high-fat rats were given vehicle (high fat diet, HFD) or dapagliflozin (1 mg/kg/day) or vildagliptin (3 
mg/kg/day) for another 4 weeks. The metabolic characteristics, kidney autophagic signaling, pancreatic 
oxidative stress, ER stress, inflammation, and apoptosis signaling were examined. The kidney and 
pancreatic morphology were determined by H&E staining. HFD rats demonstrated metabolic 
abnormalities including significantly increased body weight, visceral fat weight, plasma insulin and plasma 
cholesterol level, HOMA index and TAUCg, indicating the obese-insulin resistant conditions when 
compared with control rats. Dapagliflozin or vildagliptin significantly decreased oxidative stress, ER stress, 
inflammation, and apoptosis signaling in pancreatic tissue and restored kidney autophagic signaling in 
obese rats. Moreover, the histopathology changes of the pancreas and kidney were improved in the 
treated groups. Interestingly, dapagliflozin showed higher efficacy than vildagliptin in improving body 
weight, visceral fat weight, plasma cholesterol level, and pancreatic oxidative stress in our model. These 
data suggested that dapagliflozin treatment attenuated pancreatic injury and exerted renoprotective 
effects by restoring autophagic signaling in HFD-induced obese rats. 
Keywords: dapagliflozin, pancreatic injury, kidney autophagy, obesity 
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Abstract 
The Notification of the Department of Medical Sciences on Determination of Final Completion 

Schedule, B.E. 2548 (2005) was issued to inform its capabilities and time of service completion for 
awareness of service recipients. The Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani has adopted the 
aforementioned notification by reviewing the service manual to be consistent with the above notification 
as well as reviewing the service period information to continuously monitor the criteria stipulated in the 
service manual. In the fiscal years 2018 - 2020, the service period data were studied to analyze the 
timeliness of service. The results revealed that the agency was able to complete the testing service on 
time with a mean score of punctual completion at 99.67%, and early completion at 96.82%. When data 
were classified by fiscal year, it was found that punctual completion rates for three years were 99.95%, 
99.88% and 99.22% respectively meanwhile the early completion rates for three years were 97.44%, 
97.19%, and 95.87% respectively. The cause of the failure of punctual completion was the delay in drafting test 
reports. In this regard, the mentioned problem was corrected for further improvement. Increasing monitoring was 
performed to improve the efficiency of work and to continuously create satisfaction of service recipients. 
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.ff'U\>lel'Uffim'Un7'i.:,�,elnm'i .ff'U\>lel'LI>��VI.JlilbVl'11ffi'tlb11;11bil�cJ 23.6 1'U el1���'il1n'Uell;j1;'Jl:Jel'UVl��1'UU Yl.fl. 2563 t:J1;'Jn7'i 
Vllil.:,elu'i::uu 1'Lintj.J�fuu�n1'i:wl'l11.J'Yl�Ylel1'ilmn AlilbU'U{elcJ1;1:: 78.25 ,b1;1::�fuu�n1'i,b'U::'l111vi,�.Jociel�VJ1�n1'i�elm'i 
bb1;'J::n7'i bb'U'U 1 'V'li U'i:: bcJ'tl'U'Uel�'i::U'Um'i.:,'UbVlfi�'l'l\,lJ'U1t'U'Vl11 vi�fo'U�n7'i b'U11i� .:,::li11n 1;llil'i::cJ:: nm1 'Un7'i'Ueln7'i 
fmel�viel�Ulj'U�n7'i 'Ueln'iJ1m!m1'�oci1cJ1vi:ilm'i�lilbfl'U'Uel.;J1;1elch�bU'U'i::'U'U n7'lfmel��ruJ71Yl'iJ::oci1cJ1viviel�Ulju�m'i 
bb1;'J::0iu�n7'ibfllill'l11W1'Lih1m1cJ�1'Ut:J1;J\>l'i1'ilVl1�viel�Ulju�m'i 
f'11.t1�qi: fo1e1.:i1Xe1.:it15ul)ln11, ?1ww1,1,1nf\'1.:i,m1tim\'.le1u1umi•m, nw,i'�vi11�uum1?1m'Vll'I 

Abstract 
The laboratory accreditation for testing of pesticide residues in fresh vegetables and fruits, and 

food contaminants by the Department of Medical Sciences complies to ISOl 7025. The information system 
(IS) for laboratory accreditation of this testing was developed to reduce the accreditation process. All 
process development was composed of system design, system development, system testing, 
improvement, and implementation. As a result, 5 steps which included submitting documents for 
accreditation, sending documents to assessors, sending the assessment reports to laboratories, sending 
corrective action reports of laboratories, and consideration of corrective action reports by assessors were 
reduced from the average of 23.6 days based on the previous data in the year 2020. The customer's 
feedback was very satisfied (78.25%), and functions of chatting window including importing attached files 
were recommended. The usefulness of IS was providing customers for accessibility, facility, less time
consuming and data storage system. The laboratory accreditation will help laboratories and health 
providers to ensure their quality of the laboratory report. 
Keywords: laboratory accreditation, pesticide residues, food contaminants,lnformation system development 
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'U'Vl�lilc!el 

n7 'i'VI lil.:,e) 'U 1'111.J'th 'U1 qj'Vl1 �vf e1�u5 'U� n7 'JJ1wru n7 'i \ll'i1'il1 bl'l'i1 ::,fa1 'i'W'e/ hl'Vl'l1 'U'tl'Ulil lil1 b 'U'U n 1 'i blil cJ �'U cJ 
'W'e/1'VlcJ1 .:,mu'LIWcJ1V1cJ1m.:,lll1m,mru�'U m'l1'in'el11-mn1'li,';1,um1m::V111�u YI.fl. 2553 (I� 2563 :il11ll�U'l::.:,�l'i,�e1 
U'i:: ,:w'U m1.Jm m'i 11 bb'1 ::tJ'i ::�'VIBm 'V'ln7 'i m1'il1 bl'l'i7 ::,fa1'l'W'e/ hl'Vl'l7U'tl'U lil'U e1�vf e1�u5 u� m 'i.:,m :Sn 1 'LI bb �'1:: ti� i,';1, u 'LI 
bbt:J'Ub�eJn'tl'Lllilm'i,U7VlmcJ 3 'tl'Ulil�bbllln�1�n'U'il1nm'i'W'elntj.JfaV1::'W'e/ m'iU'i::neiuvJei.:, 1vJi;'i m'i,l'l:Wfl7�1il1'tl'W'tl bbl'llll 
1eieiei'Ubb'1::bbel'U 1eieiei'U cJ1fn'el1 hm,'1::eJ'11'l7'1elcJlil m'i,l'l:Wfl7�1ilbb.J'1�bb'1::m'i'i::,V1cJ�1cJ 11ilm�.Jm'i'1�1'Ulil1mh� 1 'tl'Ulil 
�ei 1 lil1e1cl1� bb'1::�lil.:,�1\ll�'Vllil.:,e1u 3 lil1e1cl1�1vfnu.:,m:Sn 21 bbvi� 1vf,nru'Vim'ltl'i::,:wm,u�,tl'U 3 ntj.Jfiei t:J'1�n\ilei� 
J�VI.Jlil t:J'1�n\ile1�U1�.:,1'U bb'1::t:J'1hl�n\ilei�J�VI.Jlil Y1u11.:,m:Sn:ilA11.Jmm'lt11'Un1'im1'il1bl'l'i1::vim'l'W'e!hl'Vl'l7U'tl'Ulil 
�n\ile1�.r�V1.Jlil{e1cJ'1:: 541'LI'Uru::�.:,m:Sn{eicJ'1:: 44 llleJU�nu1�.:,1'U bb'1::{eicJ'1:: 2 \lleiuhJ�n\ilei�J�VI.Jlil ,�e1�m'il1mtl'LI 
vf e1�u5u�n1'i 1 '\11.J� b�.J bUlil'U� n7'ilil1'U'W'e/1'VlcJ1 bbl;l ::u1�1il1el 81� b U'Um'i'W'e/�Vlel�U5 'U�n7'i 1.J'V'IU'Uel cJ 1 m1'UU'i ::'i\'1 b'tl'U 
m'i'W'elmi.Jm'i'i::,V1cJ�1cJ 11l�.!'Un7'ilil7b'U'Un7'i'Vllil.:,e1ul'l11.J'l'i1mrun1'im1'il1,l'l'i1::vim'l'W'el1.JV1'i1u'tl'Ulil'ii�:il1'l11.JJ11'i'ru ' � �
1'Lin1'i�\ilJ'U11'l11.Jmm'it1bb'1::b�.JU'i::�'VIBJl1'V'l'Uel�Vlel�tJ5u�n7'ilil1'U'W'e/1'VlcJ11'UU'i::b'Vlfl1'VlcJ 
111.f1ii'qi : n71'Vlli1Ml'Ufl17.J'U7U1t\J'V17,11Xe1.:11J5u�n11, n11,11.-,1'lbfl11�1-1Ji'1u'W1,1'l'Vll'J1 

