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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ร่วมกันจัดข้ึน	ภายใต้หัวข้อ	“วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล	ระบบสุขภาพไทยย่ังยืน”	
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	 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	คร้ังท่ี	28	น้ี	จะมีการนำาเสนอ	Keynote	Speech 
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ภายใต้หัวข้อ	“วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล	ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”	ซึ่งการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์นี้เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	 ความรู้	 และประสบการณ์	 ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการ	 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อที่จะได้พัฒนาและร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการด้านการแพทย์
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	 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้งที่	28	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	ได้จัด 
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และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 การเสนอผลงาน	 การวิจัย	 และการประกวดผลงานทางวิชาการ	ทั้งการนำาเสนอ

ด้วยวาจาและโปสเตอร์	จำานวนทั้งสิ้น	198	เรื่อง	เป็นการนำาเสนอด้วยวาจาจำานวน	40	เรื่อง	และโปสเตอร์

จำานวน	158	เรื่อง	
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ที่ได้ให้ความสนใจและความร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ให้ประสบความสำาเร็จด้วยดี	และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าทุกท่านจะได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งนี้		ไปใช้

หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์	อย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานต่อไป
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09.00	–	12.00	น.	 ลงทะเบียน
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	 อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี 

	 1.	เสด็จฯ	เป็นองค์ประธานเปิดงาน
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	 	 •	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ
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	 	 •	 ผู้มีอุปการะคุณ

	 3.	ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
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	 (Designing	Nanoparticles	for	Applications	in	Nanomedicine)

 โดย	ผศ.ดร.ธีระพงษ์	พวงมะลิ
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16.30	–	17.00	น.	 ประเภทหนังสือ/ต�าราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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	 ตามหลักการ	OECD	GLP	(The	Development	of	Laboratory	Animal	Testing	

	 Facility	for	Health	Product	in	Compliance	with	OECD	GLP	Principles)

 โดย		น.ส.	ภัสสราภรณ์	ศรีมังกรแก้ว

	 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่	28

“วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล	ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”

ระหว่างวันที่	25	–	27		มีนาคม	2563	ณ	ศูนย์การประชุม	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี

จัดโดย	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		ร่วมกับ		มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

...................................................



วันพฤหัสบดีที่	26	มีนาคม	2563

09.00	–	10.00	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	2

	 Keynote	Speech

 เรื่อง	“Disruptive	Innovation	in	Future	Healthcare”

 โดย	ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์อุดม	คชินทร

	 สมาชิกวุฒิสภา	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	

	 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.30	–	12.00	น.	 การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ 

 •	 สาขา	Current	Research	and	Innovation	on	Diseases

	 (ห้องแซฟไฟร์	201)

10.00	–	12.00	น.	 อภิปรายเรื่อง	“ก้าวทันวิจัย	ก้าวไกลนวัตกรรมด้านโรค”

	 โดย	ศ.เกียรติคุณ	นพ.สุทัศน์		ฟู่เจริญ

	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์		ตระกูลเพียรกิจ

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 นพ.โรม		บัวทอง

	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

 ผู้ด�าเนินการอภิปราย

 โดย	นพ.ดร.อาชวินทร์		โรจนวิวัฒน์

	 ผู้อ�านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.00	–	16.30	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	11	เรื่อง

 •	 สาขา	Medical	Sciences	for	Better	Consumer’s	Health

	 (ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมชั้น	2)

10.30	–	11.20	น.	 เรื่อง“Food	Risk	Analysis	:	A	new	paradigm	for	food	safety”

	 โดย	รศ.น.สพ.ดร.	ศุภชัย	เนื้อนวลสุวรรณ		

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30	–	12.00	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	2	เรื่อง

13.00	–	16.30	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	12	เรื่อง

 •	 สาขา	กรมวิทย์	With	you

	 (ห้องแซฟไฟร์	202)

10.30	–	11.20	น.	 เรื่อง“กัญชาทางการแพทย์	อภัยภูเบศร	Model”

	 โดย	เภสัชกรหญิงดร.สุภาภรณ์		ปิติพร

	 รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

11.20	–	12.10	น.	 เรื่อง	“ศักยภาพ	อสม.กับการวิจัยทางคลินิคชุมชน”

	 โดย	นายแพทย์เกรียงไกร		ประเสริฐ

	 โรงพยาบาลนครพนม

13.00	–	13.50	น.	 เรื่อง	“สันทรายโมเดล:	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเชิงบูรณาการ

	 อย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อ�าเภอสันทราย”



	 โดย	ดร.	สมคิด	แก้วทิพย์

	 วิทยาลัยบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

14.00	–	16.30	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	7	เรื่อง

 •	 สาขา	Frontier	Research	&	Network

	 (ห้องแซฟไฟร์	203)

10.00	–	11.00	น.	 The	DMSc	Smart	Network	for	Stem	Cell	&	Tissue	Engineering	Research

	 เรื่อง	“Stem	cells	and	gene	therapy:	the	new	frontiers	in	ocular	diseases”

 โดย	ศ.พญ.	ละอองศรี		อัชชนียะสกุล

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

11.00	–	12.00	น.	 เรื่อง	“Tissue	engineering:	A	multidisciplinary	approach	to	medical	treatments”

	 โดย	ศ.ดร.	ศิริพร		ด�ารงค์ศักดิ์กุล

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00	–	14.00	น.	 Thailand	–Japan	Research	Collaboration	Center	on	Emerging

	 and	Re-emerging	Infections	(RCC-ERI)		:		Overview	of	the	Collaboration	

	 and	Research	Finding

	 เรื่อง	“Past,	Present	and	Future	collaboration	between	DMSc	

	 and	Osaka	University”	

 โดย	Prof.	Dr.	Masashi	Tatsumi,	RIMD	Osaka	University

 เรื่อง	“Etiologic	features	of	diarrheagenic	microbes	in	stool	specimens	

	 from	patients	with	acute	diarrhea	in	Thailand”

 โดย	Associate	Prof.	Dr.	Kazuhisa	Okada,	RIMD	Osaka	University

 เรื่อง	“Follow-up	study	of	norovirus	infections	in	healthy	persons	in	Thailand”

 โดย	Associate	Prof.	Dr.	Hiroto	Mizushima,	RIMD	Osaka	University

 เรื่อง	“Development	of	dengue	vaccine	antigens	suppressing	induction	

	 of	infection-enhancing	antibody	by	a	single	amino	acid	substitution”

 โดย	Assistant	Prof.	Dr.	Atsushi	Yamanaka,	RIMD	Osaka	University	

14.00	–	14.30	น.	 Thailand	MOPH	-	US	CDC	Collaboration	(TUC)	

	 เรื่อง	“Thailand	MOPH	-	US	CDC	collaboration:	Partnership	in	strengthening		

	 laboratory	capacity	for	global	health”	

 โดย	นายแพทย์	สมศักดิ์	ธรรมธิติวัฒน์,	TUC

14.30	–	16.30	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	7	เรื่อง

วันศุกร์ที่	27	มีนาคม	2563

09.00	–	10.00	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	2

	 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม		พรมมาส	

	 องค์ปาฐกถาโดย	ศ.ดร.	สุพรรณ	ฟู่เจริญ

	 เรื่อง	“ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในคนไทย:	จากงานวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุล

	 สู่การควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลก”



10-00	–	11.30	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	2

	 Panel	Discussion	“วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล	ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”

 เรื่อง	“35	ปีบนเส้นทางเอดส์ของประเทศไทย”

 โดย	ศ.กิตติคุณ	นพ.ประพันธ์		ภานุภาค	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย

 เรื่อง	“The	New	Frontier	of	Precision	Cancer	Diagnostics	and	Therapeutics	:	

	 ความก้าวหน้าในการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์	แม่นย�า”

 โดย	อ.ดร.นพ.	นรวรรธน์		พวงวรินทร์

	 คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย	นายแพทย์สมชาย		แสงกิจพร

	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

11.30	–	12.30	น.	 •	 พิธีมอบรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

	 •	 พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ	 -	พักรับประทานอาหารกลางวัน	12.00	–	13.00	น.

	 -	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา	10.00	–	10.30	น.	และ	14.30	–	15.00	น.

																	 -	ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



 
The 28th Annual Medical Sciences Conference 2020  
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Organized by Department of Medical Sciences (DMSc), Ministry of Public Health  
and Department of Medical Sciences Foundation, Thailand 

................................................... 
Wednesday, 25 March 2020 
09:00 – 12:00  Registration 
09:00 – 12:00   Visit exhibition 
 (Sapphire 204 – 205 Room) 
09:00 – 14:00    Visit exhibition & Poster presentation 
 (Sapphire 101 - 102 Room) 
15:00 – 16:00  Grand Diamond Ballroom on 2nd floor 
 Her Royal Highness Princess 

Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana 
 1. To preside over the opening ceremony of The 28th Annual Medical Sciences 

Conference 2020 
 2. To kindly award 
  The Honorary Medical Scientist Award Winner 2020 
  DMSc Award Winners 
  Sponsors 
 3. To take a group photo with senior government officials 
16:00 – 16:30  Grand Diamond Ballroom on 2nd floor 
 Speech by DMSc Award Winners 

 
Thursday, 26 March 2020 
09:00 – 10:00  Grand Diamond Ballroom on 2nd floor 
 Keynote Speech 
 Topic: “Disruptive Innovation in Future Healthcare” 
 By Clinical Professor Emeritus Udom Khachinthorn, M.D.  

Senator, Former President of Mahidol University,  
Former Dean of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

10:30 – 12:00  Speech by Invited Speakers 
   Current Research and Innovation on Diseases 
 (Sapphire 201 Room) 
10:00 – 12:00 Topic: “Keeping up-to-date with Research for Advancing Innovation in Disease” 
 By Professor Emeritus Suthat Fucharoen, M.D 

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University 
  

 



๒ 
 

 

Associate Professor Dr. Pramote Tragulpiankit 
Faculty of Pharmacy, Mahidol University 

 Rome Buathong, M.D. 
Department of disease control, Ministry of public Health 

 Moderated by Dr. Archawin Rojanawiwat, M.D.   
Director of the Medical Life Sciences Institute,  
Department of Medical Sciences 

13:00 – 16:30  Oral Presentation (11 Topics) 
   Medical Sciences for Better Consumer's Health 
 (Grand Diamond Ballroom on 2nd floor) 
10:30 – 11:20  Topic: “Food Risk Analysis : A new paradigm for food safety” 
 By Associate Professor Dr. Suphachai Nuanualsuwan, D.V.M.  

Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University 
11:30 – 12:00  Oral Presentation (2 Topics) 
13:00 – 16:30  Oral Presentation (12 Topics) 
   DMSc with you 
 (Sapphire 202 Room) 
10:30 – 11:20  Topic: “Medical use of Cannabis, Abhaibhubejhr Model” 
 By Dr. Supaporn Pitiporn  

Deputy Director of the Strategic Thai Herbal and Traditional  
Medicine, Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital 

11:20 – 12:10  Topic: “Quality of Village Health Volunteers and Community Clinic Research” 
 By Dr. Kriangkrai Prasert, M.D., Nakhon Phanom Hospital 
13:00 – 13:50 Topic: “San Sai Model: Systematically Integrative of quality’s life development 

 in San Sai District” 
 By Dr. Somkid Kaewthip,   

School of Administrative Studies, Maejo University 
14:00 – 16:30  Oral Presentation (7 Topics) 
   Frontier Research & Network 
 (Sapphire 203 Room)  
10:00 – 11:00  The DMSc Smart Network for Stem Cell & Tissue Engineering Research 
 Topic: “Stem cells and gene therapy: the new frontiers in ocular diseases” 
 By Professor La-ongsri Atchaneeyasakul, M.D.  

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
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11:00 – 12:00 Topic: “Tissue engineering: A multidisciplinary approach to medical  
 treatments“ 

 By Professor Dr. Siriporn Damrongsakkul  
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

13:00 – 14:00  Thailand – Japan Research Collaboration Center on Emerging and  
Re-emerging Infections (RCC-ERI): Overview of the Collaboration  
and Research Finding 

 Topic: “Past, Present and Future collaboration between DMSc and  
 Osaka University”  

 By Prof. Dr. Masashi Tatsumi, RIMD Osaka University 
 Topic: “Etiologic features of diarrheagenic microbes in stool specimens  

 from patients with acute diarrhea in Thailand” 
 By Associate Prof. Dr. Kazuhisa Okada, RIMD Osaka University 
 Topic: “Follow-up study of norovirus infections in healthy persons in Thailand” 
 By Associate Prof. Dr. Hiroto Mizushima, RIMD Osaka University 
 Topic: “Development of dengue vaccine antigens suppressing induction  

 of infection-enhancing antibody by a single amino acid substitution” 
 By Assistant Prof. Dr. Atsushi Yamanaka, RIMD Osaka University  
14:00 – 14:30  Thailand MOPH - US CDC Collaboration (TUC)  
 Topic: “Thailand MOPH - US CDC collaboration: Partnership in strengthening   

 laboratory capacity for global health”  
 By Dr. Somsak Thamthitiwat, M.D., TUC 
14:30 – 16:30  Oral Presentation (7 Topics) 

 
Friday, 27 March 2020 
09:00 – 10:00  Grand Diamond Ballroom on 2nd floor 
 Honorary Speech Professor Chalerm Prommas 
 By Professor Emeritus Suthat Fucharoen, M.D. 
 Topic: “Thalassemia and hemoglobin disorder among Thai people:  

 from basic research focusing on molecules to the control  
 and protection against Thalassemia and the discovery of new  
 hemoglobin type”  

10:00 – 11:30  Grand Diamond Ballroom on 2nd floor 
 Panel Discussion “Advance Medical Sciences for Sustainability of Thailand’s  

  Healthcare System” 
 Topic: “35 years against AIDS in Thailand” 
 By Professor Emeritus Praphan Panupak, M.D. 

Director of the Thai Red Cross AIDS Research Centre 
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 Topic: “The New Frontier of Precision Cancer Diagnostics and Therapeutics” 
 By Dr. Naravat Poungvarin, M.D. 

     Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
 Moderated by Dr. Somchai Sangkitporn, M.D. 

                     Deputy Director General of Department of Medical Sciences 
11:30 – 12:30    Awarding Ceremony for Oral and Poster Presentation Winners 
   Closing Ceremony 

 
Remarks  – Lunch at 12:00 - 13:00  

– Coffee break at 10:00 - 10:30 and 14:30 – 15:00   The schedule may be subject to change as appropriate. 
 



การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	แบบบรรยาย
ห้องที่	1	สาขา	Current	Research	and	Innovation	on	Diseases

ห้องแซฟไฟร์	201
...................................................

วันที่	26	มีนาคม	2563

13.15	–	13.30	น.	 เรื่อง	 อุบัติการณ์และกลไกการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยก

	 	 	 ได้จากเนื้อไก่ที่ขายในตลาดประเทศไทย

 โดย	 นางสาวอรพรรณ	ศรีพิชัย

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.30	–	13.45	น.	 เรื่อง	 การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ	Coxiella	burnetii		

	 	 	 ในตัวอย่างแพะและโคในประเทศไทย

 โดย	 นายเดชา	แปงใจ

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.45	–	14.00	น.		 เรื่อง	 การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซ์เจนเนอเรชั่นเพื่อตรวจสอบยีน	POPB

	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์แอลฟ่าและเบต้าอะมานิติน

 โดย	 นายสิทธิพร	ปานเม่น

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14.00	–	14.15	น.		 เรื่อง	 การโคลนยีนและการแสดงออกระดับสูงของสารพิษโบทูลินัมลูกผสมซีโรไทป์	

	 	 	 เอ	และ	บีส�าหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง

 โดย	 นายอภิชัย	ประชาสุภาพ

	 	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14.15	–	14.30	น.		 เรื่อง	 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูทางปากโดยใช้เชื้อ	Salmonella

	 	 	 ที่อ่อนฤทธิ์

 โดย	 นายเริงวิทย์		บุญโยม

	 	 	 คณะสหเวชศาสตร์		มหาวิทยาลัยนเรศวร

14.30	–	15.00	น.		 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00	–	15.15	น.		 เรื่อง	 การศกึษาการแพร่กระจายของยีนดือ้ยาโคลสิตนิชนดิ	mcr	ในเชือ้	Escherichia	coli			

	 ที่แยกได้จากหมูของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย

 โดย	 นางสาวอัญญารัตน์	คณะวาปี

	 	 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

15.15	–	15.30	น.		 เรื่อง	 พัฒนาและประเมินการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสทางห้องปฏิบัติการ

	 	 	 ด้วยเทคนิค	LAMP

 โดย	 นางสาววัชรี	สายสงเคราะห์

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



15.30	–	15.45	น.	 เรื่อง	 การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสอินทีเกรส

	 	 	 ด้วยวิธี	In-house	HIV	Genotype	Assay	และ	Next	Generation	Sequencing

 โดย	 นายดนตร์	ช่างสม

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15.45	–	16.00	น.		 เรื่อง	 การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อค้นหาสารยับยั้งการท�างานของไทโรซีนไคเนส

 โดย	 นายภาณุพันธ์	ปัญญาใจ

	 	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16.00	–	16.15	น.		 เรื่อง	 ความเป็นพิษของนิกเกิลต่อเซลล์แอสโทรไซท์:	การศึกษาการสะสม		

	 	 	 การตายแบบ	apoptosis	และ	autophagy	และกลไกที่เกี่ยวข้อง

 โดย	 นางสาวฤดีมาศ	ยุบลพันธุ์

	 	 	 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

16.15	–	16.30	น.	 เรื่อง	 การกระจายตัวของเชื้อลีจิโอเนลล่าในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โดย	 นางสาวกฤษณี	เรืองสมบัติ

	 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานี	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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11.30	–	11.45	น.	 เรื่อง	 การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับการดูดซับของ

																																												 	 ท็อกซอยด์เชื้อคอตีบ	และบาดทะยักในวัคซีนรวม	ด้วย	sandwich	ELISA

                                   โดย	 อภิชัย	ศุภสารสาทร	

																																												 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11.45	–	12.00	น.	 เรื่อง	 การส�ารวจปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

                                    โดย	 อภิรดี	เทิดพุทธคุณ

																																														 ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.00	–	13.15	น.	 เรื่อง	 การประเมินความเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ	เอ	และ	อี	จากการบริโภค	หอยนางรมดิบ	

 โดย	 เกรียงศักดิ์	ฤชุศาศวัต

									 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

13.15	–	13.30	น.	 เรื่อง	 การศึกษากลไกของสารสกัดเหง้ากระชายที่มีฤทธิ์ต้านการก่อไบโอฟิล์ม

	 	 	 ของเชื้อแคนดิดา	อัลบิแคนส์

 โดย	 จ�ารัส	กาญจนไพบูลย์

									 	 	 สถาบันวิจัยสมุนไพร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	

13.30	–	13.45	น.	 เรื่อง	 การตรวจวิเคราะห์สารก่อไข้ในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	 	 	 โดยวิธี	Monocyte-Activation	Test	(MAT)

 โดย	 นงเยาว์	สมเดช

									 	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.45	–	14.00	น.	 เรื่อง	 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเล	

	 	 	 และเนื้อสัตว์โดยเทคนิค	HPLC

 โดย	 นิรันดร	แร่กาสินธุ์

									 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14.00		–	14.15	น.	 เรื่อง	 การประเมินความคุ้มค่าการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

	 	 	 (severe	OSA)	ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง	(CPAP)

 โดย	 ภูษิต	ประคองสาย

								 	 	 ส�านักวิชาการสาธารณสุข	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14.15		–	14.30	น.	 เรื่อง	 การศึกษาหาปริมาณสารเคมีก�าจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต	และเมตาโบไลท์

	 	 	 ของไกลโฟเซตที่ตกค้างในเลือดของเกษตรกร

 โดย	 ราเมศ	กรณีย์

								 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	3	นครสวรรค์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์					

14.30		–	14.45	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์

	 	 	 ในสารสกัดกัญชาและยาน�้ามันกัญชาด้วยวิธี	HPLC	

 โดย	 วิชรณีย์	ทองสิมา

									 	 	 ส�านักยาและวัตถุเสพติด	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



14.45		–	15.00	น.	 เรื่อง	 คุณภาพของน�้าดื่มตู้หยอดเหรียญและน�้าประปาในเขตเทศบาล

								 	 	 เมืองป่าตอง	จังหวัดภูเก็ต

 โดย	 ศิรวัฒน์	เกรียงไกร

									 	 	 เทศบาลเมืองป่าตอง

15.00	–	15.15	น.	 เรื่อง	 การศึกษาผลกระทบต่อการล้างสัญญาณตกค้างในแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล

	 	 	 ชนิดนาโนดอทของแสงจากไดโอดเปล่งแสง

 โดย	 สถาพร	กล่อมแก้ว

									 	 	 ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์					

15.15	–	15.30	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงยา	Pegfilgrastim	โดยวิธี	Cell	Proliferation

 โดย	 สมปอง	ทรัพย์สุทธิภาสน์

									 	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15.30	–	15.45	น.	 เรื่อง	 การประเมินความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อไวรัสทั่วไป

	 	 	 ในเซลล์วีโรโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงร่วมในเซลล์ทดสอบ

 โดย	 สุกัลยาณี	ไชยมี

								 	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15.45	–	16.00	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องชุดทดสอบสารโพลาร์ในน�้ามันทอดซ�้า

 โดย	 อตินุช	นารถน�้าพอง

								 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	10	อุบลราชธานี	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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14.15	–	14.30	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากน�้าแร่ใน	4	ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ		

	 	 	 ตอนบน	1

 โดย	 กันยารัตน์	ชลสิทธิ์

	 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	1	เชียงใหม่	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14.30	–	14.45	น.		 เรื่อง	 รูปแบบการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 โดย	 นิตยาภา	นันทขว้าง

	 	 	 โรงพยาบาลสันทราย

14.45	–	15.00	น.		 เรื่อง	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	:	อ�าเภอต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	อ�าเภอวังสมบูรณ์

 โดย	 รัตนชัย	เพ็ชรสมบัติ

	 	 	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอวังสมบูรณ์

15.00	–	15.15	น.		 เรื่อง	 เครือข่ายอสม.นักวิทย์พันธุ์ใหม่ต้านภัยชุมชน

 โดย	 จักรพันธ์	นิลดี

	 	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมะขามล้ม

15.15	–	15.30	น.		 เรื่อง	 มาตรการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย	ปัญหาผัก	ผลไม้	และผลิตภัณฑ์การเกษตร

	 	 	 ปนเปื้อนสารเคมี

 โดย	 สุภาพร		ภูมิเวียงศรี

	 	 	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหนองนาค�า		

15.30	–	15.45	น.		 เรื่อง			การใช้ค่า	HbA1cในการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน:	

	 	 	 กรณีศึกษาโรงพยาบาลด่านขุนทด

 โดย	 สง่า	จีบสันเทียะ

	 	 	 โรงพยาบาลด่านขุนทด

16.00	–	16.15น.		 เรื่อง	 การเฝ้าระวังยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์	PDE-5	ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

	 	 	 ส�าหรับเพศชายจากร้านค้าออนไลน์	

 โดย	 พงษ์ธร	ทองบุญ

	 	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานี	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16.15	–	16.30	น.		 เรื่อง	 การติดตามความต้านทานของลูกน�้ายุง	C.	quinquefasciatus

	 	 	 ต่อ	B.thuringiensis	var.	israelensis,	B.	sphaericus	และทีมีฟอส

	 	 	 ในห้องปฏิบัติการ	และจากสภาพธรรมชาติ

 โดย	 ดนาพร	สารพฤกษ์

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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14.30	–	14.45	น.		 เรื่อง	 รูปแบบดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นและประสิทธิผลของดีเอ็นเอไฮโปเมทิลเลชั่น

	 	 	 ในเม็ดเลือดแดงโรคเบต้า-ธาลัสซีเมียDNA

 โดย	 อรพรรณ	ศรีพิชัย

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์						

14.45	–	15.00	น.		 เรื่อง	 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา	สารสกัดกัญชา

	 	 	 และน�้ามันกัญชาด้วยเทคนิค	MRM

 โดย	 วีรวุฒิ	วิทยานันท์

	 	 	 ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15.00	–	15.15	น.		 เรื่อง	 เล-มอส:	นวัตกรรมสเปรย์ก�าจัดยุงลายบ้านดื้อสารเคมีก�าจัดแมลง

	 	 	 และยุงพาหะน�าโรคในประเทศไทย

 โดย	 จักรวาล	ชมภูศรี

	 	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์						

15.15	–	15.30	น.		 เรื่อง	 ระบบแปลผลข้อมูลพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค

 โดย	 อารียา	ดิษรัฐกิจ

	 	 	 กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15.30	–	15.45	น.		 เรื่อง	 สารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิ้นมังกร	(Halymenia	durvillei)	ฆ่า	เซลล์มะเร็งเต้านม	

	 	 	 ชนิด	triple-negative	โดยท�าให้เกิดการตายแบบ	apoptosis

	 	 	 และความเครียดใน	endoplasmic	reticulm

 โดย	 ระพีวรรณ	เศรษฐคมกุล	

	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล							

15.45	–	16.00	น.		 เรื่อง	 การศึกษารูปแบบการแสดงออกยีน	tomor	inflammation	และ	Molecular	Subtype		

	 	 	 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทยชนิด	Triple		Negative	(TNBC)

 โดย	 พนาพัฒน์	ไพเราะ

	 	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16.00	–	16.15	น.		 เรื่อง	 การผลิต	HPV-Pseudovirion	เพื่อใช้ในการทดสอบ	Pseudovirion-Based

	 	 	 Neutralization	Assay	(PBNA)

 โดย	 วิภาวี	วงศ์ชนะ

	 	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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Precision	medicine	and	thalassemia
ศ.เกียรติคุณ	นพ.สุทัศน์	ฟู่เจริญ

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย	สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ในช่วงระยะเวลา	 10	 กว่าปีที่ผ่านมาภายหลังจากการทราบล�าดับเบส	 (nucleotide)	 ของมนุษย์ภายใต้	

Human	 Genome	 Project	 ในช่วงต้นปี	 คศ.	 2000	 วิทยาการทางการแพทย์ก็มีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเข้า 

สู่ยุค	Genomic	Medicine	และ	Precision	(Personalized)	Medicine

	 โดยทั่วไปวิทยาการทางการแพทย์อาจแบ่งเป็น	 2	 กลุ่มใหญ่	 คือ	 วิทยาการว่าด้วยการตรวจวินิจฉัย 

(diagnosis)	และวทิยาการทีว่่าด้วยการรกัษา	(therapeutic)	เป็นท่ีคาดหวังว่าภายใต้บรบิทของ	precision	medicine 

(เวชกรรมตรงเหตุ)	 การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นโรคกรรมพันธุ์	 โรคติดเชื้อ	 โรคมะเร็ง	 และโรคอื่นๆ	 จะมี

ความแม่นย�าลงไปจนถึงระดับยีน	(gene)	และการกลายพันธุ์	(mutation)	ที่ท�าให้เกิดโรค	ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผน

การรักษาที่ตรงไปที่สาเหตุหรือโมเลกุลที่ก่อให้เกิดโรค	 (targeted	 therapy)	 และสุดท้ายจะสามารถน�าองค์ความรู ้

ดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมป้องกันโรคได้	 อาทิเช่น	 โรคธาลัสซีเมีย	 ที่เป็นโรคกรรมพันธุ์ที่มีอุบัติการณ์สูงในคนไทย	

แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการด�าเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ท่ีเป็นพาหะและคู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซี

เมียด้วยวิธีมาตรฐาน	(CBC,	Hb	 typing	และ	selected	genotyping)	ควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์	

(prenatal	 diagnosis)	 และการรักษาด้วยการให้เลือด	 ยาขับเหล็ก	 และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	 ให้ผู้ป่วย	 ภายใต้ 

precision	 medicine	 การตรวจคดักรองหาผูท่ี้เป็นพาหะและคูเ่สีย่งของการมลีกูเป็นโรคธาลสัซเีมยีจะเปลีย่นเป็นการใช้	

next-generation	sequencing	(NGS)	โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคดักรองอย่างอืน่	นอกจากน้ีการรกัษาแบบ	targeted 

therapy	อาทิเช่น	การใช้ยาที่ไปแก้ไขภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ	(abnormal	erythropoiesis)	การป้องกัน

การดูดซึมธาตุเหล็กจากล�าไส้	 การรักษาด้วยการเปลี่ยนยีนด้วยการใส่ยีนปกติเข้าไปแทนที่ยีนธาลัสซีเมีย	 หรือการ

แก้ไขการกลายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี	anti-sense	หรือ	CRISPR-Cas	ก็ก�าลังจะเกิดขึ้น

	 อย่างไรก็ดีแม้จะมีการคาดหวังถึงข้อดีต่างๆ	 ของ	 precision	 medicine	 ดังกล่าวข้างต้น	 แต่ก็มีเรื่องที่

บุคลากรทางการแพทย์	 และสังคม	 จะต้องตระหนักอยู่หลายประเด็น	 อาทิ	 (1.)	 เรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว/

ความลับของคนไข้	 (privacy)	 ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะ	 stigmatization	 (2.)	 เรื่องของค่ารักษา

พยาบาลที่จะสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของ	 targeted	 therapy	 ประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้ควรที่บุคลากรทางการแพทย์	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และสังคม	ควรจะได้ท�าการศึกษาและเตรียมรับมือล่วงหน้า



เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผล
รศ.	ดร.	ภก.ปราโมทย์	ตระกูลเพียรกิจ

	 การใช้ยาสมเหตุผล	(Rational	Drug	Use:	RDU)	ในประเทศไทย	เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ	ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา	รูปธรรมที่ชัดเจนหนึ่งคือ	การจัดท�าคู่มือการด�าเนินการโครงการโรง

พยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและส่งผลต่อการใช้ยา

อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	 และค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระบบสุขภาพการจัดการดูแลผู้ป่วย	 เภสัช

พันธุศาสตร์เป็นความรู้ที่น�าข้อมูลทางพันธุกรรมึมาใช้ส�าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย	 ซึ่งจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการใช้ยาบ�าบัดรักษา	 ขณะที่ผู้ป่วยก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุด	 โดยผลลัพธ์ในระดับบุคคลจะสามารถ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที	 และในที่สุดก็จะท�าให้เกิดผลต่อผลลัพธ์ทางค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าในที่สุด	

การตรวจตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มีบทบาทส�าคัญในการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อประสิทธิภาพของยา	

หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	และก�าหนดขนาดการใช้ยาที่เหมาะสม	ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ใน

ประเทศไทย	 และยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมาตรฐานในการส่งตรวจ	 แปลผล	 และการน�าไปใช้ประกอบ

การจัดการดูแลผู้ป่วย	 ดังนั้น	 โครงการวิจัย	 “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย”	 โดยการ

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 จึงเป็นโครงการบูรณาการของการน�าความรู้ทางเภสัชพันธุ

ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ส�าหรับ	 การด�าเนินการในทางปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงของระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย	 โดย

เป็นวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ต่างๆประกอบกัน	โดยที่โครงการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรม	5	กิจกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	1)	

การศึกษาเพ่ือประเมินความถ่ีของการสั่งจ่ายยาท่ีมีข้อบ่งชี้ในการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยท่ีรับการ

รักษาในโรงพยาบาล	 2)	 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรม	 และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ทางคลินิก	 3)	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาสมเหตุผล	 4)	

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบการ	 clinical	 decision	 support	 ส�าหรับข้อมูลทางเภสัช

พันธุศาสตร์	 5)	 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อ

ประกอบการให้ยาสมเหตุผลในบริบทของประเทศไทย	 ผลการวิจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบในประยุกต์ใช้

ความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล		



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

(Food	Safety	Risk	Analysis)
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย	เนื้อนวลสุวรรณ

คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	(Risk	analysis)	ตามแนวทางของ	Codex	Alimentarius	Commission	(CAC)	

ภายใต้ข้อตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	 (Agreement	 on	 the	Application	of	Sanitary	and	Phytosanitary	

Measures	(SPS	Agreement)	น้ันประกอบด้วย	3	กระบวนการย่อย	คอื	การประเมนิความเสีย่ง	(Risk	assessment)

การจัดการความเสี่ยง	(Risk	management)	และ	การสื่อสารความเสี่ยง	(Risk	communication)	ดังภาพที่	1	ทั้งนี้	

วัตถุประสงค์หลกัท่ีส�าคัญของ	CAC	คอื	การปกป้องความปลอดภัยของผูบ้รโิภคจากอนัตรายอาจจะปนเป้ือนในอาหาร		

โดยบทความนี้จะเน้นเฉพาะอันตรายทางจุลชีววิทยา	(Microbiological	hazard)

	 การประเมนิความเสีย่งเป็นการประเมนิเพ่ือให้ทราบว่ามรีะดบัของอนัตรายท่ีปนเป้ือนในอาหารในระดบัทีเ่กิน

กว่าที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้	บางครั้งเรียกว่า	appropriate	level	of	SPS	

protection	 (ALOP)	 ซึ่งเป็นสัดส่วนหรือจ�านวนผู้ป่วย	 (number	 of	 illness)	ที่ยอมรับให้มีได้จากการบริโภคอาหาร 

นัน้ๆ	 ดังน้ัน	 การประเมนิความเสีย่งอย่างเดยีวไม่สามารถท�าให้อนัตรายในอาหารหรอืระดบัความเสีย่งลดลงจนถึงระดบั 

ท่ียอมรับได้ ผลจากการประเมินความเสี่ยงท�าให้ทราบระดับความเส่ียงของอันตรายในอาหารและปัจจัยเสี่ยงท่ี 

ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอาหารนั้นๆ	 ด้วย	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีในการป้องกันหรือควบคุม

อันตรายที่ปนเปื้อนในอาหาร	ซึ่งก็คือ	การจัดการความเสี่ยงนั่นเอง		

	 การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ	CAC	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	การระบุอันตราย	 (hazard	

identification)		การอธิบายอันตราย	(hazard	characterization)		การประเมินการสัมผัส	(exposure	assessment)	

และ	การอธิบายความเสี่ยง	(risk	characterization)	ดังภาพที่	2

ภาพที่	1		แสดงความสัมพันธ์ของ	3	กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของ	CAC

ภาพที่	2	ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 
(Food Safety Risk Analysis) 

 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ตามแนวทางของ Codex Alimentarius Commission (CAC) 
ภายใต้ข้อตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures (SPS Agreement) นั้นประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ดังภาพที่ 1 ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญของ CAC คือ การปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคจากอันตรายอาจจะปนเปื้อนในอาหาร  
โดยบทความนี้จะเน้นเฉพาะอันตรายทางจุลชีววิทยา (Microbiological hazard) 

 
ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ของ 3 กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของ CAC 

 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่ามีระดับของอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารในระดับที่เกิน
กว่าที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ บางครั้งเรียกว่า appropriate level of SPS 
protection (ALOP) ซึ่งเป็นสัดส่วนหรือจ านวนผู้ป่วย (number of illness) ที่ยอมรับให้มีได้จากการบริโภคอาหาร
นั้นๆ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้อันตรายในอาหารหรือระดับความเสี่ยงลดลงจนถึงระดับ
ที่ยอมรับได้  ผลจากการประเมินความเสี่ยงท าให้ทราบระดับความเสี่ยงของอันตรายในอาหารและปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอาหารนั้นๆ ด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีในการป้องกันหรือควบคุม
อันตรายที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก็คือ การจัดการความเสี่ยงนั่นเอง   
 การประเมินความเส่ียงตามแนวทางของ CAC ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การระบุอันตราย (hazard 
identification)  การอธิบายอันตราย (hazard characterization)  การประเมินการสัมผัส (exposure assessment) 
และ การอธิบายความเสี่ยง (risk characterization) ดังภาพที่ 2 
 

 
  

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 
(Food Safety Risk Analysis) 

 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ตามแนวทางของ Codex Alimentarius Commission (CAC) 
ภายใต้ข้อตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures (SPS Agreement) นั้นประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ดังภาพที่ 1 ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญของ CAC คือ การปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคจากอันตรายอาจจะปนเปื้อนในอาหาร  
โดยบทความนี้จะเน้นเฉพาะอันตรายทางจุลชีววิทยา (Microbiological hazard) 

 
ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ของ 3 กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของ CAC 

 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่ามีระดับของอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารในระดับที่เกิน
กว่าที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ บางครั้งเรียกว่า appropriate level of SPS 
protection (ALOP) ซึ่งเป็นสัดส่วนหรือจ านวนผู้ป่วย (number of illness) ที่ยอมรับให้มีได้จากการบริโภคอาหาร
นั้นๆ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้อันตรายในอาหารหรือระดับความเสี่ยงลดลงจนถึงระดับ
ที่ยอมรับได้  ผลจากการประเมินความเสี่ยงท าให้ทราบระดับความเสี่ยงของอันตรายในอาหารและปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอาหารนั้นๆ ด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีในการป้องกันหรือควบคุม
อันตรายที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก็คือ การจัดการความเสี่ยงนั่นเอง   
 การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ CAC ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การระบุอันตราย (hazard 
identification)  การอธิบายอันตราย (hazard characterization)  การประเมินการสัมผัส (exposure assessment) 
และ การอธิบายความเสี่ยง (risk characterization) ดังภาพที่ 2 
 

 
  

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 
 



การระบุอันตราย	(Hazard	identification)

	 เป็นข้ันตอนแรกของการประเมนิความเสีย่งจลุนิทรย์ีเพ่ือก�าหนดขอบเขตหรอือนัตรายอนัเกิดจากจลุนิทรย์ี

ทีก่่อโรคอาหารในอาหาร	 (foodborne	pathogen)	ทีม่อียู่ในอาหารชนดิหนึง่	การระบอุนัตรายจะอาศยัข้อมลูท่ีมกัจะมี

ความชัดเจนอยู่แล้วว่า	 โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุของจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดใด	 เช่น	 ข้อมูลทางระบาดวิทยา	

เป็นต้น	ระยะเวลาในการหาความสัมพันธ์ของโรคและอันตรายก็สั้นกว่าด้วย

การอธิบายอันตราย	(Hazard	characterization)

	 เป็นขั้นตอนที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ	 3	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 อันตราย	 ในที่นี้	 คือ	 จุลินทรีย์ก่อโรค	

(pathogen)	ร่างกายมนุษย์	(host	factor)	และสิ่งแวดล้อม	(environment)	ในที่นี้	คือ	อาหารที่ร่างกายมนุษย์บริโภค

เข้าไปนั่นเอง	(food	matrix)	การจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง	3	นี้ในรูปแบบหรือสถานการณ์	

(scenario)	ทีพ่อเหมาะพอด	ีตวัอย่างของสถานการณ์ทีเ่หน็ได้ชดัเจน	ก็คอื	การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ	(outbreaks)

นั่นเอง	ในการระบาดแต่ละครั้งต้องมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้	 (infectious	pathogen)	ในอาหาร	และ

กลุ่มคนที่มีความไว	 (susceptible	 population)	 ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคนั้นได้บริโภคอาหารนั้นเข้าไปในปริมาณที่มาก

พอที่จะก่อให้เกิดโรค	(infective	dose)	ได้	จะสังเกตได้ว่า	สถานการณ์การระบาดแต่ละครั้งจะต้องมี	3	องค์ประกอบ

ร่วมกัน	 โดยประเด็นส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นหลัก	 คือ	 ความรุนแรงของจุลินทรีย์ก่อ

โรค	(virulence)	ระดับความต้านทานของร่างกาย	(immunity)	และ	ลักษณะของอาหารที่ท�าหน้าที่เป็นสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรค	 (growth	 and	 survival)	 ขั้นตอนนี้	

เดิมทีเรียกว่า	 การประเมินการตอบสนองต่อปริมาณเชื้อ	 (dose	 response	 assessment)	 เนื่องจาก	 ขั้นตอนนี้

เป็นการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพ	(response)	ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคที่ได้รับเข้าไป	(dose)	ดังภาพที่	3

ภาพที่	3	ตัวอย่างเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์	(dose)	และผลการตอบสนอง	(response)

 2 

การระบุอันตราย (Hazard identification) 
 เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เพ่ือก าหนดขอบเขตหรืออันตรายอันเกิดจากจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคอาหารในอาหาร(foodborne pathogen) ที่มีอยู่ในอาหารชนิดหนึ่ง  การระบุอันตรายจะอาศัยข้อมูลที่มักจะมี
ความชัดเจนอยู่แล้วว่า โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุของจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดใด เช่น ข้อมูลทางระบาดวิทยา เป็น
ตน้ ระยะเวลาในการหาความสัมพันธ์ของโรคและอันตรายก็สั้นกว่าด้วย 
 
การอธิบายอันตราย (Hazard characterization) 
 เป็นขั้นตอนที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบหลัก คือ อันตราย  ในที่นี้  คือ จุลินทรีย์ก่อโรค 
(pathogen) ร่างกายมนุษย์ (host factor) และสิ่งแวดล้อม (environment) ในที่นี้ คือ อาหารที่ร่างกายมนุษย์บริโภค
เข้าไปนั่นเอง (food matrix) การจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ในรูปแบบหรือสถานการณ์ 
(scenario) ที่พอเหมาะพอดี  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ เห็นได้ชัดเจน ก็คือ การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ 
(outbreaks) นั่นเอง  ในการระบาดแต่ละครั้งต้องมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้ (infectious pathogen) ใน
อาหาร  และกลุ่มคนที่มีความไว (susceptible population) ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคนั้นได้บริโภคอาหารนั้นเข้าไปใน
ปริมาณที่มากพอที่จะก่อให้เกิดโรค (infective dose) ได้ จะสังเกตได้ว่า สถานการณ์การระบาดแต่ละครั้งจะต้องมี 3 
องค์ประกอบร่วมกัน  โดยประเด็นส าคัญของแต่ละองค์ประกอบที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นหลัก คือ ความรุนแรงของ
จุลินทรีย์ก่อโรค (virulence) ระดับความต้านทานของร่างกาย (immunity) และ ลักษณะของอาหารที่ท าหน้าที่เป็น
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรค (growth and survival) 
ขั้นตอนนี้ เดิมทีเรียกว่า การประเมินการตอบสนองต่อปริมาณเชื้อ (dose-response assessment) เนื่องจาก ขั้นตอน
นี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพ (response) ตอ่จุลินทรีย์ก่อโรคที่ได้รับเข้าไป (dose) ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ (dose) และผลการตอบสนอง (response) 
 
การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment) 
 การประเมินการสัมผัสเป็นขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการอธิบายอันตราย เนื่องจาก ผลที่ได้ส่วนหนึ่ง
จากการประเมินการสัมผัส ก็คือ ปริมาณ  (dose) ของจุลินทรีย์ก่อโรคที่คนได้รับสัมผัส (expose) จากการบริโภค 
(consumption) อาหารชนิดนั้นๆ 

ปริมาณการบริโภค (food consumption data) เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการประเมินการสัมผัส  ตาม
หลักความจริงโดยทั่วไปแล้วหากไม่มีการบริโภคอาหาร (no consumption) ก็จะไม่เกิดความเสี่ยงจากโรคอาหารเป็น
พิษ  และโดยส่วนมากแล้วความเสี่ยงจะไม่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วย  ทั้งนี้
เนื่องจาก การตอบสนองของร่างกายหรือการเจ็บป่วย (dose and response ) ดังที่กล่าวไปในขั้นตอนการอธิบาย
อันตรายมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ดังภาพที่ 3 

การประเมินการสัมผัส	(Exposure	assessment)
	 การประเมินการสัมผัสเป็นข้ันตอนท่ีมีความสัมพันธ์กับข้ันตอนการอธิบายอันตราย	เน่ืองจาก	ผลท่ีได้ส่วนหน่ึง
จากการประเมินการสัมผัส	 ก็คือ	 ปริมาณ	 (dose)	 ของจุลินทรีย์ก่อโรคที่คนได้รับสัมผัส	 (expose)	 จากการบริโภค	
(consumption)	อาหารชนิดนั้นๆ
	 ปรมิาณการบรโิภค	(food	consumption	data)	เปน็ขอ้มลูทีจ่�าเปน็ตอ้งใชใ้นการประเมนิการสมัผสั		ตามหลกั 
ความจริงโดยทั่วไปแล้วหากไม่มีการบริโภคอาหาร	 (no	 consumption)	 ก็จะไม่เกิดความเสี่ยงจากโรคอาหารเป็น
พิษ	และโดยส่วนมากแล้วความเสี่ยงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วย		ทั้งนี้
เนื่องจาก	 การตอบสนองของร่างกายหรือการเจ็บป่วย	 (dose	 and	 response)	 ดังที่กล่าวไปในขั้นตอนการอธิบาย
อันตรายมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง	ดังภาพที่	3



	 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณตามแนวทางของ	 CAC	 จ�าเป็นต้องทราบข้อมูลในเชิงปริมาณซึ่งจะ
ครอบคลุมข้อมูลในเชิงคุณภาพไปด้วย		เช่น	การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจหา	Salmonella	spp.	ในอาหาร	ถ้าหากตรวจ
วิเคราะห์หาการปนเปื้อน	(detection)	ของ	Salmonella	spp.	จะได้ข้อมูลเป็นความชุก	(prevalence)	ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพเท่านั้น	แต่ถ้าหากห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาความเข้มข้น	(concentration)	ของ	Salmonella	spp.	
ในตัวอย่างอาหารที่ให้ผลบวกด้วย	(enumeration)	ก็จะได้ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย

การอธิบายความเสี่ยง	(Risk	characterization)
	 การอธิบายความเส่ียงเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการประเมินความเส่ียงตามแนวทางของ	 CAC	 เป็นการบูรณาการ
ผลท่ีไดจ้ากข้ันตอนการอธิบายอนัตรายและการประเมนิการสมัผสั		ซึง่ท้ัง	2	ขัน้ตอนนีส้ามารถด�าเนนิการไดพ้รอ้มๆ	กัน
หรือเป็นอิสระต่อกัน		ทั้งนี้ผลที่ได้ในขั้นตอนนี้	คือ	ความเป็นไปได้	(likelihood)	ที่ประชากรหรือแต่ละบุคคลจะเจ็บป่วย
จากผลของจุลินทรีย์ก่อโรคนั้นๆ	(probability	of	illness)		หรือ	เรียกว่า	ความเสี่ยง	(risk)	นั่นเอง	การประเมินความเสี่ยง
เชิงปริมาณที่ใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นใช้เป็นตัวแทนของค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรนั้น	ก็จะได้ค่าประมาณ 
ความเสี่ยงในรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นด้วย	 	 ซึ่งรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นนี้เองจะช่วยสะท้อน
ความมั่นใจของผู้ประเมินความเสี่ยงในค่าประมาณความเสี่ยงที่ค�านวณได้		



“ศักยภาพของ	อสม.	กับงานวิจัยทางคลินิกในชุมชน”
ดร.	นพ.	เกรียงไกร	ประเสริฐ

ศูนย์การศึกษาวิจัยทางคลินิก	โรงพยาบาลนครพนม		

	 วิจัยทางคลินิก	 เป็นการศึกษาเพื่อตอบค�าถามองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าผลวิจัยไปใช้ในเวชปฏิบัติ

โดยตรง	ค�าถามวิจัยในเวชปฏิบัติ	 เช่น	ผู้ป่วยเป็นอะไร	ท�าไมจึงป่วย	ผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรถ้าไม่รักษา	การรักษาจะ

เปลี่ยนการด�าเนินโรคได้อย่างไร	 จะเลือกตัดสินใจรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีใดดี	 การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย	เป็นการวิจัยทางคลินิกที่หวังผลในการป้องกันโรค

	 การขาดข้อมลูเกีย่วกับประสทิธิผลของวคัซนีในผู้สูงอายุของประเทศไทยอาจก�าลังท�าให้ความครอบคลุม

ของการให้วัคซนีแก่ผูส้งูอายุอยู่ในระดบัต�า่ทัง้ๆ	 ทีม่กีารแนะน�าให้มกีารฉดีวัคซนีแก่กลุม่น้ีแล้วก็ตาม	 จงัหวัดนครพนม

ได้ด�าเนนิการวิจยัแบบการศกึษาไปข้างหน้า	เฝ้าตดิตามอาสาสมคัรผูส้งูอายุตัง้แต่	65	ปีขึน้ในชมุชน	จ�านวน	3500	คน	

ทุกสัปดาห์	เป็นเวลา	2	ปี	โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม)	เพื่อติดตามการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ที่มี

ผลยืนยันทางห้องปฏิบติัการ	 หากอาสาสมคัรคนใดป่วยต้องเก็บตวัอย่างจากโพรงจมกูด้วยตนเอง	 (self-nasal	 swab) 

มีการประเมินระยะเวลาของการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกัน	 ผลจากการวิจัยท�าให้มีข้อมูลที่ใช้พิจารณาประกอบใน