Abstract 
The laboratory proficiency testing (PT) for unknown toxic substance analysis has been operated by 

Toxicology Center, National Institute of Health of Thailand. The study aimed to evaluate participants' 

competence and efficiency in unknown toxic substance analysis from 2010 to 2020. In each year, three

different analytes were chosen from metallic poisons, phosphide compounds, herbicides, cations and 

anions, drugs and alkaloids, pesticides and volatile poisons. Each analyte was added into a sample and 3 

PT items were delivered to 21 participating laboratories. The performance was evaluated and classified

into 3 criteria; completely correct, partially correct and incorrect results. It was found that 54% of

participants reported completely correct results in unknown toxic substance analysis, while partially 

correct and incorrect results were found at 44% and 2%, respectively. The incomplete correction

occurred in laboratories providing new service of toxicological analysis and in some samples containg 

toxic substances rare in rountine cases, such as volatile poisons. Therfore, the PT program is important to 

improve the competence and efficiency of toxicological laboratories in Thailand. 
Keywords: laboratory proficiency testing, toxicological analysis 
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The situation of methamphetamine use in PhangNga and Phuket provinces, years 2016-2020 
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,.JVI blel.J ,'V'l(,17:W'U�el ,tlmrn ,.:,Yl�lil�.:,{1�uruvn�e1J�l'l.J bl'1�1'l17.J.1''Ul'l�'Uel�U'i� ,Vlfifl1'i�fl'el1i1:W1(,)t1U'i �.:,�l'i, �el � ' 
1,l'l'i7�,fam'Ufl1'irufl1'l1'tl,.JVlbleJ.J,'V'lm:il'LI1'LI��V111i1���1 bl'1�JJU7(,) ��fl'e/7'i1U'i1.Jt:J'1fl1'im1'il1,l'l'i1�vilil1e1cJ1�u.:,m1� 
'Uel� � �ei�.:,�Jm,� (,)'J1'ilvi�'il'U8'UcJ'Ulil1m VI l'l'Ul'l thin-layer chromatographybl'1 � gas chromatography-mass 
spectrometry ��'UcJ1VlcJ1fi1.:,(,)4fl1'lbl'l"lVlcJ� 11/1 JJU7(,)'l�Vl11�U Yl.fl. 2559 -2563'i11'U1'U 7,006 lil1elcJ1�YlUb.JVlblel.J 
,'V'lm:il'U 5,969 lil1eJcJ7� (85.2%) ,U'Ufl1'l1i,.JV1ble1m'V'lm:il'U�1.Jnum'i,.:,Yl�lil'tl'Ulil�'U 665 lil1eJcJ7� (11.1 %) 0i.:,1'U 
1m1htlmYl?l'tl1cJ (95.1%) mmo�cJeicJ1mh� 21-30 u (42.1%) bl'1�:ilm:ii'l"lfo�1� (76.5%) ,�ei�n'e/11'111.JJ.J�'UB � ' � 
'i�Vl11��ru�fl'e/t1J�'Uel�'LJl'll'l'1 f7Ufl1'i 1 'tl,.JVlblel.J b 'V'lm:il'U YlU11 ,Ylfl el1 � bll;l �el1:ii'l"l :Wl'l17.JJ.J�'UB�el fl1'l 1i,.JVI blel.Jb Yim 
:W'UeJcJ1�:ilirmf1AqJV11�.:,�� (p-value s 0.001) ,Ylfi'tl1cJ:WeJm7fl1'i,.:,Ylmflfl17,Yl?IVI�� (odd ratio = 1.49) 'il1fl'Uel';J'1 
11l�mh1 bb.:,i?l� 1 '11,�'U11fl1'i 1 'tl,.JVlblel.J b 'V'lm:W'UcJ�l'l� bb Yl�'i �U1 lil 1 'LI ntj.J1cJ'Vl1�1'U ,Ylfi'tl1 cJ m:ii'l"l·fo�1� 'Uel fl'il1 ni1fl1'i 1 'tlm'i 
,.:,Yl�lilm nn11 1 'tl'Ulil bl.:,lil�(\�n1'i ,.:,Yl�:ilm1.Jiuie1'Um nt'U 'Uel';J'1i1,fotl'UU'i� bcJ'tl'U�eJVl'U1cJ�7'U�,� cJ1'UeJ�1 'Ufl1'i 
U1Ulilffl'el1 fl'l�U1'UflWUel�fl'Ubl'1�U'i1UU'i1.JcJ1,.:,Yl�lil�:WU'i��VIBJ71Yl 

Abstract 

Methamphetamine is a narcotic drug that causes social and national security problems. The study 
aimed to analyze the situation of methamphetamine used in PhangNga and Phuket provinces. The 
researchers gathered the results of the suspects' urine samples sent for confirmatory testing at the 
Regional Medical Sciences center 11/1 Phuket during the year 2016 - 2020. The 7,006 samples were 
analyzed using thin-layer chromatography and gas chromatography-mass spectrometry. 
Methamphetamine and methamphetamine with other drugs were found in 5,969 (85.2%) and 665 
samples (11.1 %), respectively. Most of the drug addict users were male (95.1 %), the age range of 21-30 
years (42.1 %), and were self-employed (76.5%). The association between demographic features and 
methamphetamine addiction was statistically significant with sex, age, and occupation (p-value s 0.001). 
Males were more likely to use methamphetamine than females (odds ratio = 1.49). It showed that 
methamphetamine use is still widespread among working-age groups. In addition, the use of more than 
one substance showed the complexity of abuse drug uses. This information is therefore useful for the 
relevant authorities involving the effective treatment, drug prevention and suppression processes. 

Keyword: methamphetamine, narcotic drus 
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The situation of cannabis use in Phuket and Phang Nga, fiscal years 2016-2020 
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'U'Vl�lilcJel 

Uru'Vl1 cJ1 ,.:,'V'I� lilcJ� l'M iJ 1'111.J'i'U bb 'i � bb'1:; bb 'V'l�'i :;u1 Iii 1 'LIVl'11 cJ�'U� f \i'U1 '1iJ'U btl'U1 cJ 1 'LI fl1'i bbm 'U bb'1 :;u eM fl'U mh �� ' � 
b'U,N11?1 bb�n1.Jv\'11 vfuruV11i1mJlil hJ ?l'UcJ1'VlcJ1fi1Ml4fl1'i bb 'V'l'VlcJ� 11/1 Jlbfl(,) zj� bU'UVl'U1cJ�1'U�ilm'lfl'il1 'Ufl1'i(i)'i1'il � � � 
8'UcJ'Um'i ,.:,'V'l�lil 1 'Uu.:,m 1:; b� el 1 'ti b U'UVI� fl \i7'UJ7 fl ru'Vl1� el'i'it1 l'I� bbl;l nh :;n el'Ufl1'i�'il1'it1J1 'U1'Ulil bbl;l :;�'UvJ (,)1 .J � � � 
'V'j'j:;'J1'tl'Ut1,JqJ�Uel�fl'Ubbl;1:;U'J1'U'U'i1.JcJ1 ,.:,'V'l�lil 1111dh b'U'Ufl1'i(i)'i1'iJ1bl'l'l1:;vin t1,J'tl11 'Ulil1el cJ1�u.:,m1:;'i)7 flVl'U1cJ�1'U 1 'LI�'U� 
��Vl11ilJJbfl(,)bb'1:;���1 1111cJ15 Thin-layer chromatography 1'LIU�'UU'l:;mru 2559-2563 'il1'U1'U 7,006 lil1elcJ1� m1'il 
'V'l'Uflt1,J'tl1 829 lil1elcJ1� ({elcJl;l:; 11.8) b�el�'il1'it1J1t:J'1fl1'i(i)'i1'iJ1bl'l'l1:;vinqJ'tl1bU'U'i1cJU�'UU'l:;mru (2559-2563) 'V'l'U11 
m1'il'V'IUnru'tl1AlilbU'U{elcJ'1:; 17.6, 14.0, 12.4, 10.3 bb'1:; 9.5 mmhlilu blilcJm1'il'V'IUmn�.:,lil1m'V'l?l'tl7cJ ({elcJ'1:; 99) � ' 
'tl1�el1� 21-30 U ({elcJl;l:; 44.7) m:iJY1fo�7� ({elcJl;l:; 80.7) bbl;1:;b'U(,)�'U�el1bJlelbiJel� ��Vl11?1���1 ({elcJl;l:; 21.4) 'il1fl 
'Uel.Jl;l lil�fl '111 b �'U 111111 t:Jl;j fl1'i (,)'l1'i] 'V'l'Ufl ru'tl11 'Uu.:,m1:;�.:,� (,)'l1'i] il bb 'U1 b 'U.J'1 lil'1 �zj�'U el.Jl;lli]� fl'111el1 'il b U'UU'J:; btl'tl'U� el � � � 
Vl'U1cJ�1'U�b�cJ1'Uel� mm'it1'U1'Uel�'11 u1 iJ1V1f'Ufl1'ib�1'J:;1� 'Uel�fl'U bbl;1:;U'J1'U'U'i1.Jfl1'i bb'V'l�'l:;U11?1'Uel�cJ1 ,.:,'V'l�lil 1 'LI 
�'U��el1u 
111.f1�qi : flt\J'111, l'J1b?l'W��, U?l<'l11� 

Abstract 
The narcotic drug problem is still severe and widespread in many areas. The government has a 

strict policy of remediation and prevention but these problems are not over. Regional Medical Sciences 
center 11/1 Phuket is a reference laboratory to investigate narcotic drugs in urine samples as a piece of 
important evidence in cases and for considering treatment and rehabilitation processes according to the 
narcotics control act. Cannabis analysis was conducted during the fiscal year 2016-2020. 7,006 urine 
samples from Phuket and Phang Nga were analyzed by using thin-layer chromatography. Overall, cannabis 
was detected in 829 samples (11.8%). In each fiscal year, cannabis was detected in 17.6%, 14.0%, 12.4%, 
10.3%, and 9.5%, respectively. Most of users were males (99.0%), the age range of 21-30 years (44.7%), 
employment (80.7%), and living in the area of Muang District, Phang Nga Province (21.4%). It appeared 
that the situation of cannabis addiction tended to decrease. This information may be useful to the 
relevant authorities for surveillance, prevention, and suppression of the drug spread in this area. 
Keywords: cannabis, narcotic drus, urine 
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'U'Vl�\9\cle:i 

J1irmJ7(i)'ij1'U'Vlel�UDU�n7'i (mJU.) 1vfm'lfU'lel�'Vlel�UDU�n7'i'Vl1�n7'ibbYl'VlcJm.Jmmj1'U ISO 15189 1'LI 
U'i::b'Vlfl1'Vlv��bb� Yl.?I. 2546 'Vlel�u5u�n1'imnn11 220 bb'VI� �el�.:,�'Uel.;J1;1bb1;'1::belnm'i�rum'l"l1'U�Ubb'UUJ7b'U1belnm'i 
b�eln7'i(i)'i1'ilU'i::dJ'U v'i11vf�el�1inmbb1;1::n1'i�lilv'i1J1b'U1belnm'i'il7'LI1'Umn !il�.!'U1'Uu Yl.?I. 2562 .:,.JtJ.���lil'Vl7 
bU'ibbffl.JJ1V1fon1'lfU'lel�'Vlel�tJ5u�n7'ibb'U'U�b�n'Vl'iel'Umrnel e-Accreditation (e-Acc) bb'Vl'Un7'lfU'lel�bb'U'Ub&i.J blilV 
belnm'l1m::uu e -Acc bU'U�b�n'Vl'iel'UniJ�VI.Jlil 1(,)�U'i::.:,�r'ib�el�n'e/7n7'i1;'11il'i::vn1mn1'lfU'lel�'Vlel�tJ5u�n1'iV17�n7'i 
bb'l"l'VlcJ!il1V e -Acc 1 'UU'i::b'VIA1 VIV i-rnm'i�n'e/1 bli1Vn7'i bU�V'Ub'VlV'U'il1'U1'U1'U'Uel�m::m'Un7'lfmel� bb'U'Ub&iwfo e-Acc 
'i::Vl11� Yl.?I� 2562-2563 'il1n'Vlel�tJ5u�n7'i 24 bbVl�bb'U�n7'ibU�V'U b'Vl8'UbU'U 4 �'i::'U1'Un7'i (b&i.J/ e -Acc) lil�,d
m::m'Unwvi'�VI.Jlil (126/791'U) 1;11i11;1� 47 1'U mh�:ilirvJ1Aqi (t-Test, p<0.001) n7'i8'Ubelnm'i (47 /33 1'U) 1;11i11;1� 14 
1'Un7'ibbflh (41/24 l'U) 1;11i11;1� 17 1'U bb1;1::n1'lfmel� (39/22 1'U) 1;11i11;1�17 1'Uelci1�:ilirvJ1Aqi (t-Test, p<0.01) bb.:,lil�1vf 
b�'U11m::m'Un1'lfU'lel�'Vlel�u5u�n1'li½1v e-Acc mm'it11;'11il'i::v::n1;111;1�1i½vinm::m'Un7'i !il�.!'Ue-Acc ��b'Vlm::.:,.J� 
u1m 1 'tlbb 'Vl'Uffl::'U1'Un7'lf U'iel� bb 'U'U b&i.J el 81� 1 'l fl�l'm:Wn7'i�n'e/1 l'l11.J'Yl�Ylel h0 'tl'U�n7'i b�.J b�.J b �el n7'JUfou1�el 81� 
' .. (,)e)b 'Uel� 