การก�าหนดนโยบายต่างๆ	 ช่วยให้มีความรู้ใหม่ๆ	 มาเติมเต็มส่วนที่ยังขาดอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งความคุ้มค่าของการ

ให้วัคซีนนี้	

	 การศึกษวิจัยขนาดใหญ่กับอาสาสมัครจ�านวนมากจะส�าเร็จได้	ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน	องค์กร

ท้องถิ่น	ความยุ่งยากในการประเมินการป่วยโดยไข้หวัดใหญ่โดยให้อาสาสมัครเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตัวเอง	โดย

มุง่หวังให้ได้ตวัอย่างสิง่ส่งตรวจท่ีมคุีณภาพ	 การดแูลชดุเก็บตัวอย่างท่ีเก็บไว้ทีบ้่านของอาสาสมคัรเป็นการออกแบบ

งานวิจัยที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับวิถีของชุมชน	 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	 และการติดตามการเจ็บป่วยของ

อาสาสมคัร	อสม.	ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเลก็	(PDA)	การมส่ีวนร่วมของ	อสม.	ในการวจิยัครัง้น้ี	เป็นการเปล่ียน

บทบาทจากผูส้นบัสนนุมาเป็นนกัวิจัยร่วม	 เป็นผูน้�าในการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน	 (community	 engagement)	

เป็นผู้เก็บข้อมลูโดยใช้เทคโลย่ีทีทั่นสมยั	 แม้ว่าจะข้อจ�ากัดพ้ืนฐานทางการศกึษาของ	 อสม.	 อย่างไรก็ตามความส�าเรจ็

ของการศึกษาในครั้งนี้	 ได้สาธิตให้เห็นว่า	 อสม	 ที่มีพื้นฐานที่ส�าคัญ	 คือ	 ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมชุมชนของตน 

มีความรู้พื้นฐานด้านการสาธารณสุข	สามารถเป็นก�าลังหลักที่ส�าคัญในการทดลองทางคลินิกในชุมชน	



สันทรายโมเดล:การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ	บนฐานพื้นที่อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่
สมคิด	แก้วทิพย์1		นิตยาภา	นันทขว้าง2		ชุมชวน	บุญระหงส์1

1มหาวิทยาลัยแม่โจ้		2โรงพยาบาลสันทราย

	 สันทรายโมเดล	 เป็นการท�างานตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน	 ที่มีการท�างานบนฐานพื้นที่	
(area	based	approach)	ระดบัอ�าเภอทีม่กีารบรูณาการท�างานอย่างมส่ีวนร่วมจากหลายภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	 เอกชน
และประชาชน	ผ่านการประสานงาน	และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบ	ที่เชื่อมโยงองค์รวมทุกมิติ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม		
	 รปูแบบการพัฒนาความคดิคน	 เน้นสร้างการสร้างส�านึกรกั”บ้านเกิดเมอืงนอนของคนสนัทราย :บ้านเกิด
หมายถึงคนที่เกิดในพื้นที่อ�าเภอสันทราย	และเมืองนอน	หมายถึง	คนไม่ได้เกิดในสันทราย	แต่มาอาศัยหรือท�างาน
ในเขตพื้นที่อ�าเภอสันทราย
	 การสร้างระบบกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นแนวคดิร่วมของแกนน�า	(collective	wisdom)	ใช้	“สภาปัญญา
ผู้น�าสันทราย”	สภาปัญญาเป็นทั้งกลไกและพื้นที่พูดคุยของผู้น�านับเป็นพลังฝ่ายอ่อน	(soft	power)	มีความยืดหยุ่น
และปรับตัว	 และไม่เป็นทางการ	 ท�างานร่วมกับระบบกลไกจัดตั้งจากทางการ	 คือ	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	นับเป็นพลังอ�านาจแข็ง	(hard	power)	ที่มีความเป็นทางการ		
	 การก�าหนดวาระประเด็นงานเชิงระบบร่วมกันเป็นโมเดลย่อยต่างๆ	 เช่น	 การสร้างระบบอาหารปลอดภัย	
นับเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ทีเ่ป็นธรรมและมทีางเลอืกท่ีหลากหลายมากข้ึน	 ผ่านการเชือ่มโยงเกษตรกรกับผูบ้รโิภค	
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่เน้น
การเรียนรู้วิถีชีวิต	 การท�าเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน	 การสร้างสังคมทั้งมิติระบบสวัสดิการของชุมชน	
การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	และมิติด้านการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะพหุภาคี	เป็นต้น
	 ประเดน็งานในเชงิระบบดงักล่าวเป็นการพัฒนาควบคูก่บัวาระการพัฒนาคณุภาพชวิีต	 (พชอ)	 3	 เรือ่ง	 คอื	
1.ส่ิงแวดล้อมเน้นเรือ่งการจดัการขยะ	2.	ระบบอาหารปลอดภัย	และ	3.การลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน	การก�าหนดกลไก
คณะท�างานทั้งในระดับอ�าเภอ	(พชอ)	และระดับต�าบล	(พชต.)	อีกทั้งการวางระบบการขับเคลื่อนสื่อสารผลงานและ
เรื่องราวของโครงการผ่านสื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน	 page	 สันทรายโมเดล	 SSS	 สร้างส�านึกและการรับรู้
ของคนได้อย่างกว้างขวาง	และมีผู้เข้าชมในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
 การขับเคลื่อนงานในพื้นที่มีโจทย์ท้าทายหลายประเด็นเช่น
	 1.	 การยกระดบัหน่วยจดัการเชงิสถาบนัของคนท้องถ่ินทีม่คีนท�างานเตม็เวลาและสามารถขบัเคลือ่นงาน
ประสานการท�างานร่วมกันของสภาปัญญาได้อย่างมีคุณภาพ
	 2.	 การสร้างส�านกึรกัชมุชนท้องถ่ินทีม่พีลงัมากพอท่ีจะระดมพลังท้ังทางสติปัญญาและก�าลังทรพัย์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาจากรากฐาน
	 3.	 การสร้างผูน้�าทีค่วามเข้าใจปัญหาเชงิระบบ	 ในท้องถ่ิน	 ทีเ่พียงพอต่อการจดัการปัญหาในระดบัรากเหง้า
และออกแบบระบบร่วมกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 4.	 การพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีทักษะการน�าท�างานปฏิบัติการทางสังคมในพื้นที่
	 5.	 ความสามารถก้าวพ้นข้อจ�ากัด	ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชุมชนท้องถิ่น
	 6.	 ความสามารถก้าวพ้นข้อจ�ากัดการน�าของทางราชการที่ไม่มีความต่อเนื่อง	 และบุคคลากรมีการย้าย
อยู่เสมอ
	 อย่างไรก็ดี	สันทรายโมเดล	ยังเป็นการก่อเกิดและเติบโตทางแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดย
มีภาคประชาชนเป็นผู้น�าและภาคราชการเป็นผู้หนุน	รูปธรรมเชิงระบบต่างๆ	ยังต้องการพัฒนาต่อเนื่อง	จ�าเป็นต้อง
มีการบริหารการสนับสนุนท่ีดีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีหนุนช่วยและเป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาพื้นที่สันทราย		



Past,	Present	and	Future;	15	years	Collaboration	

between	RCC-ERI	and	Thai	NIH
Masashi	TATSUMI,

Director/Professor	RCC-ERI,	RIMD,	Osaka	University

 This	year	2020,	fifteen	years	has	just	passed	since	the	Research	Institute	for	Microbial	

Diseases	(RIMD)	of	Osaka	University	has	launched	the	Research	Collaborative	Center	on	Emerging 

and	Re-emerging	Infections	(RCC-ERI)	as	the	overseas	research	base,	at	Campus	in	the	National	

Institute	of	Health,	Department	of	Medical	Sciences,	Ministry	of	Public	Health,	Thailand.	At	this	

milestone	I	would	like	to	give	an	overview	of	collaboration	between	RCC-ERI	and	Thai	NIH	in	a	

view	point	of	the	past,	present	and	future.

	 As	the	lessons	learn	from	the	SARS	outbreak	in	2003,	he	Japan	government	launched	

J-GRID*	project	in	2005	to	construct	the	international	collaborative	research	network	by	the	means	

of	setting	up	oversea	bases	for	infectious	diseases	where	Japanese	researchers	study	the	infectious	

diseases	prevalent	in	each	country	in	the	collaboration	with	researchers	of	each	country,	based	

on	the	concept	that	“No	Borders	for	Infectious	Diseases	Toward	Greater	Security	and	Safety	for	

the	World”.	

	 First	phase	started	from	2005	to	2009	with	the	main	theme	that	research	collaboration	

center	 formation	 program	 for	 emerging	 and	 re-emerging	 infectious	 diseases.	 Second	 phase 

continued	from	2010	to	2014	with	main	theme	that	program	of	global	network	for	infectious	diseases.	

Third	phase	has	just	run	now	from	2015	to	2019,	with	the	main	theme	that	international	development	

strategy	program	for	infectious	disease	research.

	 RCC-ERI	has	two	sections;	bacterial	and	viral	infections.	I	would	like	to	pick	up	several	

research	topics	in	each	phase	and	prospect	future	collaboration	between	RCC-ERI	and	Thai	NIH.

J-GRID*;	Japan	Initiative	for	Global	Research	Network	on	Infectious	Disease



Etiologic	features	of	diarrheagenic	microbes	in	stool	specimens

from	patients	with	acute	diarrhea	in	Thailand
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	 Many	microbial	species	have	been	recognized	as	enteropathogens	for	humans.	Here,	

we	predicted	the	causative	agents	of	acute	diarrhea	using	data	from	multiplex	quantitative	PCR	

(qPCR)	assays	targeting	19	enteropathogens.	For	 this,	a	case-control	study	was	conducted	at	

eight	hospitals	in	Thailand.	Stool	samples	and	clinical	data	were	collected	from	370	hospitalized	

patients	 with	 acute	 diarrhea	 and	 370	 non-diarrheal	 controls.	 Multiple	 enteropathogens	 were 

detected	 in	 75.7%	 and	 11.9%	 of	 diarrheal	 stools	 using	multiplex	 qPCR	 and	 bacterial	 culture 

methods,	respectively,	and	asymptomatic	carriers	of	enteropathogens	were	found	among	87.8%	

and	39.2%	of	individuals,	suggesting	the	complexity	of	identifying	causative	agents	of	diarrhea.	

An	 analysis	 using	 the	 quantification	 cut-off	 values	 for	 clinical	 relevance	 drastically	 reduced 

pathogen-positive	stools	in	control	subjects	from	87.8%	to	0.5%,	whereas	48.9%	of	the	diarrheal	

stool	samples	were	positive	for	any	of	the	11	pathogens.	Among	others,	rotavirus,	norovirus	GII,	

Shigella/EIEC,	 and	 Campylobacter	 were	 predominant	 and	 strongly	 associated	 with	 diarrhea	

(p-value<	0.001).	Characteristic	clinical	symptoms,	epidemic	periods,	and	age-related	susceptibility	

to	infection	were	observed	for	some	enteropathogens.	Investigations	based	on	qPCR	approaches	

covering	a	broad	array	of	enteropathogens	might	 thus	 improve	our	understanding	of	diarrheal	

disease	etiology	and	epidemiological	trends.
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Norovirus	transmission	mediated	
by	asymptomatic	family	members	in	households

Hiroto	Mizushima1,	Benjarat	Phattanawiboon1,	Nuttawan	Nonthabenjawan1,	Patcharaporn	Boonyos1,	

Chanya	Jetsukontorn1,	Worakarn	Towayunanta2,	Kobkool	Chuntrakool2,	Karn	Ngaopravet2,

Kriangsak	Ruchusatsawat3,	Ballang	Uppapong3,	Somchai	Sangkitporn3,	Eisuke	Mekada4,

Yoshiharu	Matsuura5,	Masashi	Tatsumi1

1Thailand-Japan	Research	Collaboration	Center	on	Emerging	and	Re-emerging	Infections,
2Public	Health	Center	41,	3National	Institute	of	Health,	Department	of	Medical	Sciences,

Ministry	of	Public	Health,	4Research	and	Education	Promotion	Foundation,
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	 The	 transmission	 of	 human	 norovirus	 excreted	 from	 infected	 persons	 occasionally	 causes 

sporadic	 infection	and	outbreaks.	Asymptomatic	carriers	as	well	 as	 symptomatic	patients	have	been 

reported	to	be	involved	in	norovirus	transmission,	but	little	is	known	about	the	magnitude	of	the	contribution	

of	 asymptomatic	 carriers	 to	 norovirus	 transmission	 in	 overall	 transmissions.	Herein,	 we	 carried	 out	 a	

1-year	follow-up	survey	of	residents	of	a	district	of	Bangkok,	Thailand	to	determine	the	norovirus	transmission	

originating	from	asymptomatic	individuals.	We	screened	GI	and	GII	genogroups	for	38	individuals	recruited	

from	16	families	from	May	2018	to	April	2019.	Norovirus	was	detected	every	month,	and	101	of	716	stool	

samples	 (14.1%)	 from	 individuals	 with	 no	 symptoms	 of	 acute	 gastroenteritis.	 The	 average	 infection 

frequency	 was	 2.4	 times	 per	 person	 per	 year.	 Fourteen	 genotypes	 were	 identified	 from	 the	 positive 

samples,	of	which	GII.4	was	detected	most	frequently.	Notably,	89.1%	of	the	norovirus-positive	samples	

were	provided	by	 individuals	with	no	diarrhea	episode.	Similar	 to	cases	of	 symptomatic	 infections	 in 

Thailand,	asymptomatic	infections	were	observed	most	frequently	in	December.	We	detected	four	cases	

of	norovirus	infection	caused	by	household	transmission,	and	three	of	the	four	transmissions	originated	

from	asymptomatic	individuals	caused	diarrhea	in	a	family	member.	These	results	suggest	that	symptomatic	

individuals	play	a	major	role	in	both	the	maintenance	and	spreading	of	norovirus	in	a	community	through	

household	transmission.



Development of dengue vaccine antigens suppressing induction of 
infection-enhancing antibody by a single amino acid substitution

 
Atsushi YAMANAKA and Eiji KONISHI 

MOCID, RIMD, Osaka University 

【Background】Dengue fever and dengue hemorrhagic fever are caused by any of four 
dengue virus serotypes (DENV-1 to DENV-4). Vaccine-induced infection-enhancing 
antibody is a major concern for dengue vaccine development. Here, we determined two 
amino acid substitutions in the DENV-1 envelope (E) protein, which suppressed 
induction of enhancing antibody in a mouse-DNA vaccine model. The modification was 
applied to three other serotypes, and the monovalent and tetravalent vaccine formulations 
were evaluated in mice. 
【Materials and Methods】DNA plasmids encoding prM/E genes of each of DENV-1 to 
DENV-4 were constructed. Further, each plasmid was modified to express a mutated E at 
a position of either E87 or E107. BALB/c mice were immunized three times with 100 µg 
of each monovalent DNA vaccine or a tetravalent formulation (mixture of 25 µg of each 
of four monovalent vaccines). Semi-adherent K562 cells were used to measure the 
balance of enhancing and neutralizing antibodies. A conventional neutralization test was 
performed using Vero cells. 
【Results】 Immunization with any monovalent DNA vaccine induced neutralizing 
antibody in mice, at the highest titer against the homologous serotype. The tetravalent 
vaccine induced neutralizing antibody levels equally against four serotypes. The 
modified monovalent and tetravalent vaccines designed to substitute a single amino acid 
did not induce detectable levels of enhancing antibody against all four serotypes, which 
were induced by the control unmodified vaccines. 
【Discussion】The present study demonstrated that a single amino acid substitution at 
E87 or E107 can be applied to serotypes in a DNA vaccine model. The inhibitory effect of 
these amino acid substitutions on enhancing antibody induction was maintained in a 
tetravalent formulation. The single amino acid substitution strategy may be applied to 
other vaccine types, such as attenuated, inactivated, subunit and VLP vaccines. 



Thailand MOPH - US CDC Collaboration: Partnership in Strengthening Laboratory Capacity for Global Health 
Security 

Dr. Somsak Thamthitiwat, MD 
Division of Global Health Protection (DGHP) 
Thailand Ministry of Public Health – US Centers for Disease Control and Prevention 
 

Summary 

2020 marked 40th anniversary of collaboration between Ministry of Public Health, Thailand, and Centers for 
Disease Control and Prevention, United States of America. US CDC worked with Thai MOPH to establish the Field 
Epidemiology Training Program (FETP), the first of such program outside of North America in 1980. FETP 
Thailand has developed from domestic program to now also provide training for international trainees from 
countries in the region. In recent years, FETP expanded to offer special track of training regardingparticular 
groups of disease, starting with FETP non-communicable disease track.  

Later since HIV infection spread to Thailand in early 1990s, Thai MOPH has started to conduct HIV research in 
collaboration with US CDC as well as other domestic and international partners to enhance epidemiology and 
laboratory capacity. Some of accomplishments are, for example, prevention of HIV transmission from mother to 
child. US CDC continues to work with Thai MOPH on HIV research and programmatic activities related to 
prevention and control of HIV infection to this day.  

When emerging infectious diseases have become global threats, US CDC together with Thai MOPH found the 
International Emerging Infection Program (IEIP), now Division of Global Health Protection (DGHP) Thailand with 
shared objectives to enhance surveillance, laboratory, workforce and emergency response capacity against 
emerging and re-emerging infections in sustainable manner. Main partners in Thai MOPH include Department of 
Disease Control on enhancing disease surveillance, workforce development, emergency response management 
and laboratory capacity (at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute), Department of Medical Sciences on 
laboratory capacity, and Department of Medical Services on hospital infection prevention and control. Specific 
pathogens that Department of Medical Sciences worked with US CDC to strengthen laboratory capacity are, for 
example, influenza, Clostridium botulinum, zika, and other respiratory pathogens like parainfluenza, human 
metapneumovirus, etc. In addition to MOPH, DGHP works with other animal health partners like Department of 
Livestock Development to conduct research and surveillance on zoonotic diseases, for example, influenza, 
rabies, etc. 

As one of action packages in Global Health Security, surveillance and research activities on antimicrobial 
resistant organisms have become major activities that DGHP worked closely with Thai NIH’s Bacteriology Lab to 
implement WHO’s GLASS protocol with plan to expand to regional medical sciences centers and in the near 
future to strengthen microbiology laboratory in some countries in the region. DGHP also collaboratively 
conducts surveillance of AMR organisms with Departments of Disease Control and Medical Services. Next steps 
on AMR activities are to work with animal health partners using one health approach on antimicrobial use in pig 
farms, integration of antimicrobial use and antimicrobial resistance information in animal and public health 
sectors.  
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อุบัติการณแ์ละกลไกการดือ้ยาปฏิชีวนะของเชือ้แคมไพโลแบคเตอรท์ี่แยกได้จากเนื้อไก่ที่ขายในตลาดประเทศไทย 
Prevalence and mechanisms of antibiotic resistance in Campylobacter  

isolated from retail chicken samples in Thailand 
 

อรพรรณ ศรพีิชยั นฐัพงษ์ ช่ืนบาน ชตุิมา จิตตประสาทศีล ธนิตชยั ค าแถลง และปิยะดา หวงัรุง่ทรพัย ์
Orapan Sripichai, Nattapong Cheunban, Chutima Jittaprasatsin, Thanitchai Kamthalang and Piyada Wangroongsarb 
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บทคดัยอ่ 

เชือ้แคมไพโลแบคเตอรเ์ป็นแบคทีเรยีส  าคญัทีก่่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบไดท้ั่วโลก โดยสว่นใหญ่คนมกัจะไดร้บั
เชือ้มาจากสตัวปี์กตา่งๆ ปัจจบุนัพบวา่เชือ้ที่แยกไดจ้ากคนและสตัวม์กีารดือ้ยาปฏิชีวนะเพิม่มากขึน้ การศกึษานีต้รวจสอบ
การดือ้ยาปฏิชีวนะในเชือ้แคมไพโลแบคเตอรจ์ านวน 290 สายพนัธุท์ี่แยกไดจ้ากเนือ้ไก่ที่ขายในตลาดประเทศไทย พบวา่
รอ้ยละ87.6, 53.2, 15.6, 15.1และ 5.9 ดือ้ยากลุม่ควโินโลน, เตตราไซคลนี, แมคโครไลด,์ ลนิโคซามาย และอะมิโนไกลโค
ไซด ์ตามล าดบั โดยเป็นการดือ้ยาหลายขนานรอ้ยละ 17.2 และการศกึษานีไ้ดพ้ฒันาวธีิมลัติเพลก็เรยีลไทมพ์ีซีอารร์ว่มกบั
การวเิคราะหก์ารคลายเกลยีวของสายดเีอ็นเอเพื่อตรวจหายีนดือ้ยาที่พบบอ่ย จากการศกึษาพบเชือ้มากกวา่รอ้ยละ 80 
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบดือ้ยา โดยตรวจพบการกลายพนัธุแ์บบ Thr-86-Ile บนยีน GyrA, การ
ปรากฏของยีน tet(O), และการกลายพนัธุแ์บบ A2075G บนยีน 23S rRNAในเชือ้ดือ้ยากลุม่ควโินโลน, เตตราไซคลนี, และ
แมคโครไลด ์ ตามล าดบั และตรวจไมพ่บยีนดือ้ยาเหลา่นีใ้นเชือ้ที่ไมด่ือ้ยาปฏิชีวนะ แสดงใหเ้ห็นวา่สามารถน าวิธีการ
ตรวจหายีนดือ้ยาไปใชใ้นการคาดการณก์ารดือ้ยาปฏิชีวนะในผูป่้วยได ้ การพบอบุตักิารณเ์ชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะเพิม่สงูขึน้
และการแพรก่ระจายของเชือ้ดือ้ยาหลายขนานในเนือ้ไก่ที่ขายในตลาดบง่ชีถ้งึความจ าเป็นเรง่ดว่นในการควบคมุการใชย้า
ปฏิชีวนะในการเลีย้งไก่ใหเ้หมาะสมในประเทศไทย 
ค าส าคัญ:แคมไพโลแบคเตอร,์ การดือ้ยาปฏิชีวนะ, การกลายพนัธุ,์ ปฏิกิรยิาเรยีลไทมพ์ีซีอาร ์

 
Abstract 

Campylobacter is among the major bacterial causing foodborne gastroenteritis worldwide. Poultry 
has been identified as the main source for human infections. Campylobacter isolated from both animal and 
human have shown increase resistance to several antibiotics. In this study, antimicrobial resistance was 
investigated in 290 Campylobacter spp. recovered from retail chicken products in Thailand. Resistance was 
found to five examined antibiotic classes: quinolones 87.6%, tetracyclines 53.2%, macrolides 15.6%, 
lincosamides 15.1%, and aminoglycosides 5.9%. Of these, multidrug resistance (MDR) against three to five 
antimicrobials was detected in 17.2%. Multiplex real-time polymerase chain reaction with melting curve analysis 
was developed to investigate the presence of common resistance genes. The Thr-86-Ile mutation in GyrA gene, 
presence of tet(O) gene, and A2075G mutation in 23S rRNA gene were found in quinolones-, tetracyclines-, 
and macrolides-resistant isolates, respectively; whereas none of antibiotic-sensitive strains carried these 
resistance genes. The concordance between genotypes and resistance-phenotypes was greater than 80%. 
Drug resistance was attributable to the presence of the resistance genes, thus detection of these genes offers 
useful tools for the prediction of antibiotic-resistant in Campylobacter infections. The remarkable increase in 
antimicrobial resistance and widespread of MDR Campylobacter spp. in retail chicken samples emphasized 
the need for adequate control approaches, including the prudent use of antimicrobials to minimize the spread 
of antimicrobial-resistant Campylobacter. 
Keywords: Campylobacter, antibiotic resistance, mutation, real-time polymerase chain reaction 
Corresponding author:orapan.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
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เชือ้มาจากสตัวปี์กตา่งๆ ปัจจบุนัพบวา่เชือ้ที่แยกไดจ้ากคนและสตัวม์กีารดือ้ยาปฏิชีวนะเพิม่มากขึน้ การศกึษานีต้รวจสอบ
การดือ้ยาปฏิชีวนะในเชือ้แคมไพโลแบคเตอรจ์ านวน 290 สายพนัธุท์ี่แยกไดจ้ากเนือ้ไก่ที่ขายในตลาดประเทศไทย พบวา่
รอ้ยละ87.6, 53.2, 15.6, 15.1และ 5.9 ดือ้ยากลุม่ควโินโลน, เตตราไซคลนี, แมคโครไลด,์ ลนิโคซามาย และอะมิโนไกลโค
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การวเิคราะหก์ารคลายเกลยีวของสายดเีอ็นเอเพื่อตรวจหายีนดือ้ยาที่พบบอ่ย จากการศกึษาพบเชือ้มากกวา่รอ้ยละ 80 
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งจีโนไทป์และฟีโนไทป์แบบดือ้ยา โดยตรวจพบการกลายพนัธุแ์บบ Thr-86-Ile บนยีน GyrA, การ
ปรากฏของยีน tet(O), และการกลายพนัธุแ์บบ A2075G บนยีน 23S rRNAในเชือ้ดือ้ยากลุม่ควโินโลน, เตตราไซคลนี, และ
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และการแพรก่ระจายของเชือ้ดือ้ยาหลายขนานในเนือ้ไก่ที่ขายในตลาดบง่ชีถ้งึความจ าเป็นเรง่ดว่นในการควบคมุการใชย้า
ปฏิชีวนะในการเลีย้งไก่ใหเ้หมาะสมในประเทศไทย 
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Abstract 

Campylobacter is among the major bacterial causing foodborne gastroenteritis worldwide. Poultry 
has been identified as the main source for human infections. Campylobacter isolated from both animal and 
human have shown increase resistance to several antibiotics. In this study, antimicrobial resistance was 
investigated in 290 Campylobacter spp. recovered from retail chicken products in Thailand. Resistance was 
found to five examined antibiotic classes: quinolones 87.6%, tetracyclines 53.2%, macrolides 15.6%, 
lincosamides 15.1%, and aminoglycosides 5.9%. Of these, multidrug resistance (MDR) against three to five 
antimicrobials was detected in 17.2%. Multiplex real-time polymerase chain reaction with melting curve analysis 
was developed to investigate the presence of common resistance genes. The Thr-86-Ile mutation in GyrA gene, 
presence of tet(O) gene, and A2075G mutation in 23S rRNA gene were found in quinolones-, tetracyclines-, 
and macrolides-resistant isolates, respectively; whereas none of antibiotic-sensitive strains carried these 
resistance genes. The concordance between genotypes and resistance-phenotypes was greater than 80%. 
Drug resistance was attributable to the presence of the resistance genes, thus detection of these genes offers 
useful tools for the prediction of antibiotic-resistant in Campylobacter infections. The remarkable increase in 
antimicrobial resistance and widespread of MDR Campylobacter spp. in retail chicken samples emphasized 
the need for adequate control approaches, including the prudent use of antimicrobials to minimize the spread 
of antimicrobial-resistant Campylobacter. 
Keywords: Campylobacter, antibiotic resistance, mutation, real-time polymerase chain reaction 
Corresponding author:orapan.s@dmsc.mail.go.th 
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การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชือ้ Coxiella burnetii 
ในตวัอยา่งแพะและโคในประเทศไทย 

Prevalence and Genetic Heterogeneity of Coxiella burnetii Strains from Goat and Cow in Thailand 
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บทคดัยอ่ 

Coxiella burnetii เป็นสาเหตขุองโรคไขค้ิว เป็นโรคสตัวส์ูค่นโดยมีสตัวเ์คีย้งเอือ้งเช่น ววั แพะ แกะ เป็นสตัวน์  า
โรค ทีมผูว้ิจัยไดศ้ึกษาความชุกของเชือ้ C.  burnetii โดยวิธีมาตรฐานIndirect immunofluorescence assay (IFA) ใน
ตวัอย่างซีรั่มโคนมและโคเนือ้ในจังหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ล  าปาง พะเยา แพร่ และน่าน พบความชุก คิดเป็นรอ้ยละ 
9.3(93/1000)  7.7(158/2236)  2.1(21/999) 1.5(15/1033) 0.5(5/928) และ 0(0/68) ตามล าดบั และความชกุในตวัอยา่ง
ซีรั่มแพะจงัหวดักาญจนบรุีและจงัหวดันครปฐมรอ้ยละ15.6(129/824 และ12.1(23/190) ตามล าดบัผลการศึกษาอตัรา
การติดเชือ้ C.  burnetiiดว้ยวิธีโพลเีมอรเ์รสเชนรีแอคชั่น  ในตวัอยา่งรกแพะของจงัหวดัชยันาท นนทบรุ ีราชบรุ ีกาญจนบรุ ี
และลพบรุ ีใหผ้ลบวกรอ้ยละ 23.1(15/65) 16.8(53/316) 8.4(34/403)  6.2(20/322) และ 0.9(1/101) ตามล าดบัแตต่รวจ
ไม่พบในตวัอยา่งรกของโคนมในจงัหวดัเชียงใหม่ (0//200)  ตวัอย่างรกแพะที่ใหผ้ลบวก 5 ตวัอยา่งซึ่งเป็นตวัแทนของแต่
ละจงัหวดัน ามาวิเคราะหค์วามหลากหลายของล าดบัเบสในสารพนัธุกรรมดว้ยวิธีมลัติสเปสเซอรซ์ีเควนสไ์ทป์ป้ิงพบ 5 จีโน
ไทป์ใหม่ซึง่เป็นการรายงานครัง้แรกในประเทศไทยโดยขอ้มลูที่ไดจ้ะใชอ้า้งอิงในการศึกษาถึงเชือ้ดงักลา่วในประเทศไทย
และในระดบันานาชาติ 

 
ค าส าคัญ: คิวฟีเวอร ์อินไดเรคอิมมโูนฟลอูอเรสเซนส ์จีโนไทป์ มลัติสเปสเซอรซ์ีเควนสไ์ทป์ป้ิง 

 
Abstract 

Q fever is a zoonotic disease caused by Coxiella burnetii. Cattle, sheep, and goats are prominent 
reservoirs.  The cow and goat sera were collected and determined for the antibodies against C. burnetii 
infection using an Indirect immunofluorescence assay (IFA). Results revealed that individual prevalence of the 
meat and dairy cow in Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Phayao, Phrae and Nan provinces was 
9.3%(93/1000), 7.7%(158/2236), 2.1%(21/999), 1.5%(15/1033), 0.5%(5/928) and 0%(0/68), respectively. The 
individual prevalence of goat in Kanchanaburi and Nakorn Pathom province was 15.6% (129/824) and 
12.1%(23/190), respectively. The prevalence of C. burnetii infection of the dairy cow placentas in Chiang Mai 
province by PCR was 0%(0/200). The prevalence of C. burnetii infection in goat placentas by PCR in Chai 
Nat, Nonthaburi, Ratchaburi, Kanchanaburi and Lopburi provinces was 23.1%(15/65), 16.8%(53/316), 
8.4%(34/403), 6.2%(20/322) and 0.9%(1/101), respectively. The Multispacer sequence typing (MST) profile of 
C. burnetii detected in 5 representative goat placentas demonstrated the presence of 5 novel C. burnetii 
genotypes in Thailand. All datas  will be the reference for Q fever study in Thailand and international. 
 
Keywords: Q fever, Indirect immunofluorescence assay (IFA),  Genotype,  Multispacer sequence typing 
Corresponding author: decha.p@dmsc.mail.go.th 
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การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซเ์จนเนอเรชั่นเพื่อตรวจสอบยนี POPB และยนีอะมานิติน 
Targeted next-generation sequencing for detection of POPB and amanitin genes  
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บทคดัยอ่ 

เทคโนโลยีการถอดรหสัพนัธุกรรมแบบเน็กซเ์จนเนอเรชั่นสามารถวิเคราะหข์อ้มลูล าดบัเบสดีเอ็นเอจ านวนมาก
เพื่อใชใ้นการศึกษาขอ้มูลจีโนมและคน้หาโครงสรา้งหนา้ที่ของยีน การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อคน้หายีน prolyl 
oligopeptidase B (POPB) และยีนสรา้งสารพิษอะมานิติน จีโนมของเห็ดพิษอะมานิตา้ 2 ชนิดถกูถอดรหสัพนัธุกรรมโดย
ใชเ้ครื่อง MiSeqTM system ล  าดบัเบสที่อ่านไดแ้ต่ละเสน้ (reads) ถูกเทียบกบัขอ้มลูจีโนมอา้งอิงของยีน POPB และยีน
ก าหนดรหสัอะมานิตินโดยใชโ้ปรแกรม Bowtie2 พบยีน POPB ของเห็ดพิษ A. brunneitoxicaria และ A. exitialis มีความ
ยาว 1,151 (depth of coverage: 14x) และ 1,541 (74x) เบสตามล าดบั เห็ดพิษอะมานิตา้ทัง้สองชนิดพบยีนก าหนด
รหสัอลัฟา-และเบตา้-อะมานิตินมีความยาว 108 เบสโดยมี depth of coverage 14x และ 46x ตามล าดบั บริเวณcore 
peptide sequences ของอะมานิตินมีรูปแบบคลา้ยกันประกอบด้วยอัลฟา-(IWGIGCNP) และ เบต้า-(IWGIGCDP) 
นอกจากนีก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงวิวฒันาการระดบัโมเลกลุดว้ยวิธี Maximum likelihood และ Bayesian พบวา่ยีน POPB 
สามารถแยกกลุ่มไดอ้ย่างจ าเฉพาะโดย A. brunneitoxicaria สายพนัธุ์ไทยมีลกัษณะเป็น Basal ของกลุ่มเห็ดพิษอะมา
นิตา้ ดงันัน้จะเห็นไดว้่าวิธีการนีช้่วยใหค้น้พบเครื่องหมายโมเลกุลที่มีศกัยภาพในแยกเห็ดพิษอะมานิตา้ตามรูปแบบของ
สารพิษ 
ค าส าคัญ:เห็ดพิษอะมานิตา้, ยีน POPB, การถอดรหสัพนัธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซเ์จนเนอเรชั่น 

 
Abstract 

Next-generation sequencing (NGS) technology provides a massive amount of DNA sequence data 
to study the entire genome and investigate functional structures of genes. This research aimed to explore proplyl 
oiligopeptidase B (POPB) and amanitin encoding genes. The genomes of two lethal amanitas were sequenced 
using MiSeqTM system. Sequence reads were aligned to a reference POPB and amanitin encoding genes using 
the Bowtie2 program.  A total of 1,151 (depth of coverage: 14x) and 1,541 (74x) base pairs were obtained from 
A. brunneitoxicaria and A. exitialis, respectively. Both amanitas contained 108 base pairs of alpha- and beta-
amanitin encoding genes with depth of coverage at 14x and 46x, respectively. Two core peptide sequences of 
alpha-(IWGIGCNP) and beta-(IWGIGCDP) amanitin displayed a similar pattern. Phylogenetic analysis based 
on the maximum likelihood and Bayesian methods of POPB gene showed well-supported clades, with Thai A. 
brunneitoxicaria as a basal group of toxic amanitas.  Therefore, this method provides a potential molecular tool 
which can be used to separate toxic amanitas according to the pattern of toxins. 
Keywords :lethal amanitas, POPB gene, targeted next-generation sequencing 
Corresponding author:sittiporn.p@dmsc.mail.go.th
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การโคลนยีนและการแสดงออกระดับสูงของสารพษิโบทูลินัมลูกผสมซีโรไทป์ เอ และ บี 
สาํหรับกระตุ้นภูมคุ้ิมกันในหนูทดลอง 

Cloning and high-level expression of recombinant botulinum neurotoxin serotype A and B for immunization in mice 
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บทคัดย่อ 

สารพิษโบทลูินมัเป็นโปรตีนที�สร้างจากเชื �อ Clostridium botulinum ซึ�งมีพิษต่อระบบประสาทและเป็นสาเหตุ
ของโรคโบทูลิซึม วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนี �เพื�อสร้างและผลิตสารพิษโบทูลินัมลกูผสมที�สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันหนู
ทดลองเพื�อใช้ในการพฒันาแอนติบอดีสําหรับต้านสารพิษโบทลูินมั โดยการโคลนยีนที�ใช้ในการสร้างสารพิษโบทลูินมัสว่น 
heavy chain เข้าสูพ่าหะในเชื �อ E. coli จากนั �นทําการเพาะเลี �ยงโคลนลกูผสมและแยกสารพิษโบทลูินมัลกูผสมที�เชื �อสร้าง
ขึ �นให้มีความบริสทุธิ�และนําไปฉีดกระตุ้นหนูทดลองจํานวน 4 ครั �ง ห่างกนัทกุ ๆ 2 สปัดาห์ จากผลการทดลองพบว่าหนู
ทดลองมีระดบัภมิูคุ้มกนัตอ่สารพิษโบทลูนิมัมากกวา่ 1:10,000 และไมแ่สดงอาการอมัพาตกล้ามเนื �ออ่อนแรงแสดงให้เห็น
ว่าสารพิษโบทลูินมัลกูผสมที�พฒันาขึ �นนี � มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้ดีโดยไม่ส่งผลต่อระบบประสาท โดย
เซลล์เมด็เลือดขาวบีลมิโฟไซต์ที�ถกูกระตุ้นสามารถนําไปใช้ในการพฒันาแอนติบอดีต้านพิษเพื�อรักษาโรคโบทลูซิมึได้ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ:แอนติบอดีต้านพิษ, สารพิษโบทลูินมั, โรคโบทลูิซมึ, เชื �อ Clostridium botulinum 

 
Abstract 

Botulinum toxin is a protein produced from Clostridium botulinum which is toxic to the nervous 
system and causes botulism. The object of this study is construction and production of recombinant 
botulinum toxin that can induce an immunogenic response in mice for development of antibody against 
botulinum toxin. Botulinum toxin heavy chain genes were cloned into an E. coli expression vector then the 
obtained recombinant clones were cultured. The expressed recombinant botulinum toxins were purified and 
immunized into the mice for four times at 2 weeks interval. The results showed that the mice had antibody 
titers against native botulinum toxin higher than 1:10,000and have no symthoms of flaccid paralysis, which 
indicating that developed recombinant botulinum toxins were effective immunogen for eliciting an immune 
response without effect to the nerveous system. Then the immunized B-lymphocytes could be used to further 
develop antitoxin for the treatment of botulism. 
Keywords: antitoxin, botulinum toxin, botulism, Clostridium botulinum 
Corresponding author:apichai.p@dmsc.mail.go.th
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การกระตุ้นภมิูคุ้มกนัต่อเชือ้เลปโตสไปราในหนูทางปากโดยใช้เชือ้ Salmonellaที่อ่อนฤทธ์ิ 
Oral vaccination with Live Attenuated Salmonella Vaccine provokes antibody against Leptospira interrogansin rats. 
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บทคดัย่อ 
การใช้เชือ้ Salmonella ท่ีอ่อนฤทธ์ิเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการน าสง่แอนติเจนเข้าสูเ่ซลล์ภมูิคุ้มกนัของ

โฮสต์ งานวิจยัที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าวิธีดงักลา่วกระตุ้นภมิูคุ้มกนัด้านสารน า้และเซลล์เพื่อป้องกนัการติดเชือ้ ปัจจุบนั
โรคฉ่ีหนทูี่เกิดจากการติดเชือ้ Leptospira interrogans คงเป็นปัญหาสขุภาพทัว่โลกและวคัซีนป้องกนัโรคฉ่ีหนใูนปัจจบุนั
ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเชือ้ได้ทกุสายพนัธุ์ ดงันัน้คณะผู้วิจยัจึงพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคฉ่ีหนโูดยอาศยั
เชือ้ Salmonellaท่ีอ่อนฤทธ์ิ ในการศึกษานีท้างคณะผู้ วิจัยดดัแปลงเชือ้ Salmonellaสายพนัธุ์  NRSL32 ให้สร้างโปรตีน
ลกูผสมระหวา่งโปรตีน SspH2 ซึง่เป็นโปรตีนที่หลัง่ผา่นระบบ SPI-2 TTSS และโปรตีน LipL32 ซึง่เป็นโปรตีนที่พบมากบน
เยื่อหุ้ มเซลล์ชัน้นอกของเชือ้ L.interrogansหลังจากให้วัคซีนกับหนูทางปากพบว่าหนูที่ได้รับ Salmonella สายพันธุ์  
NRSL32 สามารถสร้างแอนติบอดีจ าเพาะกบัโปรตีน LipL32 ในระดบัไตเตอร์ที่สงู และแอนติบอดีที่สร้างขึน้จ าเพาะกับ
โปรตีน LipL32 บนผิวเซลล์ของ Leptospira spp. ที่ก่อโรคหลายสายพนัธุ์ จึงสรุปว่าการใช้ Salmonellaท่ีอ่อนฤทธ์ิสาย
พนัธุ์  NRSL32 สามารถกระตุ้นให้หนสูร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจน LipL32 และแอนติบอดีที่สร้างขึน้จ าเพาะกบัเชือ้ L. 
interrogansเฉพาะสายพนัธุ์ที่ก่อโรคเท่านัน้จึงกล่าวได้ว่าผลจากการศึกษานีเ้ป็นก้าวที่ส าคญัในการน าไปพฒันาวคัซีน
ปอ้งกนัโรคฉ่ีหนตูอ่ไป 
ค าส าคัญ: โรคฉ่ีหน,ู วคัซีน, Salmonella ที่ออ่นฤทธ์ิ 

Abstract 
Recombinant Live Attenuated Salmonella Vaccine, RASV, is a versatile technique for delivery of 

recombinant antigens into host’s immune cells. Previous studies show that this platform is able to stimulate both 
humoral and cell mediated immunity against microorganism infections. In the present time, leptospirosis caused 
by Leptospira interrogans (L. interrogans) remains a global health problem. Moreover, current leptospiral 
vaccines have not effective to prevent all leptospiral serovars infection. Therefore, our group invented efficient 
vaccine using RASV platform. In this study, we engineered salmonella, NRSL32 strain expressing fusion 
proteins between secretion signal of SPI-2 TTSS effector proteins, SspH2, and major pathogenic leptospiral 
outer membrane lipoprotein, LipL32. After orally immunized rats with NRSL32 strain, results showed that 
vaccinated rats produced high specific antibody titer for LipL32 protein. Additionally, existence antibody 
showed ability to bind with LipL32 protein on surface of several pathogenic Leptospira spp. via indirect 
immunofluorescent assay (IFA). In conclusion, our experiments showed that our recombinant Salmonella strain 
elicited an antibody immune response to LipL32 antigens and significantly binding to pathogenicL. interrogans. 
Thus, results from this study are crucial step for leptospiral vaccine development. 
Keywords: Leptospirosis, vaccine, Recombinant Live Attenuated Salmonella Vaccine 
Corresponding author:rerngwit@hotmail.com 
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Abstract 
Recombinant Live Attenuated Salmonella Vaccine, RASV, is a versatile technique for delivery of 

recombinant antigens into host’s immune cells. Previous studies show that this platform is able to stimulate both 
humoral and cell mediated immunity against microorganism infections. In the present time, leptospirosis caused 
by Leptospira interrogans (L. interrogans) remains a global health problem. Moreover, current leptospiral 
vaccines have not effective to prevent all leptospiral serovars infection. Therefore, our group invented efficient 
vaccine using RASV platform. In this study, we engineered salmonella, NRSL32 strain expressing fusion 
proteins between secretion signal of SPI-2 TTSS effector proteins, SspH2, and major pathogenic leptospiral 
outer membrane lipoprotein, LipL32. After orally immunized rats with NRSL32 strain, results showed that 
vaccinated rats produced high specific antibody titer for LipL32 protein. Additionally, existence antibody 
showed ability to bind with LipL32 protein on surface of several pathogenic Leptospira spp. via indirect 
immunofluorescent assay (IFA). In conclusion, our experiments showed that our recombinant Salmonella strain 
elicited an antibody immune response to LipL32 antigens and significantly binding to pathogenicL. interrogans. 
Thus, results from this study are crucial step for leptospiral vaccine development. 
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การศึกษาการแพร่กระจายของยนีดือ้ยาโคลิสตนิชนิด mcrในเชือ้ Escherichia coli ที่แยกได้จากหมูของโรงฆา่
สัตวใ์นประเทศไทย 

Distribution of Escherichia coli carrying mobilized colistin resistant genes Isolated from slaughtered pigs  
in Thailand 
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บทคดัยอ่ 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนไดพ้บเชือ้ Escherichia coli ดือ้ยาโคลิสตินบนพลาสมิด mcr-1 โดยขอ้มูลใน
ประเทศไทยที่เก่ียวกบัเชือ้ดือ้ยาโคลิสตินยงัมีอยู่อย่างจ ากดั การศึกษาครัง้นีไ้ดศ้ึกษาการแพรก่ระจายของยีนดือ้ยาโคลิ
สตินชนิด mcr ในเชือ้ E. coli ที่แยกไดจ้ากหมใูนโรงฆา่สตัว ์10 จงัหวดัของประเทศไทยเพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัการปัญหา
การดือ้ยาตา้นจุลชีพ ท าศึกษาเชือ้ E. coli จ านวน 779 สายพนัธุ ์ตรวจหายีนดือ้ยาโคลิสตินที่มี mcr-1 – mcr-9 ดว้ยวิธี 
PCR ผลการศึกษาพบ E. coli มี mcr-1 – mcr-9  ทัง้สิน้ 88 สายพนัธุ ์คิดเป็นรอ้ยละ 11.30 พบ mcr-9 มากที่สดุ รอ้ยละ 
6.03 รองลงมา mcr-1 รอ้ยละ 2.95 และmcr-3 รอ้ยละ 0.77 ยงัพบเชือ้มียีนร่วมคือ mcr-1 ร่วมกับ mcr-9 รอ้ยละ 0.26 
mcr-1 ร่วมกับ mcr-2 รอ้ยละ 0.13  mcr-1 ร่วมกับ mcr-3 รอ้ยละ 0.13 และ mcr-3 ร่วมกับ mcr-6 และ mcr-7 รอ้ยละ 
0.13 คา่ความเขม้ขน้ของยาโคลสิตินที่นอ้ยที่สดุที่สามารถยบัยัง้เชือ้ได ้(MIC) มีคา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 4 µg/ml คือดือ้ตอ่
ยาโคลิสตินคิดเป็นรอ้ยละ 43.84 จากจ านวนเชือ้ 32 สายพนัธุ์ใน 73 สายพนัธุ์ที่น  ามาทดสอบหาค่า MIC ประกอบดว้ย
สายพนัธุท์ี่มี mcr-1 mcr-9  mcr-3  mcr-6 และ mcr-7 คิดเป็นรอ้ยละ 59.38   28.13  18.75  3.13 และ 3.13 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: Escherichia coli, mcr, โคลิสติน 