f'11.t1l'i',1r ISO 15189, n11fo1e1-:ii\'e1-:it15u�n11, n11fo1e1-:ii\'e1-:it15u�n11Ji'1cJ1�uufa�n'Vl1e1uns1, n1TJme1-:ii\'e1-:it15ul)ln11'1'11,n11bb�'Vl6 

Abstract 
The Bureau of Laboratory Quality Standards (BLQS) has accredited medical laboratories in Thailand 

according to ISO 15189 since 2003. More than 220 laboratories have to submit information and quality 
documents in the form of hard copies for accreditation processes. As a result, it takes time and a lot of 
documents were copied. Therefore, in 2019, the BLQS launched an electronic program for accreditation 
processes namely e-Accreditation (e-Acc) instead of the previous accreditation processes. For the e-Acc, 
all copies of the document were in the form of electronic. The objective was to study the time reduction 
of medical laboratory accreditation in Thailand by e-Acc. The methodology of this study was by 
comparing the number of days of the previous accreditation process with e-Acc between 2019-2020 from 
24 laboratories. The comparison was divided into four processes (previous/e-Acc) as follows: whole 
process (126/79 days) was significantly reduced by 47 days (t-Test, p<0.001), submission of documents 
(47/33 days), correction (41/24 days), and granting accreditation (39/22 days) were significantly reduced 14, 
17, and 17 days, respectively (t-Test, p<0.01). The laboratory accreditation by e-Acc has been shown the 
reduction of time in all e-Acc processes suitable for replacing the previous ones. However, there should 
suNey of customers' satisfaction for continual improvement. 
Keywords: ISO 15189, laboratory accreditation, electronic laboratory accreditation, medical laboratory accreditation 
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m�lil7 mimJ,fl�cM* )�1.:,i �11'l'UB .nvri'H .:,{mJJ�11'1tl 
Arida Klomklians*, Dhitiwass Suvasandha, PatraveeSoisanswan 

nB,'Vllil<'lel'Ufl11.J'U1'W1t\) m.J1'Vll'J1!'11<'11i11n71bb'WWJ, 
Division of Proficiency Testing, Department of Medical Sciences 

fl7'im1'il m eM blel'U�Uel � bl'1 rn1'i blcl fl'tl'Ulil blel'U�u el�'tlel�Vlel�tJlju�fl7'in'U7 l'l7'i -� el lil , U'U fl7'im1'il, �el,(,)� cl.J 
-� ellil�\ilel� hH'l blel'U�Uel ��el blel'U�, 'il'LI�ffi 'U�U1cl 11fo!'Uvf el�tJlju�flW'iJ1 ,U'U\ilel�:il l'l1U�.J �rumvun cl 1 'LI bl'1 rn1'i, i1�1.J
fl1 'iU'J:; ,:W'U l'l rum'V'I fl1'i (,)'l1'i] ,l'l'i1 :;vi , � el bb.:,i?l� li� 1'111.J, �cl� bll;l:; 1'111.J t1 fl \il el�'tJ el� t:-J '1 fl1 'iVll?l.:,el U fl el�VI lil.:, elU l'l11.J'll1 'U1 ru' � �
m.J1V1mm.:,(,)1fl1'lbl'V'IVlcJ 'll'�,ti'U0vfu�fl7'iblt:-J'Ufl7'iU'l:;,:lJ'U�rum'V'lfl7'i(i)'i1'il1,l'l'l7:;vilil�mi11 1i½�mflt:-J'1fl7'iU'l:;,:lJ'U
� run 1'1'1 fl1 'i (,)'l1'iJ1 ,l'l'i1 :;.)i't) el �Viel �ulj 'U� fl 1'i.:,m :S fl , � ell ,l'l'i1 :;viV11 m, VI� 1'111.J � lil'V'l'11 lil'tJ el� fl 1 'i 'i1 cl� 1 'Ut:-J '1 fl 1 'i blcl fl'tl'U lil
blel'U�Uel�'l:;w;i1�u YI.fl. 2562-2563 'i\'1m'U 545 bl'1:; 585 blvi� mmhlilu blilclfl7'i�lil.:,�1(,)�Vllil.:,elu.r�V1.Jlil 6 lil1elcJ7�
'il1flt:-J'1fl1'i�fl'l�1'V'IU11 Vlel�Ulj'U�fl1'i.:,1'U1mlJ:iJt:-J'1U'l:;,:lJ'Ufl1'iblclfl'tl'Ulilblel'U�Uel��1'Ubflru'v1mflfl11{elcl'1:; 95 bl�'V'IU11
:il 2 lil1elcJ7� �t:-J'1fl1'i(i)'i1'il�7mflru'Vi'11i1'1�,Vl�el 169 bl'1:; 184 '"vi� Alil,U'U{elcl'1:; 91.4 bl'1:; 92.5 mmf1iilu m,VI�
-�el�.Jl'il1fl.r� 2 \il1elcJ7�:ilblel'U�Uel� 2 'tl'Ulil 'll'��1�'il1fl 4 \il1elcJ1��:ilblel'U�Uel� 1 'tl'Ulil vh1vffl1'i(i)'i1'iJ,btlfl'tl'Ulil'tJel�
blel'U �U el� cl1 flt'U bl'1 :;')7 cl�1 'U'tl'U lil'tlel � blel'U �Uel �1.J.:, el lil l'll,'1 el� flU 1'11, 'U1 VI.Jl cl l?l�.!'U �tJlju��1'U l'l1'l 11ilf U fl 1 'i� \,lJ 'U 1 'VI fl'e/:;
bll;1:;l'l11.J'll1'U1 t1Jfl1'i(i)'i1'iJ fl'iel� blel'U�Uel�11ilel tl1�t1fl\ilel��el 1 U� � 

Abstract 

Antibody screening and antibody identification were performed in blood bank laboratories. The 
blood preparation requires no incompatible antigen and antibody in the patients' blood. Therefore, the 
laboratory must perform the internal quality control and participate in the external quality assessment 
(EQA) scheme to demonstrate the precision and accuracy of testing results. Division of Proficiency Testing, 
Department of Medical Sciences, provides proficiency testing for antibody screening and antibody 
identification test items. This study compared the testing results and analyzed the causes of errors from 
reports of545 and 585 participants during 2019 to 2020, respectively. The test items were distributed to 
participants in 6 cycles. The result analysis showed that laboratories more than 95% passed the criteria 
for the antibody identification test but the number of laboratory passing decreased to 169 and 184 
laboratories, in two cycles accounting for 91.4% and 92.5%. The cause of the error might be due to the 
test item which contained two types of antibody; therefore, it was more difficult to distinguish the 
antibody. Finally, EQA participants need to improve their competence to perform antibody identification 
correctly. 
Keywords: antibody screenins, antibody identification, External Quality Assessment (EQA), 1S0/IEC 17043 
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P4-1 o fl1':iAm�1Ni;ln1':i'lh:aih..1flrum-wi1V1i'·1.m1':i�':i'H11 bfl':i1�1,HJ'l;l'l;l11�V11.:ibflii�1mu;1'U'Vl\11'/;leJ'U 'W.A. 2561-2563 
Study of external quality assessment results for chemical urinalysis by urine strips in 2018-2020 

1W'Vi':i -:11.Jm;cJ1* i�1?1?1 ?111'1'1.JB?lm'Vi':i 'Vi':i'lllmh���;s .ll'Vl'i14 ?lfelcJi-:111�� 
'ti d,!l q d,!l 

Wiraphorn Ngampukiew*, Dhitiwass Suvagandha, Samaporn Prompardit, Patravee Soisangwan 
nmVl\11'1el'Ufl11:I.J'lJ1'U11\j n'l:I.J1Vll'J11'!1'11i11n1'i'bb�Vl1J 

Division of Proficiency testing, Department of Medical Sciences 

'UV1i111Eie:i 
fl1':i(,l':i1'il'U?l?l11�'Vl1-:l bl'1:W (j)1 mbf fl.J'Vl\il?lel'U (UAC) b 'U'Ufl1':i(,l':i1'il:'U,lJ1'U�i.'111'1qj'Vl1-:l�el-:i'Ufi'U�fm flel-:l'Vl\il?lel'U 

1'111.J'1l7'U1ru fl':i.J1'VlcJ11'11?1(914fl1':ibb'Vi'VI� 'ij\i1Vl1bbi;.J'U'UW,ii'Ul'lrufl1'Vifl1':i(91':i1'il1bl'1':i1�1'1 UAC 'UWflel'IJ(j)1cJ blood, 
V S 

bilirubin, urobilinogen, ketone, glucose, protein, nitrite, pH, leucocyte, bb�� specific gravity 11ilcJl.'l-:1�1el�1-:I 
'U?l?l11� 2 W\j)'IJ�el 'I.Jn� (NoU) bb��i'.llil'Ufl� (AbU) bbfl�el-:i'I.Jfiu�fll':i 2 1'1{-:i;tJ 1(91�'LJW?l-:11'11'1f-:id,�el�fl�7i;.J�fl1':i 
'U':i� ,ii'Ul')CTJfl1'Vifl1':i(,l':i1'il1 bl'1':i1�1'1 UAC W'lll11-:IU 'Vi. 131. 2561-2563 (;,J�fl1':i�fl�1'Vi'U11(;.J�fl1':i'UW ,ii'Ul')CTJfl1'Vifl1':i 
(91':i1'il1 bl'1':i1�1'1UAC ��el-:i'Ufi'U�fl1':i':i1cJ-:11'U(;.J� bu�cJ 1.J�n�el-:1 3 tJ�m�el-:1 'illbb 'Ufl(,11.J'1l'U\i1�1el�1-:I \j),:j,d 1) �1el�1-:I 
NoU �el specific gravity, leucocyte bb�� bilirubin fllilb'U'UfelcJ�� 8.51, 6.02 bb�� 3.11 m.JJ7(j)'IJ 2) �1el�1-:I AbU 
�el urobilinogen bb�� leucocyte fllil b'U'UfelcJ�� 12.24 bb�� 9.34 m.JJ7(j)'IJ 'Vi'U11?11b'lll�fl1':i':i1cJ-:17'Ui;.J� 1.J�n�el-:l bfllil 
'il1flfl1'iri1'Ui;.J�'Ufin�cJ1flel'UVl�el'lllt'1-:I nm�f11Vl'U\il (j)1cJ m b 'U� 1Vl11 �?i'I.Jfi fl�cJ1 bfllil 1.J?I.J\j':if\J (j)-:i,!'U� el-:11'11'1.J l').J b 1m 1 'U 
fl1'iri1'Ui;.J�'Ufifl�cJ1(,11.J�f11Vl'U\il el�l-:11 'l'n�'U':i� b�'U\'111.Ji'.J lil'Vimlil'il� bb?llil-:11 'U'Uel bb 'U�'Ul'tl el-:i?l1'Ui;.J�fl1':i'UW b:iJ'Ul')CTJfll'Vi 
rn':i (91':i1 'ill ,1'1':i1 �.,, � elfll':i'U el-:1 n'U 1'117.Ji'.l lil'Vi� 1 li1 ,b� �'I.J -r'U'I.Jl -:i fl rum'Vivi n 1'1{-:i 
fl1"11�(1,! : n7'i'lil'i'T'ilbbt1'\JVl\11'1el'IJU'1'111:;, n7'i''U'i':;biJ'Uflt\JJl1�n7'i'lil'i'T'il1bfl'i'11;VI 

Abstract 
Urinalysis for chemical tests (UAC) by strip is an important basis for laboratory testing. The 

Division of proficiency testing, Department of Medical Sciences establishes an external quality 
assessment scheme for UAC consist of blood, bilirubin, urobilinogen, ketone, glucose, protein, nitrite, 
pH, leucocyte, and specific gravity. Two levels: normal (NoU) and abnormal (AbU) of UAC samples were 
delivered to the laboratories two times/year. The objective was to study the results of the UAC 
external quality assessment during 2018-2020. The results showed that the average number of 
incorrect UAC external quality assessment results within three years. The results were classified as 
follows: 1) NoU samples were specific gravity, leucocyte and bilirubin 8.51%, 6.02% and 3.11 % 
respectively.2) AbU samples were urobilinogen and leucocyte 12.24 % and 9.34% respectively. 
Incorrect results were caused by reading the reaction before or after a specified time with the naked 
eye and the color of the reaction incomplete. Therefore, the time for reading results must be strictly 
controlled. However, the points of failure are always notified as recommendations in the summary of 
external quality assessment for error prevention and quality improvement. 
Keywords: urinalysis, external quality assessment 
Corresponding author: wiraphorn.n@dmsc.mail.go.th 

253 



P4-11 n11f!m31t:J1;1n11tl1::bi1'1.J�rum'Wn11\>l1'J\lb�el11tli1£J15 KOH preparation b'I.Jbl'l1.:in11thfo.:i 'W.rl. 2561-2563 
Study of external quality assessment for fungal detection by KOH preparation in the pilot project 

during 2018-2020 
vrrnuBvn ,�l'l'W'l1'i'tl£J* :§�1.:,i �11'1'1.JB J1V1'l14 .:,�elm,�111;1tl 

Pantipa Lertwongweerachai*, Dhitiwass Suvagandha, Patravee Soisangwan 
mM'Vllil<'IB'Ufl17.J'1!1'W1t\J nn1�'Vl!J11'11� ,1fo1mvmir 