Abstract 
Antimicrobial resistance organisms (AMR) is a global problem in public health. In Thailand, an 

information and distribution of the mobilized colistin resistant genes are still limited. This study aimed to 
investigate the distribution of E. coli carrying mobilized colistin resistant genes isolated from slaughteredpigs 
in 10 provinces, Thailand. This information can be used for planning of colistin resistant organisms 
management. A total of 779 E. coli isolates were determined mcr-1 – mcr-9  by PCR and colistin susceptibility 
by broth microdilution. The results showed that 88(11.30%) isolates containing mcr-1 – mcr-9. The most 
prevalence is mcr-9 (6.03%), followed by mcr-1 (2.95%) and mcr-3 (0.77%). In addition, mcr-1 + mcr-9  
(0.26%),  mcr-1 + mcr-2 (0.13%),  mcr-1 + mcr-3 (0.13%), and mcr-3 + mcr-6 + mcr-7 (0.13%) were detected. 
The minimum inhibitory concentration (MIC) indicated as colistin resistant (>4 µg/ml) revealed 32 out of 73 
(43.84%) isolates which were mcr-1 (59.38%), mcr-9 (28.13%), mcr-3 (18.75%), mcr-6 (3.13%) and mcr-7 
(3.13%), respectively. This study suggested that  E. coli containing the mobilized colistin resistant genes 
isolated from slaughtered pigs in Thailand were highly prevalence.  
Keywords: Escherichia coli, mcr, Colistin 
Corresponding author: aunyaratk1995@gmail.com 
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บทคดัยอ่ 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนไดพ้บเชือ้ Escherichia coli ดือ้ยาโคลิสตินบนพลาสมิด mcr-1 โดยขอ้มูลใน
ประเทศไทยที่เก่ียวกบัเชือ้ดือ้ยาโคลิสตินยงัมีอยู่อย่างจ ากดั การศึกษาครัง้นีไ้ดศ้ึกษาการแพรก่ระจายของยีนดือ้ยาโคลิ
สตินชนิด mcr ในเชือ้ E. coli ที่แยกไดจ้ากหมใูนโรงฆา่สตัว ์10 จงัหวดัของประเทศไทยเพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัการปัญหา
การดือ้ยาตา้นจุลชีพ ท าศึกษาเชือ้ E. coli จ านวน 779 สายพนัธุ ์ตรวจหายีนดือ้ยาโคลิสตินที่มี mcr-1 – mcr-9 ดว้ยวิธี 
PCR ผลการศึกษาพบ E. coli มี mcr-1 – mcr-9  ทัง้สิน้ 88 สายพนัธุ ์คิดเป็นรอ้ยละ 11.30 พบ mcr-9 มากที่สดุ รอ้ยละ 
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0.13 คา่ความเขม้ขน้ของยาโคลสิตินที่นอ้ยที่สดุที่สามารถยบัยัง้เชือ้ได ้(MIC) มีคา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 4 µg/ml คือดือ้ตอ่
ยาโคลิสตินคิดเป็นรอ้ยละ 43.84 จากจ านวนเชือ้ 32 สายพนัธุ์ใน 73 สายพนัธุ์ที่น  ามาทดสอบหาค่า MIC ประกอบดว้ย
สายพนัธุท์ี่มี mcr-1 mcr-9  mcr-3  mcr-6 และ mcr-7 คิดเป็นรอ้ยละ 59.38   28.13  18.75  3.13 และ 3.13 ตามล าดบั 
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information and distribution of the mobilized colistin resistant genes are still limited. This study aimed to 
investigate the distribution of E. coli carrying mobilized colistin resistant genes isolated from slaughteredpigs 
in 10 provinces, Thailand. This information can be used for planning of colistin resistant organisms 
management. A total of 779 E. coli isolates were determined mcr-1 – mcr-9  by PCR and colistin susceptibility 
by broth microdilution. The results showed that 88(11.30%) isolates containing mcr-1 – mcr-9. The most 
prevalence is mcr-9 (6.03%), followed by mcr-1 (2.95%) and mcr-3 (0.77%). In addition, mcr-1 + mcr-9  
(0.26%),  mcr-1 + mcr-2 (0.13%),  mcr-1 + mcr-3 (0.13%), and mcr-3 + mcr-6 + mcr-7 (0.13%) were detected. 
The minimum inhibitory concentration (MIC) indicated as colistin resistant (>4 µg/ml) revealed 32 out of 73 
(43.84%) isolates which were mcr-1 (59.38%), mcr-9 (28.13%), mcr-3 (18.75%), mcr-6 (3.13%) and mcr-7 
(3.13%), respectively. This study suggested that  E. coli containing the mobilized colistin resistant genes 
isolated from slaughtered pigs in Thailand were highly prevalence.  
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พัฒนาและประเมนิการตรวจโรคเลปโตสไปโรสสิทางห้องปฏบัิตกิารด้วยเทคนิค LAMP 
Development and validation LAMP technique for detecting leptospirosis in a laboratory 
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บทคัดย่อ 

เลปโตสไปโรสิสเป็นปัญหาสาธารณสขุ  คนติดเชื �อจากการสมัผสัสารคดัหลั�งหรือสตัว์รังโรค การตรวจวินิจฉยั
ด้วยวิธีทางนํ �าเหลืองวิทยาและอณวูิทยาทางห้องปฏิบติัการจําเป็นต้องใช้เครื�องมือราคาแพง หลกัการทํางานซบัซ้อนและ
ประสบการณ์ คณะผู้วิจยัได้พฒันาวิธีแลมป์โดยทดสอบชุดนํ �ายาที�เตรียมใช้ในห้องปฏิบติัการกบัสารพนัธุกรรมเชื �อเลป
โตสไปราและแบคทีเรียกลุ่มอื�นที�อณุหภูมิต่างๆ และเทียบผลประเมินการตรวจเชื �อเลปโตสไปราในเลือด ปัสสาวะและ
อาหารเลี �ยงเชื �อกบัวิธีพีซีอาร์ ผลการศึกษาพบไพรเมอร์มีความจําเพาะต่อเชื �อเลปโตสไปราก่อโรค 23/24 ซีโรวาร์อ้างอิง
โดยไม่พบปฏิกิริยาข้ามกบัเชื �อไม่ก่อโรค (Patoc) และแบคทีเรียอื�นๆ 17 จีนสั ที�ความเข้มข้น 5 นาโนกรัมต่อปฏิกิริยา และ
พบสารพนัธุกรรมน้อยสดุเมื�อใช้ Australis เป็นตวัแทนศึกษาที� 500 อตัโตกรัม และเชื �อน้อยสดุที� <75 เซลล์ต่อปฏิกิริยา
จากการใส่เชื �อเลปโตสไปราในเลือดและปัสสาวะเทียบกบัเชื �อในอาหารเลี �ยง  กล่าวโดยสรุปวิธีLAMP ที�พฒันามีความไว
และความจําเพาะร้อยละ 100 เมื�อเทียบกบัพีซีอาร์ สามารถอา่นผลการเกิดปฏิกิริยาด้วยตาเปลา่ ซึ�งเหมาะสําหรับใช้ตรวจ
ผู้ ป่วยในพื �นที� แตว่ิธีดงักลา่วยงัต้องพฒันาเพื�อให้ได้ผลการอา่นที�ชดัเจนขึ �นเมื�อสารพนัธุกรรมเชื �อตั �งต้นมีปริมาณน้อย 
คาํสาํคัญ: แลมป์, เลปโตสไปโรสิส 

 
Abstract 

Leptospirosis is a public health problem. Patients infect leptospires via exposure to the secretion or 
reservoir hosts. Confirmation diagnosisby serological and molecular techniques in the laboratory requires 
expensive equipment, including a complexity working and personnel experience. We developed an in-house 
LAMP for testing Leptospira and other bacteria at various temperatures. By method validation, blood, urine, 
and culture medium samples spiked with leptospires were compared with PCR technique.The results showed 
that primers were specific against pathogenic Leptospira 23/24 serovars. On replication testing, these 
primers were not cross-reacted with a non-pathogenic Leptospira Patoc and other 17 bacterial genera at 
concentration 5 nanograms per reaction. Limit of detection using Leptospira Australis as a representative 
agent was 500 attograms. Additionally, LAMP tested could detect leptospires in blood and urine at <75 cells 
per reaction similar to leptospires in a culture medium. When compared with PCR, we concluded that 
leptospirosis LAMP gave 100 percent sensitivity and specificity, easy to read by naked eyes, and suitable for 
diagnosis in the area. However, this method is needed to develop a clear result when less DNA containing. 
Keywords: LAMP, leptospirosis 
Corresponding author: watcharee.s@dmsc.mail.go.th 
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การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื �อเอชไอวีดื �อยาต้านไวรัสอนิทีเกรสด้วยวธีิ In-house HIV Genotype Assay 
และ Next Generation Sequencing 

Comparison of In-house HIV Integrase Genotype Assay and Next Generation Sequencing  
 

ดนตร์ ช่างสม เรืองชยั โลเกต ุนาวิน หอ่ทองคํา รัตน์ระวี บญุเมือง และสริิพรรณ แสงอรุณ 
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บทคัดย่อ 

ยาอินทีเกรสถูกนํามาใช้เป็นยาสูตรพื �นฐานใหม่สําหรับผู้ ป่วยเอชไอวีของประเทศไทยตั �งแต่ปี พ.ศ. 2562  
วตัถปุระสงค์ของการศึกษานี �เพื�อพฒันาวิธีตรวจต่อยีนอินทีเกรสด้วยวิธี In-house (IH) Genotyping  และนําผลมา
เปรียบเทียบกบัวิธี Next Generation Sequencing (NGS) ผลการศกึษาพบว่าวิธีที�พฒันาขึ �นมีความไวและความจําเพาะ
ได้ผลดีไมตํ่�ากวา่เกณฑ์ของ WHO ในเรื�องการประเมินวิธีตรวจที�พฒันาขึ �น นอกจากนั �นยงัสามารถตรวจตวัอย่างเชื �อเอชไอ
วีสายพนัธุ์อื�น ได้แก่ A B C D และ F จํานวนทั �งหมด 25 ตวัอย่างได้ การเปรียบเทียบวิธี IH กบัวิธี NGS ในตวัอย่างสอง
กลุ่มคือกลุ่มผู้ ป่วยก่อนรับยาจํานวน 24 ตวัอย่าง  โดยพบสายพนัธุ์ CRF01_AE 23 ตวัอย่าง (96%) และ B 1 ตวัอย่าง 
(4%)  และกลุม่ผู้ ป่วยสงสยัดื �อยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื�นจํานวน 10 ตวัอย่างเป็น CRF01_AE ทั �งหมด  พบว่าทั �งสองวิธี
ให้ผลสอดคล้องในระดบันิวคลิโอไทด์โดยเฉลี�ยที�ร้อยละ 98.8 และ 98.5 ในตวัอย่างกลุม่แรกและกลุม่ที�สองตามลําดบั แต่
เนื�องจากเป็นยาชนิดใหม่ที�ข้อมลูนิวคลีโอไทด์และการกลายพนัธุ์ในตําแหน่งต่างๆเป็นสายพนัธุ์เอชไอวีในประเทศไทย จะ
ถกูนําไปเปรียบเทียบกบัฐานข้อมลูทั�วโลกเพื�อสร้างเป็นฐานข้อมลูสําหรับเชื �อเอชไอวีในประเทศไทยตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: การตรวจเชื �อเอชไอวีดื �อยาอินทีเกรส, การเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์หาลําดบัสารพนัธกุรรม 

 
Abstract 

Integrase strand transfer inhibitors (INSTI) has been recommended as new first-line antiretroviral 
treatment for HIV patients in Thailandin 2019. The objectives of this study were to develop the in-house HIV 
integrase genotype assay (IH) and to compare the results from IH and Next Generation Sequencing (NGS). 
The assay has high efficiency according to the validation recommendations for in-house assay by WHO. The 
IH could detect in all 25 samples (100%), which were other HIV subtypes including subtype A, B, C, D, and F.  
Two groups of HIV patients including 24 samples from pretreatment patients (PDR), which 23 samples were 
CRF01_AE (96%) and 1 sample was subtype B (4 %), and 10 samples from the acquired drug resistance 
patients (ADR) who has exposed to other antiretroviral treatment. The average nucleotide sequence identities 
between IH and NGS from PDR and ADR groups were 98.8 % and 98.5 %, respectively. The nucleotide 
sequences information and the INTSI resistance mutations collected from the HIV-1 subtype in Thailand were 
compared with the mutations reported from worldwide databases. The data will be used for establish the 
INTSI resistance mutations database for HIV-1 in this country. 
Keywords: HIV Integrase Genotype Assay, Comparison, Next Generation Sequencing 
Corresponding author: siriphas@gmail.com 
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แพรก่ระจาย และลกุลามของเซลลม์ะเรง็  โปรตีนกลุม่นีห้ลายชนิดเป็นเป้าหมายในการรกัษา  การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อพฒันาระบบทดสอบเบือ้งตน้และคน้หาสารยบัยัง้การท างานของไทโรซีนไคเนสจากสารสกัดสมุนไพร  คณะผูว้ิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม (แอนติบอดี ซับสเตรต เซลลไ์ลเซต ATP และเวลาในการท าปฏิกิริยา)  และวัดระดับการ
เกิดปฏิกิริยาไทโรซีนไคเนสดว้ยวิธี ELISA  จากนัน้จึงตรวจสอบระบบดว้ย Lapatinib ซึ่งเป็นสารยบัยัง้การท างานของไท
โรซีนไคเนส  พบว่า Lapatinib ลดสญัญาณในระบบได ้ คณะผูว้ิจัยใชร้ะบบทดสอบดงักล่าวทดสอบฤทธ์ิกับสารสกัด
สมุนไพร 106 ชนิด  และตรวจสอบสารสกัดท่ีแสดงฤทธ์ิดีอีกครัง้ดว้ยวิธี MTT assay และ Transmembrane assay กับ
เซลล ์HeLa  พบว่าสมนุไพร 3 ชนิดมีความเป็นพิษต่อเซลล ์และ/หรอืมีฤทธ์ิยบัยัง้การแพรก่ระจายของเซลลม์ะเร็ง  ระบบ
ทดสอบที่พัฒนาขึน้สามารถตรวจวัดการท างานของไทโรซีนไคเนส และประยุกต์ใช้กับตัวอย่างปริมาณมากได้  จึง
เหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นระบบทดสอบเบือ้งตน้  การศึกษานีย้งัพบสารสกัดสมนุไพร 3 ชนิดแสดงฤทธ์ิดีในการยบัยัง้การ
ท างานของไทโรซีนไคเนส  สมนุไพรเหลา่นีจ้ึงอาจน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์พื่อการรกัษามะเรง็ได  ้
ค าส าคัญ : มะเรง็ ระบบทดสอบ สารยบัยัง้การท างานของไทโรซีนไคเนส พืชสมนุไพร 
 

Abstract 
 Tyrosine kinases play an important role in a variety of cellular signaling pathways, associated with 
proliferation, migration, and invasion of cancer cells. Many of these are therapeutic targets for the treatment of 
cancers. This study aimed to develop the assay system and screen for the tyrosine kinase inhibitors from 
medicinal plant extracts. We optimized the assay conditions, including the antibody, substrate, cell lysate, 
ATP and incubation time. The tyrosine kinase activity was measured by ELISA method. This assay system was 
verified using lapatinib, a tyrosine kinase inhibitor. It was shown that lapatinib decreased the assay signal. 
This assay was used to test 106 medicinal plant extracts. The active extracts were tested further by MTT and 
transmembrane assays on HeLa cells. The results showed that three plant extracts exhibited cytotoxicity 
and/or antimigration effects. The developed assay can measure tyrosine kinase activity and operate a large 
number of samples. Therefore, it can be applied for primary screening. In addition, this study found that three 
plant extracts inhibited tyrosine kinase activity. These medicinal plants are promising for the development of 
the products for cancer therapy. 
Keywords : cancer, assay system, tyrosine kinase inhibitors, medicinal plants 
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O1-9การพัฒนาระบบทดสอบเบือ้งต้นเพื่อค้นหาสารยบัยัง้การท างานของไทโรซีนไคเนส 
Development of the assay system for screening tyrosine kinase inhibitors 
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บทคดัยอ่ 
ไทโรซีนไคเนสมีบทบาทส าคัญในการส่งสัญญาณต่าง ๆ ภายในเซลล์  ซึ่งเก่ียวขอ้งกับกระบวนการเจริญ 

แพรก่ระจาย และลกุลามของเซลลม์ะเรง็  โปรตีนกลุม่นีห้ลายชนิดเป็นเป้าหมายในการรกัษา  การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อพฒันาระบบทดสอบเบือ้งตน้และคน้หาสารยบัยัง้การท างานของไทโรซีนไคเนสจากสารสกัดสมุนไพร  คณะผูว้ิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม (แอนติบอดี ซับสเตรต เซลลไ์ลเซต ATP และเวลาในการท าปฏิกิริยา)  และวัดระดับการ
เกิดปฏิกิริยาไทโรซีนไคเนสดว้ยวิธี ELISA  จากนัน้จึงตรวจสอบระบบดว้ย Lapatinib ซึ่งเป็นสารยบัยัง้การท างานของไท
โรซีนไคเนส  พบว่า Lapatinib ลดสญัญาณในระบบได ้ คณะผูว้ิจัยใชร้ะบบทดสอบดงักล่าวทดสอบฤทธ์ิกับสารสกัด
สมุนไพร 106 ชนิด  และตรวจสอบสารสกัดท่ีแสดงฤทธ์ิดีอีกครัง้ดว้ยวิธี MTT assay และ Transmembrane assay กับ
เซลล ์HeLa  พบว่าสมนุไพร 3 ชนิดมีความเป็นพิษต่อเซลล ์และ/หรอืมีฤทธ์ิยบัยัง้การแพรก่ระจายของเซลลม์ะเร็ง  ระบบ
ทดสอบที่พัฒนาขึน้สามารถตรวจวัดการท างานของไทโรซีนไคเนส และประยุกต์ใช้กับตัวอย่างปริมาณมากได้  จึง
เหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นระบบทดสอบเบือ้งตน้  การศึกษานีย้งัพบสารสกัดสมนุไพร 3 ชนิดแสดงฤทธ์ิดีในการยบัยัง้การ
ท างานของไทโรซีนไคเนส  สมนุไพรเหลา่นีจ้ึงอาจน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์พื่อการรกัษามะเรง็ได  ้
ค าส าคัญ : มะเรง็ ระบบทดสอบ สารยบัยัง้การท างานของไทโรซีนไคเนส พืชสมนุไพร 
 

Abstract 
 Tyrosine kinases play an important role in a variety of cellular signaling pathways, associated with 
proliferation, migration, and invasion of cancer cells. Many of these are therapeutic targets for the treatment of 
cancers. This study aimed to develop the assay system and screen for the tyrosine kinase inhibitors from 
medicinal plant extracts. We optimized the assay conditions, including the antibody, substrate, cell lysate, 
ATP and incubation time. The tyrosine kinase activity was measured by ELISA method. This assay system was 
verified using lapatinib, a tyrosine kinase inhibitor. It was shown that lapatinib decreased the assay signal. 
This assay was used to test 106 medicinal plant extracts. The active extracts were tested further by MTT and 
transmembrane assays on HeLa cells. The results showed that three plant extracts exhibited cytotoxicity 
and/or antimigration effects. The developed assay can measure tyrosine kinase activity and operate a large 
number of samples. Therefore, it can be applied for primary screening. In addition, this study found that three 
plant extracts inhibited tyrosine kinase activity. These medicinal plants are promising for the development of 
the products for cancer therapy. 
Keywords : cancer, assay system, tyrosine kinase inhibitors, medicinal plants 
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ความเป็นพิษของนิกเกิลต่อเซลล์แอสโทรไซท์: การศึกษาการสะสม การตายแบบapoptosis
และ autophagy และกลไกที่เกี่ยวข้อง

O1-10ความเป็นพษิของนิกเกลิต่อเซลล์แอสโทรไซท์: การศกึษาการสะสม การตายแบบapoptosis และ autophagy 
และกลไกที�เกี�ยวข้อง 

Cytotoxic effects of nickel in human astrocytes: Assessment of uptake, apoptosis, autophagy,                      
and underlying mechanism 
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Mahidol University, Samut Prakan 

 
บทคัดย่อ 

นิกเกิลเป็นสารพิษที�พบในมลพิษทางอากาศ ควันบุหรี�และขยะอิเล็กทรอนิกส์ นิกเกิลทําให้เซลล์ประสาท
ทํางานผิดปกติ สง่ผลให้เกิดความบกพร่องทางความจํา แอสโทรไซท์ทําหน้าที�กําจดัโลหะหนกัในระบบประสาทส่วนกลาง 
งานวิจัยนี �วัดการสะสมและศึกษากลไกความเป็นพิษของนิกเกิลในแอสโทรไซท์ โดยบ่มเซลล์ U-87 MG human 
astrocytoma ด้วย NiCl2 ความเข้มข้น 100, 500 และ 1,000 μM  พบการเพิ�มของปริมาณนิกเกิลหลงับ่มเป็นเวลา 6 และ 
24 ชั�วโมง พบการเพิ�มขึ �นของเซลล์ที�ย้อมติดสี annexin V และ LC3-ll ซึ�งบ่งชี �ได้ว่านิกเกิลเหนี�ยวนําให้เกิดการตายของ
เซลล์ทั �งแบบ apoptosis และ autophagy ตามลําดบั นอกจากนี �ยงัพบการเพิ�มของ dichlorofluorescein บ่งชี �ได้อีกว่า
นิกเกิลทําให้เกิดการผลิต reactive oxygen speciesภายในเซลล์ การวดั mitochondrial membrane potential พบว่า
นิกเกิลลด polarized cell และเพิ�ม depolarized cell แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย นิกเกิลยงัลด 
anti-apoptotic protein Bcl-2 และเพิ�ม active caspase 3/7 ซึ�งเป็นโมเลกลุหลกัที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการตายของเซลล์
งานวิจยันี �แสดงให้เห็นว่าการสะสมของนิกเกิลในแอสโทรไซท์ ทําให้เกิดการตายแบบ apoptosis และ autophagy ผ่าน
การเหนี�ยวนําให้เกิด oxidative stress ความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย ลดโปรตีน Bcl-2และเพิ�มcaspase 3/7 
คาํสาํคัญ:การสะสมของนิกเกิล, แอสโทรไซท์, ความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย, Bcl-2, caspase 

 
Abstract 

Nickel (Ni) is a major toxicant found in air pollutant, cigarette smoke and electronic wastes. Excessive or 
chronic Ni exposure causes neuronal dysfunction, resulting in memory deficit. Astrocytes play a vital role in the 
defense against toxicants for neurons. The present study aimed to measure intracellular Ni accumulation and 
investigate mechanism underlying cytotoxic effects of Ni in human astrocytes. U-87 MG human astrocytoma cells 
were exposed to 100, 500 and 1,000 μM NiCl2. Intracellular nickel level was elevated after exposed to Ni for 6 and 
24 h. The increase of Annexin V and LC3-ll positive cells after Ni exposure indicated the induction of apoptosis and 
autophagy. Ni increased dichlorofluorescein fluorescence intensity, indicating the generation of intracellular 
reactive oxygen species levels. The analysis of mitochondrial membrane potential using JC-1 dye showed Ni 
decreased the proportion of polarized cells together with increased the proportion of depolarized cells, indicating 
the disruption of mitochondrial function. Ni also reduced expression of anti-apoptotic protein Bcl-2 and increased 
active caspase 3/7 levels, two major proteins responsible for cell death. Taken together, our results suggested that 
nickel accumulation induces astrocytic apoptosis and autophagy by inducing oxidative stress, mitochondrial 
dysfunction, Bcl-2 downregulation, and caspase activation. 
Keywords: nickel uptake, astrocyte, mitochondrial dysfunction, Bcl-2, caspase 
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O1-11 การกระจายตัวของเชือ้ลีจโิอเนลล่าในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธ์านี 
Distribution of Legioella spp. In the area of Koh Samui, Surat Thani Provinces. 

กฤษณี เรอืงสมบตัิ และเสาวลกัษณ ์รกัษย์ศ  
Kritsanee Ruangsomba and Saowaluk Rakyot 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional of Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of  Medical Sciences 

 

บทคดัยอ่ 
ลจิีโอเนลลา่เป็นแบคทีเรยีอาศยัในแหลง่น า้ธรรมชาติ ด ารงชีวิตแบบเกาะกลุม่รว่มกบัเชือ้ชนิดอื่นไดใ้นลกัษณะของ 

biofilm ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลีเจียนแนร์ จากข้อมูลปี 2560 ของกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติ  อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ชาวตา่งชาติเขา้มาตลอดทัง้ปี ขอ้มลูการกระจายเชือ้ลจิี
โอเนลลา่จึงส าคญัตอ่การเฝา้ระวงัการระบาดของโรค ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 11 สรุาษฎรธ์านี ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลจิีโอเนล
ลา่ (CDC, 2005) จากตวัอยา่งน า้ของสถานประกอบการโรงแรม 2 แหง่ ตัง้แตต่ลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 จ านวน 466 ตวัอยา่ง 
(น า้ฝักบวั 94, ถาดแอร ์143, ถงัเก็บน า้ 14, น า้ใช ้44, สระวา่ยน า้ 38, น า้รอ้น 49, น า้เย็น 19, Swab 16, น า้ตก 9, น า้ก๊อก 28, น า้พ ุ
1, คลูลิ่งทาวเวอร ์6, น า้แข็ง 3, และน า้ดื่ม 2 ตวัอย่าง) พบเชือ้ 19 ตวัอย่าง (น า้รอ้น 10, น า้ถาดแอร ์2, น า้ก๊อก 3, น า้ฝักบวั 2, น า้
ใช ้1 และ Swab 1 ตวัอย่าง) เมื่อจ าแนกเป็นรายเดือน  3 ล าดบัแรกพบเชือ้สงูสดุ คือ พฤษภาคม เมษายน  มิถนุายน (6, 4 และ 4 
ตัวอย่าง) และพบเชือ้กระจายตลอดทัง้ปี คือ Legionella species และ Legionella pneumophilla serogroup 2-14 (7 และ 12 
ตวัอยา่ง) และจาก 1 ปีที่ผา่นมาไมพ่บผูป่้วยโรคลเีจียนแนร ์ในพืน้ที่อ  าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
ค าส าคัญ : การกระจาย, ลีจิโอเนลลา่, เกาะสมยุ, สรุาษฎรธ์านี 
 Abstract  

Legionella spp. is a bacteria that lives in natural water sources. It can live together with other types of 
bacteria in the form of biofilm, which causes Legionnaires disease. According to the 2017 data from the 
Department of Disease Control, most patients were foreign tourists. Koh Samui District Surat Thani Province is 
a tourist attraction that foreigners come in throughout the year. Data on the spread of Legionella spp. is 
important for surveillance of the outbreak. Regional Medical Science Center 11, Surat Thani has analysed 
Legioella spp. (CDC, 2005) from 466 samples (shower water 94, air tray 143, storage tank 14, use water 44, 
swimming pool 38, hot water 49, cold water 19, swab 16, waterfall 9, tap water 28, fountain 1, cooling tower 6, 
ice 3, and 2 drinking water) of 2 hotel since October 2018 - September 2019. Legionella spp. were found in 19 
samples including 10 hot water, 2 air tray, 3 tap water, 2 shower water, 1 potable water and 1 swab sample. By 
monthly classified, the top 3 highest bacteria finding were in May, April, June (6, 4 and 4 samples) and bacteria 
spreading throughout the year were Legionella species and Legionella pneumophilla serogroup 2-14 (7 and 
12 samples). No patient with Legionnaires disease was reported in Koh Samui, Surat Thani Province over the 
past year. 
 Keywords : distribution, legionella, Koh Samui , Surat Thani 
Corresponding author: kritsanee.r@dmsc.mail.go.th 
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การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งระยะทางการเดนิทดสอบ 6 นาที กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า 
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง 

Correlation between six-minute walk test and maximal inspiratory pressure in COPD patients 
 

ธิดารตัน ์ขาวผิว นภาพร แววทอง และ อรพรรณ ดอนแกว้ 
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กลุม่งานเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูสถาบนัโรคทรวงอก 
Physical therapy Department of Central Chest Institute of Thailand 

 
บทคดัยอ่ 

โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงัเป็นโรคเรือ้รงัในระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจ 
ความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หายใจอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถทางกาย การเดินทดสอบ 6 นาทีเป็นการประเมินความสามารถทางกายที่นิยมใชใ้นผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจ 
แต่การวดัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจยงัไม่เป็นที่แพร่หลายในทางคลินิก วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างระยะทางที่เดินไดใ้น 6 นาทีกบัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ผูเ้ขา้รว่มวิจยั
จ านวน 19  คน เป็นผูป่้วยท่ีมารบับรกิารท่ีคลินิกโรคปอดอดุกัน้เรือ้งรงั สถาบนัโรคทรวงอก ผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดร้บัการเดิน
ทดสอบ 6 นาทีและวดัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ดว้ยเครือ่ง Micro RPM®ผูว้ิจยับนัทกึระยะทางที่เดินไดภ้ายใน 
6 นาทีและค่าความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ที่มากที่สุด จากนัน้น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหผ์ลทางสถิติโดยใช้ 
Pearson correlation ผลวิจัยพบว่าความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัระยะที่เดินไดใ้น 6 
นาที (p<0.09) ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั โดยระดบัความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.55) งานวิจยัชิน้นีส้รุป
ไดว้า่ระยะทางที่เดินไดใ้น 6 นาทีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รงั 

ค าส าคัญ: โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั, ระยะทางการเดินทดสอบ 6 นาที, ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้ 
 

Abstract 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease. COPD is affect to 

the respiratory muscle strength, functional capacity and quality of life in COPD patients. The respiratory muscle 
strength could be effected the functional capacity. The six-minute walk test (6MWT) is widely using for assessing 
the functional capacity. However, respiratory muscle strength measurement is not widely used in clinical 
practice. The objective of this study is to investigate the correlation between six-minute walk distances (6MWD) 
and maximal inspiratory pressure (MIP) in COPD patients. Four-hundred nineteen participants in COPD clinic 
at Central Chest Institute of Thailand were measured six-minute walk test and maximal inspiratory pressure by 
Micro RPM®. The distance walk in six minutes and MIP was recorded and analyzed. Pearson correlation 
coefficient was performed. The result found that the six-minute walk distances were positive correlate with the 
MIP in COPD patients (p<0.01). The correlation between six-minute walk distances and maximal inspiratory 
pressure were moderate (r = 0.55). Summary, the functional capacity is directly correlated with the MIP in COPD 
patients.  

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Six-minute walk distance, Respiratory muscle strength 
Corresponding author: lookkaewcrystal@gmail.com 
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Correlation between six-minute walk test and maximal inspiratory pressure in COPD patients 
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Abstract 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease. COPD is affect to 

the respiratory muscle strength, functional capacity and quality of life in COPD patients. The respiratory muscle 
strength could be effected the functional capacity. The six-minute walk test (6MWT) is widely using for assessing 
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P1-2 การคัดเลือกสายพันธุห์นูไมซต์้นแบบเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านม 
จากการเหน่ียวน าด้วยเซลลเ์พาะเลีย้ง MDA-MB-231 

Mice model for tumor growth with MDA-MB-231 cell line induction study 
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1สถำบนัวิจยัวทิยำศำสตรส์ำธำรณสขุกรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์2สถำบนัชีววิทยำศำสตรท์ำงกำรแพทยก์รมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

1National Institute of Health, Department of Medical Sciences2 Medical Life Sciences InstituteDepartment of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
 มะเร็งเตำ้นมเป็นปัญหำมะเร็งในสตรีทั่วโลก  ซึ่งกำรศึกษำในสตัวท์ดลองเป็นที่นิยมอย่ำงแพรห่ลำยกำรศึกษำ
ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคใ์นกำรคดัเลือกสำยพนัธุห์นูเพื่อศึกษำกำรเติบโตของกอ้นมะเร็งเตำ้นมที่เหนี่ยวน ำจำกกำรฉีดเซลล ์
MDA-MB-231ซึง่เป็นเซลลเ์พำะเลีย้งมะเร็งเตำ้นมในมนษุย์โดยเหนี่ยวน ำเซลลม์ะเร็งจ ำนวน5x106 cells/100 ไมโครลิตร
ในหนูไมซส์ำยพันธุ์ BALB/Cและหนูนูดไมซส์ำยพันธุ์ BALB/C จ ำนวน 4 ตัวต่อกลุ่ม ผลกำรศึกษำพบกำรเติบโตของ
กอ้นมะเรง็เฉพำะในกลุม่หนนูดูไมซส์ำยพนัธุ์ BALB/Cจ ำนวน 2 ตวั มีขนำดเฉลี่ยประมำณ 30.22  8.0 ลบ.ม./กรมั  พบ
เซลล์มะเร็งมีลักษณะ fibroadenoma  กำรย้อมด้วยวิธีทำงอิมมูโนฮิสโตเคมีด้วยแอนติบอดี ้ Ki 67 ให้ผลบวกต่อ
เซลลม์ะเรง็ที่ตรวจพบทัง้นีไ้มพ่บควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติของคำ่โลหิตวิทยำและคำ่ชีวเคมีระหวำ่งกลุม่กำร
ทดลอง (p>0.05) จำกกำรศกึษำครัง้นีถื้อไดว้ำ่หนนูดูไมซส์ำยพนัธุ ์BALB/C เป็นสำยพนัธุห์นไูมซท์ีส่ำมำรถคดัเลอืกเพือ่ใช้
ในงำนวิจยัมะเรง็เตำ้นมตอ่ไป 
ค าส าคัญ : มะเรง็เตำ้นม กอ้นมะเรง็ เซลลM์DA-MB-231หนนูดูไมซส์ำยพนัธุ ์BALB/C 

Abstarct 
Breast cancer is the first most common cancer in the woman worldwide. The animal model represents 

a widely used model in cancer.  In this study, we aimed to select inbred murine strain for breast- tumor growth 
induced with specific cancer cell line ( MDA- MB-231 cell line)  injection.  Theinduction in BALB/ c mice and 
BALB/ c nude mice were injected with 5x106 cells/ 1 0 0 microlitrofMDA-MB-231 cell line for 4 each group.  The 
growth of tumor revealed in 2/4 BALB/c nude mice and the mass have reached an average volume of 30.22 ± 
8.0 mm3/g. Thecancer cells were characterized in fibroadenomaand were found positive in Ki67 antibody in the 
immunohistochemistry assay. The result showed no significant difference ( p>0. 05)  for hematological and 
biochemical parameters in our study. These findingsmay provide BALB/C nude mice for theselection of mouse 
strains for breast cancer research. 
Keywords :Breast cancer, Tumor mass, MDA-MB-231 cell, BALB/C nude mice 
Corresponding author :ruchuros.i@dmsc.mail.go.th 
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การค้นหาต าแหน่งเข้าจับของแอนติบอดีในระดับโมเลกุลต่อซิก้าไวรัสสายพันธ์ุประเทศไทย  
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Antibody-Envelope Biomolecular Recognition Discovery as Target for Antibody Engineering 
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บทคดัย่อ 

การค้นหาไวรัสอบุตัิใหมอ่บุตัิซ า้ ทัง้โครงการถอดรหสัไวรัสระดบัโลกและจากพมิพ์เขยีวการวจิยัและพฒันาของ
องค์การอนามยัโลกได้ถกูด าเนินการอยา่งเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การระบาดไวรัสซก้ิาคือหนึง่
ในนัน้ มีความผนัแปรพลวตัในสว่นการม้วนพบัท่ี 3 ของเปลอืกหุ้มที่มีผลตอ่กลไกการเกิดโรคในขัน้ตอนการเข้าจบักบัตวัรับ
บนผิวเซลล์ วิศวกรรมแอนติบอดเีพื่อให้สามารถจบักบัต าแหนง่นี ้จึงมคีวามส าคญัในการยบัยัง้การเข้าจบัของไวรัสได้ดี
ยิ่งขึน้ ในการวจิยันีไ้ด้ค้นพบและวิเคราะห์ต าแหนง่เข้าจบัของแอนติบอดีในระดบัโมเลกลุ และล าดบักรดอะมิโนที่จบักบั
สว่นการม้วนพบัท่ี 3 ของเปลอืกหุ้ม โดยสงัเคราะห์ขึน้จาก 168 รูปแบบการเข้าจบักนัของ 21 เส้นหนกั และ 21 เส้นเบา
แอนติบอดีตอ่ซิก้าไวรัสสายพนัธุ์ประเทศไทย 4 กลุม่ เพื่อทีจ่ะใช้เป็นเป้าหมายส าหรับวิศวกรรมแอนติบอดีตอ่ไป ยิ่งไปกวา่
นัน้ยงัพบล าดบักรดอะมิโนท่ีก าหนดความจ าเพาะของสายหนกัที่ 3 ตอ่ต าแหนง่บนผิวแอนติเจนอกีด้วย การค้นพบนีจ้ะ
เป็นประโยชน์ตอ่การวจิยัและพฒันาวศิวกรรมแอนติบอดเีพื่อรักษาในอนาคต 
ค าส าคัญ:ซิก้าไวรัส,  เปลือกหุ้ม, , ต าแหน่งเข้าจบัของแอนติบอดี, วศิวกรรมแอนติบอดี, ไวรัสซิก้า 

 
Abstract 

Viral emerging and re-emerging discovery and preparedness were strengthened by both Global 
Virome Project and WHO R&D Blueprint. Zika virus has dynamic variations in envelope domain III that effectsits 
pathogenesis in attachment process. To overcome the problems, antibody engineering was new trend for 
strategic preparedness in order to provide therapeutic antibodies. Antibody biomolecular recognitesto Zika 
envelope domain IIIwere identified by In Silico docking using experimental structure data. Total 168 
biomolecular recognition frameworks comprised of 21 heavy chains and 21 light chains of zika virus specific 
antibodies that docked with 4 Thai zika virus envelope domain III were discovered. CDR-H3 and predicted 
epitope can be identified.  These discovered biomolecular recognitions can be  applied for further engineering 
experiments. 
Keywords :Zika virus, Envelope, , Biomolecular Recognition, Antibody Engineering,Zika virus 
Corresponding author:sarayoot.s@dmsc.mail.go.th 
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ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื �อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที�แยกได้จากโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from mobile phones of university students 
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บทคัดย่อ 
เชื �อสแตฟฟิโลคอกคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) สามารถพบการปนเปื�อนได้บนโทรศพัท์มือถือของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยั ปัจจบุนัแทบไม่มีรายงานการศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื �อที�แยกได้ในกลุ่มที�ศึกษาดงักล่าว งานวิจยันี �มี
จดุประสงค์เพื�อศกึษาความไวต่อยาต้านจลุชีพของ S.aureus ที�แยกได้จากโทรศพัท์มือถือจํานวน 9 เครื�อง (9 isolates) ต่อยา 
penicillin, cefoxitin, clindamycin, erythromycin, gentamicin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ciprofloxacin, linezolid และ 
tetracycline ด้วยวิธี Kirby-Bauer disk diffusion test ผลการศกึษาพบวา่เชื �อ6 isolates(66.67%) ดื �อยา penicillinเชื �อ 1 isolate 
(11.11%) ดื �อยา penicillin และ tetracycline และเชื �อ 2 isolates (22.22%) ดื �อยา penicillin, clindamycin และ erythromycinแต่
ไม่พบ methicillin-resistant S.aureus (MRSA)อย่างไรก็ตามเชื �อทั �งหมดไวต่อ cefoxitin, gentamicin, trimethoprim-
sulfamethoxazole, ciprofloxacin และ linezolid ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าโทรศพัท์มือถือสามารถเป็นแหล่งสะสมของเชื �อ S. 
aureusที�ดื �อยาต้านจลุชีพและอาจเป็นตวักลางในการแพร่กระจายเชื �อจากบุคคลหนึ�งไปอีกบคุคลหนึ�งในกรณีที�มีการใช้อปุกรณ์
สื�อสารร่วมกนัหรือในผู้ ที�ละเลยการดแูลรักษาความสะอาด 
คาํสาํคัญ:สแตฟฟิโลคอกคสั ออเรียส ความไวตอ่ยาต้านจลุชีพ โทรศพัท์มือถือ นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

 

Abstract 
The contamination of Staphylococcus aureus on mobile phones of university students has been reported. 

There have been few studies focusing on the antimicrobial susceptibility of those isolated S. aureus.This research 
aimed to study the antimicrobial susceptibility of 9 isolated S. aureus from mobile phones to penicillin, cefoxitin, 
clindamycin, erythromycin, gentamicin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ciprofloxacin, linezolid and tetracycline by 
Kirby-Bauer disk diffusion test. We found that there were 6 isolates (66.67%) resisted to penicillin, 1 isolate 
(11.11%) resisted to penicillin and tetracycline, and 2 isolates(22.22%) resisted to penicillin, clindamycin, and 
erythromycin.No methicillin-resistant S.aureus (MRSA) was observed. However, all isolates were susceptible 
tocefoxitin, gentamicin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ciprofloxacin and linezolid. These findings suggest that 
mobile phones may be the source of persistently antimicrobial-resistant S. aureus and may involve in disease 
transmission among people who share their phones usage or lack of cleaning their devices. 
Keywords :Staphylococcus aureus, antimicrobial susceptibility, mobile phone, university student 
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P1-5 โรค Loefflerที�มีสาเหตุจากพยาธิไส้เดือน: รายงานการพบผู้ ป่วยในจังหวัดขอนแก่น 
Loeffler’s syndrome due to Ascaris lumbricoides :A case report in Khon Kaen province 
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1กลุม่งานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น , 2ห้องปฏิบติัการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
 Loeffler ที�มีภาวะเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสงู พบว่ามีสาเหตจุากการติดเชื �อพยาธิไส้เดือน (Ascaris 
lumbricoides)  ของตวัอ ่อนพยาธิไชผ ่านหลอดอาหารของผู้ ที �ต ิด เ ชื �อ  พบรายงานผู้ ป่วย  Loeffler รายแรกที�
โรงพยาบาลขอนแก่น เมื�อวนัที� 2 ก.ค.2560 ผู้ ป่วยหญิงอาย ุ26 ปี มีอาชีพขายผกัอาศยัในเมือง ป่วยด้วยอาการไอ
แห้งมีตวัพยาธิไชออกมาทางปากขณะแปรงฟัน เมื�อนําตวัพยาธิที�ยงัมีชีวิตไปตรวจทางห้องปฏิบตัิการ พบว่าเป็นตวั
อ่อนของพยาธิขนาดยาว 8.3 ซม.ลําตวักว้าง 0.4 ซม.ลําตวัมีสีชมพ ูทําการตดัชิ �นเนื �อทดสอบโดยวิธี PCRและDNA 
sequencingเป็นพยาธิ Ascaris lumbricoides ผลตรวจเลือดผู้ ป่วยCBC พบว่า มีเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสงูถึง 
24% ผลการตรวจเสมหะที�ย้อมAcid fast bacilli (AFB)เป็นลบ ตรวจอจุจาระผู้ ป่วยไม่พบไข่พยาธิ สรุปได้ว่ามีภาวะ 
Loeffler จากการไชของตวัอ่อนโดยไม่มีการติดเชื �อในระบบทางเดินอาหาร 
คาํสาํคัญ  :โรคตวัออ่นพยาธิไชออกทางปาก, พยาธิไส้เดือน, ภาวะเมด็เลือดขาวอีโอสโินฟิลสงู 
 

Abstract 
 Loeffler’s syndrome causes eosinophilis accumulation due to parasitic infection (Ascaris 
lumbricoides). Herein, we reported the first case of loeffer’s syndrome found in a female patient. On 2 July 
2017, a 26 years old patient selling vegetable and living in the Khon Kaen city admitted in hospital with dry 
cough and she took a parasitic larva from brush teeth. This alive larva having pink color with 8.3 cm. in length 
and 0.4cm.inwidth was characterized by PCR and DNA sequencing, the worm’s tissue was identified 
asAscaris lumbricoides. Then,we performed CBC which demonstrated significantly higher eosinophils (24%) 
whereas sputum gave negative result by Acid fast baciili (AFB).No parasite found in stool. We concluded this 
was Loeffler’s syndrome with eosinophilia caused by the larva of Ascaris lumbricoides without gastrointestinal 
tract infection. 
Keywords :Loeffler’s syndrome, Ascaris lumbricoides, eosinophilia 
Corresponding author :tomanakankanchana@yahoo.com 
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ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยการตรวจค่าชวีเคมีในเลือดหญิงตัง้ครรภ์ไตรมาสที่ 2 
ในประเทศไทย 

Effectiveness of quadruple test for Down syndrome screening in second-trimester of pregnancy women 
in Thailand 

 
พรนภา ค าพนัธ์ จินตนา วอ่งวิไลรัตน์ เจตน์ วนัแตง่ อษุา ถนอมเงิน สธุาทิพย์ ตรีพลอกัษร และคณะ 

Pornnapa Khampan, Jintana Wongwilairat, Jate Wantang, Usa Thanomngeon, Suthathip Threeponuksorn, et al. 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยพบได้บ่อยที่สุดคือมี

โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม (Trisomy 21) ท าให้ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ 
พฒันาการลา่ช้า สง่ผลให้การดแูลเด็กกลุม่นีม้ีคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเลีย้งดตูลอดชีวิตมากกวา่เด็กปกติเฉลี่ย
ประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อคน ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัทางด้านสาธารณสขุของประเทศและของโลกอย่างยาวนาน ระหว่าง
เดือนกนัยายน พ.ศ.2561 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับตวัอยา่งซีร่ัมหญิง
ตัง้ครรภ์ในไตรมาสท่ี 2 จาก 324 โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยระบบโลจิสติกส์ รวม 8 ,619 ตวัอย่าง จ าแนกเป็นหญิง
ตัง้ครรภ์อาย ุ35 ปีขึน้ไป และอายตุ ่ากว่า 35 ปี จ านวน 7 ,928 และ 691 ราย ตรวจคดักรองความเสี่ยง Trisomy 21 ของ
ทารกในครรภ์ ด้วยวิ ธี  Quadruple test ซึ่ง เ ป็นการวิ เคราะห์สารชีวเคมี  4  ชนิด คือ Alpha-fetoprotein (AFP), 
Unconjugated Estriol (uE), Chorionic Gonadotropin (hCGβ) และ Inhibin-A  ผลที่ได้ พบ Trisomy 21 มีความเสี่ยง
สงู จ านวน 1,974 และ 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.89 และ 5.64 ตามล าดบั  จากข้อมูลเบือ้งต้นชีใ้ห้เห็นว่าการตรวจคดั
กรองกลุม่อาการดาวน์จากการวิเคราะห์ชีวเคมีในซีร่ัมของหญิงตัง้ครรภ์ สามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระงานในการเจาะ
น า้คร ่าตรวจยืนยนัในหญิงตัง้ครรภ์อาย ุ35 ปีขึน้ไป มากถึงร้อยละ 75 
ค าส าคัญ:ประสิทธิผล, ความเสี่ยงกลุม่อาการดาวน์, ตรวจคดักรอง, Quadruple test, Trisomy 21 

 
Abstract 

Down syndrome,is a genetic disorder caused by the genetic variation on chromosome, especcially 
an extra chromosome 21 (trisomy 21).It is associated with intellectual disability and physical growth delay in 
child, resulted in higher health care costs than a normal child about 2.5 million bath per person. It is a major 
problem in public health of Thailand and the world for a long time. During September 2018 to November 2019, 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan received 8,619 serum samples of second trimester 
pregnant women from 324 hospitals in all part of Thailand with the logistics services. They were divided into 
two groups; 7,928 and 691 samples from women aged ≥ 35 and <35 years old, respectively. The samples were 
screened for the risk of Trisomy 21 by the Quadruple test, which is an analysis of 4 biochemistry substances: 
Alpha-fetoprotein (AFP), Unconjugated Estriol (uE), Chorionic Gonadotropin (hCGβ) and Inhibin-A. The data 
shows that 1,974 and 39 samples were high risk of Trisomy 21 (24.89 and 5.64 %respectively). From the 
preliminary data indicating that biochemical screening in pregnancy serum can reduce the cost of prenatal 
diagnosis (PND) of women aged 35 years and above up to 75 percent. 
Keywords: Effectiveness, Down syndrome risk, Screening test, Quadruple test, Trisomy 21 
Corresponding author:pornnapa.k@dmsc.mail.go.th 
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ทารกในครรภ์ ด้วยวิ ธี  Quadruple test ซึ่ง เ ป็นการวิ เคราะห์สารชีวเคมี  4  ชนิด คือ Alpha-fetoprotein (AFP), 
Unconjugated Estriol (uE), Chorionic Gonadotropin (hCGβ) และ Inhibin-A  ผลที่ได้ พบ Trisomy 21 มีความเสี่ยง
สงู จ านวน 1,974 และ 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.89 และ 5.64 ตามล าดบั  จากข้อมูลเบือ้งต้นชีใ้ห้เห็นว่าการตรวจคดั
กรองกลุม่อาการดาวน์จากการวิเคราะห์ชีวเคมีในซีร่ัมของหญิงตัง้ครรภ์ สามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระงานในการเจาะ
น า้คร ่าตรวจยืนยนัในหญิงตัง้ครรภ์อาย ุ35 ปีขึน้ไป มากถึงร้อยละ 75 
ค าส าคัญ:ประสิทธิผล, ความเสี่ยงกลุม่อาการดาวน์, ตรวจคดักรอง, Quadruple test, Trisomy 21 

 
Abstract 

Down syndrome,is a genetic disorder caused by the genetic variation on chromosome, especcially 
an extra chromosome 21 (trisomy 21).It is associated with intellectual disability and physical growth delay in 
child, resulted in higher health care costs than a normal child about 2.5 million bath per person. It is a major 
problem in public health of Thailand and the world for a long time. During September 2018 to November 2019, 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan received 8,619 serum samples of second trimester 
pregnant women from 324 hospitals in all part of Thailand with the logistics services. They were divided into 
two groups; 7,928 and 691 samples from women aged ≥ 35 and <35 years old, respectively. The samples were 
screened for the risk of Trisomy 21 by the Quadruple test, which is an analysis of 4 biochemistry substances: 
Alpha-fetoprotein (AFP), Unconjugated Estriol (uE), Chorionic Gonadotropin (hCGβ) and Inhibin-A. The data 
shows that 1,974 and 39 samples were high risk of Trisomy 21 (24.89 and 5.64 %respectively). From the 
preliminary data indicating that biochemical screening in pregnancy serum can reduce the cost of prenatal 
diagnosis (PND) of women aged 35 years and above up to 75 percent. 
Keywords: Effectiveness, Down syndrome risk, Screening test, Quadruple test, Trisomy 21 
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การทดสอบความคงตัวของ Acylcarnitines และ Amino acids ในตัวอย่างกระดาษซับเลือด 
สาํหรับการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลกิ 

Stability Testing of Acylcarnitines and Amino acids in Dried Blood Spot Samples for IEM Screening 
 
 

รจนาพรรณ ปัน้กาญจนโต สภุาพร นามมลูน้อย เพญ็พรรณ ทองเงา สขุศิริ สาโรจน์ เอือ้มพร นวนใหม ่และคณะ 
RotjanapanPankanjanato,SupapornNammoonnoy, Penpan Thong-ngao, Suksiri Saroj, UeamphonNuanmai, et al. 

สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Life Science Institute, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ  
โรคพนัธุกรรมเมตาบอลิก (IEM) เป็นสาเหตุของภาวะปัญญาอ่อนและเสียชีวิตในทารกแรกเกิดการวิเคราะห์

acylcarnitines และ amino acids จากตวัอย่างกระดาษซบัเลือด (DBS) ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ใช้ตรวจคดักรอง IEM ได้
มากกว่า 30 โรค ในการวิเคราะห์เพียงครัง้เดียวซึ่งโรคกลุ่มนีจ้ะมีอาการรวดเร็วรุนแรงถึงขัน้พิการและเสียชีวิตแต่สามารถ
ปอ้งกนัและรักษาได้หากวินิจฉยัโรคได้เร็วก่อนเด็กมีอาย ุ14 วนั คณะผู้วิจยัจึงได้ศึกษาความคงตวัของ acylcarnitines8 
ชนิด และamino acids 8 ชนิด ใน DBS ตามแนวทางของ ISO Guide 35:2017 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับและปฏิเสธ
ตวัอย่างโดยใช้สารมาตรฐานความเข้มข้นต่ําและสงูของสารกลุ่มนีผ้สมกบัเลือดหยดลงบนกระดาษซบัผึ่งให้แห้ง ทดสอบ
ความคงตวัโดยจดัเก็บตวัอย่าง DBS ท่ีอณุหภมิู 25±5๐C  37๐C และ -20๐C ในสภาวะท่ีมีการควบคมุความชืน้ให้คงท่ีเป็น
เวลา 8 สปัดาห์ นําตวัอย่าง DBS มาวิเคราะห์ผลเป็นรายสปัดาห์ผลการศกึษาพบว่าหลงัจดัเก็บไว้5สปัดาห์ หรือ 35 วนั ท่ี
อณุหภมิู37๐C สารกลุม่นีมี้ความเข้มข้นลดลงมากกว่า 20% เม่ือเทียบกบัท่ีอณุหภมิู -20๐C (อ้างอิง) ดงันัน้ ตวัอย่าง DBS 
สําหรับตรวจคดักรอง IEM ควรมีอายไุม่เกิน 35 วนั และเพ่ือการปอ้งกนัและรักษากลุ่มโรค IEM ได้อย่างมีประสิทธิผลควร
นําสง่ตวัอยา่ง DBS ให้ถงึห้องปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสดุ 
คาํสาํคัญ: ความคงตวั, Acylcarnitines,Amino acids,การตรวจคดักรอง, โรคพนัธกุรรมเมตาบอลิก 

Abstract 
Inborn errors of Metabolism (IEM) are cause of mental retardation and death in newborns.  

Acylcarnitines and amino acids were analyzed in dried blood spot samples (DBS) using LC-MS/MS for IEM 
screening more than 30 diseases in single injection. IEM had severe symptoms to disable and death, if 
newborn had early diagnosed and treated within 14 days of birth will be preventive and curable. The 
objectives of this study were to assay the stability of 8 acylcarnitines and 8 amino acids in DBS by following 
ISO Guide 35:2017 and to get the criteria for IEM sample acceptance and rejection. Blood samples were 
prepared by adding these standard materials to desired low and high concentration, spotted to filter paper, 
left to dry. Stability testing, DBS were stored at 25±5๐C, 37C and -20C in controlled humidity condition. 
DBS were analyzed every week until 8 weeks. Results showed that storing for 5 weeks or 35 days at 37C, 
these substances were degraded more than 20% when compared with -20C (Reference). Therefore, DBS 
should not keep longer than 35 days for IEM screening. However, DBS should be delivered to the laboratory 
as soon as possible for effective prevention and treatment of IEM. 
Keywords: Stability Testing,  Acylcarnitines,  Amino acids, Newborn Screening, IEM 
Corresponding author: rotjanapan.p@dmsc.mail.go.th 
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screening more than 30 diseases in single injection. IEM had severe symptoms to disable and death, if 
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as soon as possible for effective prevention and treatment of IEM. 
Keywords: Stability Testing,  Acylcarnitines,  Amino acids, Newborn Screening, IEM 
Corresponding author: rotjanapan.p@dmsc.mail.go.th 



71
2828

ห
้อ
งท
ี่0

1
ส
าขา C

urrent Resea
rch a

nd
 Inno

va
tio

n o
n D

isea
ses

การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวีกรณีศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง 
เมื่อเพิ่มการตรวจหา HIV-1 p24 แอนติเจน 

IncreasingEfficiency of HIV Diagnosis Algorithm in Case Study Samples  
when HIV-1 p24 Antigen Testing was integrated 

 
สุทธิวัฒน ์ล าใย  เพทาย อุ่นผล  สิริลดา พิมพา  วิรวรรณ วรรณชา และสุภาพร สุภารักษ ์

Suttiwat Lumyai, Petai Unpol, Sirilada Pimpa, Wirawan Wannacha and Supaporn Suparak 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
บทคัดย่อ 

องค์การอนามัยโลกได้ปรับปรุงแนวทางตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในปี 2559โดยแนะน าให้ตรวจยืนยัน 
เอชไอวีแอนติเจน ชนิด p24 เพิ่มในกลวิธีที่ตรวจกรองด้วยชุดตรวจแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดตรวจเดียวกันจากเดิมที่
ตรวจยืนยันเฉพาะแอนติเอชไอวีเท่านั้น การศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลวิธีการตรวจ 2 แบบ คือ แบบเดิม
ท่ีตรวจเฉพาะแอนติเอชไอวี และแบบใหม่ที่เพิ่มการตรวจเอชไอวีแอนติเจน โดยท าการศึกษาแบบตัดขวางด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่ให้ผลการตรวจเอชไอวีเบื้องต้นสรุปไม่ได้ และส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อ
เอชไอวีทางซีโรโลยี ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างปี 2556-2562 จ านวน 182 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลอ้างอิงพบว่า เมื่อใช้กลวิธีแบบใหม่สามารถรายงานผลได้ถูกต้องร้อยละ 89.56 (รายงาน
ผลบวก ผลลบ และผลสรุปไม่ได้ ร้อยละ 6.04, 83.52 และ 10.04 ตามล าดับ) มากกว่ากลวิธีแบบเดิมที่รายงานผลได้
ถูกต้องร้อยละ 86.82 (รายงานผลบวก ผลลบ และผลสรุปไม่ได้ ร้อยละ 3.30, 83.52 และ 13.19 ตามล าดับ) แสดงให้เห็น
ว่าการเพิ่มการตรวจเอชไอวีแอนติเจนท าให้กลวิธีการตรวจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการวินิจฉัยกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ให้
ผลบวกเฉพาะเอชไอวีแอนติเจนที่เป็นลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะแรก เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแนวทางการตรวจ
เอชไอวีของประเทศได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ:กลวิธีการตรวจ, การตรวจวินิจฉัยเอชไอวี, เอชไอวีแอนติเจน 

Abstract 
In 2016, WHO guideline for HIV diagnosis was revised and recommended integrating HIV p24 

antigen testing into the algorithm in case using antigen-antibody combination assay as screening test. The 
new algorithm was different from conventional algorithm which recommended confirming only Anti-HIV. The 
objective of this study is to compare the efficiency of testing algorithm between the conventional algorithm 
and the new algorithm that integrated HIV p24 antigen test. The cross sectional study was utilized for analysis. 
The 182 samples obtained from the inconclusive results of initial laboratories at National Institute of Health of 
Thailand during 2013 and 2019 were studied. According to the concordant percentages with reference 
results, the new algorithm (89.56%) presented more accurate than the testing results of the conventional 
algorithm (86.82%).The integrated HIV antigen algorithm reported positive, negative and inconclusive results 
at 6.04%, 83.52% and 10.04%, respectively; while, the conventional algorithm presented those results at 
3.30%, 83.52% and 13.19%, as well. In conclusion, additional HIV antigen test can obviously increase the 
efficiency of HIV testing algorithm, especially, the detection of HIV infection at the early infection state mostly 
presenting a positive result from only HIV antigen. This study supports the revised national guideline for HIV 
diagnosis in the future. 
Keyword: Testing algorithm, HIV diagnosis, HIV antigen testing 
Corresponding author:suttiwat.l@dmsc.mail.go.th 
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ค าส าคัญ:กลวิธีการตรวจ, การตรวจวินิจฉัยเอชไอวี, เอชไอวีแอนติเจน 

Abstract 
In 2016, WHO guideline for HIV diagnosis was revised and recommended integrating HIV p24 

antigen testing into the algorithm in case using antigen-antibody combination assay as screening test. The 
new algorithm was different from conventional algorithm which recommended confirming only Anti-HIV. The 
objective of this study is to compare the efficiency of testing algorithm between the conventional algorithm 
and the new algorithm that integrated HIV p24 antigen test. The cross sectional study was utilized for analysis. 
The 182 samples obtained from the inconclusive results of initial laboratories at National Institute of Health of 
Thailand during 2013 and 2019 were studied. According to the concordant percentages with reference 
results, the new algorithm (89.56%) presented more accurate than the testing results of the conventional 
algorithm (86.82%).The integrated HIV antigen algorithm reported positive, negative and inconclusive results 
at 6.04%, 83.52% and 10.04%, respectively; while, the conventional algorithm presented those results at 
3.30%, 83.52% and 13.19%, as well. In conclusion, additional HIV antigen test can obviously increase the 
efficiency of HIV testing algorithm, especially, the detection of HIV infection at the early infection state mostly 
presenting a positive result from only HIV antigen. This study supports the revised national guideline for HIV 
diagnosis in the future. 
Keyword: Testing algorithm, HIV diagnosis, HIV antigen testing 
Corresponding author:suttiwat.l@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาเชื �อดื �อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสําคญัของประเทศไทย โดยมีรายงานผู้ เสียชีวิตจากการติดเชื �อดื �อยาปีละ 

38,000คน และมีรายงานพบเชื �อแบคทีเรียดื �อยา carbapenems เพิ�มขึ �น ทําให้ต้องเปลี�ยนมาใช้ยาในกลุ่ม colistin ซึ�งเป็น
ยากลุม่สดุท้ายที�ใช้รักษาโรคติดเชื �อแบคทีเรียแกรมลบได้ ปัจจบุนัมีรายงานพบการดื �อต่อยา colistin การเฝ้าระวงัเชื �อดื �อยาจึง
เป็นสิ�งจําเป็น การทดสอบเชื �อดื �อยาโดยวิธีมาตรฐานคือ วิธี broth microdilutionซึ�งมีขั �นตอนยุ่งยากและต้องอาศัยความ
ชํานาญ ไม่เหมาะสําหรับห้องปฏิบติัการในโรงพยาบาล ในขณะที�วิธี disk diffusion ที�ทําได้ง่ายและต้นทนุตํ�า แต่ไม่สามารถใช้
ทดสอบความไวของเชื �อกลุม่ Enterobacteriaceaeต่อยา colistin ได้อย่างแม่นยํา วตัถปุระสงค์ในการศึกษานี � เพื�อหาเกณฑ์
ทํานายผลการทดสอบความไวต่อยา colistin ด้วยวิธี disk diffusion เทียบกบัผลจากวิธี broth microdilution และเครื�อง
ทดสอบอตัโนมตัิ โดยใช้เชื �อ E. coliและK. pneumoniaeจํานวนเชื �อละ 50 สายพนัธ์ุ พบวา่เชื �อ E. coliและK. pneumoniae
กลุ่ม wild type ที�ทดสอบด้วยวิธี disk diffusion มีขนาด inhibition zone ในช่วง 15-19mm และ15-17 mm ซึ�งให้ค่า
สอดคล้องกบัผลจากวิธี colistin broth microdilution ที�MIC<2 ug/mlทั �ง2 เชื �อและผลจากเครื�องทดสอบอตัโนมตัิที�MIC <1 
μg/ml และ<1-2 μg/mlดงันั �นวิธี disk diffusionสามารถนําไปรายงานผลเบื �องต้นได้   
คาํสาํคัญ:โคลสิติน,  disk diffusion,  broth microdilution,  เครื�องทดสอบความไวของเชื �อตอ่ยาต้านจลุชีพแบบอตัโนมติั 
 

Abstract 
Antimicrobial resistance is a severe problemin Thailand. It has been repored that 38,000people died 

from drug-resistant infections each year. Carbapenems resistance in bacteria has been increased, causing the 
need to revert to colistin, the last antibiotic groupfor treatment of gram-negative bacteria. Currently, colistin 
resistance bacteria has been reported. Therefore, surveillance for drug resistance is essential. The standard 
method, broth microdilution, has complicated procedures and requires expertise not suitable for the hospital 
laboratory. While, the disk diffusionasimple and inexpensivemethod, cannot be used to test colistin susceptibility 
of Enterobacteriaceae  effectively. The study aimed to determine the prediction criteria for 
colistinsusceptibilityusing disk diffusion compared with  broth microdilution and the automatedmethod. E. coliand 
K. pneumoniae, 50 strains each, were used in the experiment. The results showedthat  the inhibition zone size 
ofwild type strains E. coliand K. pneumoniae by disk diffusion method were 15-19 mm and 15-17 mm, wish are 
concordantto the results bycolistin broth microdilution method at MIC < 2 ug/mlin bothspeciesandthe results by 
automatedat MIC<1 μg/ml and <1-2 μg/ml.The disk diffusion method can be used for a preliminary report. 
Keywords: colistin, disk diffusion, broth microdilution, automated antimicrobial susceptibility testing 
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ความคงตัวของจีโนมิกสด์ีเอ็นเอจากตัวอยา่งกระดาษซับเลือดทารกแรกเกิดที่เก็บระหว่างปี 2534 - 2548 
Stability of Genomic DNA from Storaged Neonatal Dried Blood Spot during 1991 - 2005 

 
กรรณิการ ์ปณุณภมุ มะลวิลัย ์นุม่นวล ณิชคณุ เอซนั หรรษา ไทยศร ีนวลจนัทร ์วิจกัษณจิ์นดา และคณะ 

Kannikar Punnapum, Maliwan Numnuan, Nitchakul A-sun, Hansa Thaisri, Nuanjun Wichukchinda, et al. 
สถาบนัชีววิทยาศาสตรท์างการแพทยก์รมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ตวัอย่างกระดาษซบัเลือดที่เหลือจากการตรวจคดักรองทารกแรกเกิดเป็นแหลง่ตวัอย่างพนัธุกรรมส าคญัของ

ประชากรไทย สามารถน ามาศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน  ควบคุมและรกัษาโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม  
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความคงตวัของจีโนมิกสด์ีเอ็นเอจากกระดาษซบัเลอืดที่จดัเก็บระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 
2548 ซึ่งไม่ไดค้วบคุมสภาวะการจดัเก็บ โดยการสุม่กระดาษซบัเลือดรวมทัง้สิน้ 45 ตวัอย่าง น าจีโนมิกสด์ีเอ็นเอที่สกัด
จากกระดาษซบัเลือดมาตรวจสอบปรมิาณโดยวดัคา่การดดูกลืนแสงที่ 260/280 นาโนเมตร ดว้ยเครื่อง Nanodrop และ
ตรวจสอบคณุภาพความสมบูรณ์ (DNA Integrity Number : DIN) ดว้ย microfluidic electrophoresis และเพิ่มปริมาณ
สารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ ผลการศึกษาพบว่าทุกตวัอย่างยงัคงมีจีโนมิกสด์ีเอ็นเอ ค่าเฉลี่ยที่วดัได ้19.43 ng/ml (9.2-
45.5 ng/ml)  แต่ความสมบูรณ์ของจีโนมิกสด์ีเอ็นเอมีแนวโนม้ลดลงเมื่อเวลาการจัดเก็บนานขึน้ จีโนมิกสด์ีเอ็นเอจาก
ตวัอยา่งกระดาษซบัเลอืดปี 2548 มีคณุภาพดีพอใช ้ (DIN = 6.2) เทียบกบัดีเอ็นเอที่สกดัจากเลอืดครบสว่นท่ีจดัเก็บเมื่อปี
2562 (DIN > 8.0) อย่างไรก็ตามยงัตอ้งมีการทดสอบคุณภาพของจีโนมิกสด์ีเอ็นเอเพิ่มเติมเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัเก็บ
การบรหิารจดัการคลงัตวัอยา่ง และเพื่อการศกึษาวิจยัทางดา้นอณชีูวพนัธุศาสตร ์
ค าส าคัญ : ความคงตวั , จีโนมิกสด์ีเอ็นเอ, กระดาษซบัเลือดทารกแรกเกิด 

 
Abstract 

Leftover neonatal dried blood spot specimens (DBS) after screening analysis are the important 
source of genetic study  for  Thai population and can be studied to support prevention, control and treatment 
of diseases caused by genetics. The purpose of this research  is to study  the stability of genomic DNA 
(gDNA) in DBS collected during the year 1991–2005 in uncontrol condition. A total of 45 DBS were sampling 
and extracted for gDNA, which were checked for quantity by measuring the absorbance at 260/280 nm using 
Nanodrop  and  quality (DNA Integrity Number : DIN) by microfluidic electrophoresis and real time PCR. The 
results showed that all samples still have gDNA which has average 19.43 ng/ml (9.2 – 45.5 ng/ml) but the 
integrity of the DNA tends to decrease in longer storage DBS. The DNA from DBS collected in 2005 is 
moderately  quality (DIN = 6.2) compared to the DNA from the whole blood collected in 2019 (DIN > 8.0). 
However, more quality tests of genomic DNA  are still needed for using in storage and management sample 
and research in the field of biomedical genetics. 
Keywords: stability, genomic DNA, neonatal dried blood spot 
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ตรวจสอบคณุภาพความสมบูรณ์ (DNA Integrity Number : DIN) ดว้ย microfluidic electrophoresis และเพิ่มปริมาณ
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การบรหิารจดัการคลงัตวัอยา่ง และเพื่อการศกึษาวิจยัทางดา้นอณชีูวพนัธุศาสตร ์
ค าส าคัญ : ความคงตวั , จีโนมิกสด์ีเอ็นเอ, กระดาษซบัเลือดทารกแรกเกิด 

 
Abstract 

Leftover neonatal dried blood spot specimens (DBS) after screening analysis are the important 
source of genetic study  for  Thai population and can be studied to support prevention, control and treatment 
of diseases caused by genetics. The purpose of this research  is to study  the stability of genomic DNA 
(gDNA) in DBS collected during the year 1991–2005 in uncontrol condition. A total of 45 DBS were sampling 
and extracted for gDNA, which were checked for quantity by measuring the absorbance at 260/280 nm using 
Nanodrop  and  quality (DNA Integrity Number : DIN) by microfluidic electrophoresis and real time PCR. The 
results showed that all samples still have gDNA which has average 19.43 ng/ml (9.2 – 45.5 ng/ml) but the 
integrity of the DNA tends to decrease in longer storage DBS. The DNA from DBS collected in 2005 is 
moderately  quality (DIN = 6.2) compared to the DNA from the whole blood collected in 2019 (DIN > 8.0). 
However, more quality tests of genomic DNA  are still needed for using in storage and management sample 
and research in the field of biomedical genetics. 
Keywords: stability, genomic DNA, neonatal dried blood spot 
Corresponding author:kannikar.p@dmsc.mail.go.th 
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การจาํแนกเชื �อแคมไพโลแบคเตอร์ก่อโรค 5 สปีชีส์ด้วยวิธีมัลตเิพลก็ซ์เรียลไทม์พีซีอาร์ 
ร่วมกับการวเิคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอน็เอ 

Identification and differentiation of five pathogenic Campylobacter species  
by multiplex real-timePCRmelting curve assay 

 
ชติุมา จิตตประสารทศีล อรพรรณ ศรีพิชยั นฐัพงษ์ ชื�นบาน ธนิตชยั คําแถลง และปิยะดา หวงัรุ่งทรัพย์ 
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National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
เชื �อแคมไพโลแบคเตอร์เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษและภาวะติดเชื �อในกระแสเลือดที�สําคญั ปัจจบุนัวิธี

มาตรฐานในการตรวจยืนยนัเชื �อคือการทดสอบทางชีวเคมีซึ�งเป็นวิธีที�ยุ่งยากซบัซ้อนและใช้เวลามากในการศึกษานี �ได้
พัฒนาวิธีมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอาร์ร่วมกับการวิเคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอสําหรับตรวจวินิจฉัยและ
จําแนกเชื �อแคมไพโลแบคเตอร์ก่อโรค 5 สปีชีส์ที�พบบ่อยในคนได้แก่ C. jejuni, C. coli, C. fetus, C. lari และ C. 
upsaliensis โดยใช้ชดุไพรเมอร์ที�ออกแบบใหม่ให้จําเพาะกบัเชื �อแต่ละสปีชีส์ร่วมกบัไพรเมอร์ที�จําเพาะต่อยีน 16S rRNA
ซึ�งใช้เป็นตวัควบคมุพีซีอาร์ ผลผลิตพีซีอาร์จาก 6 คู่ไพรเมอร์มีอณุหภมิู melting point ที� 74, 76, 78, 80, 82 และ 86 
องศาเซลเซียส ซึ�งสามารถใช้จําแนกเชื �อแคมไพโลแบคเตอร์ทั �ง 5 สปีชีส์ได้อย่างชดัเจน  นอกจากนี �ได้ออกแบบให้ผลผลิต
พีซีอาร์มีขนาดแตกตา่งกนัทําให้ใช้วิเคราะห์โดยวิธีเจลอิเลก็โตรโฟรีซิสได้ด้วย  เมื�อนําไปทดสอบกบัเชื �อแคมไพโลแบคเตอร์
จํานวน 200 สายพนัธุ์ที�ตรวจยืนยนัด้วยวิธีทางชีวเคมีแล้ว พบว่ามีความไวและความจําเพาะร้อยละ 100 เมื�อเปรียบเทียบ
กับวิธีทดสอบทางชีวเคมี  วิธีที�พฒันาขึ �นใหม่นี �เป็นวิธีที�ทําได้ง่าย รวดเร็ว ราคาไม่แพง ให้ผลการวิเคราะห์ชัดเจน และ
สามารถใช้ทดแทนวิธีทดสอบทางชีวเคมีแบบดั �งเดิมได้  
คาํสาํคัญ: แคมไพโลแบคเตอร์, มลัติเพลก็ซ์เรียลไทม์พีซีอาร์, การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอ 

 
Abstract 

Campylobacter are the important bacterial causes of human foodborne gastroenteritis and septicemia. 
Currently, the gold standard for confirmation of species identification using biochemical tests, which 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 and species differentiation of the five common pathogenic 
Campylobacter species including C. jejuni, C. coli, C. fetus, C. lari, and C. upsaliensis. The assay was 
developed using a combination of newly designed primers specific to each of the five Campylobacter species 
and 16S rRNA gene as an internal control. PCR products provided the melting point temperatures at an 
approximately 74, 76, 78, 80, 82 and 86 degree Celsius that sufficiently distinguished each of Campylobacter 
species. In addition, the assay was designed to provide a PCR product with difference in size by agarose gel 
electrophoresis. A total of 200 biochemically identified Campylobacter isolates were used for evaluation, the 
assay showed a 100% sensitivity and specificity when comparing to the biochemical tests. This newly 
developed multiplex real-time PCR melting curve assay is a simple, rapid, cost-effective and practical tool for 
identification of Campylobacter commonly associated with gastroenteritis and/or septicemia in humans, and 
offers an effective alternative to conventional biochemical-based assays. 
Keywords: Campylobacter, multiplex real-time PCR, melting curve analysis 
Corresponding author: chutima.j@dmsc.mail.go.th 
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Abstract 

Campylobacter are the important bacterial causes of human foodborne gastroenteritis and septicemia. 
Currently, the gold standard for confirmation of species identification using biochemical tests, which 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 and species differentiation of the five common pathogenic 
Campylobacter species including C. jejuni, C. coli, C. fetus, C. lari, and C. upsaliensis. The assay was 
developed using a combination of newly designed primers specific to each of the five Campylobacter species 
and 16S rRNA gene as an internal control. PCR products provided the melting point temperatures at an 
approximately 74, 76, 78, 80, 82 and 86 degree Celsius that sufficiently distinguished each of Campylobacter 
species. In addition, the assay was designed to provide a PCR product with difference in size by agarose gel 
electrophoresis. A total of 200 biochemically identified Campylobacter isolates were used for evaluation, the 
assay showed a 100% sensitivity and specificity when comparing to the biochemical tests. This newly 
developed multiplex real-time PCR melting curve assay is a simple, rapid, cost-effective and practical tool for 
identification of Campylobacter commonly associated with gastroenteritis and/or septicemia in humans, and 
offers an effective alternative to conventional biochemical-based assays. 
Keywords: Campylobacter, multiplex real-time PCR, melting curve analysis 
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การศกึษาการสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อ Candida parapsilosis ที�แยกได้จากทางคลนิิกและสิ�งแวดล้อม 
Biofilm formation of Candida parapsilosis in clinical and environmental isolates 
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บทคัดย่อ 
Candida parapsilosis เป็นยีสต์ชนิดหนึ�งที�มกัอาศยัในร่างกายมนษุย์ ซึ�ง C. parapsilosis เป็นสายพนัธุ์ 

Candida ที�พบได้มากที�สดุเป็นอนัดบัสองโดยปกติแล้วเชื �อแคนดิดาจะก่อโรคก็ต่อเมื�อมีสภาวะภมิูคุ้มกนัของร่างกายตํ�า 
C. Parapsilosis มีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์ม ซึ�งมีสารโพลีเมอร์ต่างๆ มาห่อหุ้มเซลล์ไว้ ทําหน้าที�เป็นชั �นปกป้อง
เซลล์ที�อยูภ่ายในตอ่สิ�งแวดล้อมภายนอก สง่ผลให้เซลล์มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สารเคมี ยาต้านจลุชีพ รวมทั �งมี
กลไกการป้องกันตนเองมากขึ �นด้วย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษาความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อ     
C. parapsilosis ที�แยกได้จากทางคลินิกและสิ�งแวดล้อม เพื�อศึกษาความรุนแรงในการก่อโรค ซึ�งในการศึกษานี �พบว่า   
การสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อ C. parapsilosis ที�แยกได้จากทางคลินิกแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที�ไม่มีการสร้างไบโอ
ฟิล์ม 42 ไอโซเลท (75%), สร้างไบโอฟิล์มน้อย 6 ไอโซเลท (10.71%) และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มมาก 8 ไอโซเลท 
(14.29%) ส่วนเชื �อที�แยกได้จากสิ�งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มน้อย 3 ไอโซเลท (37.5%) 
และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มมาก 5 ไอโซเลท (62.5%) ซึ�งพบว่ากลุ่มที�มีการสร้างไบโอฟิล์มสงูสร้างเส้นใยเทียมมากกว่า
กลุ่มที�ไม่มีการสร้างไบโอฟิล์ม และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มน้อยเมื�อสงัเกตด้วยกล้องจลุทรรศน์หวักลบั 
คาํสาํคัญ:C. parapsilosis, ไบโอฟิล์ม, ปัจจยัความรุนแรง, เชื �อโรคฉวยโอกาส,โรคติดเชื �อแคนดิดา 

 
Abstract 

Candida parapsilosisis the most common cause of fungal infections in humans.The infection mainly 
occurs in patients with immunosuppressive individuals. In addition, an ability to form biofilm of C. parapsilosis 
contributes the critical infection. Architectural structure of biofilm having extracellular matrix as a protecting 
layer can prevent internal cells from antimicrobial agents as well as host immunity. This research aims to 
study biofilm formation of C. parapsilosis in the clinical and the environmental isolates of C. parapsilosis. The 
results found that biofilm of the clinically isolated C. parapsilosis were divided into 3 groups; no biofilm (n=42, 
75%), low biofilm (n=6, 10.71%) and high biofilm (n=8, 14.29%). The isolates from environment mostly show 
higher biofilm formation; low biofilm (n=3, 37.5%) and high biofilm (n=5, 62.5%). In addition qualitative 
determination by observation under inverted microscope showed that pseudohyphae were the main 
component in high biofilm. 
Keywords: C. parapsilosis, biofilm formation, virulence factor, opportunistic, candidiasis 
Corresponding author:alex.lektao34@gmail.com 
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C. Parapsilosis มีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์ม ซึ�งมีสารโพลีเมอร์ต่างๆ มาห่อหุ้มเซลล์ไว้ ทําหน้าที�เป็นชั �นปกป้อง
เซลล์ที�อยูภ่ายในตอ่สิ�งแวดล้อมภายนอก สง่ผลให้เซลล์มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สารเคมี ยาต้านจลุชีพ รวมทั �งมี
กลไกการป้องกันตนเองมากขึ �นด้วย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษาความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อ     
C. parapsilosis ที�แยกได้จากทางคลินิกและสิ�งแวดล้อม เพื�อศึกษาความรุนแรงในการก่อโรค ซึ�งในการศึกษานี �พบว่า   
การสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อ C. parapsilosis ที�แยกได้จากทางคลินิกแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที�ไม่มีการสร้างไบโอ
ฟิล์ม 42 ไอโซเลท (75%), สร้างไบโอฟิล์มน้อย 6 ไอโซเลท (10.71%) และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มมาก 8 ไอโซเลท 
(14.29%) ส่วนเชื �อที�แยกได้จากสิ�งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มน้อย 3 ไอโซเลท (37.5%) 
และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มมาก 5 ไอโซเลท (62.5%) ซึ�งพบว่ากลุ่มที�มีการสร้างไบโอฟิล์มสงูสร้างเส้นใยเทียมมากกว่า
กลุ่มที�ไม่มีการสร้างไบโอฟิล์ม และกลุ่มที�สร้างไบโอฟิล์มน้อยเมื�อสงัเกตด้วยกล้องจลุทรรศน์หวักลบั 
คาํสาํคัญ:C. parapsilosis, ไบโอฟิล์ม, ปัจจยัความรุนแรง, เชื �อโรคฉวยโอกาส,โรคติดเชื �อแคนดิดา 

 
Abstract 

Candida parapsilosisis the most common cause of fungal infections in humans.The infection mainly 
occurs in patients with immunosuppressive individuals. In addition, an ability to form biofilm of C. parapsilosis 
contributes the critical infection. Architectural structure of biofilm having extracellular matrix as a protecting 
layer can prevent internal cells from antimicrobial agents as well as host immunity. This research aims to 
study biofilm formation of C. parapsilosis in the clinical and the environmental isolates of C. parapsilosis. The 
results found that biofilm of the clinically isolated C. parapsilosis were divided into 3 groups; no biofilm (n=42, 
75%), low biofilm (n=6, 10.71%) and high biofilm (n=8, 14.29%). The isolates from environment mostly show 
higher biofilm formation; low biofilm (n=3, 37.5%) and high biofilm (n=5, 62.5%). In addition qualitative 
determination by observation under inverted microscope showed that pseudohyphae were the main 
component in high biofilm. 
Keywords: C. parapsilosis, biofilm formation, virulence factor, opportunistic, candidiasis 
Corresponding author:alex.lektao34@gmail.com 
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การประยุกต์ใช้เทคนิค Multiplex PCR ในการจาํแนกเชื �อ Bacillus thuringiensis จาก Bacillus cereus group 
Implementation of multiplex PCR assay for differentiation of Bacillus thuringiensis from Bacilus cereus group 
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บทคัดย่อ 
เชื �อ Bacillus thuringiensisและ Bacillus spp. 7 ชนิด ได้แก่ B. cereus B. cytotoxicus B. anthracis B. 

pseudomycoides B. weithenstephanensis B. toyonensis และ B. mycoidesare จดัอยู่ใน Bacillus cereus group 
เนื�องจากความใกล้เคียงกนัของจีโนทยัป์และฟีโนทยัป์ เชื �อ B. thuringiensis และ B.cereus มกัพบเป็นสาเหตโุรคอาหาร
เป็นพิษ โดยปนเปื�อนอยู่ในอาหาร วัตถุดิบตั �งแต่การเพาะปลูกและระหว่างการจัดจําหน่าย การตรวจจําแนกเชื �อ 
B.thuringensis จาก B. cereus group อื�นๆสามารถทําได้ด้วยการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน ซึ�งต้องใช้เวลาหลายวนั
และบคุลากรต้องมีความเชี�ยวชาญเฉพาะ การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อประยกุต์ใช้เทคนิค Multiplex PCR ตรวจสอบยีน
เป้าหมาย cry I A nhe A และ groEL สําหรับการจําแนกเชื �อ B. thuringiensis จาก B. cereus group ที�แยกได้จาก
ตวัอย่างผู้ ป่วย อาหาร นํ �า และผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ จํานวน 50 ตวัอย่าง และตวัอย่าง spiked milk จํานวน 15 ตวัอย่าง 
เทคนิค multiplex PCR สามารถจําแนกเชื �อ B. thuringiensis ได้ที�ความเข้มข้นตํ�าสดุ 102CFU/ml และมีความถกูต้อง
เทียบกบัการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 97 เทคนิค multiplex PCR นี �สามารถประยกุต์ใช้ในงานตรวจ
จําแนกเชื �อ B. thuringiensis สําหรับงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ 
คาํสาํคัญ: B. thuringiensis โรคอาหารเป็นพิษ  B. cereus group ผลกึโปรตีน Multiplex PCR 

 
Abstract 

Bacillus thuringiensis and other seven Bacillus species include B. cereus, B. cytotoxicus, B. 
anthracis, B. pseudomycoides, B. weithenstephanensis, B. toyonensis and B. mycoides are classified as B. 
cereus group, due to the high similarity in genotype and phenotype. B. thuringiensis and B. cereus are well 
known as a cause of food poisoning since they are observed in food and raw materials from cultivation and 
distribution. The presence of an insecticidal crystal protein was used as a distinguished characteristic to 
differentiate B. thuringiensis from B. cereus group, however, the identification method is time consuming and 
personnel expertise are required. This study aimed to implement the multiplex PCR targeting cry I A, nhe A 
and groEL genes for differentiating B. thuringiensis from B. cereus group isolated from clinical specimens, 
food, water and microbial product (n=50) and spiked milk samples (n=15). A concentration of 102 CFU/ml of 
B. thuringiensis in spiked milk samples could be detected. For testing the pure cultures of B. thuringiensis, 
the accuracy of multiplex PCR assay compared with crystal production test were 97%. This multiplex PCR 
was applicable to the identification of B. thuringiensis for investigation of food poisoning disease. 
Keywords: B. thuringiensis, food poisoning disease, B. cereus group, crystal protein, multiplex PCR 
Corresponding author: nonglak.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 
เชื �อ Bacillus thuringiensisและ Bacillus spp. 7 ชนิด ได้แก่ B. cereus B. cytotoxicus B. anthracis B. 

pseudomycoides B. weithenstephanensis B. toyonensis และ B. mycoidesare จดัอยู่ใน Bacillus cereus group 
เนื�องจากความใกล้เคียงกนัของจีโนทยัป์และฟีโนทยัป์ เชื �อ B. thuringiensis และ B.cereus มกัพบเป็นสาเหตโุรคอาหาร
เป็นพิษ โดยปนเปื�อนอยู่ในอาหาร วัตถุดิบตั �งแต่การเพาะปลูกและระหว่างการจัดจําหน่าย การตรวจจําแนกเชื �อ 
B.thuringensis จาก B. cereus group อื�นๆสามารถทําได้ด้วยการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน ซึ�งต้องใช้เวลาหลายวนั
และบคุลากรต้องมีความเชี�ยวชาญเฉพาะ การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อประยกุต์ใช้เทคนิค Multiplex PCR ตรวจสอบยีน
เป้าหมาย cry I A nhe A และ groEL สําหรับการจําแนกเชื �อ B. thuringiensis จาก B. cereus group ที�แยกได้จาก
ตวัอย่างผู้ ป่วย อาหาร นํ �า และผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ จํานวน 50 ตวัอย่าง และตวัอย่าง spiked milk จํานวน 15 ตวัอย่าง 
เทคนิค multiplex PCR สามารถจําแนกเชื �อ B. thuringiensis ได้ที�ความเข้มข้นตํ�าสดุ 102CFU/ml และมีความถกูต้อง
เทียบกบัการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 97 เทคนิค multiplex PCR นี �สามารถประยกุต์ใช้ในงานตรวจ
จําแนกเชื �อ B. thuringiensis สําหรับงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ 
คาํสาํคัญ: B. thuringiensis โรคอาหารเป็นพิษ  B. cereus group ผลกึโปรตีน Multiplex PCR 

 
Abstract 

Bacillus thuringiensis and other seven Bacillus species include B. cereus, B. cytotoxicus, B. 
anthracis, B. pseudomycoides, B. weithenstephanensis, B. toyonensis and B. mycoides are classified as B. 
cereus group, due to the high similarity in genotype and phenotype. B. thuringiensis and B. cereus are well 
known as a cause of food poisoning since they are observed in food and raw materials from cultivation and 
distribution. The presence of an insecticidal crystal protein was used as a distinguished characteristic to 
differentiate B. thuringiensis from B. cereus group, however, the identification method is time consuming and 
personnel expertise are required. This study aimed to implement the multiplex PCR targeting cry I A, nhe A 
and groEL genes for differentiating B. thuringiensis from B. cereus group isolated from clinical specimens, 
food, water and microbial product (n=50) and spiked milk samples (n=15). A concentration of 102 CFU/ml of 
B. thuringiensis in spiked milk samples could be detected. For testing the pure cultures of B. thuringiensis, 
the accuracy of multiplex PCR assay compared with crystal production test were 97%. This multiplex PCR 
was applicable to the identification of B. thuringiensis for investigation of food poisoning disease. 
Keywords: B. thuringiensis, food poisoning disease, B. cereus group, crystal protein, multiplex PCR 
Corresponding author: nonglak.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 
เชื �อ Bacillus thuringiensisและ Bacillus spp. 7 ชนิด ได้แก่ B. cereus B. cytotoxicus B. anthracis B. 

pseudomycoides B. weithenstephanensis B. toyonensis และ B. mycoidesare จดัอยู่ใน Bacillus cereus group 
เนื�องจากความใกล้เคียงกนัของจีโนทยัป์และฟีโนทยัป์ เชื �อ B. thuringiensis และ B.cereus มกัพบเป็นสาเหตโุรคอาหาร
เป็นพิษ โดยปนเปื�อนอยู่ในอาหาร วัตถุดิบตั �งแต่การเพาะปลูกและระหว่างการจัดจําหน่าย การตรวจจําแนกเชื �อ 
B.thuringensis จาก B. cereus group อื�นๆสามารถทําได้ด้วยการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน ซึ�งต้องใช้เวลาหลายวนั
และบคุลากรต้องมีความเชี�ยวชาญเฉพาะ การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อประยกุต์ใช้เทคนิค Multiplex PCR ตรวจสอบยีน
เป้าหมาย cry I A nhe A และ groEL สําหรับการจําแนกเชื �อ B. thuringiensis จาก B. cereus group ที�แยกได้จาก
ตวัอย่างผู้ ป่วย อาหาร นํ �า และผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ จํานวน 50 ตวัอย่าง และตวัอย่าง spiked milk จํานวน 15 ตวัอย่าง 
เทคนิค multiplex PCR สามารถจําแนกเชื �อ B. thuringiensis ได้ที�ความเข้มข้นตํ�าสดุ 102CFU/ml และมีความถกูต้อง
เทียบกบัการทดสอบการสร้างผลกึโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 97 เทคนิค multiplex PCR นี �สามารถประยกุต์ใช้ในงานตรวจ
จําแนกเชื �อ B. thuringiensis สําหรับงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ 
คาํสาํคัญ: B. thuringiensis โรคอาหารเป็นพิษ  B. cereus group ผลกึโปรตีน Multiplex PCR 

 
Abstract 

Bacillus thuringiensis and other seven Bacillus species include B. cereus, B. cytotoxicus, B. 
anthracis, B. pseudomycoides, B. weithenstephanensis, B. toyonensis and B. mycoides are classified as B. 
cereus group, due to the high similarity in genotype and phenotype. B. thuringiensis and B. cereus are well 
known as a cause of food poisoning since they are observed in food and raw materials from cultivation and 
distribution. The presence of an insecticidal crystal protein was used as a distinguished characteristic to 
differentiate B. thuringiensis from B. cereus group, however, the identification method is time consuming and 
personnel expertise are required. This study aimed to implement the multiplex PCR targeting cry I A, nhe A 
and groEL genes for differentiating B. thuringiensis from B. cereus group isolated from clinical specimens, 
food, water and microbial product (n=50) and spiked milk samples (n=15). A concentration of 102 CFU/ml of 
B. thuringiensis in spiked milk samples could be detected. For testing the pure cultures of B. thuringiensis, 
the accuracy of multiplex PCR assay compared with crystal production test were 97%. This multiplex PCR 
was applicable to the identification of B. thuringiensis for investigation of food poisoning disease. 
Keywords: B. thuringiensis, food poisoning disease, B. cereus group, crystal protein, multiplex PCR 
Corresponding author: nonglak.s@dmsc.mail.go.th 
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ความสัมพันธ์ของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดากับระดับไทรอยด์สตมูิเลติ �งฮอร์โมนของทารกแรกเกดิ 
Correlation between maternal urine iodine and newborn thyroid stimulating hormone concentrations 
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1สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์,2สํานกัโภชนาการ กรมอนามยั 
1Medical Life Sciences Institute, 2Bureau of Nutrition, Department of Health 

 
บทคัดย่อ 

ไอโอดีนเป็นสาร สําคญัในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ�งเป็นฮอร์โมนที�จําเป็นตอ่การเจริญเติบโตและพฒันาการของ
ร่างกายและสมอง การขาดไทรอยด์ฮอร์โมนส่งผลต่อการพฒันาสมองและสติปัญญาของทารก เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ของ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดากบัระดบัไทรอยด์สติมเูลติ �งฮอร์โมน (TSH) ของลกูเมื�อแรกเกิด จํานวน 2,471 คู่แม่-ลกู 
โดยตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดาที�ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนระหว่างตั �งครรภ์ที�อายคุรรภ์ 36 – 38 สปัดาห์ 
และตรวจหาระดบั TSH ของลกูจากซีรั�มในตวัอย่างกระดาษซบัเลือดของทารกแรกเกิดที�เก็บเลือดทารกอายมุากกว่า 48 
ชั�วโมง พบว่าค่ามธัยฐานปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของแม่ เท่ากบั 156.8 ไมโครกรัมต่อลิตร และจํานวนทารกที�ระดบัTSH 
>11.2 มิลลยินิูตตอ่ลติร ร้อยละ 10.36 (256 ราย) (คา่มาตรฐานตาม WHOคือ150-250 ไมโครกรัมตอ่ลติรและน้อยกวา่ร้อยละ 
3 ที�อาย ุ72 ชั�วโมงตามลําดบั ถือว่าไม่ขาดสารไอโอดีน)การทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถิติโดยใช้ Spearman correlation 
พบวา่ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะแมไ่มมี่ความสมัพนัธ์กบัระดบั TSH ของลกูที�ระดบันยัสําคญั 0.05   การใช้ระดบั TSH ทารก
แรกเกิดในการประเมินภาวะโภชนาการไอโอดีนของประชากร ควรมีการทบทวนให้เหมาะสม เนื�องจากอายทุารกแรกเกิดที�เก็บ
เลือดสว่นใหญ่ไมถ่งึ 72 ชั�วโมง อาจมีผลตอ่คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ระดบั TSH ของลกู กบั ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของแม ่
คาํสาํคัญ:ไอโอดีน, ไทรอยด์สติมเูลติ �งฮอร์โมน 

 
Abstract 

Iodine is an essential nutrient for the synthesis of thyroid hormones which are important for growth and 
development of body and brain.  An insufficient of thyroid hormones can result in brain development and 
intellectual impairment of newborn. To study the correlation between maternal urine iodine and newborn thyroid 
stimulating hormone concentrations, samples from 2,471 mother-infant pairs were examined and evaluated the 
status of iodine in these population. Urine samples were collected from pregnant women, who received iodine 
supplementation during pregnacy, at gestation age of 36-38 weeks, before delivery. Newborn dried blood spot 
samples were collected at age > 48 hours for TSH neonatal screening. The median of maternal urinary iodine 
concentration (MUIC) was 156.8 μg/L. The prevalence of neonatal TSH values > 11.2 mU/L (in serum) was 10.36 % 
(WHO has defined a median UIC of pregnant women 150-250 μg/L as sufficient and <3% frequency of TSH values 
at 72 hour-aged of newborn >11.2 mU/L(in serum) as iodine sufficiency in population.)There was no significant 
correlation between neonatal TSH and maternal UIC tested by spearman correlation at p<0.05.  The use of 
newborn TSH to evaluate iodine status of a population should be reassessd. Most of neonatal screening specimens 
were collected before 72 hour-aged, which may have affected a correlation betewwn newborn TSH and maternal UIC.  
Keywords: Iodine, Thyroid stimulating hormone 
Corresponding author: piamnukul.k@dmsc.mail.go.th 

P1-14 ความสัมพันธ์ของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดากับระดับไทรอยด์สตมูิเลติ �งฮอร์โมนของทารกแรกเกดิ 
Correlation between maternal urine iodine and newborn thyroid stimulating hormone concentrations 
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บทคัดย่อ 

ไอโอดีนเป็นสาร สําคญัในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ�งเป็นฮอร์โมนที�จําเป็นตอ่การเจริญเติบโตและพฒันาการของ
ร่างกายและสมอง การขาดไทรอยด์ฮอร์โมนส่งผลต่อการพฒันาสมองและสติปัญญาของทารก เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ของ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดากบัระดบัไทรอยด์สติมเูลติ �งฮอร์โมน (TSH) ของลกูเมื�อแรกเกิด จํานวน 2,471 คู่แม่-ลกู 
โดยตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของมารดาที�ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนระหว่างตั �งครรภ์ที�อายคุรรภ์ 36 – 38 สปัดาห์ 
และตรวจหาระดบั TSH ของลกูจากซีรั�มในตวัอย่างกระดาษซบัเลือดของทารกแรกเกิดที�เก็บเลือดทารกอายมุากกว่า 48 
ชั�วโมง พบว่าค่ามธัยฐานปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของแม่ เท่ากบั 156.8 ไมโครกรัมต่อลิตร และจํานวนทารกที�ระดบัTSH 
>11.2 มิลลยินิูตตอ่ลติร ร้อยละ 10.36 (256 ราย) (คา่มาตรฐานตาม WHOคือ150-250 ไมโครกรัมตอ่ลติรและน้อยกวา่ร้อยละ 
3 ที�อาย ุ72 ชั�วโมงตามลําดบั ถือว่าไม่ขาดสารไอโอดีน)การทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถิติโดยใช้ Spearman correlation 
พบวา่ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะแมไ่มมี่ความสมัพนัธ์กบัระดบั TSH ของลกูที�ระดบันยัสําคญั 0.05   การใช้ระดบั TSH ทารก
แรกเกิดในการประเมินภาวะโภชนาการไอโอดีนของประชากร ควรมีการทบทวนให้เหมาะสม เนื�องจากอายทุารกแรกเกิดที�เก็บ
เลือดสว่นใหญ่ไมถ่งึ 72 ชั�วโมง อาจมีผลตอ่คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ระดบั TSH ของลกู กบั ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของแม ่
คาํสาํคัญ:ไอโอดีน, ไทรอยด์สติมเูลติ �งฮอร์โมน 

 
Abstract 

Iodine is an essential nutrient for the synthesis of thyroid hormones which are important for growth and 
development of body and brain.  An insufficient of thyroid hormones can result in brain development and 
intellectual impairment of newborn. To study the correlation between maternal urine iodine and newborn thyroid 
stimulating hormone concentrations, samples from 2,471 mother-infant pairs were examined and evaluated the 
status of iodine in these population. Urine samples were collected from pregnant women, who received iodine 
supplementation during pregnacy, at gestation age of 36-38 weeks, before delivery. Newborn dried blood spot 
samples were collected at age > 48 hours for TSH neonatal screening. The median of maternal urinary iodine 
concentration (MUIC) was 156.8 μg/L. The prevalence of neonatal TSH values > 11.2 mU/L (in serum) was 10.36 % 
(WHO has defined a median UIC of pregnant women 150-250 μg/L as sufficient and <3% frequency of TSH values 
at 72 hour-aged of newborn >11.2 mU/L(in serum) as iodine sufficiency in population.)There was no significant 
correlation between neonatal TSH and maternal UIC tested by spearman correlation at p<0.05.  The use of 
newborn TSH to evaluate iodine status of a population should be reassessd. Most of neonatal screening specimens 
were collected before 72 hour-aged, which may have affected a correlation betewwn newborn TSH and maternal UIC.  
Keywords: Iodine, Thyroid stimulating hormone 
Corresponding author: piamnukul.k@dmsc.mail.go.th 
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P1-15 เซลลภ์มิูคุ้มกันบ ำบัดชนิด Natural Dendritic Vaccine ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
Natural Dendritic Vaccine for cancer immunotherapy 
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บทคดัยอ่ 
Natural Dendritic Vaccine ส  าหรับรักษาโรคมะเร็ง เ ป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันให้มี