Division of Proficiency Testing, Department of Medical Sciences 

'UVl�\9\Vel 
,tel'i7bU'I.Jb'il'l�lilbtel�J11'i'qi fl1'i\>l'i1'il1bl'l'i7::vi,tel'i1bdel��'I.Jl;l1815 KOH preparation bU'I.J15�1'tibb'V'l�Vlm£J 

,�el�'il7 n.:,::lil,fl 'i11il ,�1 ,b1;1::�tlmru1.Jiuoil'el'I.J U'il�U'I.JU'i:: ,Vll'l1 VlflcJ� 1.J:ilml1£J 1 vfu�n1'itl'i:: ,:w'I.J�rum'V'lfl7'il>l'i1'il 
1,l'l'i1::vi,tel'i11il181B KOH preparation ��Jm�mU'I.Jfl7'iU'i::n'I.J�rum'V'lvfel�tl5u�n1'i flel�Vllil.:,elum1.J'l'i1mqi 
'ii��lil'Vl1 bl'l'i �fl1'i'U1�el�fl1'iU'i:: b:W'I.J�(\JJ71'V'lfl1'i\>l'i1'il1 bl'l'i1 ::vi fl1 'i1'U'ilil8 btel'i1 b del� �'I.J;ff 'I.J fl1'i 1'ifl'el11'lf �d b�el'Vl11'111.J 
,u'I.J 1 u11ii1 'I.Jfl1'i ,ulil 1 vfu�n1'l1 'I.Jel'I.J11'l\>l 11il£J 1 i'1iel�1;'lfl1'i'i1£J�1'1.Jt:J1;'1'i]1nvfel�u5u�fl1'i�,'1i1�1.J 11'l'l�fl1'i'U1�el� u 2561 
2562 bbl;l:: 2563 'il1'1.J1'1.J 1,225 1,220 bbl;l::1,262 bb'VI� 'V'l'U11t:J1;1fl1'JU'i::b:W'I.J�rum'V'l�1'1.Jbflru'v1 859 741 bbl;l:: 786 bb'VI� 
AlilbU'I.J�el£J1;1:: 80.7 69.4 bb1;1:: 68.3 �fl'e/ru::,tel'i1�'i18�1'1.Jt:J1;11.J.:,ellill'liKel�fl'Ul'l1b'U7Vlm£Jmfl��lil 3 J1�UAel hyaline 
septate hyphae (162 KOH-B) hyaline septate hyphae (163 KOH-A) bb1;1:: arthroconidia �el£J1;1:: 76.7 78.4 bb1;1:: 
84. 8 m b VI� bfllil'il1fl'Vlel�tl5u�fl1'icJ�'U1 lill'l11.J'll1'1.J1 qi 1 'I.J fl1'i��fl'e/ru::'Uel� b tel'i1 'il1fl fl1'l1'ifl'el1t:J1;'11'111.J'Yl�'V'lel h �el
bl'l'i�fl1'iblil8'V'l'U11el�1mh�mflli�mfl��lilbil�8�el81;'1:: 94.9 bb1;'1::.:,'I.J1'iJmrl'l'ib'U1�1.Jbl'l'i�fl1'ifl'iru:Wl'l1.:,m:an bil�8�el81;'1::
73.3 ��.rm �el 1 vfvf el�tl5'imn1'l 11ii'�(,lj'I.J1 �rum'V'lfl1'im,'ili,l'l'l7 ::vi, tm1, del� �'1.Jmh� �el, �el� n el�V1iil.:,elul'l11.J'l'i1m qi
'ii�bUlilbU'I.Jbl'l'i�fl1'iUfl���bb�U 2564
fl1'11flqJ : n11'lu,iumtm1bdeJ,lil'W, n71th�bil'Wflill.fl1'\!m111i111'il1bfl11�1,1 

Abstract 
Mycoses are the important infectious diseases. The Potassium hydroxide (KOH) preparation test is 

commonly used for fungal detection because it is rapid, inexpensive and using convenient instrument. 
There was no proficiency testing provider (PT) for the KOH preparation test in Thailand. Therefore, the 
Division of Proficiency Testing (DPT) provided pilot program for performance evaluation of 1,225, 1,220 
and 1,262 PT participants in 2018, 2019 and 2020. The result showed that the percentage of participants 
passing the performance evaluation criteria in 2018, 2019 and 2020 were 80.7, 69.4 and 68.3%, 
respectively. The highest three fungal characteristics that deviated from target values included hyaline 
septate hyphae (162 KOH-B) (76.7%), hyaline septate hyphae (163 KOH-A) (78.4%) and arthroconidia 
(84.8%). The cause of deviation was insufficient knowledge of some laboratory staffs. The percentage of 
satisfaction varied from high and extremely high in the average of 94.9% and the percentage of 
continuous participants was at the average of 73.3%. Finally, to maintain the quality assurance of the KOH 
preparation in Thailand, DPT will continue to provide this PT by starting the regular program in 2021. 
Keywords: KOH preparation, external quality assessment 
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P4-12 n11th::dh.115 reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) rA'1V1fon11 
lll'i1'il'Vl1b�el SARS-CoV-2 b'Ulllaelcl1.:ici.:illl11'il 

Evaluation of reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) method for 
the detection of SARS-CoV-2 in clinical specimens 
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I 2 
National Institute of Health, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

'UVl�lilc!el 

bl'lllil -19 bfllil'il1flfl1'i�lilbtel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) zj�bU'U 
b'il'l�u�1Vl..i�bU'UJ7cJVl7�mn11ru�'U'Uel�b'1fl blilcJ quantitative real-time reverse transcription-PCR (qRT-PCR) bU'U 
irhn m .lJ1'UVl1�'11el�tllju�fl1'i b �el fl1'i1'U'ililcJ b 'il'l iiH1'il' 1 b U'Ulilel� 1 oti,l'l� el�:ifo�:ih11'11 bb Yl� bbl;l:: b �1Vl'U1���1'Ufl1'i elU'i.J 
,U'U el ch�� 1 'LI'Uru::� RT-LAMP , U'U1Bn11m1'ilm1�'Uqm1.J el cl1��1 cJ blilcJ fl1'i, �.Jtl�m rum1�'Uqm1.J� � ruVIJJ :il ,�cJ1 
�(,lJ'U1t'UJ1wfofl11(,)'l1'iJ btelriel b 'il'lVl'11cJ'tl'Ulil fl1'l1'ifl'el7i1:il1\9l�U'i::.:,�l'ib�el�(,lJ'U1 bb'1::tl1::b:il'U15 RT-LAMP J1wfom1 
m1'il'Vl1btel SARS-CoV-21mlilt:J'1b�1 blilcJ1'tilVl'ib.Jel1�'il1b'l'l7::�el orfl bb'1::tlfu.:,m1::1t1,V1m::.:,.J� 63 el�fl7b'll'1b;cJ.:, 
t:J'1fl111'in'el1'1'lu111i5��(,lJ'U7t'LI1t1t:J'1b�.Jm1�'Liqm1.J�m1'il.:,elu 1iii'mcJ 1'LI 45 'UTVJ bb'1::mm111m1'il.:,elut:J'11iii''il1nn11 
bU�cJ'Ui'1'Uel�tlljn�cJ11il1cJ\9l1bU'11 Yl'UU�mrum1�'Uqm1.J�1�1il�(i)'i1'iJYl'U1iii':ill'i1uelcJfl11 100 copies �eltlljn�cJ1 bb'1::1.J 
:ilt:J'1mnnrntelbf.:,�'LiffirnK,AcJ� ,�mtl�cJ'Ub'VlcJUnuii5 qRT-PCR 1'Ulil1elcl1�.:,�m1'il'il'1m'U 163 lil1elcl1� YlUlil1elcl1��:il 
t:J'1'1U1'11t:J'1m�n'U 100% bb'1::lil1elc!1��:iJt:J'1'U1fllil1cJl'l1 CT 'UelcJfl11 36 'iel'U 15 RT-LAMP m1'iJ11ilt:J'1'U1fl'VJfllil1elc!1� 
J�dii RT-LAMP 1t1t:J'11'111.J�fllilel� 96.32 % fl1'i\9l'i1'il'i1bU'U15��1cJ :iltl1::�VlBJl1Ylbb'1::U'i::VlcJl?l mm1t11m'Ufl1'i 
(,)'l1'iJVl1 ,tel SARS-CoV-21'Ulil1elc!1�.:,�m1'il 1iii't:J'1'i11ilb�1�el 1 tl 
fl1'11fl(IJ: RT-LAMP, SARS-CoV-2, COVID-19 

Abstract 
COVID-19, caused by the infection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS

CoV-2), is an emerging global public health threat Quantitative real-time reverse transcription-PCR (qRT
PCR) is a current standard laboratory method for the diagnosis of COVID-19. This method requires 
expensive equipment and well-trained staff Whereas RT-LAMP is a simple nucleic acid isothermal 
amplification that has been developed for the detection of various pathogens. Thus, this study aimed to 
develop and evaluate RT-LAMP as a rapid method for the detection of SARS-CoV-2 by using specific 
primers targetting orfl and the optimized condition at 63 °c. The results showed that the developed RT
LAMP could produce amplification within 45 min and the results could be detected by naked eye 
visualization of color change. The limit of detection (LOO) for SARS-CoV-2 was less than 100 copies per 
reaction with no cross-reaction against other related viruses. Compared to qRT-PCR analysis in 163 clinical 
samples, the assay showed 100% agreement in negative samples. Also, RT-LAMP provided concordance in 
all positive samples with cycle thresholds (CT) lower than 36 cycles. Overall, the accuracy of RT-LAMP in 
testing was 96.32%. The method was simple, effective and economical. It could be used for rapid 
detection of SARS-CoV-2 in clinical specimens. 
Keywords: RT-LAMP, SARS-CoV-2, COVID-19 
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P4-13 n11\>l11\11bl'l11::,,hB'W-1'W1'V11'll1iltJ-a m1::bB'U-1'W1'Vl1bb'llb'Vlb'Ur;1 'H'U'abb'Vl'U'a b'U'!X1'U:u£J1.:i 

Llilm'Vll'l'Ul'l GC-TEA bbl;!:: GC-MS/MS 

Determination of N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances in rubber teats by GC-TEA and GC

MS/MS 

�1\ilJ'U bbfl1'4\>l'i�• l'l�D'i Vlel.Jlil1'i�l'l1�1'1 l'l�D'i 1'tJbbfl1 �m 'U�\J'iru 
Suwat Kaewbuddee , Sasitorn Horndurnronsvons, Sasitorn Khaikaew, Urna Boriboon 

s11u'nfjrum�bb'1�fl11.Jtlmw1.ncJmm1 m.J'l'Vll'J1!'17<'11i11n71bb�wr 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

'U'Vl�lilve:i 

'!X1'U.J£J1�J1V!'fovmn bbl;!:: b�fl b�flel1'il:Wfl11U'Ub�e1mrn�m1e1'Um1f f'il7 nm::m'Ufl7'it:J�l>l 1111bbri bS'U-1 'LI 1 'Vl'i'll7:W'UJ 
(NA) bbr;1::.:,rn�.Jt,1'U (bS'U-1'LIL'Vl'ibb'llb'Vlb'Ul;l iumb'Vl'UJ) zj�u1�'tl'UlilbU'Um1rie1.J::b���e1.J'4'elcJ fl1'i�fl'el7i1:w1\>l�U1::.:,�l'ib�el 
V11'U.:,e1u1i51bl'l11::vi bS'U-1'LIL'Vl'i'll7:W'UJ 12 'tl'Ulil bbr;1nS'LI-1'LI1V11bb'llb'VlbUr;1 iumb'Vl'UJ m.Jii5mm.lJ7'U EN 12868 : 2017 
Llil£Jfl7'im71il�l1mh�1111£JJ1mmvi£J.J bU�fl'U bS'U-1'LIL'Vl'ibb'llb'Vlb'Ul;l iumb'Vl'UJ bU'U NA Llil£JtJ5n�£J7 Nitrosation mhvh1i1 
u��'Vl'BLlilfl SPE column 1bl'l'i7::vibbr;1::11i1U�mru 1111£Jb'Vll'l'Ul'l GC-TEA bbl;l::b�.Jfl1'i�\ilJ'U1b'Vll'l'Ul'l GC-MS/MS 1t1bU'U15
'Vl1�b�elflb�elfl1'i8'UcJ'U'tl'Ulil NA 1111mJ1�bb..J'Ul:J1 t:Jl;lfl1'i�fl'e/1,r� 2 b'Vll'l'Ul'l :W'tiWUel�fl1'l1'tl�1'U 5-500 µg/kg, R\0.995
bbl;l:::W;lil'i11fllil'Uel�fl1'i\>l'i1'il11ilb:a�u�mrubvi1fl'U 1 µg/kg fl1'i'Vllil.:,el'Ul'l11.Jbb..J'U�'i::11l'U 1, 100 bbl;!:: 500 µg/kg :iJ %
Recovery ei�1'LI'ti1� 74 - 89 bbl;! 80 - 90 mmh111u Llil£J:w.:,1'Ub�£J�b'U'U.J1\>l'ij1'Uifo�VIB 4.06%- 9.95% bbl;!:: 2.95%-
8.86% \>l1.Jl;1111l'U zj�ei�1mnru'l-18el.Jfu b�elbU�8'Ub'Vl£J'U'i::Vl11� 2 b'Vll'l'Ul'l t:Jl;l1bl'l'i1::vi 1.Jbb\>lfl�1�fl'UelcJ1�:W'LJ£JJ11'i'qi (p
> 0.05) bbr;1::1111m1'il1bl'l11::vii11'U.J£J1��bfl'U'il7fl'Vlel�l>lmlil'i17'U1'U 15 �11mh� t:Jr;11.JY1ufl11U'Ub�el'U 111�.r'UJ� 2 b'Vll'l'Ul'l
bV1m::.:,.JJ1V1fu 1'tl!. 'Ut1e1�u5u�n11mm1me1�fu n�V1m£J�b�£J1ie1� 1111zj�n1V1'UlilU�mru NA bbl;l::bS'U-1 'LI L V11bb'llbV1bur;1
iumb'Vl'UJ Hl.Jbn'U 0.01 bbl;!:: 0.1 mg/kg mmf1111u
111'11�(\J: b!J'W-1'W1'Vl1'111lJ'W'1, b!J'W-1'W11i11bb'llb'VlbU'1 oB'U?ibblil'W'1, 1X,'W.Jl'J1,, n71'V11'W?lel'\J151bfl11�1-1 