ความจ าเพาะกบัเซลลม์ะเรง็ของผูป่้วย การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาวิธีการเตรยีมเพาะเลีย้งและตรวจสอบคณุภาพ
เซลลภ์มูิคุม้กนับ าบดัชนิด nDC โดยน าตวัอย่าง PBMC มาคดัแยกโดยหลกัการ Magnetic Separation ดว้ย CD1c และ
CD304 Microbead เพื่อคดัแยก Plasmacytoid (pDC) และ Myeloid (mDC) ก่อนน าไปเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเซลล์
เติม cytokines ชนิด IL-3 GM-CSF และ Pulse ดว้ย Peptivator MUC1 นาน 12 ชม.ได ้Immature DC แลว้กระตุน้ดว้ย
Activator นาน 6 ชม. เป็น Mature DC จากนัน้ติดตามคณุสมบตัิแอนติเจนบนผิวเซลล ์nDC ประกอบดว้ย pDC (CD45+ 
Lin- HLDR+ CD123+ CD303+) และ mDC (CD45+ Lin-  HLDR+ CD303- CD11c+) พบว่าความบริสทุธ์ิของ nDC เพิ่มขึน้
จาก 1.76±0.47% ในขัน้ตอน Pre-enrich เป็น 67.59±15.21% หลงัการ Enrich เมื่อกระตุน้ดว้ย Activator พบ pDC และ
mDC มีการแสดงออกแอนติเจนบนผิวเซลล ์CD40+ เพิ่มขึน้จาก 1.76±1.34% และ 1.96±2.11% ใน Immature DC เป็น
54.6±14.99% และ 89.11±2.84% ใน Mature DC ส่วน CD86+ เพิ่มขึน้จาก 1.65±2.14% และ 11.24±15.63% ใน
Immature DC เป็น 16.8±3.06% และ 91.25±6.71% ใน Mature DC ตามล าดับ อัตราการรอดชีวิต 91.1±3.53%
ปราศจาก Endotoxin แบคทีเรีย เชือ้รา ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถพฒันาตน้แบบวิธีการเตรียมเพาะเลีย้งและตรวจสอบ
คณุภาพเซลลภ์มูิคุม้กนับ าบดัชนิด nDC พรอ้มตอ่ยอดสูก่ารรกัษาแนวใหมเ่พื่อพฒันาคณุภาพชีวิตผูป่้วยใหด้ียิ่งขึน้ 
ค ำส ำคัญ:Natural Dendritic Cell,Plasmacytoid Dendritic Cell,Myeloid Dendritic Cell,โรคมะเรง็ 

 
Abstract 

Natural Dendritic Vaccine(nDC) for cancer immunotherapy is increasing the efficacy of the immune 
system for a precision treatment of cancer. This study aimed to develop the preparation culture and quality 
control of nDC. Developing the culture method for DC was started with PBMC isolated cell by magnetic 
separation with CD1c and CD 304 microbeads, to separate plasmacytoid DC (pDC) and myeloid DC (mDC) 
prior to the culture in cytokines  IL-3, GM-CSF medium and pulse peptivator MUC1 for 12 hours. The immature 
DC were activated to mature DC for 6 hours. The nDC cell surface antigen characterized by pDC (CD45+, Lin-, 
HLDR+, CD123+, CD303+) and mDC (CD45+, Lin-, HLDR+, CD303-, CD11c+). The result showed that the purity 
of nDC was increased from 1.769±0.47% in pre-enrichment to 67.59±15.21% afterward. When stimulated with 
activator, pDC and mDC surfaces CD40+ was increased from 1.76±1.34% and 1.96±2.11%  in immature DC to 
54.6±14.99% and 89.11±2.84% in mature DC. The CD86+ was increased from 1.65±2.14% and 11.24±15.63% 
in immature DC to 16.8±3.06% and 91.25±6.71%  in mature DC, respectively. The viability was 91.1±3.53% and 
no endotoxin or pathogens were found. The outcome displayed the initial success in development of the 
prototype for preparations, culture and quality control of nDC immunotherapy for the new age of cancer 
treatment which increase the patients’ quality of lives. 
Keywords: Natural Dendritic Cell,Plasmacytoid Dendritic cell,Myeloid Dendritic Cell,Cancer 
Corresponding author:Patcharaporn.b@dmsc.mail.go.th 
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นิกเกลิต้านการแบ่งเซลล์ของแอสโทรไซท์ โดยขัดขวางการเปลี�ยนผ่านจาก G2 ไป M phase 
ผ่านการควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในวัฏจักรเซลล์ 

Nickel exerts anti-proliferative effects in astrocytes by interfering G2/M phase 
via alteration of cell cycle proteins 
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บทคัดย่อ 

การได้รับนิกเกิลในปริมาณมากทําให้เซลล์ประสาทเกิดความเสียหาย ซึ�งส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และจดจํา แตย่งัไมมี่รายงานถงึผลของนิกเกิลตอ่เซลล์เกลีย เช่น เซลล์แอสโทรไซท์ การแบ่งตวัของเซลล์แอสโทรไซท์
มีบทบาทในการปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ งานวิจยันี �ทําการศึกษาผลในการต้านการแบ่งเซลล์แอสโทรไซท์ของ
นิกเกิล โดยทําการบม่เซลล์ U-87 MG human astrocytoma ด้วย NiCl2 ความเข้มข้น 50, 100 และ 500 μM เป็นเวลา 48 
ชั�วโมง พบว่านิกเกิลมีผลเพิ�มความเข้มของ CFSE fluorescence  ซึ�งบ่งชี �ว่านิกเกิลสามารถยบัยั �งการแบ่งเซลล์ของแอ
สโทรไซท์ได้ ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื�อง flow cytometer พบการเพิ�มขึ �นของเซลล์ในระยะ G2/M และการลดลงของ
เซลล์ในระยะ G0/G1 หลงัจากบ่มด้วยนิกเกิล โดยมีการเพิ�มขึ �นของเซลล์ที�อยู่ระยะ G2 มากกว่าระยะ M  การศกึษาการ
แสดงออกของโปรตีนที�เกี�ยวข้องกบัวฏัจกัรเซลล์ในระยะ G2 และ M พบการเพิ�มขึ �นของ cyclin B1 และ p27 แต่ไม่เกิดการ
เปลี�ยนแปลงของ cyclin A2  ผลงานวิจยันี �แสดงให้เห็นว่านิกเกิลต้านการแบ่งเซลล์ของแอสโทรไซท์ โดยการขดัขวางการ
เปลี�ยนผ่านจากระยะ G2 ไปยงัระยะ M ผ่านการเพิ�มการแสดงออกของ cyclin B1 และ p27 ซึ�งเป็นโปรตีนสําคญัในการ
ควบคมุกระบวนการแบง่เซลล์ในระยะ mitosis 
คาํสาํคัญ:นิกเกิล, แอสโทรไซท์, G2 cell cycle arrest, cyclin B1, p27 

 
Abstract 

Excessive exposure to nickel (Ni) causes neuronal damage, resulting in cognitive impairment. Ni is 
toxic to neurons, while Ni toxicity on glial cells such as astrocytes has not been reported. Astrocytes proliferation 
play a prominent role in the protection of neurons from toxins and oxidants. In the present study, we investigated 
anti-proliferative effects of Ni in human astrocytes using U-87 MG human astrocytoma cell line. Cells were 
exposed to 50, 100, and 500 μM NiCl2 for 48 h. The results showed that Ni increased the mean fluorescence 
intensity of carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CFSE), indicating Ni suppressed astrocyte 
proliferation. Cell cycle analysis revealed the increased proportion of cells in G2/M phase together with the 
decreased proportion of cells at G0/G1 phase after Ni treatment. Results from the bivariate analysis of G2- and 
M-phase subpopulations revealed the reduction of M phase cells and the increase of G2 phase cells after Ni 
exposure. Western blot analysis of cell cycle regulator proteins showed elevated levels of cyclin B1 and p27 
after exposed to Ni, while there was no change in cyclin A2 expression. Our results suggested that nickel 
suppresses astrocyte proliferation by interfering G2 to M phase transition through the upregulation of proteins 
regulating mitosis phase including cyclin B1 and p27. 
Keywords: nickel, astrocyte, G2 cell cycle arrest, cyclin B1, p27 
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P1-16 นิกเกลิต้านการแบ่งเซลล์ของแอสโทรไซท์ โดยขัดขวางการเปลี�ยนผ่านจาก G2 ไป M phase 
ผ่านการควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในวัฏจักรเซลล์ 

Nickel exerts anti-proliferative effects in astrocytes by interfering G2/M phase 
via alteration of cell cycle proteins 
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บทคัดย่อ 

การได้รับนิกเกิลในปริมาณมากทําให้เซลล์ประสาทเกิดความเสียหาย ซึ�งส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และจดจํา แตย่งัไมมี่รายงานถงึผลของนิกเกิลตอ่เซลล์เกลีย เช่น เซลล์แอสโทรไซท์ การแบ่งตวัของเซลล์แอสโทรไซท์
มีบทบาทในการปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ งานวิจยันี �ทําการศึกษาผลในการต้านการแบ่งเซลล์แอสโทรไซท์ของ
นิกเกิล โดยทําการบม่เซลล์ U-87 MG human astrocytoma ด้วย NiCl2 ความเข้มข้น 50, 100 และ 500 μM เป็นเวลา 48 
ชั�วโมง พบว่านิกเกิลมีผลเพิ�มความเข้มของ CFSE fluorescence  ซึ�งบ่งชี �ว่านิกเกิลสามารถยบัยั �งการแบ่งเซลล์ของแอ
สโทรไซท์ได้ ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื�อง flow cytometer พบการเพิ�มขึ �นของเซลล์ในระยะ G2/M และการลดลงของ
เซลล์ในระยะ G0/G1 หลงัจากบ่มด้วยนิกเกิล โดยมีการเพิ�มขึ �นของเซลล์ที�อยู่ระยะ G2 มากกว่าระยะ M  การศกึษาการ
แสดงออกของโปรตีนที�เกี�ยวข้องกบัวฏัจกัรเซลล์ในระยะ G2 และ M พบการเพิ�มขึ �นของ cyclin B1 และ p27 แต่ไม่เกิดการ
เปลี�ยนแปลงของ cyclin A2  ผลงานวิจยันี �แสดงให้เห็นว่านิกเกิลต้านการแบ่งเซลล์ของแอสโทรไซท์ โดยการขดัขวางการ
เปลี�ยนผ่านจากระยะ G2 ไปยงัระยะ M ผ่านการเพิ�มการแสดงออกของ cyclin B1 และ p27 ซึ�งเป็นโปรตีนสําคญัในการ
ควบคมุกระบวนการแบง่เซลล์ในระยะ mitosis 
คาํสาํคัญ:นิกเกิล, แอสโทรไซท์, G2 cell cycle arrest, cyclin B1, p27 

 
Abstract 

Excessive exposure to nickel (Ni) causes neuronal damage, resulting in cognitive impairment. Ni is 
toxic to neurons, while Ni toxicity on glial cells such as astrocytes has not been reported. Astrocytes proliferation 
play a prominent role in the protection of neurons from toxins and oxidants. In the present study, we investigated 
anti-proliferative effects of Ni in human astrocytes using U-87 MG human astrocytoma cell line. Cells were 
exposed to 50, 100, and 500 μM NiCl2 for 48 h. The results showed that Ni increased the mean fluorescence 
intensity of carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CFSE), indicating Ni suppressed astrocyte 
proliferation. Cell cycle analysis revealed the increased proportion of cells in G2/M phase together with the 
decreased proportion of cells at G0/G1 phase after Ni treatment. Results from the bivariate analysis of G2- and 
M-phase subpopulations revealed the reduction of M phase cells and the increase of G2 phase cells after Ni 
exposure. Western blot analysis of cell cycle regulator proteins showed elevated levels of cyclin B1 and p27 
after exposed to Ni, while there was no change in cyclin A2 expression. Our results suggested that nickel 
suppresses astrocyte proliferation by interfering G2 to M phase transition through the upregulation of proteins 
regulating mitosis phase including cyclin B1 and p27. 
Keywords: nickel, astrocyte, G2 cell cycle arrest, cyclin B1, p27 
Corresponding author:Pornpun.viv@mahidol.edu 
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บทคดัย่อ 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) เป็นเทคนิค

จ าแนกเชือ้แบคทีเรียด้วยการวิเคราะห์โปรตีนแมสสเปกตรัม ซึ่งมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ และสามารถได้ผลการวิเคราะห์
ภายใน 1 ชั่วโมง การบ่มเพาะเชือ้บาซิลลสัในสภาวะที่แตกต่างกันท าให้มีการสร้างเอนโดสปอร์ในปริมาณที่แตกต่างกนั ซึ่ง
สง่ผลเช่ือมโยงถึงรูปแบบโปรตีนแมสสเปกตรัม  การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินผลของอาหารเลีย้งเชือ้ที่แตกตา่งกนัต่อ
รูปแบบแมสสเปกตรัม และเพื่อทดสอบวิธีการเตรียมตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการท าให้เชื อ้อ่อนฤทธ์ิและเพ่ิมความสามารถใน
การทดสอบด้วย MALDI-TOF ผลการวิเคราะห์เชือ้บาซิลลสัแอนทราซิส จ านวน 6 สายพนัธ์ุ สามารถจ าแนกได้ชัดเจนโดย
ขนาดของโปรตีนสเปคตรัมอยู่ในขอบเขต 1,000 – 20,000 ดาลตนั การทดสอบเชือ้บาซิลลสัแอนทราซิสที่เลีย้งบน nutrient 
agar แสดงผลแมสสเปคตรัมที่สอดคล้องกบัฐานข้อมลูSARAMIS มากกวา่เชือ้ที่เลีย้งบน blood agar นอกจากนี ้ยงัพบวา่การ
เตรียมตวัอย่างโดยวิธีสกัดด้วยกรดฟอร์มิก70%ช่วยให้ได้ตวัอย่างเชือ้แบคทีเรียที่มีความละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ าแนก สรุปได้ว่า การควบคุมสภาวะการเพาะเชือ้ และวิธีการเตรียมตัวอย่างทดสอบ MALDI มี
ความส าคญัตอ่การจ าแนกเชือ้บาซิลลสัแอนทราซิสด้วย MALDI-TOF MSวิธีนีส้ามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว ความแมน่ย าสงู ช่วย
ให้การจ าแนกเชือ้แบคทีเรียเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
ค าส าคัญ:MALDI-TOF MS บาซิลลสัแอนทราซิส แมสสเปกตรัม 

 
Abstract 

Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has been 
used to identify bacteria based on protein mass spectra. The technique is highly efficient and reliable and results 
are obtained within an hour. Incubating Bacillus spp. under different conditions influences the protein percentages 
due to different extents of endospore-formation that affect mass spectra. In this study, we evaluated the effects on 
the mass spectrum of different culture conditions and an optimized sample preparation method was developed to 
inactivate and enhance the MALDI-TOF performance. The results showed that 6 different strains of Bacillus 
anthracis could be discriminated clearly by their peak profiles in a mass range of 1,000 to 20,000 Da. The two 
common media; nutrient agar and blood agar, it demonstrated that nutrient agar can resulted in clearly mass 
spectra profiles. In addition, we found that the solvent extraction method enhanced the performance of the MALDI 
detection. In summary, control of culture conditions and sample preparations are vital for B. anthracis identification 
by MALDI-TOF MS. This protocol is simple and rapid; has excellent reproducibility; and helps in fast bacterial 
identification. 
Keywords: MALDI-TOF MS, Bacillus anthracis, Mass spectra 
Corresponding author : pilailuk.o@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัย่อ 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) เป็นเทคนิค

จ าแนกเชือ้แบคทีเรียด้วยการวิเคราะห์โปรตีนแมสสเปกตรัม ซึ่งมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ และสามารถได้ผลการวิเคราะห์
ภายใน 1 ชั่วโมง การบ่มเพาะเชือ้บาซิลลสัในสภาวะที่แตกต่างกันท าให้มีการสร้างเอนโดสปอร์ในปริมาณที่แตกต่างกนั ซึ่ง
สง่ผลเช่ือมโยงถึงรูปแบบโปรตีนแมสสเปกตรัม  การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินผลของอาหารเลีย้งเชือ้ที่แตกตา่งกนัต่อ
รูปแบบแมสสเปกตรัม และเพื่อทดสอบวิธีการเตรียมตวัอย่างที่เหมาะสมในการท าให้เชื อ้อ่อนฤทธ์ิและเพ่ิมความสามารถใน
การทดสอบด้วย MALDI-TOF ผลการวิเคราะห์เชือ้บาซิลลสัแอนทราซิส จ านวน 6 สายพนัธ์ุ สามารถจ าแนกได้ชัดเจนโดย
ขนาดของโปรตีนสเปคตรัมอยู่ในขอบเขต 1,000 – 20,000 ดาลตนั การทดสอบเชือ้บาซิลลสัแอนทราซิสที่เลีย้งบน nutrient 
agar แสดงผลแมสสเปคตรัมที่สอดคล้องกบัฐานข้อมลูSARAMIS มากกวา่เชือ้ที่เลีย้งบน blood agar นอกจากนี ้ยงัพบวา่การ
เตรียมตวัอย่างโดยวิธีสกัดด้วยกรดฟอร์มิก70%ช่วยให้ได้ตวัอย่างเชือ้แบคทีเรียที่มีความละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ าแนก สรุปได้ว่า การควบคุมสภาวะการเพาะเชือ้ และวิธีการเตรียมตัวอย่างทดสอบ MALDI มี
ความส าคญัตอ่การจ าแนกเชือ้บาซิลลสัแอนทราซิสด้วย MALDI-TOF MSวิธีนีส้ามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว ความแมน่ย าสงู ช่วย
ให้การจ าแนกเชือ้แบคทีเรียเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
ค าส าคัญ:MALDI-TOF MS บาซิลลสัแอนทราซิส แมสสเปกตรัม 

 
Abstract 

Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has been 
used to identify bacteria based on protein mass spectra. The technique is highly efficient and reliable and results 
are obtained within an hour. Incubating Bacillus spp. under different conditions influences the protein percentages 
due to different extents of endospore-formation that affect mass spectra. In this study, we evaluated the effects on 
the mass spectrum of different culture conditions and an optimized sample preparation method was developed to 
inactivate and enhance the MALDI-TOF performance. The results showed that 6 different strains of Bacillus 
anthracis could be discriminated clearly by their peak profiles in a mass range of 1,000 to 20,000 Da. The two 
common media; nutrient agar and blood agar, it demonstrated that nutrient agar can resulted in clearly mass 
spectra profiles. In addition, we found that the solvent extraction method enhanced the performance of the MALDI 
detection. In summary, control of culture conditions and sample preparations are vital for B. anthracis identification 
by MALDI-TOF MS. This protocol is simple and rapid; has excellent reproducibility; and helps in fast bacterial 
identification. 
Keywords: MALDI-TOF MS, Bacillus anthracis, Mass spectra 
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การศึกษาการกระตุ้น T cells ด้วย TB antigens ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนในกลุ่มผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด 
โดยวิธี In vitro Whole blood stimulation 

Study of T cells stimulation using recombinant TB antigens in TB closed contacts  
by In vitro Whole blood stimulation method 
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บทคดัย่อ 

วณัโรคยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสขุส าคญัของทัว่โลกและประเทศไทย ซึ่งมีมาตรการเร่งรัดค้นหาผู้ติดเชือ้     
วัณโรคและผู้ ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย   การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
Gamma Interferon Releasing Assay (IGRAs) เพื่อสนบัสนุนการค้นหาผู้ติดเชือ้วณัโรคในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สมัผัสโรค
ใกล้ชิด โดยพฒันาแอนติเจนชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนทีจ่ าเพาะต่อ M. tuberculosis : ESAT6, CFP10, TB7.7, CFP21, 
MPT64 และ ESAT6-CFP10 fusion  ท าการก าจดัเอนโดท๊อกซินก่อนการทดสอบกบัตวัอยา่งเลือดจากอาสาสมคัรด้วยวิธี 
In vitro Whole blood stimulation โดยทดสอบในกลุ่มผู้ ป่วย  63 ราย   กลุม่ผู้สมัผสัโรคใกล้ชิด 210 ราย ท่ีโรงพยาบาล
เชียงรายประชานเุคราะห์ จงัหวดัเชียงราย เปรียบเทียบกบั Quantiferon TB gold Plus พบวา่ ESAT6-CFP10 fusion เป็น
แอนติเจนที่มีความไวและความจ าเพาะสงูสดุในการกระตุ้น T cells โดยให้ผลบวกในกลุม่ผู้ ป่วย 95.24% (60/63) กลุม่ผู้
สมัผสัโรคใกล้ชิด 40.00% (84/210)  ในขณะท่ี Quantiferon TB gold Plus พบ 90.48% (57/63) และ 29.52% (62/210) 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าแอนติเจน ESAT6-CFP10 fusion ที่พฒันาขึน้สามารถใช้ในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ 
IGRAs เพื่อค้นหาผู้ติดเชือ้วณัโรคในกลุม่เสีย่งที่เป็นผู้สมัผสัโรคใกล้ชิดตามมาตรการควบคมุวณัโรคได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:วณัโรค, ผู้ติดเชือ้วณัโรค, IGRAs, Whole blood stimulation, ผู้สมัผสัโรคใกล้ชิด 

 
Abstract 

Tuberculosis continue to be public health problem worldwide and Thailand which has strategy to 
identify MTB infection among target risk groups. This study aimed to improve IGRAs as a tool to identify MTB 
infection among closed contact risk group by development of recombinant proteins of M. tuberculosis specific 
antigens: ESAT6, CFP10, TB 7.7, CFP21, MPT64 and ESAT6-CFP10 fusion protein.After removing endotoxin,the 
antigens were evaluated with blood samples from 63 TB patients and 210 closed contacts at Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chaingrai by In vitro Whole blood stimulation method in comparison with Quantiferon 
TB gold Plus.The results revealed ESAT6-CFP10 fusion protein was the most sensitive and specific antigen for 
T cells  stimulation at 95.24% (60/63) and 40.00% (84/210) whereas Quantiferon TB gold Plus was 90.48% 
(57/63) and 29.52% (62/210) in active TB group and closed contact group, respectively. This finding indicated 
that the antigen might be useful for improvement of IGRAs for identifying MTB infection among closed contact 
risk group which support TB control strategy. 
Keywords: Tuberculosis, MTB infection, IGRAs, Whole blood stimulation, closed contact 
Corresponding author:panadda.d@dmsc.mail.go.th 
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Study of T cells stimulation using recombinant TB antigens in TB closed contacts  
by In vitro Whole blood stimulation method 
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บทคดัย่อ 

วณัโรคยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสขุส าคญัของทัว่โลกและประเทศไทย ซึ่งมีมาตรการเร่งรัดค้นหาผู้ติดเชือ้     
วัณโรคและผู้ ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย   การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
Gamma Interferon Releasing Assay (IGRAs) เพื่อสนบัสนุนการค้นหาผู้ติดเชือ้วณัโรคในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สมัผัสโรค
ใกล้ชิด โดยพฒันาแอนติเจนชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนทีจ่ าเพาะต่อ M. tuberculosis : ESAT6, CFP10, TB7.7, CFP21, 
MPT64 และ ESAT6-CFP10 fusion  ท าการก าจดัเอนโดท๊อกซินก่อนการทดสอบกบัตวัอยา่งเลือดจากอาสาสมคัรด้วยวิธี 
In vitro Whole blood stimulation โดยทดสอบในกลุ่มผู้ ป่วย  63 ราย   กลุม่ผู้สมัผสัโรคใกล้ชิด 210 ราย ท่ีโรงพยาบาล
เชียงรายประชานเุคราะห์ จงัหวดัเชียงราย เปรียบเทียบกบั Quantiferon TB gold Plus พบวา่ ESAT6-CFP10 fusion เป็น
แอนติเจนที่มีความไวและความจ าเพาะสงูสดุในการกระตุ้น T cells โดยให้ผลบวกในกลุม่ผู้ ป่วย 95.24% (60/63) กลุม่ผู้
สมัผสัโรคใกล้ชิด 40.00% (84/210)  ในขณะท่ี Quantiferon TB gold Plus พบ 90.48% (57/63) และ 29.52% (62/210) 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าแอนติเจน ESAT6-CFP10 fusion ที่พฒันาขึน้สามารถใช้ในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ 
IGRAs เพื่อค้นหาผู้ติดเชือ้วณัโรคในกลุม่เสีย่งที่เป็นผู้สมัผสัโรคใกล้ชิดตามมาตรการควบคมุวณัโรคได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:วณัโรค, ผู้ติดเชือ้วณัโรค, IGRAs, Whole blood stimulation, ผู้สมัผสัโรคใกล้ชิด 

 
Abstract 

Tuberculosis continue to be public health problem worldwide and Thailand which has strategy to 
identify MTB infection among target risk groups. This study aimed to improve IGRAs as a tool to identify MTB 
infection among closed contact risk group by development of recombinant proteins of M. tuberculosis specific 
antigens: ESAT6, CFP10, TB 7.7, CFP21, MPT64 and ESAT6-CFP10 fusion protein.After removing endotoxin,the 
antigens were evaluated with blood samples from 63 TB patients and 210 closed contacts at Chiangrai 
Prachanukroh Hospital, Chaingrai by In vitro Whole blood stimulation method in comparison with Quantiferon 
TB gold Plus.The results revealed ESAT6-CFP10 fusion protein was the most sensitive and specific antigen for 
T cells  stimulation at 95.24% (60/63) and 40.00% (84/210) whereas Quantiferon TB gold Plus was 90.48% 
(57/63) and 29.52% (62/210) in active TB group and closed contact group, respectively. This finding indicated 
that the antigen might be useful for improvement of IGRAs for identifying MTB infection among closed contact 
risk group which support TB control strategy. 
Keywords: Tuberculosis, MTB infection, IGRAs, Whole blood stimulation, closed contact 
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บทคดัยอ่ 

มะเร็งเตา้นมถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอนัดบัตน้ๆในผูห้ญิงไทย  การศึกษาวิจยัยาใหม่หรอืสารสกดัสมนุไพรท่ีมีฤทธ์ิใน
การตา้นมะเรง็ในเซลลเ์พาะเลีย้งที่มีรูปแบบ 3 มิติชนิดเป็นกอ้นสเฟียรอยทรงกลมจะชว่ยในการประเมนิผลการทดสอบไดด้ีกวา่
การเพาะเลีย้งเซลลม์ะเร็งในรูปแบบ 2 มิติโดยทั่วไป และยงัมีความใกลเ้คียงกบัลกัษณะเนือ้เยื่อในร่างกายมากขึน้  ในครัง้นีไ้ด้
มีการใชน้าโนเซลลโูลส 0.001% ที่ไดจ้ากพืชมาเป็นสว่นประกอบกบัการเพาะเลีย้งเซลลม์ะเรง็เตา้นม MDA-MB-231 เพื่อใหไ้ด้
รูปแบบกอ้นทรงกลมดว้ยเทคนิคการเลีย้งแบบแขวน ผลการศึกษาพบว่านาโนเซลลโูลสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัเรียง
ตวัเซลลม์ะเรง็เตา้นม MDA-MB-231 ใหม้ีจ านวนของกลุม่กอ้นเซลลม์ะเรง็ที่มากขึน้เป็น 1.2 เทา่เมื่อเทียบกบัการไม่ผสมนาโน
เซลลโูลส โดยมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลี่ยเท่ากบั 282 ไมโครเมตรและ 275 ไมโครเมตร ตามล าดบั (จ านวน 3 เพลทๆ ละ 
40 หยด) เซลลม์ะเร็งท่ีจบัตวัเป็นกอ้นทรงกลมนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชศ้ึกษาฤทธ์ิของการยบัยัง้และการแพรก่ระจาย
ของเซลลม์ะเรง็ในหลอดทดลองตอ่ไปก่อนท่ีจะน าไปศกึษาตอ่ในสตัวท์ดลอง 
ค าส าคัญ :มะเรง็เตา้นม, นาโนไฟเบอร,์ เอ็มดีเอเอ็มบี 231, สเฟียรอย 

Abstract 
Breast cancer is the most common cancer in women.  The efficacy study of new anticancer drug or 

herbal extracts in 3D spheroid cancer cultures gives more detail better than 2D cancer cell cultures and provides 
more predictive results for in vivo system. In this study, 0.001% nanofibrillated cellulose fibrils from the plant were 
used as a component in the MDA-MB 231 breast cancer cell culture for spheroid culture by hanging drop 
technique. The results showed that nanofibrillated cellulose fibrils increased the efficient formation of spheroid 
(1.2-folds) when compared to the absence of non- nanofibrillated cellulose fibrils and the average spheroid 
diameter were 282 um and 275 um, respectively (n=3 plates, each with 40 drops). Therefore, cancer spheroid 
culture will be useful for an anticancer and antimigration activity for in vitro prior to laboratory animal testing. 
Keyword:  breast cancer, nanofiber, MDA-MB-231,  spheroid 
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การตา้นมะเรง็ในเซลลเ์พาะเลีย้งที่มีรูปแบบ 3 มิติชนิดเป็นกอ้นสเฟียรอยทรงกลมจะชว่ยในการประเมนิผลการทดสอบไดด้ีกวา่
การเพาะเลีย้งเซลลม์ะเร็งในรูปแบบ 2 มิติโดยทั่วไป และยงัมีความใกลเ้คียงกบัลกัษณะเนือ้เยื่อในร่างกายมากขึน้  ในครัง้นีไ้ด้
มีการใชน้าโนเซลลโูลส 0.001% ที่ไดจ้ากพืชมาเป็นสว่นประกอบกบัการเพาะเลีย้งเซลลม์ะเรง็เตา้นม MDA-MB-231 เพื่อใหไ้ด้
รูปแบบกอ้นทรงกลมดว้ยเทคนิคการเลีย้งแบบแขวน ผลการศึกษาพบว่านาโนเซลลโูลสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัเรียง
ตวัเซลลม์ะเรง็เตา้นม MDA-MB-231 ใหม้ีจ านวนของกลุม่กอ้นเซลลม์ะเรง็ที่มากขึน้เป็น 1.2 เทา่เมื่อเทียบกบัการไม่ผสมนาโน
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40 หยด) เซลลม์ะเร็งท่ีจบัตวัเป็นกอ้นทรงกลมนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชศ้ึกษาฤทธ์ิของการยบัยัง้และการแพรก่ระจาย
ของเซลลม์ะเรง็ในหลอดทดลองตอ่ไปก่อนท่ีจะน าไปศกึษาตอ่ในสตัวท์ดลอง 
ค าส าคัญ :มะเรง็เตา้นม, นาโนไฟเบอร,์ เอ็มดีเอเอ็มบี 231, สเฟียรอย 
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Breast cancer is the most common cancer in women.  The efficacy study of new anticancer drug or 

herbal extracts in 3D spheroid cancer cultures gives more detail better than 2D cancer cell cultures and provides 
more predictive results for in vivo system. In this study, 0.001% nanofibrillated cellulose fibrils from the plant were 
used as a component in the MDA-MB 231 breast cancer cell culture for spheroid culture by hanging drop 
technique. The results showed that nanofibrillated cellulose fibrils increased the efficient formation of spheroid 
(1.2-folds) when compared to the absence of non- nanofibrillated cellulose fibrils and the average spheroid 
diameter were 282 um and 275 um, respectively (n=3 plates, each with 40 drops). Therefore, cancer spheroid 
culture will be useful for an anticancer and antimigration activity for in vitro prior to laboratory animal testing. 
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การศึกษารูปแบบฤทธ์ิต้านเชือ้รากลุ่ม Microsporum canisในสัตวท์ดลองชนิดหนูตะเภา 
The study of antifungal effects for Microsporum canis (M.canis) model in guinea pigs 
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บทคดัยอ่ 
การรกัษาเชือ้ราท่ีผิวหนงัท าไดโ้ดยใชย้าหรอืสมนุไพรหลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิการตา้นเชือ้รา อยา่งไรก็ตามตอ้งมีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือสมนุไพรเหลา่นีเ้บือ้งตน้ในสตัวท์ดลองก่อนจะน ามาใชใ้นมนษุย ์ดงันัน้การทดสอบนีจ้ึง
ศึกษารูปแบบฤทธ์ิการต้านเชือ้ราชนิด Microsporum canis (M.canis) ในสัตว์ทดลองชนิดหนูตะเภา เพ่ือน าไปเป็น
รูปแบบการศึกษาส าหรบัทดสอบยาหรือสมนุไพรท่ีมีฤทธ์ิตา้นเชือ้ราในสตัวท์ดลอง การทดสอบจะเหน่ียวน าการติดเชือ้
ดว้ยเชือ้ราชนิด M.canis จากนัน้เปรยีบเทียบหนตูะเภาทัง้ 3 กลุม่กลุม่ละ 6 ตวั ไดแ้ก่ กลุม่ควบคมุลบ (ไมไ่ดร้บัเชือ้ราและ
ยาตา้นเชือ้รา) กลุม่ควบคมุบวก (ไดร้บัเชือ้ราเป็นเวลา 5 วนั) และกลุม่ทดสอบ (ไดร้บัเชือ้ราเป็นเวลา 5 วนัและยาตา้นเชือ้
รา เป็นเวลา 14 วนั) สงัเกตอาการเป็นเวลา 21 วนั  พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในการกินอาหารและน า้เฉลี่ยต่อสปัดาห ์
และค่าน า้หนักตัวเฉลี่ยต่อวันในหนูตะเภาแต่ละกลุ่ม  กลุ่มทดสอบพบมีอัตราการติดเชือ้น้อยกว่ากลุ่มควบคุมบวก   
(4.26% และ 28.33%) รวมถึงพบวา่มีแนวโนม้การเกิดรอยโรคที่ลดลงบนผิวหนงัหนตูะเภาในกลุ่มทดสอบเมื่อเทียบกบั
กลุม่ควบคมุบวก (2.29±0.95 และ 2.79±1.56) สรุปไดว้่าเชือ้ราชนิด M.canis สามารถเหนี่ยวน าใหเ้กิดการติดเชือ้ราบน
ผิวหนงัหนตูะเภาได ้ดงันัน้การทดสอบนีถื้อวา่สามารถน าไปเป็นรูปแบบการศกึษาส าหรบัทดสอบยาหรอืสมนุไพรตวัใหม่ที่
มีฤทธ์ิตา้นเชือ้ราในสตัวท์ดลองได ้
ค าส าคัญ: การรกัษาเชือ้ราที่ผิวหนงั, Microsporum canis, ยาตา้นเชือ้รา, หนตูะเภา 

 
Abstract 

The treatment of skin fungi can be done by using various drugs or herbs that have antifungal effects. 
However, the effectiveness of these drugs or herbs should be tested in the animals before being used in humans. 
Therefore, this study aimed to establish the antifungal effects for Microsporum canis (M.canis) in guinea pigs for 
testing new drugs or herbs. Guinea pigs were induced the infection with M.canis and assign as the 3 types, each 
group has 6 guinea pigs, for the negative control group (Do not receive fungal and Antifungal drug), the positive 
control group (Receiving only the fungus for 5 days) and the test group (Received fungal for 5 days and Antifungal 
drug for 14 days). These groups were observed for 21 days. The average of food & water intake per week and body 
weight per day did not showed any differences between each group of guinea pigs. The test group showed the 
infection rate (4.26%, 28.33%) and the tendency to develop lesions on the skin of guinea pig (2.29±0.95, 2.79±1.56) 
was less than the positive control group. In conclusion, M.canis can induce skin infections on guinea pigs. Therefore, 
this test can be considered as a study model for testing new drugs or herbs that have antifungal effects in 
experimental animals. 
Keywords: Treatment of skin fungi, Mircosporum canis, antifungal drugs, Guinea pigs 
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การรกัษาเชือ้ราท่ีผิวหนงัท าไดโ้ดยใชย้าหรอืสมนุไพรหลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิการตา้นเชือ้รา อยา่งไรก็ตามตอ้งมีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือสมนุไพรเหลา่นีเ้บือ้งตน้ในสตัวท์ดลองก่อนจะน ามาใชใ้นมนษุย ์ดงันัน้การทดสอบนีจ้ึง
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(4.26% และ 28.33%) รวมถึงพบวา่มีแนวโนม้การเกิดรอยโรคที่ลดลงบนผิวหนงัหนตูะเภาในกลุ่มทดสอบเมื่อเทียบกบั
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Abstract 

The treatment of skin fungi can be done by using various drugs or herbs that have antifungal effects. 
However, the effectiveness of these drugs or herbs should be tested in the animals before being used in humans. 
Therefore, this study aimed to establish the antifungal effects for Microsporum canis (M.canis) in guinea pigs for 
testing new drugs or herbs. Guinea pigs were induced the infection with M.canis and assign as the 3 types, each 
group has 6 guinea pigs, for the negative control group (Do not receive fungal and Antifungal drug), the positive 
control group (Receiving only the fungus for 5 days) and the test group (Received fungal for 5 days and Antifungal 
drug for 14 days). These groups were observed for 21 days. The average of food & water intake per week and body 
weight per day did not showed any differences between each group of guinea pigs. The test group showed the 
infection rate (4.26%, 28.33%) and the tendency to develop lesions on the skin of guinea pig (2.29±0.95, 2.79±1.56) 
was less than the positive control group. In conclusion, M.canis can induce skin infections on guinea pigs. Therefore, 
this test can be considered as a study model for testing new drugs or herbs that have antifungal effects in 
experimental animals. 
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บทคดัย่อ 
การตรวจวินิจฉยัการติดเชือ้ HIV-1 ในเด็กที่คลอดจากแมท่ี่ติดเชือ้ด้วยกระดาษซบัเลือด ท าให้เข้าถึงบริการได้

ง่าย วิธีตรวจแบบไม่มีขัน้ตอนการสกดัสารพนัธุกรรมเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดัเวลา ศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจใหม่ท่ีใช้
กระดาษซบัเลอืดโดยตรง ตรวจด้วยชดุน า้ยา Coyote Bioscience อา่นผลด้วยเคร่ือง Mini8 กบัวิธีเดิมที่มีการสกดัตวัอยา่ง
ก่อนแล้วตรวจด้วยชดุน า้ยา KAPA fast Probe อ่านผลด้วยเคร่ือง ABI7300 โดยใช้ Primer และ Probe เดียวกนั ประเมิน
ประสทิธิภาพหา limit of detection (LOD) ด้วยสารพนัธุกรรม HIV-1 จากเซลล์เพาะเลีย้ง 8E5 (ATCC CRL-8993) รวมทัง้
หาความไวและความจ าเพาะของการทดสอบด้วยตวัอย่างกระดาษซบัเลือดที่เหลือจากงานบริการที่ส่งตรวจวินิจฉัย ณ 
สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2561 รวม 287 ตวัอยา่ง (ติดเชือ้ 88 ตวัอยา่ง ไมต่ิดเชือ้ 199 
ตัวอย่าง) LOD ของวิธีใหม่ให้ผลดีกว่าวิธีเดิมที่ใ ช้อยู่ คือ 200 และ 500 copies/mL ของเลือดตามล าดับ พบความ
สอดคล้องของผลตรวจระหวา่งวิธีร้อยละ 93.4 (268/287) ที่ kappa = 0.853 (p-value < 0.001)โดยวิธีใหมม่ีความไวร้อย
ละ100 (88/88) ความจ าเพาะ ร้อยละ 90.5 (180/199) วิธีการนีม้ีสามารถลดขัน้ตอน และเวลาการตรวจวิเคราะห์ได้ดี แต่
มีข้อจ ากดัที่อาจพบผลบวกปลอม (ร้อยละ 9.5: 95%CI=5.8-14.5) และน า้ยาตรวจใช้ได้เฉพาะเคร่ือง Mini8 Real time 
PCR System เทา่นัน้ 
ค าส าคัญ:การตรวจวินิจฉัย HIV-1, Real Time PCR, ไมมี่ขัน้ตอนการสกดัสารพนัธุกรรม 

 
Abstract 

Perinatal HIV-1 diagnosis by real-time PCR using direct dried blood spot (DBS) sample is easily 
accessible for service in remote area. The new assay (Coyote Bioscience reagent on Mini8 Real time PCR 
System) was compared with the currently used assay DNA extraction and amplified by KAPA fast Probe 
reagent, ABI 7300 Real time System. Limit of detection (LOD), sensitivity, and specificity were determined using 
8E5 cell line (ATCC CRL-8993) and leftover DBS specimens from our laboratory during 2016 to 2018. In the 
total of 287 leftover DBS specimens, 88 samples were diagnosed as infected and 199 samples were not. The 
LOD of the new assay is better than the current assay (200 vs. 500 copis/mL of blood respectively). We found 
93.4% (268/287) concordantly (kappa= 0.853, p-value < 0.001), 100% sensitivity (88/88) and 90.5% specificity 
between 2 assays. Although the new assay is easy to use and time saving, but there were some limitations such 
as false positive results (9.5%: 95% CI = 5.8-14.5), and the reagent is exclusive to this Mini8 Real time PCR 
System models. 
Keywords: HIV-1 diagnosis, real-time PCR, without nucleic acid extraction 
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ง่าย วิธีตรวจแบบไม่มีขัน้ตอนการสกดัสารพนัธุกรรมเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดัเวลา ศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจใหม่ท่ีใช้
กระดาษซบัเลอืดโดยตรง ตรวจด้วยชดุน า้ยา Coyote Bioscience อา่นผลด้วยเคร่ือง Mini8 กบัวิธีเดิมที่มีการสกดัตวัอยา่ง
ก่อนแล้วตรวจด้วยชดุน า้ยา KAPA fast Probe อ่านผลด้วยเคร่ือง ABI7300 โดยใช้ Primer และ Probe เดียวกนั ประเมิน
ประสทิธิภาพหา limit of detection (LOD) ด้วยสารพนัธุกรรม HIV-1 จากเซลล์เพาะเลีย้ง 8E5 (ATCC CRL-8993) รวมทัง้
หาความไวและความจ าเพาะของการทดสอบด้วยตวัอย่างกระดาษซบัเลือดที่เหลือจากงานบริการที่ส่งตรวจวินิจฉัย ณ 
สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2561 รวม 287 ตวัอยา่ง (ติดเชือ้ 88 ตวัอยา่ง ไมต่ิดเชือ้ 199 
ตัวอย่าง) LOD ของวิธีใหม่ให้ผลดีกว่าวิธีเดิมที่ใ ช้อยู่ คือ 200 และ 500 copies/mL ของเลือดตามล าดับ พบความ
สอดคล้องของผลตรวจระหวา่งวิธีร้อยละ 93.4 (268/287) ที่ kappa = 0.853 (p-value < 0.001)โดยวิธีใหมม่ีความไวร้อย
ละ100 (88/88) ความจ าเพาะ ร้อยละ 90.5 (180/199) วิธีการนีม้ีสามารถลดขัน้ตอน และเวลาการตรวจวิเคราะห์ได้ดี แต่
มีข้อจ ากดัที่อาจพบผลบวกปลอม (ร้อยละ 9.5: 95%CI=5.8-14.5) และน า้ยาตรวจใช้ได้เฉพาะเคร่ือง Mini8 Real time 
PCR System เทา่นัน้ 
ค าส าคัญ:การตรวจวินิจฉัย HIV-1, Real Time PCR, ไมมี่ขัน้ตอนการสกดัสารพนัธุกรรม 

 
Abstract 

Perinatal HIV-1 diagnosis by real-time PCR using direct dried blood spot (DBS) sample is easily 
accessible for service in remote area. The new assay (Coyote Bioscience reagent on Mini8 Real time PCR 
System) was compared with the currently used assay DNA extraction and amplified by KAPA fast Probe 
reagent, ABI 7300 Real time System. Limit of detection (LOD), sensitivity, and specificity were determined using 
8E5 cell line (ATCC CRL-8993) and leftover DBS specimens from our laboratory during 2016 to 2018. In the 
total of 287 leftover DBS specimens, 88 samples were diagnosed as infected and 199 samples were not. The 
LOD of the new assay is better than the current assay (200 vs. 500 copis/mL of blood respectively). We found 
93.4% (268/287) concordantly (kappa= 0.853, p-value < 0.001), 100% sensitivity (88/88) and 90.5% specificity 
between 2 assays. Although the new assay is easy to use and time saving, but there were some limitations such 
as false positive results (9.5%: 95% CI = 5.8-14.5), and the reagent is exclusive to this Mini8 Real time PCR 
System models. 
Keywords: HIV-1 diagnosis, real-time PCR, without nucleic acid extraction 
Corresponding author:wiroj.p@dmsc.mail.go.th 
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คุณสมบัตคิวามไม่ชอบนํ �าต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Candida parapsilosis 
Hydrophobicity on the biofilm formation of Candida parapsilosis 
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บทคัดย่อ 

Candida parapsilosisจดัเป็นจลุชีพประจําถิ�นของมนษุย์ แต่เชื �อนี �ถกูจดัเป็นเชื �อก่อโรคฉวยโอกาสได้ในผู้ ที�มี
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง โดยเฉพาะในทารกแรกเกิด C. parapsilosisสามารถสร้างไบโอฟิล์มซึ�งสามารถปกป้องเซลล์จาก
สิ�งแวดล้อมภายนอก ทําให้เชื �อมีความต้านทานต่อยาปฏิชีวินะและระบบภมิูคุ้มกนั ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของโรคมาก
ขึ �น  คณุสมบติัความไม่ชอบนํ �า (Hydrophobicity) เป็นปัจจยัสําคญัต่อการสร้างไบโอฟิล์ม งานวิจยันี �ได้ศกึษาคณุสมบติั
ความไม่ชอบนํ �าของ C. Parapsilosisจํานวน 66 ไอโซเลทที�แยกได้จากผู้ ป่วยโดยใช้วิธีการทดสอบการยึดเกาะของ
จลุินทรีย์บนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Microbial Adhesion to Hydrocarbons : MATH) และวิธีทดสอบการเกาะกลุม่
กนัของเกลือ (Salting-out aggregation test : SAT) ผลการทดสอบความไม่ชอบนํ �าของเชื �อC. parapsilosis โดยใช้วิธี 
SAT พบว่าC. parapsilosis มีความไม่ชอบนํ �าที�หลากหลายและสามารถจดัเป็นกลุม่ตามการเกาะกลุม่ของเซลล์เป็น การ
เกาะกลุ่มของเซลล์มาก (ร้อยละ 21.21)ปานกลาง (ร้อยละ 40.91)และน้อย (ร้อยละ37.88) จากการทดสอบคณุสมบติั
ความไม่ชอบนํ �าโดยใช้วิธี MATH พบว่า ความไม่ชอบนํ �าของ C. parapsilosisทั �ง 66 ไอโซเลทมีค่าระหว่างร้อยละ 1.370-
90.217 อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี �ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติความไม่ชอบนํ �าและ
ความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อที�ทดสอบ 
คาํสาํคัญ: Candida parapsilosis, ไบโอฟิล์ม, ความไม่ชอบนํ �า, ปัจจยัก่อโรค 

 
Abstract 

Candida parapsilosis is a normal flora found on human body, however, this yeast is recognized as 
an opportunistic pathogen in the immunocompromised individuals, especially in neonate. C. parapsilosisalso 
has ability to form biofilm to protect cells from external environment. Therefore, biofilm results in a resistance 
to antimicrobial agents and host immunity, that leadsto a severe infection in  the patients. Cell hydrophobicity 
is one factor affected to biofilm formation. This research is aimed to study the hydrophobicity of C. 
parapsilosis isolated from patients. Hydrophobicity was tested using microbial adhesion to hydrocarbons 
(MATH) method and salting-out aggregation test (SAT). The results showed that, using SAT method, C. 
parapsilosis has variable hydrophobicity and categorized as high (21.21%), moderate (40.91%), and low cell 
(37.88%) aggregation.   Using MATH method, hydrophobicity of theisolates were between 1.370 - 90.217%. 
However, the correlation between hydrophobicity and biofilm formation, of all isolates was not shown in this 
study. 
Keywords: Candida parapsilosis, Biofilm, Hydrophobicity, Virulence factors 
Corresponding author:alex.lektao34@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