Abstract 

Rubber teats for infants and young children are probably contaminated with hazardous substances 
during production, such as N-Nitrosamines (NA) and their precursors (N-Nitrosatable substances) that are 
considered carcinogenic to humans. This study aimed to verify an analytical method for 12 N-nitrosamine 
compounds and their precursors according to EN 12868:2017. Moreover, GC-MS/MS was developed to use 
as an alternative method that can precisely confirm NA types. The samples were extracted with artificial 
saliva salt solution and N-Nitrosatable substances were converted into NA via nitrosation. Then, NA was 
purified by SPE column and analyzed by GC-TEA and GC-MS/MS. The results of the two techniques 
showed the linear range from 5 to 500 µg/kg with R\ 0.995 and the Limit of Quantitation (LOQ) was 1 
µg/kg. The accuracy of both methods at concentrations 1, 100 and 500 µg/kg showed % recovery in the 
range of 74 to 89 and 80 to 90, respectively. In addition, %RSD related to 4.06% to 9.95% and 2.95% to 
8.86% for GC-TEA and GC-MS/MS techniques, respectively, within the acceptance criteria. The comparison 
of the two techniques indicated that test values were not significantly different (p > 0.05) and then, 15 
commercial products were determined and the results were not detected. Thus, the laboratory could 
apply these methods for assessing compliance with the regulations of the limitation in that the criterion 
values of NA and N-Nitrosatable substances are 0.01 and 0.1 mg/kg, respectively. 
Keyword: N-Nitrosarnines, N-Nitrosatable substances, Rubber teats, Method verification. 
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Case report: Measurement of methanol adulteration in medicated spirits and biological specimens 
by Headspace-gas chromatography 

ru'jfl1'LI� Vl'ld1'LI* ��m1 �fl�'UB 'll�hJqii �lll1'tlcJ ii�11'HU �eil1l� ��� Vl1;'1Jl'Vl1�,fl��1;1 ,,1;1::mu:: 
Nattakarn Nooron*, Sujitra Sikaphan, Chutimon Uttawichai, Siriwan Leudang, Dutsadee Polputpisatkul, et al. 

<'lt11uu'l�cJ'l'Vlml'l1<'1,11mn11ru�'II m.J'l'VlcJ71'17<'11i11n71bb'W'VIEJ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

'U'Vl�lilcJel 
b..J'Vl1'Uel1;1 ,umrn bl'l:ilvfl 'tlbU'U�1'Vl11;'1::1;11 cJelcJ1�fl1WU11� 1 'LI�lllm'Vlfl'i'l..Jvl'11 tl ��'il1fl b..J'Vl1'Uel1;'1Vl'U�'U\llfl1'i (Ufl1'i 

bfll'1'UelcJ bb�:ilm1..J b�cJ����'il:: bfllilfl1'i b�'UU1cJ1'Ubb'i�bb1;'1::��.frmi'fo:ii11ll Hi' .:,m'Ufl1'iru��'il1fl b..J'Vl1'Uel1;'11 'Utl'i:: b'Vlfl1 'VlcJ 
i.r�bb�U Vl.fi. 2551- Vl.fi. 2562 Vl'U�U1cJ.r�i'U 683 'i1cJ bb1;'1::1'UU Vl.fi. 2562 :il11cJ�1'U�bi'fo:ii11ll 5 'i1 cJ mru1'ifl�1d 
'i1 cJ�1 mrn fl1'i \ll'i1'il11ilU�m ru b..J'Vl1'U e)l;l�U'Ub �eJ'U1 'U�'i1 bb ocibbl;l ::��.:,� \ll'i1'il'Vl1�:ii1m'l'l'il1 fl� b�cJ:ii1\ll blilcJ 1 i b'VI l'l'Ul'l 
head space-gas chromatography zj� ,Vim ::J1wfo��.:,�lll'i1'il�bf7U 1111cJ1 fl bb1;1:::\'ltl�mru�1e1cJ1�ue1cJ blilcJmm1t1 
1,l'l11::vim1A11..J,'U..J'U'U�111111 m1m1'i11,l'l11::viffiil'le1�m1 DB 624 bb1;1:: 1 'tllei 1'1lu1V11'Ue11;1 ,tl'Um1mm.lJ1'UmcJ 1 'LI t:J1;1 
fl1'i1bl'l'i1::vi�1elcJ1��'i1 bboci 1 �1elcJ1� bbl;l ::��.:,� \ll'l1'il'Vl1�:'iJ1mVl'il1 fl mru fl1'i bfl lil��bb1;1:: b�cJ:'iJ1\ll'il1 flb..J'Vl1'Uel1;'l'il1'U1'U 3 
�1elcJ1� Vl'Ul'l11..Jb'U..J'U'U'Uel�b..J'Vl1'Uel1;'1U'Ub�el'Uel�1 'U�'i1 bboci 28% l'l11..Jb'U..J'U'U'Uel�b..J'Vl1'Uel1;'11 'Ub�ellil ;{..J bb1;1::t11 b�cJ��fl\l\1 
11i11111123 139 bb1;1:: 132 mg/dL mmhl1lu fl1'i'Vllil.:,e1uJ�V1..Jlilmm1t18'UcJ'Ufl111111·fo��'il1flb..J'Vl7'UeJ1;1 zj�fl7'i'U�bill'lb..J 
V11'Ue11;1,i11tltl1::mru 300-1000 mg/kg v'i11i1,�cJ:ii11ll1111 11l�.!'Ul'l1'i'U�Au1'tlfl,£JVI..J1cJelcJ1�'il����nu�t:J�lll�'i1b�eJ'U ,�ei 
Uel� fl'U 1..J 1 '11bfl lilUqJV11 fl 1'iU'Ub � el'Ub..J'Vl1'U e11;1'81 � fl 1 'LI el'U1 l'l\ll 
1'11'1111(\J : b.J'Vl1Uel'1, �11bb°li, i:i?i-:i,111'il'Vl7,{hm'W, 1e11'11U1'1'11Uel'1, heads pace-gas chromatography 

Abstract 
Methanol is widely used in the general industry as a chemical solvent. Methanol poisoning 

incidence is rare but carries a high risk of morbidity and mortality. The prevalence of methanol 
intoxication in Thailand from 2008 to 2019 was 683 cases and 5 patients died in 2019. This study reports 
results of the analysis of adulterated methanol in medicated spirits and biological postmortem specimens 
by Headspace-gas chromatography. This technique is highly sensitive and suitable for the analysis of 
specimens in small amounts and difficult to collect. The detection method was performed by using DB 
624 column and isobutanol as an internal standard. One sample of the medicated spirits and three 
biological fluid specimens were obtained from the clinical intoxication case. The analysis result revealed 
that the concentration of methanol was at 28% in medicated spirits. Methanol concentrations in whole 
blood, serum and vitreous were 123, 139 and 132 mg/dl, respectively. The human lethal dose of 
methanol through oral ingestion is approximately 300-1000 mg/kg. Therefore, the law of the illegal 
production of medicated spirits and illegal liquor should be intensively reinforced to prevent the 
reoccurrence of such an event in the future. 
Keywords: methanol, medicated spirit, biological specimens, isobutanol, headspace-gas chromatography 
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