Candida parapsilosisจดัเป็นจลุชีพประจําถิ�นของมนษุย์ แต่เชื �อนี �ถกูจดัเป็นเชื �อก่อโรคฉวยโอกาสได้ในผู้ ที�มี
ภูมิคุ้มกนับกพร่อง โดยเฉพาะในทารกแรกเกิด C. parapsilosisสามารถสร้างไบโอฟิล์มซึ�งสามารถปกป้องเซลล์จาก
สิ�งแวดล้อมภายนอก ทําให้เชื �อมีความต้านทานต่อยาปฏิชีวินะและระบบภมิูคุ้มกนั ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของโรคมาก
ขึ �น  คณุสมบติัความไม่ชอบนํ �า (Hydrophobicity) เป็นปัจจยัสําคญัต่อการสร้างไบโอฟิล์ม งานวิจยันี �ได้ศกึษาคณุสมบติั
ความไม่ชอบนํ �าของ C. Parapsilosisจํานวน 66 ไอโซเลทที�แยกได้จากผู้ ป่วยโดยใช้วิธีการทดสอบการยึดเกาะของ
จลุินทรีย์บนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Microbial Adhesion to Hydrocarbons : MATH) และวิธีทดสอบการเกาะกลุม่
กนัของเกลือ (Salting-out aggregation test : SAT) ผลการทดสอบความไม่ชอบนํ �าของเชื �อC. parapsilosis โดยใช้วิธี 
SAT พบว่าC. parapsilosis มีความไม่ชอบนํ �าที�หลากหลายและสามารถจดัเป็นกลุม่ตามการเกาะกลุม่ของเซลล์เป็น การ
เกาะกลุ่มของเซลล์มาก (ร้อยละ 21.21)ปานกลาง (ร้อยละ 40.91)และน้อย (ร้อยละ37.88) จากการทดสอบคณุสมบติั
ความไม่ชอบนํ �าโดยใช้วิธี MATH พบว่า ความไม่ชอบนํ �าของ C. parapsilosisทั �ง 66 ไอโซเลทมีค่าระหว่างร้อยละ 1.370-
90.217 อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี �ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติความไม่ชอบนํ �าและ
ความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของเชื �อที�ทดสอบ 
คาํสาํคัญ: Candida parapsilosis, ไบโอฟิล์ม, ความไม่ชอบนํ �า, ปัจจยัก่อโรค 

 
Abstract 

Candida parapsilosis is a normal flora found on human body, however, this yeast is recognized as 
an opportunistic pathogen in the immunocompromised individuals, especially in neonate. C. parapsilosisalso 
has ability to form biofilm to protect cells from external environment. Therefore, biofilm results in a resistance 
to antimicrobial agents and host immunity, that leadsto a severe infection in  the patients. Cell hydrophobicity 
is one factor affected to biofilm formation. This research is aimed to study the hydrophobicity of C. 
parapsilosis isolated from patients. Hydrophobicity was tested using microbial adhesion to hydrocarbons 
(MATH) method and salting-out aggregation test (SAT). The results showed that, using SAT method, C. 
parapsilosis has variable hydrophobicity and categorized as high (21.21%), moderate (40.91%), and low cell 
(37.88%) aggregation.   Using MATH method, hydrophobicity of theisolates were between 1.370 - 90.217%. 
However, the correlation between hydrophobicity and biofilm formation, of all isolates was not shown in this 
study. 
Keywords: Candida parapsilosis, Biofilm, Hydrophobicity, Virulence factors 
Corresponding author:alex.lektao34@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) สาเหตุของโรคติดเชื �อในโรงพยาบาล พบเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที�สําคัญทั�วโลก งานวิจัยนี �ศึกษาความชุกและแบบแผนความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื �อ CR-KP ใน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้ข้อมลูย้อนหลงัระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ผลการศึกษาพบว่าเชื �อ 
Klebsiella pneumoniaeจํานวน 1,393 ไอโชเลตดื �อยา Carbepenems ร้อยละ8.2 เชื �อสว่นใหญ่ร้อยละ 95.6ดื �อต่อยาertapenem, 
imipenem, meropenem และ doripenem โดยมีค่า minimum inhibitory concentration (MIC) levels สงู (MIC50,MIC90ของยา 
ertapenem, doripenem ต่อเชื �อ คือ >8μg/ml และของยาimipenem, meropenem ต่อเชื �อคือ >16 μg/ml ตามลําดบั) เชื �อไวต่อ
ยา fluoroquinolones ร้อยละ 20 (MIC90ของยา ciprofloxacin,levofloxacin ต่อเชื �อ คือ >4 μg/ml และ >8 μg/ml ตามลําดบั) ยา 
amikacin ออกฤทธิ�ได้ดี โดยพบว่าเชื �อร้อยละ 87.8 ไวต่อยาโดยมีค่า MIC50, MIC90 คือ <2 μg/ml และ >64 μg/ml ตามลําดบั สุม่
CR-KP 41 ไอโชเลต ตรวจหายีนดื �อยา พบเชื �อสร้างเอนไชม์ carbapenemase ร้อยละ 95.1 และทกุตวัมียีน blaNDMพบเอนไซม์ 
OXA-48 like และยีน colistin (mcr-1) ร่วมด้วย 2 และ1 ไอโชเลต ตามลําดบั ซึ�งเอนไซม์ที�พบนี �สามารถสง่ต่อยีนดื �อยาไปยงัเชื �ออื�น
ได้ง่าย ดงันั �นการแยกเชื �อและตรวจติดตามจึงเป็นสิ�งจําเป็นเพื�อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตผุล การควบคุม
ป้องกนัและเฝ้าระวงัในโรงพยาบาลตอ่ไป 
คาํสาํคัญ:Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae, carbapenemases, colistin (mcr-1) 

Abstract 
Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) is one of major global health problems of hospital 

acquired infection. This article aimed to study the prevalence and susceptibility pattern of CR-KP at Uttaradit Hospital. 
There was a retrospective descriptive study using data during 2015 to 2017.CR-KP were presented at 8.2% (114 out of 
1,393 K.pneumoniae isolates). Most isolates (95.6%) resisted to all four carbapenem (ertapenem, imipenem, 
meropenem and doripenem) with high minimum inhibitory concentration (MIC) levels.MIC50 and MIC90of ertapenem and 
doripenem were equal at >8 μg/ml and ofimipenem and meropenem were equal at >16 μg/ml, respectively. 
Approximately 20% were susceptible to fluoroquinolones with high MIC90 at >4 μg/ml and>8 μg/ml of ciprofloxacin and 
levofloxacin,respectively.Amikacin was the most active drug as 87.8% of CR-KPshowedMIC50 and MIC90 at <2 μg/ml 
and >64 μg/ml, respectively. Thirty-nine out of 41 random sampling CR-KP isolates (95.1%) harboured carbapenemase 
genes and all isolates carried the New Delhi Metalo-β-lactamase (NDM) gene. Furthermore, the OXA-48 like and the 
mobile colistin resistant genes(mcr-1) were also detected in two and one isolates, respectively.These target genes are 
mainly mediated via plasmid that make them easily transfer to other bacterial strains. Thus, it is necessary to monitor 
and identify the carbapenemase and mcr-1 in CR-KP isolates genes for setting up the policy of rational drug use, 
prevention and control in the hospital. 
Keywords :Carbapenem-resistant K. pneumoniae, carbapenemases, mobile colistin resistant gene 
Corresponding author:wipha7323@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) สาเหตุของโรคติดเชื �อในโรงพยาบาล พบเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที�สําคัญทั�วโลก งานวิจัยนี �ศึกษาความชุกและแบบแผนความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื �อ CR-KP ใน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้ข้อมลูย้อนหลงัระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ผลการศึกษาพบว่าเชื �อ 
Klebsiella pneumoniaeจํานวน 1,393 ไอโชเลตดื �อยา Carbepenems ร้อยละ8.2 เชื �อสว่นใหญ่ร้อยละ 95.6ดื �อต่อยาertapenem, 
imipenem, meropenem และ doripenem โดยมีค่า minimum inhibitory concentration (MIC) levels สงู (MIC50,MIC90ของยา 
ertapenem, doripenem ต่อเชื �อ คือ >8μg/ml และของยาimipenem, meropenem ต่อเชื �อคือ >16 μg/ml ตามลําดบั) เชื �อไวต่อ
ยา fluoroquinolones ร้อยละ 20 (MIC90ของยา ciprofloxacin,levofloxacin ต่อเชื �อ คือ >4 μg/ml และ >8 μg/ml ตามลําดบั) ยา 
amikacin ออกฤทธิ�ได้ดี โดยพบว่าเชื �อร้อยละ 87.8 ไวต่อยาโดยมีค่า MIC50, MIC90 คือ <2 μg/ml และ >64 μg/ml ตามลําดบั สุม่
CR-KP 41 ไอโชเลต ตรวจหายีนดื �อยา พบเชื �อสร้างเอนไชม์ carbapenemase ร้อยละ 95.1 และทกุตวัมียีน blaNDMพบเอนไซม์ 
OXA-48 like และยีน colistin (mcr-1) ร่วมด้วย 2 และ1 ไอโชเลต ตามลําดบั ซึ�งเอนไซม์ที�พบนี �สามารถสง่ต่อยีนดื �อยาไปยงัเชื �ออื�น
ได้ง่าย ดงันั �นการแยกเชื �อและตรวจติดตามจึงเป็นสิ�งจําเป็นเพื�อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตผุล การควบคุม
ป้องกนัและเฝ้าระวงัในโรงพยาบาลตอ่ไป 
คาํสาํคัญ:Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae, carbapenemases, colistin (mcr-1) 

Abstract 
Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) is one of major global health problems of hospital 

acquired infection. This article aimed to study the prevalence and susceptibility pattern of CR-KP at Uttaradit Hospital. 
There was a retrospective descriptive study using data during 2015 to 2017.CR-KP were presented at 8.2% (114 out of 
1,393 K.pneumoniae isolates). Most isolates (95.6%) resisted to all four carbapenem (ertapenem, imipenem, 
meropenem and doripenem) with high minimum inhibitory concentration (MIC) levels.MIC50 and MIC90of ertapenem and 
doripenem were equal at >8 μg/ml and ofimipenem and meropenem were equal at >16 μg/ml, respectively. 
Approximately 20% were susceptible to fluoroquinolones with high MIC90 at >4 μg/ml and>8 μg/ml of ciprofloxacin and 
levofloxacin,respectively.Amikacin was the most active drug as 87.8% of CR-KPshowedMIC50 and MIC90 at <2 μg/ml 
and >64 μg/ml, respectively. Thirty-nine out of 41 random sampling CR-KP isolates (95.1%) harboured carbapenemase 
genes and all isolates carried the New Delhi Metalo-β-lactamase (NDM) gene. Furthermore, the OXA-48 like and the 
mobile colistin resistant genes(mcr-1) were also detected in two and one isolates, respectively.These target genes are 
mainly mediated via plasmid that make them easily transfer to other bacterial strains. Thus, it is necessary to monitor 
and identify the carbapenemase and mcr-1 in CR-KP isolates genes for setting up the policy of rational drug use, 
prevention and control in the hospital. 
Keywords :Carbapenem-resistant K. pneumoniae, carbapenemases, mobile colistin resistant gene 
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บทคัดย่อ 

โรคติดเชื �อไวรัสซิกา เกิดจากการติดเชื �อไวรัสซิกามียงุลายเป็นพาหะนําโรค  การศกึษานี �เป็นการตรวจสารพนัธุกรรม
ของไวรัสซิกาด้วยวิธี Real time RT-PCR ในตวัอย่างผู้ ป่วยสงสยัติดเชื �อไวรัสซิกา จากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสขุ
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ.2561-2562 จํานวน 120 ตวัอย่าง จากผู้ ป่วย 80 ราย เป็นหญิงร้อยละ 83.75 และชาย 
ร้อยละ 16.25 ผู้ ป่วยร้อยละ 92.5 อยู่ในกลุ่มวยัทํางานอาย ุ15-60 ปี พบผลบวก 9 ราย (ร้อยละ 11.25) โดยเป็นผู้ ป่วยกําลงั
ตั �งครรภ์จํานวน 1 ราย (ร้อยละ 1.25)  ในกลุม่ผู้ ป่วยที�ให้ผลบวกเป็นผู้ ป่วยในพื �นที�ตําบลท่าข้าม 6 ราย อีก 1 ราย อยู่ในตําบล
หนองไทร อําเภอพนุพิน และ 2 ราย อยูใ่นตําบลมะขามเตี �ย อําเภอเมือง  พบ 6 รายให้ผลบวกทั �งในเลือดและปัสสาวะโดยเก็บ
ตวัอย่างในช่วง 4-5 วนัหลงัเริ�มป่วย  มี 2 รายให้ผลบวกเฉพาะในปัสสาวะซึ�งเก็บตวัอย่างในช่วง 7-10 วนัหลงัเริ�มป่วย และ 1 
รายให้ผลบวกเฉพาะในเลือดซึ�งเก็บตวัอยา่ง 2 วนัหลงัเริ�มป่วย  จากข้อมลูดงักลา่วจะเหน็ได้วา่พบผู้ ป่วยติดเชื �อไวรัสซิกาอยูใ่น
พื �นที�ตําบลท่าข้าม ตําบลมะขามเตี �ย และตําบลหนองไทร ของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  การเก็บตวัอย่างตรวจที�เหมาะสมควร
ปฏิบติัตามแนวทางของกรมควบคมุโรค เพื�อช่วยเพิ�มโอกาสในการตรวจพบเชื �อไวรัสซิกา 
คาํสาํคัญ : โรคติดเชื �อไวรัสซิกา, ไวรัสซิกา 

Abstract 
Zika fever is caused by Zika virus, primarily transmitted by Aedes mosquitoes. This study was to detect Zika 

virus genomes by Real time RT-PCR technique among suspected cases from hospitals and public health departments in 
Surat Thani province during year 2018-2019. The 120 samples were collected from 80 patients consisting of 83.75% 
female and 16.25% male. The 92.5% of patients were the working age population in 15-60 years old. The results showed 
that 9 patients (11.25%) infected with Zika virus which one was pregnant woman (1.25%). For the positive cases, there 
were 6 patients in Tha Kham sub-district, 1 patient in Nong Sai sub-district, Phunphin district and 2 patients in Makham 
Tia sub-district, Muang district.  There were 6 patients were positive results in both blood and urine specimens 
collected during 4-5 days after onset. Whereas, 2 patients were only positive in urine specimens collected during 7-10 
days after onset and another one was only positive in blood specimen collected in 2 days after onset. The finding 
indicated that Zika virus patients were found in Tha Kham sub-district, Makham Tia sub-district and Nong Sai sub-district 
of Surat Thani province. The suitable specimens should be collected according to guidelines of the Department of 
Disease Control to improve the probability of detection. 
Keyword :Zika virus infection, Zika virus 
Corresponding author :supaporn.se@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยมีมาตรการการป้องกันการติดเชื �อเอชไอวีจากแม่สู่ลกู โดยให้ยาต้านไวรัสตั �งแต่แม่ตั �งครรภ์ ขณะ
คลอด และ ร่วมกบัให้ทารกกินยาสตูรยาป้องกนั ในปี 2559  ประเทศไทยสามารถลดอตัราการติดเชื �อจนเหลือ 1.9% และ
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามยัโลกในการยติุการถ่ายทอดเชื �อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สูล่กู เพื�อศกึษาสถานการณ์และ
การเฝ้าระวงัการติดเชื �อเอชไอวีจากแม่สู่ลกูในเขตสขุภาพที� 10 ตวัอย่างเลือดทารกที�คลอดจากมารดาที�ติดเชื �อ ทั �งหมด 
1,109 ตวัอย่าง จากโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที� 10 ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ถกูนํามาตรวจด้วยวิธี DNA HIV PCR จํานวน
ตวัอย่างที�สง่ตรวจเรียงตามปี ได้แก่ 279, 240, 282 และ 308 ตวัอย่าง ให้ผลบวกคิดเป็นร้อยละ 0, 0.42, 0 และ 3.9 ในปี 
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บทคัดย่อ 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศที�ทําให้มีผู้ เสียชีวิตอย่างต่อเนื�อง รัฐบาลไทยจัดทํา 
“โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้า” สอดคล้องกบัแนวทางขององค์การอนามยัโลก และองค์การโรค
ระบาดสตัว์ ซึ�งเร่งรัดกําจดัโรคพิษสนุขับ้าภายในปี พ.ศ. 2573  การศกึษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อวิเคราะห์คณุลกัษณะทาง
พนัธุกรรมของไวรัสพิษสนุขับ้าในสว่น nucleoprotein gene จากตวัอย่างในคนทั �งหมด 152 ตวัอย่าง ในปี พ.ศ. 2549 - 2562 
คดัเลือกตวัอยา่งที�ให้ผลบวกด้วยวิธี Nested RT-PCR จํานวน 94 ตวัอย่าง มาวิเคราะห์ลําดบัสารพนัธุกรรมของไวรัสพิษสนุขั
บ้าด้วยวิธี Sanger sequencing และใช้โปรแกรม MEGA version 7 วิเคราะห์ด้วยวิธี Neighbor-Joining เพื�อสร้าง 
phylogenetic tree เปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์อื�นๆ ที�สืบค้นได้จากฐานข้อมลู GenBank  ผลการศกึษาพบว่าสายพนัธุ์ไวรัสพิษ
สนุขับ้าที�ระบาดเป็นสายพนัธุ์ไทยที�อยูใ่นกลุม่ Southeast Asia  ข้อมลูระบาดวิทยาของสายพนัธุ์ไวรัสพิษสนุขับ้าที�เป็นสาเหตุ
การระบาดเป็นตวัชี �วดัหนึ�งที�ใช้ในการประเมินและรับรองพื �นที�ปลอดโรคพิษสนุขับ้าในประเทศไทย  
คาํสาํคัญ : ไวรัสพิษสนุขับ้า, ลําดบัสารพนัธุกรรม, พื �นที�ปลอดโรคพษิสนุขับ้า  
 

Abstract 
Rabies in Thailand remains a public health problem cause many deaths continuously. Thai government 

established the “Saving animals and human from rabies project” in accordance with the guidelines of the World 
Health Organization and the Office International des Epizooties to accelerate human rabies elimination by 2030. 
The objective of this study was to analyze the genetic characteristics of rabies virus in nucleoprotein gene. Among 
the total 152 human samples during 2006-2019, the 94 positive samples by Nested RT-PCR were characterized by 
Sanger sequencing method. A phylogenetic tree was constructed by Neighbor-Joining analysis using MEGA 
version 7 compared with other strains obtained from the GenBank database. The results showed that the outbreak 
of the rabies in Thailand caused by the Thai strain which was a member of Southeast Asia group. The molecular 
epidemiology of rabies strain in each outbreak is indicator to assess and certify rabies-free zone in Thailand. 
Keywords : rabies, sequence, rabies free zone 
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Rabies in Thailand remains a public health problem cause many deaths continuously. Thai government 

established the “Saving animals and human from rabies project” in accordance with the guidelines of the World 
Health Organization and the Office International des Epizooties to accelerate human rabies elimination by 2030. 
The objective of this study was to analyze the genetic characteristics of rabies virus in nucleoprotein gene. Among 
the total 152 human samples during 2006-2019, the 94 positive samples by Nested RT-PCR were characterized by 
Sanger sequencing method. A phylogenetic tree was constructed by Neighbor-Joining analysis using MEGA 
version 7 compared with other strains obtained from the GenBank database. The results showed that the outbreak 
of the rabies in Thailand caused by the Thai strain which was a member of Southeast Asia group. The molecular 
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บทคัดย่อ 
โรคหดัเป็นโรคไข้ออกผื�นชนิดหนึ�ง ซึ�งเกิดจากการติดเชื �อไวรัส Measles และมกัพบในเด็ก องค์การอนามยัโลกและ

ประเทศสมาชิกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้รวมทั �งประเทศไทย มีพนัธะสญัญาร่วมกนักําจดัโรคหดั ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที� 10 อบุลราชธานี จึงดําเนินการตรวจยืนยนัการติดเชื �อไวรัสหดั ด้วยการตรวจหา IgM โดยวิธี ELISA จากตวัอย่าง
ของผู้ ป่วยต้องสงสยัหรือผู้ ใกล้ชิดผู้ ป่วยระหว่าง พ.ศ.2555 ถึง 2561 ที�ส่งมาจาก 5 จงัหวดัในเขตสขุภาพที� 10 จํานวน 670 
ตวัอยา่ง พบวา่ให้ผลบวก จํานวน 183 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 27.31) ผลลบ 477 ตวัอย่าง (ร้อยละ 71.20) และผลไม่แน่ชดั จํานวน 
10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.49) จังหวัดที�พบผู้ ป่วยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี พบ 93 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.88) 
อํานาจเจริญ 36 ตวัอย่าง (ร้อยละ 5.37) และศรีสะเกษ 28 ตวัอย่าง (ร้อยละ 4.18)ตามลําดบั ช่วงอายทีุ�พบมากที�สดุ คือ 21-
40 ปี (ร้อยละ 66.67) ในปีพ.ศ.2561 พบว่าให้ผลบวกสงูสดุ จํานวน 132 ตวัอย่าง (ร้อยละ 41.51) เนื�องจากมีการระบาดใน
เรือนจําจงัหวดัอํานาจเจริญ และกลุ่มกรรมกรจังหวดัยโสธร  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที�ระบาดวิทยาดําเนินการสอบสวนและ
ควบคมุโรคทนัที สามารถป้องกนัการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว โรคหดัยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศ จําเป็นต้องเร่ง
ควบคมุเพื�อบรรลเุป้าหมายการกําจดัโรคหดัตามพนัธะสญัญานานาชาติ 
คาํสาํคัญ : หดั, เชื �อไวรัสหดั 

Abstract 
Measles, an exanthematous fever cased by Measles virus, is mainly found in children. The world 

health organization and country members in Southeast Asia have an agreement to prevent and get rid of the 
measles. Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani perform a confirmation assays for measles 
to detect IgM in the virus infection using ELISA method. We investigated 670 samples of suspected cases 
during 2012-2018 from 5 provinces in region health 10. We found that 183 samples (27.31%) were positive, 
477 samples (71.20%) negative and 10 samples (1.49%) equivocal. The provinces that found the top three 
patients were Ubon Ratchathani 93 samples (13.88%), Amnat Charoen 36 samples (5.37%) and Si-Sa-Ket 28 
samples (4.18%). The most common age ranges are 21-40 years (66.67%). In 2018, it was found that 132 
samples (41.51%) were highest produced due to outbreak in Amnat Charoen Provience Prison and Yasothon 
laborers. However, epidemiological personnel conducting investigations and disease control immediately can 
prevent the spread quickly. The study indicated that measles still remains a public health problem. It is, 
therefore, essential to closely monitor measles infection for a success of measles eradication in Thailand. 
Keywords : Measles, Measles virus 
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during 2012-2018 from 5 provinces in region health 10. We found that 183 samples (27.31%) were positive, 
477 samples (71.20%) negative and 10 samples (1.49%) equivocal. The provinces that found the top three 
patients were Ubon Ratchathani 93 samples (13.88%), Amnat Charoen 36 samples (5.37%) and Si-Sa-Ket 28 
samples (4.18%). The most common age ranges are 21-40 years (66.67%). In 2018, it was found that 132 
samples (41.51%) were highest produced due to outbreak in Amnat Charoen Provience Prison and Yasothon 
laborers. However, epidemiological personnel conducting investigations and disease control immediately can 
prevent the spread quickly. The study indicated that measles still remains a public health problem. It is, 
therefore, essential to closely monitor measles infection for a success of measles eradication in Thailand. 
Keywords : Measles, Measles virus 
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บทคดัยอ่ 

โรคหดัเป็นโรคไขอ้อกผ่ืนชนิดหนึง่ ที่เกิดจาก Measles virus ซึง่เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศ
ไทย ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย ไดด้  าเนินการบรกิารตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภายใตโ้ครงการก าจัดโรคหดั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 ผลการตรวจซีรั่มเพื่อ
ยืนยนัโรคหดัดว้ยวิธี ELISA พบผลบวกคิดเป็นรอ้ยละ 42.36 (86/203) โดยพบในจงัหวดัเชียงรายรอ้ยละ 50.60 (42/166) 
จงัหวดัพะเยา รอ้ยละ 8 (2/25) และจงัหวดัแพร ่รอ้ยละ 0 (0/12) ตามล าดบั และผลการตรวจ Throat swab และ Nasal 
swab เพื่อยืนยนัโรคหดัดว้ยวิธี RT-PCR เป็นจ านวนทัง้หมด 55 ตวัอยา่ง พบผลบวก 45 ตวัอยา่ง เป็นสายพนัธุ ์D8 จ านวน 
44 ตวัอย่าง สายพนัธุ์ H1 จ านวน 1 ตวัอย่าง ซึง้เป็นสายพนัธุ์ที่พบการระบาดในประเทศไทย จากผลการตรวจพบว่า
จงัหวดัเชียงรายมีจ านวนผูป่้วยสงูสดุ การเกิดโรคพบไดท้กุช่วงอาย ุแตพ่บมากในเด็กที่มีอาย ุ0-4 ปี และช่วงอาย ุ20-30 ปี 
และในปี พ.ศ.2562 พบมีปริมาณตวัอย่างมากขึน้ แสดงว่าโรคหดัยงัคงเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของไทยอยู่ จึงคงตอ้ง
เรง่ด าเนินโครงการก าจดัหดัเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย ตามพนัธะสญัญานานาชาติตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ไขอ้อกผ่ืน, เชือ้ไวรสัหดั, สายพนัธุ ์

Abstract 
Measles is an exanthematous fever caused by Measles virus, the ailment is a public health trouble in 

Thailand. Regional Medical Science Center 1 /1  Chiang Rai has conducted laboratory evaluation offerings in 
Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan province beneath the measles eradication project. In the fiscal year 2017-
2019, the positive samples that confirmed measles by ELISA method were 42.36% (86/203). The prevalence in  
Chiang Rai, Phayao and Phrae province was 50.60% (42/166), 8 % (2/25) and 0% (0/12) respectively. Throat 
swab and nasal swab 5 5  samples were confirm measles by means of RT-PCR method, 4 5  samples were 
positive, 4 4  samples were D8  strains, 1  sample was H1  strain. Is a species that found in Thailand. The 
consequences showed that Chiang Rai province had the highest wide variety of cases. The ailment may be 
located at any age. But more commonplace in children elderly 0-4 years and 25-30 years old. In the 12 months 
2 0 1 9 , the sample was observed to growth Shows that measles continues to be a public health trouble. 
Therefore, ought to boost up the implementation of the measles eradication project to gain the goal. In 
accordance with international commitments. 
Keywords: Exanthematous Fever, Measles virus, Strains 
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การเฝ้าระวังไวรัสกลุ่มเอนเตอโรในผู้ป่วยโรคมือเท้าปากไข้ออกผื�นและเยื�อหุ้มสมองอักเสบทางห้องปฏบัิตกิาร
ในประเทศไทยปีพ.ศ.2558-2562 

Laboratory based surveillance of entero viruses inhand, footandmouth disease and viral encephalitis 
in Thailand during 2015-2019 
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บทคัดย่อ 
ไวรัสกลุ่มเอนเตอโรประกอบด้วยEnterovirus(EV), Coxsackievirus(CA), Echovirus(Echo) และ 

Poliovirus(PV) ซึ�งเป็นสาเหตกุ่อโรคหลากหลาย เช่น เยื�อหุ้มสมองอกัเสบ กล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ ไข้ออกผื�น โรคมือ เท้า 
ปาก และกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลัน ผลการเฝ้าระวังไข้ออกผื�น เยื�อหุ้ มสมองอักเสบ และโรคมือ เท้า ปาก ทาง
ห้องปฏิบติัการตั �งแต่ ปี 2558-2562 มีจํานวนส่งตรวจทั �งหมด 2,126 ราย (2,892 ตวัอย่าง) พบผลบวกต่อไวรัสกลุ่มเอน
เตอโรจํานวน 541 ราย (25.4%) ในจํานวนผลบวกนี �พบ EV71 และ CA16  มากที�สดุ จํานวน 193 และ 173 ราย (35.7% 
และ 32.0% ตามลําดบั) นอกจากนี �ยงัพบ CA6(12.0%) สว่นอีก 20.3% เป็นซีโรทยัป์อื�น เช่น CA2, CA4,  CA8, CA10, 
Echo6, Echo11 และ Echo18 สําหรับชนิดตวัอย่างพบว่าอจุจาระเป็นตวัอย่างที�พบเชื �อสงูสดุถึง 36.9% ของจํานวน
ตวัอย่างอุจจาระส่งตรวจทั �งหมด ในขณะที�สวอบคอ สวอบอุจจาระ และนํ �าไขสนัหลงัพบเชื �อรองลงมาตามลําดบั ส่วน
อตัราการเกิดโรคพบสงูสดุในเดก็อาย ุ2-3 ปีที� 45.0% จากการเฝ้าระวงั CA6 เริ�มมีบทบาทในการก่อโรคตั �งแต่ปี2556 และ
พบมากขึ �นในปีถดัมา อยา่งไรก็ตาม EV71 และ CA16 ยงัเป็นสาเหตหุลกัของการก่อโรคของไทย ซึ�งข้อมลูที�ได้จากการเฝ้า
ระวงัอย่างต่อเนื�องจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัการระบาดและสง่เสริมระบบการเฝ้าระวงัโรคมือ เท้า ปาก และ
โรคอื�นๆจากไวรัสกลุม่เอนเตอโรของไทยได้ 
คาํสาํคัญ:ไวรัสกลุ่มเอนเตอโร, โรคมือ เท้า ปาก, Enterovirus 71, Coxsackievirus A16, Coxsackievirus A6 

 
Abstract 

Enterovirus group consist of poliovirus, enterovirus, echovirus, and coxsackievirus. They can cause 
viral encephalitis, myocarditis, fever with rash, hand foot and mouth disease and acute flaccid paralysis. The 
5 years laboratory surveillance result of National Institute of Health by Enteric Viruses section with 2,126 cases 
was shown 25.4% of these were positive. Enterovirus 71(EV71) and Coxsackievirus A16(CA16) were the most 
prevalence among these positive cases, 193(35.7%) and 173(32.0%), respectively while CA6 was found in 
12.0% and the remained 20.3% positive were CA2, CA4,  CA8, CA10, Echo6, Echo11, and Echo18. Stools 
were the effective sample for enterovirus detection, followed by throat swab, rectal swab and cerebrospinal 
fluid (CSF), respectively. This result reveals EV71 and CA16 have still been the most prevalence serotype with 
67.7% of the suspected cases sent to this laboratory. The enterovirus surveillance will be continued because 
they will play a major role after polio eradication. 
Keywords :Enterovirus, Hand foot and mouth disease, Enterovirus 71,CoxsackievirusA16,CoxsackievirusA6 
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บทคัดย่อ 
ไวรัสกลุ่มเอนเตอโรประกอบด้วยEnterovirus(EV), Coxsackievirus(CA), Echovirus(Echo) และ 

Poliovirus(PV) ซึ�งเป็นสาเหตกุ่อโรคหลากหลาย เช่น เยื�อหุ้มสมองอกัเสบ กล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ ไข้ออกผื�น โรคมือ เท้า 
ปาก และกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลัน ผลการเฝ้าระวังไข้ออกผื�น เยื�อหุ้ มสมองอักเสบ และโรคมือ เท้า ปาก ทาง
ห้องปฏิบติัการตั �งแต่ ปี 2558-2562 มีจํานวนส่งตรวจทั �งหมด 2,126 ราย (2,892 ตวัอย่าง) พบผลบวกต่อไวรัสกลุ่มเอน
เตอโรจํานวน 541 ราย (25.4%) ในจํานวนผลบวกนี �พบ EV71 และ CA16  มากที�สดุ จํานวน 193 และ 173 ราย (35.7% 
และ 32.0% ตามลําดบั) นอกจากนี �ยงัพบ CA6(12.0%) สว่นอีก 20.3% เป็นซีโรทยัป์อื�น เช่น CA2, CA4,  CA8, CA10, 
Echo6, Echo11 และ Echo18 สําหรับชนิดตวัอย่างพบว่าอจุจาระเป็นตวัอย่างที�พบเชื �อสงูสดุถึง 36.9% ของจํานวน
ตวัอย่างอุจจาระส่งตรวจทั �งหมด ในขณะที�สวอบคอ สวอบอุจจาระ และนํ �าไขสนัหลงัพบเชื �อรองลงมาตามลําดบั ส่วน
อตัราการเกิดโรคพบสงูสดุในเดก็อาย ุ2-3 ปีที� 45.0% จากการเฝ้าระวงั CA6 เริ�มมีบทบาทในการก่อโรคตั �งแต่ปี2556 และ
พบมากขึ �นในปีถดัมา อยา่งไรก็ตาม EV71 และ CA16 ยงัเป็นสาเหตหุลกัของการก่อโรคของไทย ซึ�งข้อมลูที�ได้จากการเฝ้า
ระวงัอย่างต่อเนื�องจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัการระบาดและสง่เสริมระบบการเฝ้าระวงัโรคมือ เท้า ปาก และ
โรคอื�นๆจากไวรัสกลุม่เอนเตอโรของไทยได้ 
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Abstract 

Enterovirus group consist of poliovirus, enterovirus, echovirus, and coxsackievirus. They can cause 
viral encephalitis, myocarditis, fever with rash, hand foot and mouth disease and acute flaccid paralysis. The 
5 years laboratory surveillance result of National Institute of Health by Enteric Viruses section with 2,126 cases 
was shown 25.4% of these were positive. Enterovirus 71(EV71) and Coxsackievirus A16(CA16) were the most 
prevalence among these positive cases, 193(35.7%) and 173(32.0%), respectively while CA6 was found in 
12.0% and the remained 20.3% positive were CA2, CA4,  CA8, CA10, Echo6, Echo11, and Echo18. Stools 
were the effective sample for enterovirus detection, followed by throat swab, rectal swab and cerebrospinal 
fluid (CSF), respectively. This result reveals EV71 and CA16 have still been the most prevalence serotype with 
67.7% of the suspected cases sent to this laboratory. The enterovirus surveillance will be continued because 
they will play a major role after polio eradication. 
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การเฝ้าระวังไวรัสกลุ่มเอนเตอโรในผู้ป่วยกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลันของ WHO Polio-RRL 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 

Surveillance of Non-Polio Enterovirus in Acute Flaccid Paralysis cases during 2015-2019 
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บทคัดย่อ 
อาการกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลนั (Acute Flaccid paralysis; AFP) เกิดจากไวรัสหลายชนิดใน Genus 

Enterovirus เช่น Poliovirus, Enterovirus, Echovirus และCoxsackievirus ประเทศไทยปลอดไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์
รุนแรงมาตั �งแต่ ปี 2540 แต่ยงัคงพบไวรัสเอนเตอโรอื�นๆ ในผู้ ป่วย AFP อย่างต่อเนื�องซึ�งอาจมีบทบาทในการก่อโรครุนแรง
มากขึ �นหลงัการกวาดล้างโปลิโอ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหารในฐานะ WHO-Polio Regional Reference Laboratory 
in South East Asia Region ได้ดําเนินการเฝ้าระวงัไวรัสโปลิโอและไวรัสกลุ่มเอนเตอโรที�ไม่ใช่โปลิโอ(Non-Polio 
enterovirus; NPEV) ในผู้ ป่วย AFP ของประเทศไทย เนปาล ภฏูาน และติมอร์ เลสเต ตั �งแต่ ปี 2536 ผลการเฝ้าระวงัตั �งแต่
ปี 2558-2562 ด้วยวิธีการแยกเชื �อในเซลล์เพาะเลี �ยงและวิเคราะห์สายพนัธุ์ด้วยวิธี Sequencing พบ NPEV 926/6,158 
ตวัอยา่ง (15%) โดยพบ NPEV ในตวัอย่างจากเนปาลสงูสดุ(20.5%)รองลงมาคือติมอร์ เลสเต(14.8%) ภฏูานและไทยพบ 
6.7% และ 6.1% ตามลําดับ NPEV ที�พบจัดอยู่ในspecies EV-A,EV-B และ EV-C โดยพบ Echovirus และ 
Coxsackievirus B สงูที�สดุสอดคล้องกบัผลการเฝ้าระวงัในหลายประเทศซึ�งข้อมลูการเฝ้าระวงัไวรัสกลุ่ม NPEV อย่าง
ตอ่เนื�องของประเทศ จะช่วยป้องกนัการระบาดรุนแรงของโรคได้  
คาํสาํคัญ:ไวรัสกลุ่มเอนเตอโร, Non-polio enterovirus, Poliovirus, Echovirus, Coxsackievirus 

 
Abstract 

Acute Flaccid Paralysis;AFP causes by many serotypes of viruses within GenusEnterovirus,such as 
Poliovirus, Enterovirus, Echovirus and Coxsackievirus. Thailand has been free of wild poliovirus since 1997. 
However, Non-polio enteroviruses (NPEV)are still found in AFP cases, and it may play arole insevere diseases 
after poliovirus eradication.The Enteric Viruses section as a WHO-Polio Regional Reference Laboratory in 
South East Asia Regionis is responsible for polioviruses and NPEV detection from the AFP cases from 
Thailand, Nepal, Bhutan and Timor Leste since1993. The AFP surveillance results from 2015 to 2019 by cell 
culture isolation and serotyping using the DNA sequencing method found NPEV 926 of 6,158 (15%). Most of 
NPEV were found in AFP stool specimens from Nepal(20.5%), followed by Timor Leste(14.8%), Bhutan and 
Thailand which were 6.7% and 6.1%, respectively. These NPEVs  were grouped in EV-A, EV-B and EV-
Cspecies. Echovirus and Coxsackievirus B were found inhigh rates which are inconcordance with 
surveillance results in many countries. Echovirus and Coxsackievirus B were the dominant serotypes which 
belonged to Enterovirus B (EV-B). The continuous surveillance of NPEV in the country will help in preventing a 
serious outbreak of the disease. 
Keywords: Non-polio enterovirus, Poliovirus, Echovirus, Coxsackievirus 
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ซีโรวารแ์ละความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชือ้ Salmonella spp. ที่แยกได้จากเนื้อหมูของโรงฆา่สัตวใ์นประเทศไทย 
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บทคดัยอ่ 
องคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุว่าเชือ้ Salmonellaดือ้ยากลุ่ม fluoroquinolone เป็นเชือ้ที่มีความส าคญัที่ตอ้งท า

การเฝ้าระวงั ในการศึกษานีไ้ดต้รวจหาการดือ้ยาตา้นจลุชีพของเชือ้ Salmonella ที่แยกไดจ้ากเนือ้สกุรในโรงฆ่าสตัว ์10 
จงัหวดัทั่วประเทศ จ านวน 387 สายพนัธุ ์โดยตรวจหา serovar ของเชือ้โดยวิธี Slide Agglutinationและทดสอบการดือ้ยา
ตา้นจุลชีพโดยวิธี Disc diffusion methodในยา 3 กลุ่ม ดังนี ้third-generation cephalosporins, carbapenems และ 
fluoroquinolone ผลการศึกษาพบ S. Rissen มากที่สุด รอ้ยละ 49.60, รองลงมาได้แก่ S. Agona รอ้ยละ 8.13 และ  
S. Typhimurium รอ้ยละ 7.31ผลการทดสอบ พบว่าเป็นเชือ้ดือ้ยาตา้นจุลชีพจ านวน 123 สายพนัธุ์รอ้ยละ 31.78 ดือ้ยา
Ciprofloxacin รอ้ยละ 22.77Pefloxacin รอ้ยละ 17.60, Ceftazidime รอ้ยละ 10.07, Ceftriaxone รอ้ยละ 8.53และ
carbapenems รอ้ยละ 4.35โดย serovar ที่ดือ้ต่อยาตา้นจุลชีพกลุม่ fluoroquinolone ไดแ้ก่ S. Rissen, S. Agona และ 
S. Krefeld รอ้ยละ 48.78, 8.30 และ 5.70,third-generation cephalosporinsและcarbapenems ไดแ้ก่ S. Rissen รอ้ย
ละ 15.46 และ 5.70 ตามล าดบั จากการตรวจหายีนกลุม่ Plasmid-mediated quinolone resistance พบยีน qnrS, qnrB
และ qnrSรว่มกบั qnrAB คิดเป็น 13.44%, 0.78% และ 0.26% ตามล าดบัผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการเฝา้ระวงัและจดัการปัญหาการใชย้าตา้นจลุชีพในการปศสุตัวต์อ่ไป 
ค าส าคัญ:Salmonella, การดือ้ยาตา้นจลุชีพ, fluoroquinolone 

 
Abstract 

World Health Organization stated that fluoroquinolone resistant Salmonella is an important pathogen 
that needs to be monitored and surveillance. In this study, 387 Salmonella isolates were determined serovar 
by slide agglutination and susceptibility testing was determined for third-generation cephalosporins, 
carbapenems and fluoroquinolone. Results showed that S. Rissen was frequently found 49.60%, followed by 
S. Agona was 8.13% and S. Typhimurium was 7.31%, respectively. Antimicrobial susceptibility revealed that 
123(31.78%) isolates were resistance to Ciprofloxacin 22.77%, Pefloxacin 17.60%, Ceftazidime 10.07%, 
Ceftriaxone 8.53%, and carbapenems (4.35%). The serovar which resistant to fluoroquinolone were S. Rissen 
(48.78%),S. Agona (8.30%), and S. Krefeld (5.70%), third-generation cephalosporins and 
carbapenemswereS. Rissen 15.46% and 5.70% respectively. Detection of plasmid-mediated quinolone 
resistance genes revealed qnrS (13.44%), qnrB (0.78%) and qnrS cohaboring with qnrAB (0.26%) 
respectively. This data can be used for surveillance and management of fluoroquinolone resistant Salmonella. 
Keywords: Salmonella, Antimicrobial Susceptibility, Fluoroquinolone. 
Corresponding author:nanlovenan13051993@gmail.com
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บทคดัยอ่ 
กลุม่อาการดาวนเ์ป็นความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ี่ 21 เกินมา 1 แทง่ มีอบุตัิการณ ์1 ใน 800-1000 คนของทารก

แรกเกิด การตรวจวินิจฉยัแบง่เป็น 2 ระดบั คือ การตรวจคดักรองเพื่อประเมินความเสีย่ง และการตรวจวินิจฉยัก่อนคลอดดว้ย
วิธีมาตรฐาน (Conventional karyotyping) วิธีหลงันีม้ีขอ้จ ากดัคือ ตอ้งเพาะเลีย้งโครโมโซมท าใหใ้ชเ้วลานาน 3-4 สปัดาห ์การ
ตรวจทางอณูพนัธุศาสตร ์(Molecular karyotyping) ดว้ยวิธี BAC-on-Beads เป็นเทคนิคใหม่ที่รวดเร็ว ทราบผลภายใน 48 
ชั่วโมง ใช้ปริมาณน า้คร  ่าเพียง 5-10 มล. สามารถตรวจความผิดปกติโครโมโซมคู่ที่  13, 18, 21, X, Y รวมทัง้กลุ่มอาการ 
microdeletion ที่ พบบ่อย  9  ช นิด  ได้แก่  Wolf Hirschhorn, Cri du Chat, William Beuren, Langer Giedion, Prader 
Willi/Angelman, Miller Dieker, Smith Magenis และ DiGeorge. มีความไว ความจ าเพาะร้อยละ100สอดคล้องกับวิธี
มาตรฐาน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุเปิดใหบ้ริการตรวจวินิจฉยักลุม่อาการดาวนเ์ทคนิค Molecular karyotyping 
ในหญิงตัง้ครรภต์ัง้แต่ปี 2561 พบว่า ตัวอย่าง 15 ราย มีความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน ์1 รายและแปลผลไม่ได ้1 ราย 
เนื่องจากน า้คร  ่ามีเลือดแม่ปนเป้ือน ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของเทคนิคเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน งานบริการนีอ้ยู่ระหว่างการ
รบัรองมาตรฐาน ISO15189 เพื่อเกิดความเช่ือมั่นในการรายงานผล สามารถสนบัสนนุการควบคมุและป้องกันกลุ่มอาการ
ดาวนข์องประเทศ 
ค าส าคัญ:กลุม่อาการดาวน,์ Molecular karyotyping 
 

Abstract 
Down syndrome is caused by the presence of extra copies of chromosome 21. The incidence is 800 to 

1,000 children per year. Laboratory diagnosis include screening test for Down syndrome risk identification and 
diagnostic test using conventional karyotyping (gold standard). However, karyotyping takes 3-4 weeks long due to 
chromosome culture. Molecular karyotyping (BAC-on-Beads) is a new rapid technolog, of which the advantages 
are rapid turnaround times (48 hours), lesser amount of amniotic fluid (5-10 ml), and ability to detect aneuploidies 
in chromosome 13, 18, 21, X, Y and common 9 microdeletion syndromes such as Wolf Hirschhorn, Cri du Chat, 
William Beuren, Langer Giedion, Prader Willi/Angelman, Miller Dieker, Smith Magenis and DiGeorge. This method 
provides 100% of sensitivity and specificity in concordance with conventional analysis. Thailand has started 
diagnostic services by molecular karyotyping in pregnant women since 2018. Among total of 15 samples, Down 
syndrome is founded in one case. However, the maternal blood contamination was found in one case, resulting in 
inability of result interpretation. This effect is disadvantage of BoBs in comparison with karyotyping. The turn around 
times of service about 3-5 days (average 3 days). This test is under the process for accreditation according to ISO 
15189 to ensure the reliability of repor which will effectively support the policy of Downsyndrome prevention and 
control in Thailand. 
Keywords: Down syndrome, Molecular karyotyping 
Corresponding author: natcha.p@dmsc.mail.go.th 
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วิธีมาตรฐาน (Conventional karyotyping) วิธีหลงันีม้ีขอ้จ ากดัคือ ตอ้งเพาะเลีย้งโครโมโซมท าใหใ้ชเ้วลานาน 3-4 สปัดาห ์การ
ตรวจทางอณูพนัธุศาสตร ์(Molecular karyotyping) ดว้ยวิธี BAC-on-Beads เป็นเทคนิคใหม่ที่รวดเร็ว ทราบผลภายใน 48 
ชั่วโมง ใช้ปริมาณน า้คร  ่าเพียง 5-10 มล. สามารถตรวจความผิดปกติโครโมโซมคู่ที่  13, 18, 21, X, Y รวมทัง้กลุ่มอาการ 
microdeletion ที่ พบบ่อย  9  ช นิด  ได้แก่  Wolf Hirschhorn, Cri du Chat, William Beuren, Langer Giedion, Prader 
Willi/Angelman, Miller Dieker, Smith Magenis และ DiGeorge. มีความไว ความจ าเพาะร้อยละ100สอดคล้องกับวิธี
มาตรฐาน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุเปิดใหบ้ริการตรวจวินิจฉยักลุม่อาการดาวนเ์ทคนิค Molecular karyotyping 
ในหญิงตัง้ครรภต์ัง้แต่ปี 2561 พบว่า ตัวอย่าง 15 ราย มีความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน ์1 รายและแปลผลไม่ได ้1 ราย 
เนื่องจากน า้คร  ่ามีเลือดแม่ปนเป้ือน ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของเทคนิคเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน งานบริการนีอ้ยู่ระหว่างการ
รบัรองมาตรฐาน ISO15189 เพื่อเกิดความเช่ือมั่นในการรายงานผล สามารถสนบัสนนุการควบคมุและป้องกันกลุ่มอาการ
ดาวนข์องประเทศ 
ค าส าคัญ:กลุม่อาการดาวน,์ Molecular karyotyping 
 

Abstract 
Down syndrome is caused by the presence of extra copies of chromosome 21. The incidence is 800 to 

1,000 children per year. Laboratory diagnosis include screening test for Down syndrome risk identification and 
diagnostic test using conventional karyotyping (gold standard). However, karyotyping takes 3-4 weeks long due to 
chromosome culture. Molecular karyotyping (BAC-on-Beads) is a new rapid technolog, of which the advantages 
are rapid turnaround times (48 hours), lesser amount of amniotic fluid (5-10 ml), and ability to detect aneuploidies 
in chromosome 13, 18, 21, X, Y and common 9 microdeletion syndromes such as Wolf Hirschhorn, Cri du Chat, 
William Beuren, Langer Giedion, Prader Willi/Angelman, Miller Dieker, Smith Magenis and DiGeorge. This method 
provides 100% of sensitivity and specificity in concordance with conventional analysis. Thailand has started 
diagnostic services by molecular karyotyping in pregnant women since 2018. Among total of 15 samples, Down 
syndrome is founded in one case. However, the maternal blood contamination was found in one case, resulting in 
inability of result interpretation. This effect is disadvantage of BoBs in comparison with karyotyping. The turn around 
times of service about 3-5 days (average 3 days). This test is under the process for accreditation according to ISO 
15189 to ensure the reliability of repor which will effectively support the policy of Downsyndrome prevention and 
control in Thailand. 
Keywords: Down syndrome, Molecular karyotyping 
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National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

โรคไข้เลอืดออกที่มียงุลายเป็นพาหะยงัคงมีความส าคญัพ.ศ.2562 มีผู้ ป่วยถึง 126,708 รายการส ารวจดชันีลกูน า้
บางสถานการณ์ไมส่มัพนัธ์กบัโรค การศึกษานีห้าความสมัพนัธ์ประชากรของยงุลายจากกบัดกัไขก่บัโรค ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเผ้าระวงัและการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยส ารวจยุงลายจากกับดกัไข่ช่วงต้นปี  พ.ศ.2562 ทัง้ 4 
ภาคๆ ละ 8 จงัหวดัแตล่ะจงัหวดัส ารวจ 4 อ าเภอๆ ละ 40กบัดกั วดัพิกดัต าแหนง่ที่ส ารวจด้วย GPS ผลการส ารวจพบประชากร
ยุงลายสงู มีค่าเฉลี่ยไข่ต่อกับดัก และค่าร้อยละการพบไข่ยุงลายมีค่า 2.95 ± 2.69, 19.79 ±13.57 ตามล าดับ ผู้ ป่วยโรค
ไข้เลือดออกต่อแสนประชากรของจงัหวดัที่ส ารวจทัง้ปีมีค่า 220.59±177.51จากการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์ด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพืน้ที่ระหวา่งประชากรของยงุลายจากกับดกัไขก่บัโรคไข้เลอืดออกพบวา่ภาคกลางมี
ความสมัพนัธ์เชิงพืน้ที่ในภาพรวมสงู ประชากรยงุลายสงู ผู้ ป่วยมีจ านวนสงู ประชากรยงุลายต ่า ผู้ ป่วยมีจ านวนต ่าทีภ่าคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีความสมัพนัธ์เชิงพืน้ที่ในภาพรวมปานกลางจากข้อมลูการส ารวจยงุลายด้วยกบัดกัไข่
และข้อมลูผู้ ป่วยในระดบัจงัหวดัมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และสถิติ สามารถน าไปประยกุต์เพื่อการเฝา้
ระวงัและวางแผนการควบคมุโรคไข้เลอืดออกก่อนถึงฤดกูารระบาด และเป็นข้อมลูส าหรับวางแผนการควบคมุโรค 
ค าส าคัญ: โรคไข้เลือดออก ยงุลาย กบัดกัไข่ยงุลาย ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 

Abstract 
Dengue fever with Aedes vector is still public health problem in Thailand.  There were 126,708 cases in 

2019. The Aedes larvae indices surveys in some situations were not correlated with the disease. Therefor this study 
conducted on the population of Aedes mosquitoes from ovitraps analyzed with Geographic Information Systems 
(GIS) for surveillance and control of dengue fever. The survey of Aedes mosquitoes was conducted all 4 regions in 
each region surveying 8 provinces in each province surveying 4 districts in each district surveying 40 ovitraps, 
measuring coordinates position surveys by GPS in early 2019. The result showed the high population of Aedes 
mosquitoes that has an average eggper trap,  the percentages positive of ovitrapandall year dengue cases per 
hundred thousand population were 2.95 ± 2.69, 19.79 ± 13.57 and 220.59 ± 177.51 respectively.From GIS using 
spatial interpolation methods analyzed between the population of Aedes mosquitoes with dengue cases found that 
the central regions hadthe high spatial relationship correlation. The high population of Aedes mosquitoes had the 
high dengue cases. The northern, northeastern and southern regions had the medium spatial relationship correlation. 
From this survey using ovitraps and dengue cases at the provincial level analyzed with GIS and statistics could be 
applied for surveillance and planning to control dengue fever. 
Keywords: Dengue Fever, Aedes vectors,  Ovitraps, Geographic Information System, GIS 
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ภาคๆ ละ 8 จงัหวดัแตล่ะจงัหวดัส ารวจ 4 อ าเภอๆ ละ 40กบัดกั วดัพิกดัต าแหนง่ที่ส ารวจด้วย GPS ผลการส ารวจพบประชากร
ยุงลายสงู มีค่าเฉลี่ยไข่ต่อกับดัก และค่าร้อยละการพบไข่ยุงลายมีค่า 2.95 ± 2.69, 19.79 ±13.57 ตามล าดับ ผู้ ป่วยโรค
ไข้เลือดออกต่อแสนประชากรของจงัหวดัที่ส ารวจทัง้ปีมีค่า 220.59±177.51จากการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์ด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพืน้ที่ระหวา่งประชากรของยงุลายจากกับดกัไขก่บัโรคไข้เลอืดออกพบวา่ภาคกลางมี
ความสมัพนัธ์เชิงพืน้ที่ในภาพรวมสงู ประชากรยงุลายสงู ผู้ ป่วยมีจ านวนสงู ประชากรยงุลายต ่า ผู้ ป่วยมีจ านวนต ่าทีภ่าคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีในภาพรวมปานกลางจากข้อมลูการส ารวจยงุลายด้วยกบัดกัไข่
และข้อมลูผู้ ป่วยในระดบัจงัหวดัมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และสถิติ สามารถน าไปประยกุต์เพื่อการเฝา้
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Abstract 
Dengue fever with Aedes vector is still public health problem in Thailand.  There were 126,708 cases in 

2019. The Aedes larvae indices surveys in some situations were not correlated with the disease. Therefor this study 
conducted on the population of Aedes mosquitoes from ovitraps analyzed with Geographic Information Systems 
(GIS) for surveillance and control of dengue fever. The survey of Aedes mosquitoes was conducted all 4 regions in 
each region surveying 8 provinces in each province surveying 4 districts in each district surveying 40 ovitraps, 
measuring coordinates position surveys by GPS in early 2019. The result showed the high population of Aedes 
mosquitoes that has an average eggper trap,  the percentages positive of ovitrapandall year dengue cases per 
hundred thousand population were 2.95 ± 2.69, 19.79 ± 13.57 and 220.59 ± 177.51 respectively.From GIS using 
spatial interpolation methods analyzed between the population of Aedes mosquitoes with dengue cases found that 
the central regions hadthe high spatial relationship correlation. The high population of Aedes mosquitoes had the 
high dengue cases. The northern, northeastern and southern regions had the medium spatial relationship correlation. 
From this survey using ovitraps and dengue cases at the provincial level analyzed with GIS and statistics could be 
applied for surveillance and planning to control dengue fever. 
Keywords: Dengue Fever, Aedes vectors,  Ovitraps, Geographic Information System, GIS 
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ความชุกของ coagulase negative staphylococci ที่ดือ้ต่อยาเมธิซิลินในโรงพยาบาลระดับตติยภมิู จังหวัดร้อยเอ็ด 
Prevalence of methicillin resistant coagulase negative staphylococci (MRCNS) in a tertiary care hospital in Roi-et. 

รดา กนัแสน ปารชิาติ บวัโรย อนศุกัดิ ์เกิดสนิ และพีชานกิา ชอบจิตต ์
Rada Kansaen, Parichart Boueroy, Anusak Kerdsin and Peechanika Chopjitt 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus 

 
บทคดัยอ่ 

Coagulase-negative Staphylococci (CNS) เป็นเชือ้ก่อโรคฉวยโอกาสที่เป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดโรคในมนุษย ์
CNS เกิดการดือ้ต่อยาเมธิซิลิน และการดือ้ต่อยาตา้นจุลชีพหลายแขนง สง่ผลใหมี้อตัราป่วยและเสียชีวิตสงูทั่วโลก วตัถปุระสงค์
ของการศึกษานี ้คือเพื่อตรวจสอบความชุกของ Methicillin resistance Coagulase negative Staphylococci (MRCNS) และระบุ
สายพนัธุข์อง CNS จากผูป่้วยและสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาลแห่งหนึง่จากจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ตวัอยา่งทัง้หมด 52 ไอโซเลตจากผูป่้วย
ที่เขา้พักรกัษาตวัในโรงพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมงจ านวน 62 ราย และ 47 ไอโซเลตจากสิ่งแวดลอ้มภายในตึกผูป่้วย เช่น เตียง 
การศึกษาครัง้นีม้ีการตรวจเพื่อระบุว่า CNS มีการดือ้ต่อยาเมธิซิลิน โดยใชว้ิธีมลัติเพล็กซพ์ีซีอาร ์จากการศึกษาพบ MRCNS 39 
ไอโซเลต คิดเป็น 75% จาก 52 ไอโซเลตสายพนัธุท์ี่พบ ไดแ้ก่ S. haemolyticus79.49% (31/39) และ 8 ไอโซเลตยงัไม่สามารถระบุ
ได ้ไอโซเลตที่แยกไดจ้ากสิ่งแวดลอ้มพบ MRCNS 42 ไอโซเลต คิดเป็น 89.36% สายพนัธุ์ที่พบ ไดแ้ก่ S. haemolyticus 64.29% 
(27/42)  S. epidermidis 4.76%(2/42)  S. xylocus2.38% (1/42) และ 12 ไอโซเลตยงัไม่สามารถระบสุายพนัธุ์ได ้การศึกษาครัง้นี ้
แสดงใหเ้ห็นความชกุของ MRCNS ที่พบในผูป่้วยและสิง่แวดลอ้มของโรงพยาบาล  
ค าส าคัญ:Coagulase negative staphylococci , Methicillin resistance Coagulase-negative Staphylococci 

Abstract 
Coagulase-negative Staphylococci (CNS) are opportunistic pathogens that are currently emerging as 

causative agents of human disease. Methicillin and multidrug resistant bacteria have associated with coagulase 
negative staphylococci (CNS) with high morbidity and mortality worldwide. The aim of this study was to determine the 
prevalence of methicillin resistance Coagulase-negative Staphylococci (MRCNS) andidentify species for Coagulase-
negative Staphylococci (CNS). The 62 samples were collected from the patients who admitted to the hospital for no 
more than 48 hours. and environment around inpatient department building in one hospital from Roi-et province. A total 
of 62 rectal swabs and 47 isolates from environment were screened for the presence of MRCNS and identify species for 
CNS using Multiplex PCR.Of 39 MRCNS isolates were detected from the 52 rectal swabs which were. S. 
haemolyticus79.49% (31/39) and 8 unknown isolates. From 47 environmental samples found 42 MRCNS,they were. S. 
haemolyticus  64.29% (27/42), S. epidermidis 4.76% (2/42%), S. xylocus 2.38% (1/42) and 12 unknown isolates. This 
study showed the high prevalence of MRCNS species found in patients (75%) and hospital environments (89.36%)that 
may be an outbreak. 
Keywords: Coagulase negative staphylococci , Methicillin resistance Coagulase-negative Staphylococci 
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บทคดัยอ่ 

Coagulase-negative Staphylococci (CNS) เป็นเชือ้ก่อโรคฉวยโอกาสที่เป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดโรคในมนุษย ์
CNS เกิดการดือ้ต่อยาเมธิซิลิน และการดือ้ต่อยาตา้นจุลชีพหลายแขนง สง่ผลใหม้ีอตัราป่วยและเสียชีวิตสงูทั่วโลก วตัถปุระสงค์
ของการศึกษานี ้คือเพื่อตรวจสอบความชุกของ Methicillin resistance Coagulase negative Staphylococci (MRCNS) และระบุ
สายพนัธุข์อง CNS จากผูป่้วยและสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาลแห่งหนึง่จากจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ตวัอยา่งทัง้หมด 52 ไอโซเลตจากผูป่้วย
ที่เขา้พักรกัษาตวัในโรงพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมงจ านวน 62 ราย และ 47 ไอโซเลตจากสิ่งแวดลอ้มภายในตึกผูป่้วย เช่น เตียง 
การศึกษาครัง้นีมี้การตรวจเพื่อระบุว่า CNS มีการดือ้ต่อยาเมธิซิลิน โดยใชว้ิธีมลัติเพล็กซพ์ีซีอาร ์จากการศึกษาพบ MRCNS 39 
ไอโซเลต คิดเป็น 75% จาก 52 ไอโซเลตสายพนัธุท์ี่พบ ไดแ้ก่ S. haemolyticus79.49% (31/39) และ 8 ไอโซเลตยงัไม่สามารถระบุ
ได ้ไอโซเลตที่แยกไดจ้ากสิ่งแวดลอ้มพบ MRCNS 42 ไอโซเลต คิดเป็น 89.36% สายพนัธุ์ที่พบ ไดแ้ก่ S. haemolyticus 64.29% 
(27/42)  S. epidermidis 4.76%(2/42)  S. xylocus2.38% (1/42) และ 12 ไอโซเลตยงัไม่สามารถระบสุายพนัธุ์ได ้การศึกษาครัง้นี ้
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Abstract 
Coagulase-negative Staphylococci (CNS) are opportunistic pathogens that are currently emerging as 

causative agents of human disease. Methicillin and multidrug resistant bacteria have associated with coagulase 
negative staphylococci (CNS) with high morbidity and mortality worldwide. The aim of this study was to determine the 
prevalence of methicillin resistance Coagulase-negative Staphylococci (MRCNS) andidentify species for Coagulase-
negative Staphylococci (CNS). The 62 samples were collected from the patients who admitted to the hospital for no 
more than 48 hours. and environment around inpatient department building in one hospital from Roi-et province. A total 
of 62 rectal swabs and 47 isolates from environment were screened for the presence of MRCNS and identify species for 
CNS using Multiplex PCR.Of 39 MRCNS isolates were detected from the 52 rectal swabs which were. S. 
haemolyticus79.49% (31/39) and 8 unknown isolates. From 47 environmental samples found 42 MRCNS,they were. S. 
haemolyticus  64.29% (27/42), S. epidermidis 4.76% (2/42%), S. xylocus 2.38% (1/42) and 12 unknown isolates. This 
study showed the high prevalence of MRCNS species found in patients (75%) and hospital environments (89.36%)that 
may be an outbreak. 
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บทคัดย่อ 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีสาเหตุหลักจากการติดเชื �อแบคทีเรีย ไวรัส หรือโปรโตซัว นอกจากนี �เชื �อรา 
Candida ยงัสามารถทําให้เกิดอจุจาระร่วงเป็นเวลานานขึ �น ทําให้ผู้ ป่วยต้องรักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน 
อีกทั �งการตรวจจําแนกเชื �อ Candida ปัจจบุนัใช้อาหารเลี �ยงเชื �อที�มีราคาค่อนข้างสงู การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษา
ความชุกและปริมาณเชื �อ Candida ในตวัอย่างอจุจาระผู้ ป่วยอุจจาระร่วงและกลุ่มควบคุม รวม 710 ตวัอย่าง และเพื�อ
พฒันาสตูรอาหารเพาะแยกเชื �อ Candida ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างอุจจาระร้อยละ 12 (85/710) ตรวจพบเชื �อ 
Candida จํานวน  92 สายพนัธุ์ ด้วยวิธีเพาะแยกเชื �อ เมื�อตรวจวิเคราะห์โดยวิธี multiplex PCR และ MALDI-TOF MS พบ
เป็นเชื �อ C. albicans C. parapsilosis C. tropicalis และ Candida spp. อื�นๆ ตามลําดบั การตรวจหาปริมาณเชื �อ 
C. albicans จากตวัอย่างอจุจาระด้วยวิธี real-time PCR พบเชื �อร้อยละ 20 (141/710) โดยผู้ ป่วยและกลุม่ควบคมุพบมี
ปริมาณเชื �ออยู่ในช่วง 1–5×105 (ร้อยละ 20) และ 1–5×104CFU/g stool (ร้อยละ 19) ตามลําดบั ด้านการพฒันาสตูร
อาหารเลี �ยงเชื �อ พบว่า สตูรอาหารเลี �ยงเชื �อ mSDA-3 ซึ�งมีการเติม 5% pasteurized milk และอาหารชนิด mCCDA 
สามารถใช้แยกความแตกตา่งลกัษณะโคโลนีของเชื �อ Candida ได้ จะเห็นได้ว่าอาหารเลี �ยงเชื �อที�พฒันาขึ �นสามารถใช้แยก
เชื �อจากตวัอยา่งอจุจาระได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
คาํสาํคัญ:อจุจาระร่วง, เชื �อ Candida spp., อาหารเลี �ยงเชื �อ 

 
Abstract 

Many microbial species including bacteria, viruses and parasites have been recognized as 
enteropathogens. Moreover, Candida can also cause secretory and prolonged diarrhea in patients, resulting 
in long-term hospitalization. Detection of  yeasts routinely isolated in a clinical microbiology laboratory using 
high cost of selective media. In this study, we aims to detect and quantify of Candida in 710 stool samples 
collected from hospitalized patients with acute diarrhea and non-diarrheal controls and to develop culture 
media for isolation of Candida. Here, we demonstrated that nighty-two Candida spp. were isolated in 12% 
(85/710) of stool samples, included C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalisand clinically relevant Candida 
species, respectively  when determined by multiplex PCR and MALDI-TOF MS. Predominant  C. albicans was 
detected in diarrhea and control stool samples by real-time PCR in 20% (141/710), with concentration 1 – 
5×105 CFU/g stool  (20%) and 1 – 5×104 CFU/g stool (19%), respectively. Among modified/developed media, 
the mSDA-3 which added 5% pasteurized milk and mCCDA media could be applied in clinical routine 
laboratory for isolation and differentiation of Candida from faecal samples. 
Keywords: Diarrhea, Candida spp., Culture media 
Corresponding author:warawan.w@dmsc.mail.go.th 
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Keywords: Diarrhea, Candida spp., Culture media 
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Hyperplasia:CAH) ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 
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บทคดัย่อ 

 มีการศึกษาวิจยัโรค CAH ในปี 2559-2561 ในเขตสขุภาพท่ี 8 แต่ไม่พบทารกเป็นโรค CAH ชนิดรุนแรงและยงั
ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ จึงน าผลดงักลา่วมาศึกษาปัจจยัตา่งๆ ที่มีผลต่อระดบัฮอร์โมน 17-OHP และน าข้อมลู
มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาปรับปรุงการตรวจคดักรองโรค CAH ให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในตวัอย่าง
กระดาษซบัเลอืดจ านวน 39,503 ราย ตวัอยา่งที่มีผลบวก 35 ราย และสง่ซีร่ัมกลบัมาตรวจยืนยนัผล 33 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.09 และ 94.28 ตามล าดบั ทารก 20 ราย มีผลตรวจยืนยนัซีร่ัมเป็นบวกซึ่งมีอายคุรรภ์มารดาเฉลี่ย 35.24 สปัดาห์ 
น า้หนกัแรกเกิดเฉลี่ย 2,381.75 กรัม และได้รับยาปฏิชีวนะ 11 ราย ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรกลุ่มเพศ 
อายคุรรภ์ และน า้หนกัแรกเกิด พบว่าทารกเพศชาย ทารกน า้หนกัแรกเกิดน้อย และคลอดก่อนก าหนด มีระดบัฮอร์โมน 
17-OHP สงูกว่า ทารกเพศหญิง น า้หนกัแรกเกิดปกติ และคลอดตามก าหนด (p < 0.001) ผลการศึกษาวิจัยจะเห็นว่า
ปัจจยัต่างๆ เช่น เพศของทารกมารดาที่คลอดบตุรก่อนก าหนด น า้หนกัแรกเกิดน้อย และทารกที่มีอาการเจ็บป่วย จะท า
ให้ระดบัฮอร์โมน 17-OHP สงูกว่าปกติซึ่งเป็นมีผลท าให้การตรวจคดักรองมีผลบวกลวงเกิดขึน้ได้ ดงันัน้การคดัเลือก
วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีความไวและความจ าเพาะสงูนัน้มีความส าคญัตอ่การตรวจวินิจฉยัโรคCAH 
 
ค าส าคัญ: ภาวะพร่องฮอร์โมนตอ่มหมวกไต, การตรวจคดักรอง และ กระดาษซบัเลือด 
 

Abstract 
 Between the years of 2016-2018, researchers were studied disease of CAH in neonates of the Health 
Service Region 8th. None of newborns was diagnosed with CAH and study has not analyzed statistical data. 
The data of 39,503 dried blood spots were analyzed to determine factors that affect 17-OHP levels and assist 
in developing algorithm changes that would improve CAH screening. There were 35 positive cases and 33 of 
them were followed to confirmation (response rate is 0.09% and 94.28%). Twenty infants were confirmed 
positive serum samples. Mean of gestational age (GA) was 35.24 weeks, birth weight (BW) was 2,381.75 
grams and 11 cases treated antibiotics. Hypothesis testing to compare variables of sex, 5 GA groups, 5 BW 
groups with 17-OHP, the difference between the medians was significant (p < 0.001). Male infants, premature 
infants and low birth weight infants have higher 17-OHP values than female, full term GA (37 weeks) and 
normal BW (2500 grams).Results shown that factors of sex, premature, low birth weight and sick infants have 
affect 17-OHP levels, causes of false positive for newborn screening. The highly sensitivity and specificity 
method is important for CAH screening. 
 
Keyword: Congenital Adrenal Hyperplasia, Screening and dried blood spot 
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เชือ้ไวรัสหัดสายพันธ์ุ D8 และ B3 ที่พบกระจายใน 3 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 
Measles virus genotype D8 and B3 circulating in three southern provinces of Thailand-2019 

 
สวุรรณดี ทรัพย์เจริญ ภทัชธีญา พวงแก้ว ทิพวรรณ กงัแฮ พชัชา อินค าสบื อจัฉริยา ลกูบวั และคณะ 
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Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, National Institute of Health 
 

บทคดัย่อ 
เชือ้ไวรัสหดั ติดต่อจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจ  ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายการก าจดัโรคหดั   

ซึง่มีเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จในปี พ.ศ.2563 แตย่งัพบการระบาดของโรคหดัอยา่งตอ่เนื่องในปี 2562 โดยเฉพาะในพืน้ที่
ภาคใต้ อยา่งไรก็ตามในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง พทัลงุ และสตลู ยงัไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบัสายพนัธุ์ไวรัสหดัที่แพร่กระจายในพืน้ที่ 
การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสายพนัธุ์ ไวรัสหดัในพืน้ที่จังหวดัตรัง พทัลงุ และสตูล ในช่วงปี 2562 โดย
ด าเนินการตรวจยืนยนัการติดเชือ้ไวรัสหดัด้วยการตรวจหา IgM ด้วยวิธี ELISA รวมทัง้ตรวจวิเคราะห์หาสายพนัธุ์ของไวรัส
หดัในสว่นของ nucleoprotein gene ด้วยวิธี sanger seqcencing ผลการทดสอบตวัอยา่งซีรัม พบผู้ ป่วยที่ IgM ให้ผลบวก
ร้อยละ 46.4 (129/278) โดยเป็นชายร้อยละ 45.7 หญิงร้อยละ 54.3 ซึ่งช่วงอายทุี่พบผู้ ป่วยมากที่สดุคือ 30-39 ปี (38%) 
และ 20-29 ปี (26.4%) ตามล าดบั นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์หาสายพนัธุ์ไวรัสหดัจากตวัอย่างไม้สวอปคอ พบสายพนัธุ์ 
D8 (81.8%) มีการแพร่กระจายอยูใ่นเขตพืน้ท่ีทัง้ 3 จงัหวดั และสายพนัธุ์ B3(18.2%) ในจงัหวดัตรังและพทัลงุ ข้อมลูของ
สายพนัธุ์ไวรัสหดัที่เป็นสายพนัธุ์ท้องถ่ินตรวจพบเป็นปกติในพืน้ท่ีมีความส าคญั เป็นประโยชน์ในการหาแหลง่ที่มาของเชือ้
วา่เป็นสายพนัธุ์น าเข้าหรือสายพนัธุ์ท้องถ่ิน ซึง่เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการก าจดัโรคหดัของประเทศ 
ค าส าคัญ: ไวรัสหดั, ภาคใต้ของประเทศไทย 

 
Abstract 

Measles virus is transmitted from person to person via respiratory droplets. Thailand’s government 
has adopted the goal to eliminate measles within 2020. However, since 2019 measles virus spreads 
continuously across southern of Thailand, including Trang, Phatthalung and Satun provinces. The measles 
genotype data is insufficient in this area. The aim of this study was to investigate measles genotype of measles 
virus in 2019. We detected IgM of measles virus by ELISA and characterized the measles virus nucleoprotein 
gene by sanger seqcencing. The result revealed that 46.4% (129/278) of the patients’s serum showed IgM 
positive which found in male 45.7%, female 54.3%.Among IgM positive patients, the majority was 30-39 years 
(38%) and 20-29 years (26.4%), respectively.For the genetic detection and sequencing of measles virus 
nucleospin gene obtained from throat swabs, indicated the circulating of measles D8 genotype (81.8%) in these 
provinces. Moreover, we also found B3 genotype (18.2%) in Trang and Phatthalung provinces. Genetic 
characterization of measles virus in each area is important. These results supportfinding out source of infection 
that is one of indicators of the measles eradication project in the country. 
Keywords: Measles virus, Southern of Thailand 
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บทคดัย่อ 
เชือ้ไวรัสหดั ติดต่อจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจ  ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายการก าจดัโรคหดั   

ซึง่มีเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จในปี พ.ศ.2563 แตย่งัพบการระบาดของโรคหดัอยา่งตอ่เนื่องในปี 2562 โดยเฉพาะในพืน้ที่
ภาคใต้ อยา่งไรก็ตามในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง พทัลงุ และสตลู ยงัไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบัสายพนัธุ์ไวรัสหดัที่แพร่กระจายในพืน้ที่ 
การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสายพนัธุ์ ไวรัสหดัในพืน้ที่จังหวดัตรัง พทัลงุ และสตูล ในช่วงปี 2562 โดย
ด าเนินการตรวจยืนยนัการติดเชือ้ไวรัสหดัด้วยการตรวจหา IgM ด้วยวิธี ELISA รวมทัง้ตรวจวิเคราะห์หาสายพนัธุ์ของไวรัส
หดัในสว่นของ nucleoprotein gene ด้วยวิธี sanger seqcencing ผลการทดสอบตวัอยา่งซีรัม พบผู้ ป่วยที่ IgM ให้ผลบวก
ร้อยละ 46.4 (129/278) โดยเป็นชายร้อยละ 45.7 หญิงร้อยละ 54.3 ซึ่งช่วงอายทุี่พบผู้ ป่วยมากที่สดุคือ 30-39 ปี (38%) 
และ 20-29 ปี (26.4%) ตามล าดบั นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์หาสายพนัธุ์ไวรัสหดัจากตวัอย่างไม้สวอปคอ พบสายพนัธุ์ 
D8 (81.8%) มีการแพร่กระจายอยูใ่นเขตพืน้ท่ีทัง้ 3 จงัหวดั และสายพนัธุ์ B3(18.2%) ในจงัหวดัตรังและพทัลงุ ข้อมลูของ
สายพนัธุ์ไวรัสหดัที่เป็นสายพนัธุ์ท้องถ่ินตรวจพบเป็นปกติในพืน้ท่ีมีความส าคญั เป็นประโยชน์ในการหาแหลง่ที่มาของเชือ้
วา่เป็นสายพนัธุ์น าเข้าหรือสายพนัธุ์ท้องถ่ิน ซึง่เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการก าจดัโรคหดัของประเทศ 
ค าส าคัญ: ไวรัสหดั, ภาคใต้ของประเทศไทย 

 
Abstract 

Measles virus is transmitted from person to person via respiratory droplets. Thailand’s government 
has adopted the goal to eliminate measles within 2020. However, since 2019 measles virus spreads 
continuously across southern of Thailand, including Trang, Phatthalung and Satun provinces. The measles 
genotype data is insufficient in this area. The aim of this study was to investigate measles genotype of measles 
virus in 2019. We detected IgM of measles virus by ELISA and characterized the measles virus nucleoprotein 
gene by sanger seqcencing. The result revealed that 46.4% (129/278) of the patients’s serum showed IgM 
positive which found in male 45.7%, female 54.3%.Among IgM positive patients, the majority was 30-39 years 
(38%) and 20-29 years (26.4%), respectively.For the genetic detection and sequencing of measles virus 
nucleospin gene obtained from throat swabs, indicated the circulating of measles D8 genotype (81.8%) in these 
provinces. Moreover, we also found B3 genotype (18.2%) in Trang and Phatthalung provinces. Genetic 
characterization of measles virus in each area is important. These results supportfinding out source of infection 
that is one of indicators of the measles eradication project in the country. 
Keywords: Measles virus, Southern of Thailand 
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บทคดัยอ่ 
ร่างกายมนุษย์มีกลุ่มจุลินทรีย์เรียกว่าไมโครไบโอต้า หลายลา้นๆตัว โดยอาศัยอยู่มากที่สุดที่ล  าไส ้ซึ่งมี

จลุินทรยีก์ว่า 1,000 สายพนัธุท์ี่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ แบคทีเรยี ไวรสั เชือ้รา โปรติสต ์ ในอดีตกลุม่จุลินทรียท์ัง้หมดในล าไส้
ไดร้บัการพิจารณาวา่เป็นเชือ้โรค อยา่งไรก็ตามจากการวิจยัเมื่อไมน่านมานีพ้บวา่จลุินทรยีอ์าจมีประโยชนต์อ่รา่งกาย ซึ่ง
การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกของกลุ่มจุลินทรียใ์นล าไสแ้ละตรวจสอบความหลากหลายทางสาย
วิวฒันาการของจุลนิทรยีใ์นล าไสใ้นอาสาสมคัรสขุภาพดีชาวไทย ไมม่ีอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร 178 คนท่ีอาศยั
อยู่ในจังหวดัเชียงรายโดยเก็บตวัอย่างอุจจาระจากอาสาสมคัร ท าการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชือ้Blastocystis 
spp., Entamoeba spp., และ Pentatrichomonas spp. จากนั้นวิเคราะห์ความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการและ
เปรียบเทียบกบั isolate อื่น ๆ จากฐานขอ้มลู NCBI พบความชุกของ Blastocystis spp.เป็น 23% (41 ราย) และ พบ 6 ซี
โรทยัป์ จาก 9 ซีโรทยัป์ที่พบในมนษุยบ์่งบอกถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงูของ Blastocystis ในกลุม่ประชากรที่
ศกึษา แตไ่มพ่บ Pentatrichomonas และ Entamoeba ในประชากรกลุม่นี ้แสดงใหเ้ห็นวา่ไมโครไบโอตา้สามารถอาศยัอยู่
ในล าไสข้องมนษุยใ์นฐานะพึง่พาอาศยัหรอืภาวะเกือ้กลู การวิจยัครัง้นีเ้ปิดทางส าหรบัการศกึษาในอนาคตตอ่ไป 
ค าส าคัญ:ไมโครไบโอตา้, Blastocystis spp., Entamoeba spp., Pentatrichomonas spp. 

 
Abstract 

The human body harbors trillions of microbes. The gut is the one with the most microbial residents. 
The microbial community of the gut is dominated by facultative anaerobes and includes more than 1000 
different species. These microorganisms are bacteria, viruses, fungi or protists. Previously, all eukaryotes in 
the gut were considered as parasitic, however recent research shows that many of them are commensal and 
some might even be beneficial to the host. This study aimed to investigate prevalence of specific intestinal 
microbial eukaryotes in Thai volunteers living in Chiang Rai province and examine their phylogenetic diversity. 
Stool samples from 178 volunteers whom healthy with no symptoms of gastrointestinal disease were 
collected. PCR was used to amplify the groups of eukaryotes. These included, Blastocystis spp., Entamoeba 
spp., and Pentatrichomonas spp. The phylogenetic diversity of isolates was analyzed and compared to other 
isolates from the NCBI database. The prevalence of Blastocystis spp. was 23% (41 samples) and 6 out of 9 
serotypes that colonized humans were identified, indicating high genetic diversity of Blastocystis in this 
population. Pentatrichomonas and Entamoeba were not detected. The presence of eukaryotes that are 
traditionally considered pathogenic in healthy individuals suggests that microbial eukaryotes can inhabit the 
gut of humans as commensals. This research opens avenues for future exploration into the role of these 
eukaryotes in the gut. 
Keywords: Gut microbiota, Blastocystis spp., Entamoeba spp., Pentatrichomonas spp. 
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spp., and Pentatrichomonas spp. The phylogenetic diversity of isolates was analyzed and compared to other 
isolates from the NCBI database. The prevalence of Blastocystis spp. was 23% (41 samples) and 6 out of 9 
serotypes that colonized humans were identified, indicating high genetic diversity of Blastocystis in this 
population. Pentatrichomonas and Entamoeba were not detected. The presence of eukaryotes that are 
traditionally considered pathogenic in healthy individuals suggests that microbial eukaryotes can inhabit the 
gut of humans as commensals. This research opens avenues for future exploration into the role of these 
eukaryotes in the gut. 
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บทคดัยอ่ 
ธาลสัซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การพบพาหะความผิดปกติชนิดฮีโมโกลบินอีในบิดาหรือมารดา 

และยีนเบต้าธาลัสซีเมียจากอีกคนหนึ่งท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย/
ฮีโมโกลบินอีซึง่มีอาการรุนแรง คณะผูว้ิจยัศกึษาคูเ่สีย่งตอ่การมีบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดเบตา้ธาลสัซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี 
โดยตรวจวิเคราะหช์นิดและปริมาณฮีโมโกลบินดว้ยหลกัการ HPLC จากตัวอย่างเลือดหญิงตัง้ครรภแ์ละสามีในเขต
สขุภาพที่ 2 เดือนตลุาคม 2560 ถึง กนัยายน 2562 จ านวน 926 คู่ พบคู่เสี่ยง จ านวน 43 คู่(รอ้ยละ 4.7) ชนิดฮีโมโกลบิน
ของคู่เสี่ยงพบ A2A(β-thalassemia trait) ร่วม EA, A2A(β-thalassemia trait) ร่วม EA(w/o), EE/EF ร่วม EA, EF ร่วม 
EA, A2A (β-thalassemia trait) รว่ม EE และ A2A (β-thalassemia trait) รว่ม EA Bart’s จ านวน 26, 6, 6, 2, 2 และ 1 คู ่
(รอ้ยละ 60.5, 14.0, 14.0, 4.6, 4.6 และ 2.3) ตามล าดบั ผลการกลายพนัธุข์องยีนเบตา้โกลบินพบ Codon 41/42(-TCTT), 
26(G>A), 17(A>T), IVS1-1(G>A), -28(A>G), IVS2#654(C>T), 19(A>G) และ 26(G>T) จ านวน 9, 7, 6, 3, 3, 1, 1 
และ 1 ราย (รอ้ยละ 21.0, 16.3, 14.0, 7.0, 7.0, 2.3, 2.3 และ 2.3) ตามล าดบั ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่โรคธาลสัซเีมยี
ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัจ าเป็นตอ้งศึกษาและตรวจหายีนผิดปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งสามารถน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชนเ์พื่อปอ้งกนัโรคธาลสัซีเมียใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
ค าส  าคญั : ธาลสัซีเมีย, เบตา้ธาลสัซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี, ชนิดและปรมิาณฮีโมโกลบิน 

 

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

a couple, is at risk for having fetus with Beta-thalassemia/HbE, a sever thalassemia. We studied risk couples to 
have Beta- thalassemia/HbE fetus from 926 couples, whose blood samples were sent to Regional Medical 
Sciences Center 2, Phitsanulok for hemoglobin typing and beta- globin gene mutation detection between 
October 2017 to September 2019.  The results showed 43 risk couples (4 .7%) , Hb typing of risk couples are 
show A2A (β- thalassemia trait)  with EA, A2A (β- thalassemia trait)  with EA(w/o) , EE/EF with EA, EF with EA, 
A2A (β-thalassemia trait) with EE and A2A (β-thalassemia trait) with EA Bart’s, at 60.5%, 14.0%, 14.0%, 4.6%, 
4. 6% and 2. 3% , respectively.  Beta-globin mutations have been observed as follow:  codon 41/42( -TCTT) , 
26(G>A), 17(A>T), IVS1-1(G>A), -28(A>G), IVS2#654(C>T), 19(A>G) and 26(G>T) at 21.0%, 16.3%, 14.0%, 
7.0% , 7.0% , 2.3% , 2.3%  and 2.3% , respectively.  The result of the study shows that thalassemia is still be a 
major problem, which necessary to continually study and detect abnormal genes.  Including the public health 
officer and other relevant organizations for preventing and monitoring this disease to be more effective. 
Keyword : Thalassemia, Beta-thalassemia/HbE, Hb Typing 
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คุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซ ีเมีย DCIP ของโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 ปี พ .ศ. 2562 
Quality of DCIP Screening Test of Community Hospital in Regional Health 10th in 2019 

 
สทุิศ จนัทร์พนัธ์จนัทร์ฉาย คําแสนวิภาวดี เจียรกลุและนพมาศ กล้าหาญ 

sutit Janpan, Junchay Khamsaen, Wipavadee Jiarakul and Noppamas Klahan 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อบุลราชธานีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ  
การตรวจคดักรองDCIP เป็นการตรวจหาฮีโมโกลบินอี(Hb E) เพ่ือค้นหาความเสี่ยงชนิดหนึ่งของพาหะธาลสัซี

เมีย เก็บข้อมลูจากผลตรวจคดักรองHb E ของโรงพยาบาลชมุชนเขตสขุภาพท่ี 10 จํานวน 51 แห่งท่ีสง่ตรวจหาชนิด Hb วิธี 
CEโดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อบุลราชธานีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2562 ผลการศกึษาจํานวน 2,642 
ตวัอย่าง มีผลตรวจสอดคล้องตรงกนั 2,397 ตวัอย่าง(ร้อยละ 90.73) มีผลตรวจไม่สอดคล้องกนั(ขดัแย้ง)  245 ตวัอย่าง
(ร้อยละ 9.27)แยกเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษและมุกดาหาร มีค่าความไวร้อยละ96.37, 
87.89, 90.29, 96.65 และ 94.59 ความจําเพาะร้อยละ 75.14, 87.91, 82.72, 77.78 และ 46.15 ผลบวกปลอมร้อยละ  
8.70, 6.17, 8.14, 6.49 และ 16.67ผลลบปลอมร้อยละ 11.56, 22.33, 20.24, 12.50 และ 25.00 ตามลําดบั ผลบวกปลอม
ท่ีพบสว่นหนึ่งเกิดจาก Hb F, Hb Bart’s หรือ Hb อ่ืนๆ ท่ีไม่เสถียรหรือเส่ือมสลายง่าย ซึง่เป็นข้อจํากดัของการตรวจ DCIP  
แต่ผลลบปลอม (93 ตวัอย่าง )ควรหาสาเหตเุพ่ือปรับปรุงเช่น ทบทวนบุคลากร เทคนิคการวิเคราะห์  การเก็บนํา้ยา การ
ควบคมุคณุภาพภายใน เป็นต้น 
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Abstract 

DCIPscreening test were detected Hb E to find a risk of thallasemia. The retrospective study was 
during January to August in 2019. There were 51 community hospitals in regional health 10ththat sent to 
detected Hb typingby CE at RMSC 10thUbonratchathani.2,642 samplesof study werecorrelated2,397 
samples(90.73%) anddiscordant 245 samples (9.27%). The study from Ubon ratchathani, Yasothon, 
Amnatcharoen, Sisaket and Mukdahan found sensitivity 96.37, 87.89, 90.29, 96.65 and 94.59%, specificity 
75.14, 87.91, 82.72, 77.78 and 46.15%, false positive 8.70, 6.17, 8.14, 6.49 and 16.67%, false negative 11.56, 
22.33, 20.24, 12.50 and 25.00% respectively.The some part of false positive result  were cause by Hb H, Hb 
Bart’s or unstable Hb that limitations of DCIP test. The false negative result (93 samples) should be careful and 
quality reviews such as human, technique, reagent and IQC etc.  
Keywords: Quality of thalassemia screening test, DCIP test, hemoglobin typing CE. 
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บทคัดย่อ  
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P1-41การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสาํหรับการตรวจวเิคราะห์อัตราการตกตะกอนของเมด็เลือดแดง 
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บทคัดย่อ 

อตัราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) เป็นการตรวจคดักรองในงานประจําวนัทางโลหิตวิทยา มี
ประโยชน์สําหรับการวินิจฉยั การรักษาหรือติดตามดแูลผู้ ป่วย เนื�องจากวสัดคุวบคมุคณุภาพสําหรับการตรวจ ESR ยงัมีใช้
ไม่แพร่หลายและมีราคาแพง ดังนั �นคณะผู้ วิจัยจึงพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสําหรับการตรวจ ESR จากพลาสมา
สงัเคราะห์ (synthetic plasma) ที�มีส่วนผสมของบพัเฟอร์และสารโพลีเมอร์ ทําให้เกิดขบวนการตกตะกอนแทนพลาสมา
โปรตีน และเม็ดเลือดแดงที�รักษาสภาพด้วยสารเคมี (fixed RBC) โดยผสม synthetic plasma ใน fixed RBC ตาม
อตัราสว่นที�ต้องการ วดัค่า ESR ด้วยวิธี westergren และเครื�องวิเคราะห์อตัโนมติั และทดสอบความเป็นเนื �อเดียวกนัและ
ความคงสภาพ ผลการศึกษาวสัดคุวบคมุคณุภาพที�พฒันาสามารถนํามาใช้ตรวจได้ทั �งสองวิธี ผลทดสอบความเป็นเนื �อ
เดียวกันและความคงสภาพมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ ISO13528:2015 โดยสามารถเก็บได้นาน 4 สปัดาห์ที�อุณหภูมิ 4°C 
ดงันั �นวสัดคุวบคมุคณุภาพที�พฒันาสามารถใช้สําหรับการตรวจ ESR ซึ�งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงได้ใน
ราคาที�เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย สามารถจดัตั �งโครงการประเมินคณุภาพผลวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก เพื�อ
ประเมินประสิทธิภาพและทกัษะของเจ้าหน้าที� ซึ�งยงัไม่มีหน่วยงานในประเทศเปิดให้บริการ ผลที�ได้จากงานวิจยัจะทําให้
สามารถลดการนําเข้าวสัดคุวบคมุคณุภาพจากตา่งประเทศ ซึ�งสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
คาํสาํคัญ: ESR, วสัดคุวบคมุคณุภาพ, โครงการประเมินคณุภาพผลวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก 

 
Abstract 

Erythrocyte sedimentation rate (ESR) is the routine screening test widely used in hematology 
laboratory for diagnosis, treatment, and follow-up of patients. Due to the relatively high cost and limited 
availability of ESR control material in Thailand. The aim of this study was to develop in-house control material 
for the quality control of ESR. A two-phase suspension suitable for use as an ESR control material having the 
following two components: a synthetic plasma base with an aggregating agent, high molecular weight 
polymer and chemically fixed red blood cells.  We found that ESR control material could be analyzed by both 
Westergren method and automated machine.  Based on ISO13528:2015, homogeneity of the material was 
verified and the results proved that the between samples variation was negligible in comparison with the 
repeatability method. After storage at 4°C for up to 4 weeks, the control material showed similar patterns to 
the initial value. Therefore, the present invention ,is a control material designed to monitor the accuracy and 
precision of analytical methods for determining the ESR in blood sample. In addition, we will provide the EQA 
program to support laboratories in Thailand. The outcome of this work will leading to reduce the import 
products from other countries, in response to Thailand’s 20-Year National Strategy. 
Keywords: ESR, Control materials, EQA program 
Corresponding author: suwit.du@cmu.ac.th 
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การเปรียบเทียบวิธี Modified colistin screening agar และ Colistin broth disk elution 
ในการตรวจหาเชือ้ Acinetobacter baumannii ที่ดือ้ยา Colistin 

Comparison of Modified colistin screening agar and Colistin broth disk elution for detection of 
colistin-resistant Acinetobacter baumannii 
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บทคดัย่อ 

Carbapenem-resistant Acinetobacter baumanniiเป็นเชือ้ดือ้ยาที่เป็นปัญหามากที่สดุในโรงพยาบาลและเร่ิม
พบการดือ้ยาcolistin ซึ่งเป็นยากลุม่สดุท้ายในการรักษาโรคติดเชือ้แบคทีเรียแกรมลบ วิธีมาตรฐานการทดสอบความไวของ
เชือ้ตอ่ยาcolistin คือ broth microdilution เป็นวิธียุง่ยากใช้เวลานาน โรงพยาบาลสว่นใหญ่ไมเ่ลอืกทดสอบความไวด้วยวิธีนี ้
ท าให้ไม่มีรายงานผลความไวต่อยาให้แพทย์ จึงเร่ิมมีการตรวจคดักรองเชือ้ดือ้ยา colistin เพื่อรายงานการดือ้ยาเบือ้งต้น 
การศกึษานีเ้พื่อเปรียบเทียบการตรวจคดักรอง 2 วิธีคือ Modified colistin screening agar (MCS) และ Colistin broth disk 
elution (CBDE) เทียบกบัวิธีมาตรฐานโดยเพาะเชือ้ A.baumannii จ านวน 30 สายพนัธุ์ที่มีคา่ MIC ต่อยา colistin แตกต่าง
กนับน agar ที่มีcolistin 3.75 µg/ml (วิธี MCS) และใน broth 4 หลอดที่มีความเข้มข้นสดุท้ายของ colistin เท่ากบั 0, 1 , 2 
และ 4 µg/ml ตามล าดับ(วิธี CBDE) ผลการทดสอบพบว่าวิธี MCSและ CBDE ให้ผลทดสอบความไวสอดคล้องกับวิธี
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 70 (21/30) และ 90 (27/30) ตามล าดบั โดยสรุปวิธี CBDE ซึง่มีต้นทนุต ่าทดสอบได้ง่ายและให้ผล
สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานมากที่สุดสามารถเป็นอีกทางเลือกให้โรงพยาบาลคดักรองเชือ้ดือ้ยา colistin เพื่อรายงานผล
เบือ้งต้นให้แพทย์และควบคมุการแพร่กระจายของเชือ้ดือ้ยา 
ค าส าคัญ: Acinetobacter baumannii,colistin,Modified colistin screening agar (MCS),Colistin broth disk elution(CBDE) 

 Abstract 
The most problem of antimicrobial resistant bacteria in hospital is Carbapenem-resistant 

Acinetobacter baumannii (CRAB). Currently, CRAB that is resistant to colistin, the last drug for  treatment of 
gram-negative infections, have been reported. Broth microdilution (BMD), a laborious and time consuming, is 
the standard methodwhich most hospitalsdo not select resulting in no susceptible report to clinicians. Therefore, 
the screening methods for colistin resistance were initiated for presumptive report. This study aimed to compare 
the performance of two screening tests; a Modified colistin screening agar (MCS)  and Colistin broth disk elution 
(CBDE) with the BMD standard method. By growing 30 A. baumanniistrains with different MICs on agar 
containing colistin 3.75 µg/ml (MCS) and in 4 broths containing final colistin concentrationat 0, 1, 2 and 4 µg/ml, 
respectively (CBDE). The results showed that categorical agreement of MCS and CBDE to standard method 
were 70% (21/30) and 90% (27/30), respectively. In conclusion, CBDE which is inexpensive, easy and showed 
the highest categorical agreement  to standard method could be an alternative option for hospitals to screen 
colistin resistant A. baumannii for primary report to clinician and control of antimicrobial resistance spread. 
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บทคดัย่อ 
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พบการดือ้ยาcolistin ซึ่งเป็นยากลุม่สดุท้ายในการรักษาโรคติดเชือ้แบคทีเรียแกรมลบ วิธีมาตรฐานการทดสอบความไวของ
เชือ้ตอ่ยาcolistin คือ broth microdilution เป็นวิธียุง่ยากใช้เวลานาน โรงพยาบาลสว่นใหญ่ไมเ่ลอืกทดสอบความไวด้วยวิธีนี ้
ท าให้ไม่มีรายงานผลความไวต่อยาให้แพทย์ จึงเร่ิมมีการตรวจคดักรองเชือ้ดือ้ยา colistin เพื่อรายงานการดือ้ยาเบือ้งต้น 
การศกึษานีเ้พื่อเปรียบเทียบการตรวจคดักรอง 2 วิธีคือ Modified colistin screening agar (MCS) และ Colistin broth disk 
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การเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื�องทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัต ิ
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บทคัดย่อ 
Acinetobacter baumanniiเป็นเชื �อก่อโรคที�เป็นสาเหตสํุาคญัของการติดเชื �อในโรงพยาบาล มีรายงานพบเชื �อ 

A. baumannii ที�ดื �อยาcolistin  วิธี broth microdilution เป็นวิธีมาตรฐานในการทดสอบความไวต่อยาcolistinที�ยุ่งยาก
และอาศยัความชํานาญจึงไม่นิยมทดสอบในห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาล ปัจจบุนัมีการนําเครื�องทดสอบความไวของ
เชื �อต่อยาแบบอตัโนมติัมาใช้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการทดสอบความไวของเชื �อต่อยาที�ให้ผลถกูต้องและรวดเร็ว
เป็นสิ�งสําคญั การศึกษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อเปรียบเทียบความถกูต้องในการทดสอบของเครื�องทดสอบความไวของเชื �อ
ต่อยาแบบอตัโนมติั จํานวน 4 แบบที�มีใช้ในประเทศไทยคือ ยี�ห้อ A,B,Cและ Dโดยทําการทดสอบหาค่า MICต่อยา 
colistin ของเชื �อ A. baumanniiที�ดื �อยาcolistin จํานวน 29 สายพนัธุ์ด้วยเครื�องทดสอบความไวแบบอตัโนมติัเทียบกบัวิธี
มาตรฐาน พบวา่เครื�องยี�ห้อ A,B,CและDให้คา่ร้อยละของจํานวนเชื �อที�ให้ผลทดสอบความไวสอดคล้องกบัวิธีมาตรฐานคิด
เป็นร้อยละ3.45, 17.24 , 20.69 และ 65.52 ตามลําดบั ยี�ห้อ Dให้คา่ very major error น้อยที�สดุ(ร้อยละ 34.48)เนื�องจาก
จํานวนเชื �อที�ใช้ทดสอบยงัมีจํากดัดงันั �นเบื �องต้นสรุปได้ว่ายี�ห้อ Dเป็นเครื�องทดสอบความไวแบบอตัโนมติัที�มีข้อผิดพลาด
น้อยที�สดุในการนํามาทดสอบเพื�อหาเชื �อ A. baumanniiดื �อยาcolistin 
คาํสาํคัญ:เครื�องทดสอบความไวของเชื �อตอ่ยาต้านจลุชีพแบบอตัโนมติั, colistin, Acinetobacter baumannii 

 
Abstract 

Acinetobacter baumannii is a major causative pathogen of nosocomial infection. The colistin 
resistance has been reported in A. baumannii. Broth microdilution (BMD) is a standard method for 
antimicrobial susceptibility testing of bacteria against colistin. BMD is laborious and requires expertise thus it 
is rarely used in hospital routine laboratories. The automated systems have become recently available in 
many microbiology laboratories. However, reliability and rapid susceptibility testing results remain a critical 
issue. Accordingly, this study aimed to compare the test accuracy of four automated antimicrobial 
susceptibility testing systemsincluding brand A, B, C and D that are available in Thailand. The colistin MICs of 
29 colistin-resistant A. baumannii isolates were determinedusingall automated systems and compared to 
MICs from the standard method. Rates of categorical agreement (CA) for brand A, B, C and D were 3.45%, 
17.24%, 20.69% and 65.52%, respectively. The brand D showed the lowest very major error rates (34.48%). 
Due to the limit number of bacterial isolates, preliminary conclusion suggests that brand D performance 
showed the least error in detection of colistinresistant A. baumannii. 
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Abstract 

Acinetobacter baumannii is a major causative pathogen of nosocomial infection. The colistin 
resistance has been reported in A. baumannii. Broth microdilution (BMD) is a standard method for 
antimicrobial susceptibility testing of bacteria against colistin. BMD is laborious and requires expertise thus it 
is rarely used in hospital routine laboratories. The automated systems have become recently available in 
many microbiology laboratories. However, reliability and rapid susceptibility testing results remain a critical 
issue. Accordingly, this study aimed to compare the test accuracy of four automated antimicrobial 
susceptibility testing systemsincluding brand A, B, C and D that are available in Thailand. The colistin MICs of 
29 colistin-resistant A. baumannii isolates were determinedusingall automated systems and compared to 
MICs from the standard method. Rates of categorical agreement (CA) for brand A, B, C and D were 3.45%, 
17.24%, 20.69% and 65.52%, respectively. The brand D showed the lowest very major error rates (34.48%). 
Due to the limit number of bacterial isolates, preliminary conclusion suggests that brand D performance 
showed the least error in detection of colistinresistant A. baumannii. 
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บทคดัย่อ 
เซลล์ไตลิงแบบยึดเกาะได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางส าหรับการผลิตวคัซีน ไมโครแครริเออร์เป็นวัสดุที่นิยม

น ามาใช้เพื่อเพิ่มพืน้ที่ผิวยึดเกาะในกรณีการขยายขนาดการเพาะเลีย้งในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ อย่างไรก็ตามการใช้ไมโคร
แครริเออร์ท าให้ต้นทนุการเพาะเลีย้งเซลล์สงูขึน้เพราะมีราคาแพงเพื่อลดต้นทนุของวสัดดุงักลา่ว งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อปรับเซลล์ไตลิงแบบยึดเกาะให้สามารถเจริญได้แบบแขวนลอย โดยใช้เซลล์ไตลิงแบบยึดเกาะท่ีปรับสภาพแล้วใน
อาหารสตูรไม่มีซีร่ัม SFM01-M ที่พัฒนาขึน้ จากการเพาะเลีย้งเซลล์แบบแขวนลอยในขวด Spinner flask ขนาด 500 
มิลลิลิตร เซลล์เร่ิมต้น 5 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลติร ปริมาตรอาหาร 100 มิลลิลติรที่อตัราการกวน 30 รอบต่อนาที อณุหภมูิ 
37 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 วนั พบว่าเซลล์จะเป็นแบบเซลล์เดี่ยวๆ และกลุม่ก้อน
เซลล์ที่มีขนาดแตกต่างกันโดยความเข้มข้นของเซลล์สงูสุดคือ1.00 + 0.05 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในวนัที่ 5 ของการ
เพาะเลีย้งขณะที่การเพาะเลีย้งโดยอาศยัไมโครแครริเออร์ได้ความเข้มข้นของเซลล์สงูสดุคือ 1.45+ 0.15 x 106 เซลล์ต่อ
มิลลลิิตร จากงานวิจยันีส้รุปได้วา่ เซลล์ไตลงิแบบยึดเกาะสามารถเจริญได้แบบแขวนลอยซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ไมโครแครริ
เออร์ส าหรับการยึดเกาะเซลล์แขวนลอยที่ได้นีส้ามารถน าไปใช้ทดสอบการเป็นเซลล์เจ้าบ้านส าหรับผลิตเชือ้ไวรัสเพื่อ
พฒันาวคัซีนตอ่ไป 
ค าส าคัญ: เซลล์ไตลิง, อาหารที่ไมมี่ซีร่ัม, เซลล์แขวนลอย, กลุม่ก้อนเซลล์ 

 
Abstract 

Adherent Vero cells have been widely used for vaccine production. Microcarrier is the current 
materials used for increasing the attachment surface areas in case of scaling up of cell culture in bioreactor. 
To reduce its cost, the objective of this study aims to adaptation of adherent Vero cells to grow as suspension 
by using adherent Vero cellsbeing adapted in a developed serum-free medium SFM01-M. Adapted Vero cells 
were cultured in a 500 mL spinner flask containing a cell concentration of 5 x 105 cells/mL, SFM01-M of 100 mL 
at stirring rate of 30 rpm, temperature of 37 oC and CO2of 5 % for 5 days. It was found that cells were as single 
cells and cell-aggregates with different sizes. The maximum cell concentration was 1.00 + 0.05 x 106cells/mL 
at days 5 of culture while the maximum cell concentration of 1.45+ 0.15 x 106cells/mL was obtained from 
microcarrier culture at the same condition. From this research, it concludes that adherent Vero cells can be 
grown in suspension which microcarrier is unnecessary. These suspension cells can be used to test as being 
host cells for vaccine production in future. 
Keywords: Vero cells, Serum-free medium, Suspension cells, Cell-aggregates 
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To reduce its cost, the objective of this study aims to adaptation of adherent Vero cells to grow as suspension 
by using adherent Vero cellsbeing adapted in a developed serum-free medium SFM01-M. Adapted Vero cells 
were cultured in a 500 mL spinner flask containing a cell concentration of 5 x 105 cells/mL, SFM01-M of 100 mL 
at stirring rate of 30 rpm, temperature of 37 oC and CO2of 5 % for 5 days. It was found that cells were as single 
cells and cell-aggregates with different sizes. The maximum cell concentration was 1.00 + 0.05 x 106cells/mL 
at days 5 of culture while the maximum cell concentration of 1.45+ 0.15 x 106cells/mL was obtained from 
microcarrier culture at the same condition. From this research, it concludes that adherent Vero cells can be 
grown in suspension which microcarrier is unnecessary. These suspension cells can be used to test as being 
host cells for vaccine production in future. 
Keywords: Vero cells, Serum-free medium, Suspension cells, Cell-aggregates 
Corresponding author: manoch.p@dmsc.mail.go.th 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป่ันแยกพลาสมาส าหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดด้วยความเร็ว 
4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที กับวิธีมาตรฐาน 

Comparison of plasma separation  efficiency  by centrifugation between  at 4,000 rpm 5 minutes and 
standard condition for coagulation testing 

สวุล ีอินต๊ะขนั 
Suwalee Intakhun 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) 
Mettapracharak  (Watraikhing) hospital 

บทคดัย่อ 
          การตรวจคา่Prothrombin time (PT) International normalized ratio (INR) และ Activated partial thromboplastin 
time (APTT) ในห้องปฏิบตัิการใช้วินิจฉยัการแข็งตวัของเลอืดและติดตามผู้ ป่วยที่ใช้ยากนัเลอืดแข็งชนิดรับประทาน ซึง่วิธี
มาตรฐานในการป่ันแยกพลาสมาต้องใช้เวลา 15 นาที ท าให้ระยะเวลารอคอยผลนาน การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการป่ันแยกพลาสมาส าหรับการทดสอบการแข็งตวัของเลือดและการแตกของเม็ดเลือดแดงด้วยความเร็ว
แบบใหม่ที่ 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที ซึ่งเป็นรอบการป่ันสงูสดุของเคร่ืองป่ันเหวี่ยงตกตะกอนที่ใช้งานประจ าวนัของ
ห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์ กับวิธีมาตรฐานที่ 3,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที โดยศึกษาในพลาสมาของผู้ที่มี
สขุภาพดี จ านวน 60 ราย เปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนเกลด็เลอืด คา่ PT INR  APTT  K+และ LDH ในพลาสมา
ที่ป่ันแยกด้วยความเร็วแบบใหม่กบัวิธีมาตรฐาน และน าข้อมลูที่ได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติคือ pair t- test ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (p ≥0.05) ผลการศกึษาพบวา่คา่ Platelet count  PT INR  APTT K+และ LDH ไมม่ีความแตกตา่งกนั สรุปได้ว่า
การป่ันแยกพลาสมาด้วยความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที ไม่ท าให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเป็นปัจจัยรบกวนการ
ทดสอบและค่า PT INR  APTT ไม่มีความแตกตา่ง ดงันัน้หากน าวิธีการดงักลา่วไปใช้ในห้องปฏิบตัิการเทคนิคการแพทย์
จะช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนก่อนการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจได้รวดเร็วกวา่วิธีมาตรฐาน 
ค าส าคัญ:การทดสอบการแข็งตวัของเลือด การป่ันแยกพลาสมา การแตกของเม็ดเลือดแดง 

Abstract 
         Prothrombin time (PT) International normalized ratio (INR) and Activated partial thromboplastin time 
(APTT) are the commonly requested routine coagulation tests for screening of coagulation disorders and  
monitoring of anticoagulation therapy. According to the clinical and  laboratory standard institute (CLSI),routine 
coagulation tests are performed with platelet-poor plasma (<10,000 platelets/Ul) by samples centrifugation at 
3,000 rpm for 15  minutes.The objective of this study is to compare results from plasma centrifuge for 5 minutes 
at 4,000 rpm and standard method for coagulation testing to provide faster laboratory reports. In this study, the 
blood samples were collected from 60 healthy volunteer .The plasma by both centrifugation conditions were 
assayed for the PT  APTT  INR platelet count  K+ LDH and the results from both conditions were analyzed and  
compared  using pair t-test (p ≥0.05) .The results showed that PT  APTT and INR had no significant difference 
between the two centrifugation methods. Additionally no significantly elevated K+ and LDH after centrifugation 
by centrifuge at 4,000 rpm for 5 minute, no hemolysis occurs. It was concluded that 5 minutes centrifugation at 
4,000 rpm is a reliable and useful option to decrease the specimen preparation time for routine coagulation 
testing. 
Keywords :Coagulation tests  Centrifugation  Hemolysis 
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         Prothrombin time (PT) International normalized ratio (INR) and Activated partial thromboplastin time 
(APTT) are the commonly requested routine coagulation tests for screening of coagulation disorders and  
monitoring of anticoagulation therapy. According to the clinical and  laboratory standard institute (CLSI),routine 
coagulation tests are performed with platelet-poor plasma (<10,000 platelets/Ul) by samples centrifugation at 
3,000 rpm for 15  minutes.The objective of this study is to compare results from plasma centrifuge for 5 minutes 
at 4,000 rpm and standard method for coagulation testing to provide faster laboratory reports. In this study, the 
blood samples were collected from 60 healthy volunteer .The plasma by both centrifugation conditions were 
assayed for the PT  APTT  INR platelet count  K+ LDH and the results from both conditions were analyzed and  
compared  using pair t-test (p ≥0.05) .The results showed that PT  APTT and INR had no significant difference 
between the two centrifugation methods. Additionally no significantly elevated K+ and LDH after centrifugation 
by centrifuge at 4,000 rpm for 5 minute, no hemolysis occurs. It was concluded that 5 minutes centrifugation at 
4,000 rpm is a reliable and useful option to decrease the specimen preparation time for routine coagulation 
testing. 
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การพัฒนาวธีิการตรวจโรคเมลอิอยโดสสิด้วย loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 
Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for diagnosing melioidosis 

 
จณิศรา ฤดีอเนกสนิ วิพฒัน์ กล้ายทุธ โสภา ศรีสงัข์งาม วชัรี สายสงเคราะห์ พาย ุภกัดีนวน และคณะ 

Janisara Rudeeaneksin, Wiphat Klayut, Sopa Srisungngnam, Watcharee Saisongkorh,Payu Bhakdeenuan, et al. 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
เมลอิอยโดสสิเป็นโรคติดเชื �อที�เกิดจากแบคทีเรีย Burkholderia pseudomalleiมกัพบการติดเชื �อที�ผิวหนงั ปอด 

ในกระแสเลือดและอวัยวะภายใน ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา การศึกษาวิจัยนี �พัฒนาวิธี loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) สําหรับตรวจหาดีเอ็นเอของเชื �อ B. pseudomallei ได้ผลเร็ว โดยการเพิ�มดี
เอ็นเอของเชื �อในสภาวะอุณหภูมิคงที� 65°ซ ผลการพัฒนาโดยเลือกใช้ไพรเมอร์ 2 คู่ ที�จําเพาะต่อตําแหน่งดีเอ็นเอ
เป้าหมายร่วมกบัการใช้นํ �ายา in-house LAMP และสีตรวจสอบที�เตรียมขึ �น โดยปรับสภาวะให้เหมาะสมในเวลาประมาณ 
1 ชั�วโมง  สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอที�เพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วได้ด้วยตาเปล่า วิธี LAMP ที�พฒันาขึ �นมีความจําเพาะเมื�อ
ทดสอบกบัเชื �อแบคทีเรียตา่งๆ 30 สปีชีส์และจํานวนเชื �อ B. pseudomallei ตํ�าสดุที�ตรวจได้ 290 CFU/ml เมื�อสกดัดีเอ็นเอ
ของเชื �อที�เติมลงในตัวอย่างเลือดด้วยชุดนํ �ายาสําเร็จรูป เหมาะสมที�จะใช้ตรวจในจุดบริการผู้ ป่วยโดยไม่ใช้เครื�องมือ
ซบัซ้อน จะทําการพฒันาและประเมินวิธีการตรวจนี �ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: LAMP, โรคเมลิออยโดสิส 

 
Abstract 

Melioidosis is an infectious disease caused by bacteria, Burkholderia pseudomallei. The infection 
commonly involved skin, lung, blood and internal organs. Patients are at risk of deaths if there is a delay of the 
initial treatment. This study aimed to develop loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for the 
rapid detection of B. pseudomallei DNA by isothermal amplification at 65°C. Two sets of primers targeting B. 
pseudomallei specific DNA, in-house LAMP reagents and a detecting dye were applied and the reaction was 
optimized. As a result, large amounts of amplified products were obtained within an hour and could be easily 
detected by naked eyes. The specificity was achieved when tested against 30 bacterial species. By using a 
commercial extraction kit, B. pseudomallei DNA could be prepared from blood spiked specimens and 
subsequently detected by LAMP analysis as low as 290 CFU/ml. The method is simple without the 
requirement of sophisticated equipment and, hence, suitable to be used as point-of-care testing. Further 
development and evaluation will be continued. 
Keywords: LAMP, melioidosis 
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Abstract 

Melioidosis is an infectious disease caused by bacteria, Burkholderia pseudomallei. The infection 
commonly involved skin, lung, blood and internal organs. Patients are at risk of deaths if there is a delay of the 
initial treatment. This study aimed to develop loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for the 
rapid detection of B. pseudomallei DNA by isothermal amplification at 65°C. Two sets of primers targeting B. 
pseudomallei specific DNA, in-house LAMP reagents and a detecting dye were applied and the reaction was 
optimized. As a result, large amounts of amplified products were obtained within an hour and could be easily 
detected by naked eyes. The specificity was achieved when tested against 30 bacterial species. By using a 
commercial extraction kit, B. pseudomallei DNA could be prepared from blood spiked specimens and 
subsequently detected by LAMP analysis as low as 290 CFU/ml. The method is simple without the 
requirement of sophisticated equipment and, hence, suitable to be used as point-of-care testing. Further 
development and evaluation will be continued. 
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ในกระแสเลือดและอวัยวะภายใน ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา การศึกษาวิจัยนี �พัฒนาวิธี loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) สําหรับตรวจหาดีเอ็นเอของเชื �อ B. pseudomallei ได้ผลเร็ว โดยการเพิ�มดี
เอ็นเอของเชื �อในสภาวะอุณหภูมิคงที� 65°ซ ผลการพัฒนาโดยเลือกใช้ไพรเมอร์ 2 คู่ ที�จําเพาะต่อตําแหน่งดีเอ็นเอ
เป้าหมายร่วมกบัการใช้นํ �ายา in-house LAMP และสีตรวจสอบที�เตรียมขึ �น โดยปรับสภาวะให้เหมาะสมในเวลาประมาณ 
1 ชั�วโมง  สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอที�เพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วได้ด้วยตาเปล่า วิธี LAMP ที�พฒันาขึ �นมีความจําเพาะเมื�อ
ทดสอบกบัเชื �อแบคทีเรียตา่งๆ 30 สปีชีส์และจํานวนเชื �อ B. pseudomallei ตํ�าสดุที�ตรวจได้ 290 CFU/ml เมื�อสกดัดีเอ็นเอ
ของเชื �อที�เติมลงในตัวอย่างเลือดด้วยชุดนํ �ายาสําเร็จรูป เหมาะสมที�จะใช้ตรวจในจุดบริการผู้ ป่วยโดยไม่ใช้เครื�องมือ
ซบัซ้อน จะทําการพฒันาและประเมินวิธีการตรวจนี �ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: LAMP, โรคเมลิออยโดสิส 

 
Abstract 

Melioidosis is an infectious disease caused by bacteria, Burkholderia pseudomallei. The infection 
commonly involved skin, lung, blood and internal organs. Patients are at risk of deaths if there is a delay of the 
initial treatment. This study aimed to develop loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for the 
rapid detection of B. pseudomallei DNA by isothermal amplification at 65°C. Two sets of primers targeting B. 
pseudomallei specific DNA, in-house LAMP reagents and a detecting dye were applied and the reaction was 
optimized. As a result, large amounts of amplified products were obtained within an hour and could be easily 
detected by naked eyes. The specificity was achieved when tested against 30 bacterial species. By using a 
commercial extraction kit, B. pseudomallei DNA could be prepared from blood spiked specimens and 
subsequently detected by LAMP analysis as low as 290 CFU/ml. The method is simple without the 
requirement of sophisticated equipment and, hence, suitable to be used as point-of-care testing. Further 
development and evaluation will be continued. 
Keywords: LAMP, melioidosis 
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บทคดัยอ่ 

การศึกษานีเ้พ่ือประเมินประสิทธิภาพการตรวจหาวณัโรค โดยวิธี Xpert MTB/RIF และ TB-LAMP เทียบกบั 

AFB ในตวัอย่างผูป่้วยสงสยัวณัโรค 99 ตวัอย่าง แบ่งเป็นเสมหะ 76, ไม่ใช่เสมหะ 23 ในโรงพยาบาลขอนแก่น ผลการ

เปรียบเทียบโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา พบการตรวจพบเชือ้โดยวิธี Xpert MTB/RIF มากกว่าวิธี TB-LAMP คิดเป็น 36.4% 

และ 26.3% ตามลาํดบั อตัราการตรวจพบเชือ้โดยวิธี Xpert MTB/RIF /TB-LAMP ในเสมหะ และไม่ใช่เสมหะ คิดเป็นรอ้ย

ละ 39.5/28.9 และ 26.1/17.4 ตามลาํดบั ซึง่ทัง้ 2 วิธีใหผ้ลสอดคลอ้งกบัวิธี AFB ท่ีใหผ้ลบวก (100%) แต่ตวัอย่างท่ี AFB 

ลบ วิธี Xpert MTB/RIF พบเชือ้มากกว่าวิธี TB-LAMP คิดเป็น 28.4 % และ 17.0% ตามลาํดบั โดย 36 ตวัอย่างท่ีใหผ้ล 

Xpert MTB/RIF บวก วิธีTB-LAMP ใหผ้ลบวกเพียง 26 ตวัอยา่ง อีก 10 ตวัอยา่งท่ีใหผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั พบเป็นเสมหะ 8 

ตวัอย่าง ไม่ใช่เสมหะ 2 ตวัอย่าง (BAL/Lympnode) ซึ่งบวกดว้ยวิธี Xpert MTB/RIF ท่ีระดบั Low, Very low และTrace 

โดยสรุปวิธี Xpert MTB/RIF ตรวจพบเชือ้มากกว่า TB-LAMP โดยทัง้สองวิธีตรวจพบเชือ้มากกว่าวิธีดัง้เดิม(AFB) ท่ีพบ

เพียง 11.1%  กลา่วไดว้า่ทัง้สองวิธีสามารถใชใ้นการตรวจคน้หาผูป่้วยวณัโรคเบือ้งตน้ ซึ่งจะช่วยใหแ้พทยร์กัษาผูป่้วยได้

ทนัเวลา เพ่ือปอ้งกนั ควบคมุ การแพรก่ระจายของวณัโรค 
คาํสาํคัญ:เชือ้วณัโรค, Xpert MTB/RIF, TB-LAMP Test 

 

Abstract 
This study was to evaluate the efficacy of TB diagnostics using Xpert MTB/RIF and TB-LAMP 

compared with AFB. 99 samples suspected TB patients (76 sputums, 23 non-sputum). The results were 

compared and analyzed using descriptive statistics. The results showed that the detected Xpert MTB/RIF that 

was higher than TB-LAMP were 36.4% and 26.3% respectively. The Xpert MTB/RIF / TB-LAMP was detected 

in sputum and non-sputum which were 39.5%/28.9% and 26.1%/17.4% respectively. The AFB+ showed the 

same result by both methods (100%), but in the AFB-, the Xpert MTB/RIF method found more positive result 

than TB-LAMP method which was 28.4% and 17.0% respectively. For the 36 samples that gave positve result 

with Xpert MTB/RIF, only 26 samples were positive by TB-LAMP. Another 10 samples found negative by TB-

LAMP (8 sputums, 2 non-sputums which BAL and Lympnode) were showed positive by Xpert/RIF at low, very 

low and trace. In conclusion the Xpert MTB/RIF had a higher detection rate than the TB-LAMP. The detection 

rate of both methods are higher than AFB (11.1% in this study). Both methods can be used as initial 

diagnostics for TB leading to proper TB treatments, control and prevent of tuberculosis. 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Xpert MTB/RIF, TB-LAMP Test. 
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บทคดัยอ่ 

การศึกษานีเ้พ่ือประเมินประสิทธิภาพการตรวจหาวณัโรค โดยวิธี Xpert MTB/RIF และ TB-LAMP เทียบกบั 

AFB ในตวัอย่างผูป่้วยสงสยัวณัโรค 99 ตวัอย่าง แบ่งเป็นเสมหะ 76, ไม่ใช่เสมหะ 23 ในโรงพยาบาลขอนแก่น ผลการ

เปรียบเทียบโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา พบการตรวจพบเชือ้โดยวิธี Xpert MTB/RIF มากกว่าวิธี TB-LAMP คิดเป็น 36.4% 

และ 26.3% ตามลาํดบั อตัราการตรวจพบเชือ้โดยวิธี Xpert MTB/RIF /TB-LAMP ในเสมหะ และไม่ใช่เสมหะ คิดเป็นรอ้ย

ละ 39.5/28.9 และ 26.1/17.4 ตามลาํดบั ซึง่ทัง้ 2 วิธีใหผ้ลสอดคลอ้งกบัวิธี AFB ท่ีใหผ้ลบวก (100%) แต่ตวัอย่างท่ี AFB 

ลบ วิธี Xpert MTB/RIF พบเชือ้มากกว่าวิธี TB-LAMP คิดเป็น 28.4 % และ 17.0% ตามลาํดบั โดย 36 ตวัอย่างท่ีใหผ้ล 

Xpert MTB/RIF บวก วิธีTB-LAMP ใหผ้ลบวกเพียง 26 ตวัอยา่ง อีก 10 ตวัอยา่งท่ีใหผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั พบเป็นเสมหะ 8 

ตวัอย่าง ไม่ใช่เสมหะ 2 ตวัอย่าง (BAL/Lympnode) ซึ่งบวกดว้ยวิธี Xpert MTB/RIF ท่ีระดบั Low, Very low และTrace 

โดยสรุปวิธี Xpert MTB/RIF ตรวจพบเชือ้มากกว่า TB-LAMP โดยทัง้สองวิธีตรวจพบเชือ้มากกว่าวิธีดัง้เดิม(AFB) ท่ีพบ

เพียง 11.1%  กลา่วไดว้า่ทัง้สองวิธีสามารถใชใ้นการตรวจคน้หาผูป่้วยวณัโรคเบือ้งตน้ ซึ่งจะช่วยใหแ้พทยร์กัษาผูป่้วยได้

ทนัเวลา เพ่ือปอ้งกนั ควบคมุ การแพรก่ระจายของวณัโรค 
คาํสาํคัญ:เชือ้วณัโรค, Xpert MTB/RIF, TB-LAMP Test 

 

Abstract 
This study was to evaluate the efficacy of TB diagnostics using Xpert MTB/RIF and TB-LAMP 

compared with AFB. 99 samples suspected TB patients (76 sputums, 23 non-sputum). The results were 

compared and analyzed using descriptive statistics. The results showed that the detected Xpert MTB/RIF that 

was higher than TB-LAMP were 36.4% and 26.3% respectively. The Xpert MTB/RIF / TB-LAMP was detected 

in sputum and non-sputum which were 39.5%/28.9% and 26.1%/17.4% respectively. The AFB+ showed the 

same result by both methods (100%), but in the AFB-, the Xpert MTB/RIF method found more positive result 

than TB-LAMP method which was 28.4% and 17.0% respectively. For the 36 samples that gave positve result 

with Xpert MTB/RIF, only 26 samples were positive by TB-LAMP. Another 10 samples found negative by TB-

LAMP (8 sputums, 2 non-sputums which BAL and Lympnode) were showed positive by Xpert/RIF at low, very 

low and trace. In conclusion the Xpert MTB/RIF had a higher detection rate than the TB-LAMP. The detection 

rate of both methods are higher than AFB (11.1% in this study). Both methods can be used as initial 

diagnostics for TB leading to proper TB treatments, control and prevent of tuberculosis. 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Xpert MTB/RIF, TB-LAMP Test. 
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การพัฒนาวธีิ Sandwich ELISA สาํหรับตรวจหาปริมาณแอนตเิจน VP1 ของเอนเทอโรไวรัส 71 
Development of Sandwich ELISA assay for the Quantitation of VP1 antigen Enterovirus 71 
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บทคัดย่อ 
เอนเทอโรไวรัส 71 เป็นสาเหตทีุ�ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปากซึ�งติดต่อกนัได้ง่ายในเด็กเลก็ การพฒันาวคัซีนจึงเป็น

แนวทางสําคญัสําหรับป้องกนัการติดเชื �อตั �งแตเ่ริ�มต้น การศกึษานี �ได้พฒันาวิธี Sandwich ELISA สําหรับตรวจหาปริมาณ
แอนติเจน VP1 ของเชื �อเอนเทอโรไวรัส 71 โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจน VP1 ในการเคลือบผิว 96-well 
plate แล้วทําปฏิกิริยากบัแอนติเจน VP1 ที�มีความบริสทุธิ�ที�ได้จากกระบวนการผลิตวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคมือเท้าปาก
ชนิดเชื �อตาย จากนั �นเติมโพลีโคลนอลที�จําเพาะต่อแอนติเจน VP1 แล้วทําปฏิกิริยากบัแอนติบอดีที�ติดฉลากด้วยเอนไซม์
เปอร์ออกซิเดส และใช้ Tetramethylbenzidine เป็นซบัสเตรทชนิดโครโมเจนสําหรับเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส วดัค่าการ
ดดูกลืนแสงที� 450 นาโนเมตร ซึ�งค่าดงักลา่วจะสมัพนัธ์กบัปริมาณแอนติเจน VP1 จากการทดลองหาสภาวะที�เหมาะสม
สําหรับวิธี ELISA โดยทดสอบหาปริมาณของแอนติเจน โมโนโคลนอลแอนติบอดี โพลีโคลนอลแอนติบอดี และแอนติบอดี
ที�ติดฉลากด้วยเอนไซม์ พบวา่สภาวะเหมาะสมที�สามารถตรวจหาแอนติเจนได้อยู่ในช่วงความเข้มข้นตั �งแต่ 7.8-350 นาโน
กรัมต่อมิลลิลิตร   ซึ�งข้อมลูที�ได้นี �จะนําไปใช้ในการตรวจหาปริมาณแอนติเจน VP1 ของเชื �อเอนเทอโรไวรัส 71 ที�ได้จาก
กระบวนการผลิตวคัซีนต้นแบบป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดเชื �อตาย สําหรับใช้ในการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันใน
สตัว์ทดลอง 

 

คาํสาํคัญ:ELISA, เอนเทอโรไวรัส 71, แอนติเจน VP1 
 

Abstract 
Enterovirus 71 (EV71) is one of  viruses that cause hand, foot and mouth disease and can be easily 

transmited in young children. Development of the vaccine is the important means  to prevent infection of this 
virus at the early stage. In this study, we have developed a sandwich ELISA assay for  quantitation of VP1 
antigen of  EV71 from inactivated vaccine production. VP1 monoclonal antibody was coated  on surface of 
96-well plate and reacted with purified VP1 antigen, then consequently captured with VP1 polyclonal antibody 
and reacted using HRP-labeled antibody. Tetramethylbenzidine was used as peroxidase chromogen 
substrate. Resultant optical density values at 450 nm were proportional to the amount of VP1 antigen. With the 
optimum condition, and adjusted amount of coating antigen, monoclonal antibody, polyclonal antibody and 
enzyme conjugated antibody ,this ELISA could detect the antigens at concentration range of 7.8 to 350 ng/ml. 
These preliminary result will be led to monitoring for quantitation of VP1 antigen of EV71 in inactivated vaccine 
production used for immunization  in animal models. 

 

Keywords: ELISA, Enterovirus 71, VP1 antigen 
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บทคัดย่อ 
เอนเทอโรไวรัส 71 เป็นสาเหตทีุ�ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปากซึ�งติดต่อกนัได้ง่ายในเด็กเลก็ การพฒันาวคัซีนจึงเป็น

แนวทางสําคญัสําหรับป้องกนัการติดเชื �อตั �งแตเ่ริ�มต้น การศกึษานี �ได้พฒันาวิธี Sandwich ELISA สําหรับตรวจหาปริมาณ
แอนติเจน VP1 ของเชื �อเอนเทอโรไวรัส 71 โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจน VP1 ในการเคลือบผิว 96-well 
plate แล้วทําปฏิกิริยากบัแอนติเจน VP1 ที�มีความบริสทุธิ�ที�ได้จากกระบวนการผลิตวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคมือเท้าปาก
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Abstract 
Enterovirus 71 (EV71) is one of  viruses that cause hand, foot and mouth disease and can be easily 

transmited in young children. Development of the vaccine is the important means  to prevent infection of this 
virus at the early stage. In this study, we have developed a sandwich ELISA assay for  quantitation of VP1 
antigen of  EV71 from inactivated vaccine production. VP1 monoclonal antibody was coated  on surface of 
96-well plate and reacted with purified VP1 antigen, then consequently captured with VP1 polyclonal antibody 
and reacted using HRP-labeled antibody. Tetramethylbenzidine was used as peroxidase chromogen 
substrate. Resultant optical density values at 450 nm were proportional to the amount of VP1 antigen. With the 
optimum condition, and adjusted amount of coating antigen, monoclonal antibody, polyclonal antibody and 
enzyme conjugated antibody ,this ELISA could detect the antigens at concentration range of 7.8 to 350 ng/ml. 
These preliminary result will be led to monitoring for quantitation of VP1 antigen of EV71 in inactivated vaccine 
production used for immunization  in animal models. 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพบว่างานบริการเภสัชกรรมผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย จํานวนบุคลากรมีแนวโน้มลดลงจาก
งบประมาณที�จํากดั ในขณะที�จํานวนผู้ ป่วยมีแนวโน้มเพิ�มสงูขึ �น ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ ป่วยลดลงโดยเฉพาะด้าน
ระยะเวลารอคอยยาที�เพิ�มสงูขึ �น อตัราการเกิดความคลาดเคลื�อนทางยาเพิ�มสงูขึ �น และภาระงานที�เพิ�มสงูขึ �นสง่ผลให้ระดบั
ความสขุในการทํางานของบคุลากรลดลง จึงมีความจําเป็นต้องพฒันาระบบงานโดยมีเป้าหมายเพื�อความปลอดภยัและ
ความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ ความสุขในการทํางานของบุคลากรและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาล โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การใช้วิธีการลีน การบริหารจดัการอตัรากําลงัภายในกลุม่งานใน
แต่ละช่วงเวลา และการใช้เครื�องนับเม็ดยาอัตโนมัติ ทําการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัดผลโดยการ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการพฒันาใน 4 มิติ ได้แก่ ระยะเวลารอคอยยาเฉลี�ย อตัราการเกิดความคลาดเคลื�อนทางยา 
การประหยดัค่าใช้จ่ายแทนการจ้างงาน และระดบัความสขุในการทํางานของบุคลากร ผลการดําเนินงานพบว่า วิธีการ
บริหารจดัการอตัรากําลงัภายในกลุ่มงานลดระยะเวลารอคอยยาและประหยดัค่าใช้จ่ายแทนการจ้างงานสงูที�สดุ การใช้
เครื�องนบัเม็ดยาอตัโนมติัลดอตัราการเกิดความคลาดเคลื�อนทางยาสงูที�สดุ ในขณะที�วิธีบริหารจดัการอตัรากําลงัภายใน
กลุม่งานร่วมกบัการใช้เครื�องนบัเมด็ยาอตัโนมติัสง่เสริมให้บคุลากรมีความสขุในการทํางานสงูที�สดุ  
คาํสาํคัญ:วิธีการลีน,ความคลาดเคลื�อนทางยา 

Abstract 
At present, the number of outpatient pharmaceutical service personnel in Sukhothai Hospital 

decreases owing to the limited budget while the number of patients tends to increase. This results in lower 
patient satisfaction due to the increased drug waiting times and increased drug error incidence. Moreover, 
the increased work load causes the lower level of happiness at work of personnel. Therefore, system 
development is needed with the goal for safety and satisfaction of patients, happiness at work of personnel 
and efficient administration of the hospital. The development was divided into 3 phases: the use of lean 
methods, work group manpower management in different period, and the use of automatic capsule counting 
machine. Action research was applied and the results were measured by comparing pre- and post- 
development in 4 areas: average drug waiting times, drug error rate, cost savings and happiness level of 
personnel. Operation results showed that work group manpower management in different period helps 
reduce drug waiting times and provides cost saving at the highest level. The use of the automatic capsule 
counting machine reduces the incidence of drug errors. The method of work group manpower management 
in different period and the use of the automatic capsule counting machine enhance happiness at work of 
personnel at the highest level. 
Keywords: lean method,drug error rate 
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การพัฒนาวธีิเตรียมตัวอย่างเลือดเพื�อจาํแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงด้วย MALDI-TOF MS 
Development of blood sample preparation method for direct bacterial identification using MALDI-TOF MS 

 
ฉตัรทิพย์ เครือหงส์ พิไลลกัษณ์ อคัคไพบลูย์ โอกาดะศิริกานดา วิมล และบลัลงัก์ อปุพงษ์ 

Chattip Kurehong, Pilailuk Akkapiboon Okada, Sirikanda Wimon and Ballang Uppapong 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
คนไทยติดเชื �อในกระแสเลือดปีละกว่า 50,000 คนและอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30 การประยุกต์ใช้

เทคนิคMatrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry(MALDI-TOF MS)ในการ
จําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงจากตัวอย่างเลือดจะช่วยหาเชื �อสาเหตุได้รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการรักษา และลดอัตราการ
เสียชีวิต การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาวิธีเตรียมตวัอยา่งเลือดให้เหมาะสมสําหรับการจําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรง
ด้วย MALDI-TOF MS โดยทดสอบกบั hemoculture ที� spike เชื �อแบคทีเรีย 0.5 McFarland ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่ม
ที� 35 องศาเซลเซียส และตรวจติดตามเป็นเวลา 0,1,2,3 วนั จากนั �นนําเลือดที�บ่มแล้ว 1 มิลลิลิตรผสมกบั lysis buffer ที�
เตรียมขึ �น บ่มที�อณุหภมิูห้องปั�นล้าง แล้วผสมกบั CHCA matrix ก่อนนําไปวิเคราะห์ด้วย MALDI-TOF MS โดยเทียบ
สเปคตรัมที�ได้กบัฐานข้อมลู SARAMIS จากผลการทดสอบตวัอย่างเลือดที� spike ด้วยแบคทีเรียแกรมลบ 8 ตวัอย่าง และ
แกรมบวก 7 ตวัอย่าง แสดงรูปแบบสเปคตรัมเปปไทด์ที�จําเพาะ มีความถกูต้องร้อยละ 100 โดยมีค่าระดบัความเชื�อมั�น
จาก SARAMIS database สงูสดุเมื�อใช้ lysis buffer 3ชนิดร่วมกนั คือsaponin, Triton X-100 และ SDS(p value < 0.05) 
วิธีเตรียมตวัอย่างที�พฒันาขึ �นสามารถจําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงจากตวัอย่างเลือดด้วย MALDI-TOF MS ภายใน 1 
ชั�วโมง โดยให้ผลไมแ่ตกตา่งจากการวิเคราะห์โคโลนีที�เพาะแยกได้ นอกจากนี �ยงัลดภาระงานและค่าใช้จ่าย สามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในงานประจําวนั 
คาํสาํคัญ:การติดเชื �อในกระแสเลือด, การเพาะเชื �อจากเลือด, การตรวจวินิจฉยัเชื �อแบคทีเรีย, MALDI-TOF Mass spectrometry 

Abstract 
Sepsis annually affects about 50,000 individuals in Thailand with high mortality ratereach to 30%. 

Here, we developed a blood sample preparation method for direct bacterial identification using Matrix-
assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry(MALDI-TOF MS)to accelerate diagnostic 
time. The 10-mL sterile blood and 200 μL of 0.5 McFarland bacterial suspensions were transferred into 
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ด้วย MALDI-TOF MS โดยทดสอบกบั hemoculture ที� spike เชื �อแบคทีเรีย 0.5 McFarland ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่ม
ที� 35 องศาเซลเซียส และตรวจติดตามเป็นเวลา 0,1,2,3 วนั จากนั �นนําเลือดที�บ่มแล้ว 1 มิลลิลิตรผสมกบั lysis buffer ที�
เตรียมขึ �น บ่มที�อณุหภมิูห้องปั�นล้าง แล้วผสมกบั CHCA matrix ก่อนนําไปวิเคราะห์ด้วย MALDI-TOF MS โดยเทียบ
สเปคตรัมที�ได้กบัฐานข้อมลู SARAMIS จากผลการทดสอบตวัอย่างเลือดที� spike ด้วยแบคทีเรียแกรมลบ 8 ตวัอย่าง และ
แกรมบวก 7 ตวัอย่าง แสดงรูปแบบสเปคตรัมเปปไทด์ที�จําเพาะ มีความถกูต้องร้อยละ 100 โดยมีค่าระดบัความเชื�อมั�น
จาก SARAMIS database สงูสดุเมื�อใช้ lysis buffer 3ชนิดร่วมกนั คือsaponin, Triton X-100 และ SDS(p value < 0.05) 
วิธีเตรียมตวัอย่างที�พฒันาขึ �นสามารถจําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงจากตวัอย่างเลือดด้วย MALDI-TOF MS ภายใน 1 
ชั�วโมง โดยให้ผลไมแ่ตกตา่งจากการวิเคราะห์โคโลนีที�เพาะแยกได้ นอกจากนี �ยงัลดภาระงานและค่าใช้จ่าย สามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในงานประจําวนั 
คาํสาํคัญ:การติดเชื �อในกระแสเลือด, การเพาะเชื �อจากเลือด, การตรวจวินิจฉยัเชื �อแบคทีเรีย, MALDI-TOF Mass spectrometry 

Abstract 
Sepsis annually affects about 50,000 individuals in Thailand with high mortality ratereach to 30%. 

Here, we developed a blood sample preparation method for direct bacterial identification using Matrix-
assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry(MALDI-TOF MS)to accelerate diagnostic 
time. The 10-mL sterile blood and 200 μL of 0.5 McFarland bacterial suspensions were transferred into 
hemoculture bottles and incubated for 0, 1, 2, 3 days, at 35°C. Blood samples (1 mL) were incubated with 
lysis buffer at room temperature, washed and mixed with CHCA matrix, prior to MALDI-TOF MS analysis. 
Microbial identification of 15 spiked hemocultures (7 Gram-positive and 8 Gram-negative bacteria) revealed 
100% of the accurately-identified samples at species level. The confidence level obtained from SARAMIS 
database was highest when using combination of lysis buffers i.e. saponin, Triton X-100 and SDS (p value < 
0.05). The MALDI-TOF MS identification results from direct preparation were consistent with that of the culture 
method. This technique was inexpensive, reduced hand-on time and could be an alternative identification 
method for blood cultures. 
Keywords: Sepsis, Hemoculture, Bacterial identification, MALDI-TOF Mass spectrometry 
Corresponding author:chattip.k@dmsc.mail.go.th 

P1-50การพัฒนาวธีิเตรียมตัวอย่างเลือดเพื�อจาํแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงด้วย MALDI-TOF MS 
Development of blood sample preparation method for direct bacterial identification using MALDI-TOF MS 

 
ฉตัรทิพย์ เครือหงส์ พิไลลกัษณ์ อคัคไพบลูย์ โอกาดะศิริกานดา วิมล และบลัลงัก์ อปุพงษ์ 

Chattip Kurehong, Pilailuk Akkapiboon Okada, Sirikanda Wimon and Ballang Uppapong 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
คนไทยติดเชื �อในกระแสเลือดปีละกว่า 50,000 คนและอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30 การประยุกต์ใช้

เทคนิคMatrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry(MALDI-TOF MS)ในการ
จําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงจากตัวอย่างเลือดจะช่วยหาเชื �อสาเหตุได้รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการรักษา และลดอัตราการ
เสียชีวิต การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาวิธีเตรียมตวัอยา่งเลือดให้เหมาะสมสําหรับการจําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรง
ด้วย MALDI-TOF MS โดยทดสอบกบั hemoculture ที� spike เชื �อแบคทีเรีย 0.5 McFarland ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่ม
ที� 35 องศาเซลเซียส และตรวจติดตามเป็นเวลา 0,1,2,3 วนั จากนั �นนําเลือดที�บ่มแล้ว 1 มิลลิลิตรผสมกบั lysis buffer ที�
เตรียมขึ �น บ่มที�อณุหภมิูห้องปั�นล้าง แล้วผสมกบั CHCA matrix ก่อนนําไปวิเคราะห์ด้วย MALDI-TOF MS โดยเทียบ
สเปคตรัมที�ได้กบัฐานข้อมลู SARAMIS จากผลการทดสอบตวัอย่างเลือดที� spike ด้วยแบคทีเรียแกรมลบ 8 ตวัอย่าง และ
แกรมบวก 7 ตวัอย่าง แสดงรูปแบบสเปคตรัมเปปไทด์ที�จําเพาะ มีความถกูต้องร้อยละ 100 โดยมีค่าระดบัความเชื�อมั�น
จาก SARAMIS database สงูสดุเมื�อใช้ lysis buffer 3ชนิดร่วมกนั คือsaponin, Triton X-100 และ SDS(p value < 0.05) 
วิธีเตรียมตวัอย่างที�พฒันาขึ �นสามารถจําแนกเชื �อแบคทีเรียโดยตรงจากตวัอย่างเลือดด้วย MALDI-TOF MS ภายใน 1 
ชั�วโมง โดยให้ผลไมแ่ตกตา่งจากการวิเคราะห์โคโลนีที�เพาะแยกได้ นอกจากนี �ยงัลดภาระงานและค่าใช้จ่าย สามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในงานประจําวนั 
คาํสาํคัญ:การติดเชื �อในกระแสเลือด, การเพาะเชื �อจากเลือด, การตรวจวินิจฉยัเชื �อแบคทีเรีย, MALDI-TOF Mass spectrometry 

Abstract 
Sepsis annually affects about 50,000 individuals in Thailand with high mortality ratereach to 30%. 

Here, we developed a blood sample preparation method for direct bacterial identification using Matrix-
assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry(MALDI-TOF MS)to accelerate diagnostic 
time. The 10-mL sterile blood and 200 μL of 0.5 McFarland bacterial suspensions were transferred into 
hemoculture bottles and incubated for 0, 1, 2, 3 days, at 35°C. Blood samples (1 mL) were incubated with 
lysis buffer at room temperature, washed and mixed with CHCA matrix, prior to MALDI-TOF MS analysis. 
Microbial identification of 15 spiked hemocultures (7 Gram-positive and 8 Gram-negative bacteria) revealed 
100% of the accurately-identified samples at species level. The confidence level obtained from SARAMIS 
database was highest when using combination of lysis buffers i.e. saponin, Triton X-100 and SDS (p value < 
0.05). The MALDI-TOF MS identification results from direct preparation were consistent with that of the culture 
method. This technique was inexpensive, reduced hand-on time and could be an alternative identification 
method for blood cultures. 
Keywords: Sepsis, Hemoculture, Bacterial identification, MALDI-TOF Mass spectrometry 
Corresponding author:chattip.k@dmsc.mail.go.th 



114
2828

การใช้กับดักไข่ยุงลีโอแทปควบคุมการระบาดของโรคไข้เลอืดออกในอ าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก 
Using the LeO-trap for control of Dengue fever outbreak in Bang Rakam, Phitsanulok 

 

ณฐัพชัร ์รตันเดชานาคินทร ์พรทพิย ์ลภันะกลุ และมลลกิา รตันเมอืง 
Natthaphat Ratanadachanakin, Porntip Luppanukul and Monlica Rattanamuang 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2559-2561   
มาตรการในการป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลือดออกจึงมุ่งเนน้การท าลายแหลง่เพาะพนัธุย์งุ ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 
พิษณุโลกร่วมกับส านกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวดัพิษณุโลก น านวตักรรมกับดกัไข่ยงุ (LeO-Trap) มาใชเ้พื่อ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โดยการลดจ านวนลกูน า้ในพืน้ที่ท่ีมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในจังหวดัพิษณุโลก ซึ่งได้
ท าการศกึษาใน อ าเภอบางระก า จ านวน 4 หมูบ่า้น หมูบ่า้นละ 50 หลงัคาเรอืน ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562
ผลการตรวจนบัไข่ยงุในกบัดกัพบจ านวน 28,116 ฟอง, 23,591 ฟองและ 18,099 ฟอง ตามล าดบั คิดเป็นการก าจดัยงุ
ตามวงจรชีวิตได ้34,903,000 ตวั โดยพบไขย่งุในกบัดกัภายในบา้นมากกวา่ภายนอกบา้น คิดเป็นรอ้ยละ 65.4 และ 34.6 
ตามล าดบัจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า LeO-Trap สามารถล่อยุงมาวางไข่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพบผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออกในอ าเภอบางระก า 10 ราย ซึ่งมีจ านวนลดลงถึงรอ้ยละ 90.3 จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั จึงสรุปไดว้่า 
LeO-Trap สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในควบคุมและป้องกันโรคโรคไขเ้ลือดออกในพืน้ที่ระบาดได้นอกจากนีย้งัท าให้
ประชาชนเกิดความสนใจใช ้LeO-Trap ลดการแพรพ่นัธุย์งุโดยที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ค าส าคัญ: โรคไขเ้ลือดออก, กบัดกัไขย่งุ, ก าจดัยงุ,ลดจ านวนลกูน า้ 

Abstract 

The incidence of Dengue fever (DF) in Phitsanulok province during 2016-2018 was continuously 
increasing. Destruction of mosquito breeding place was used for prevention and control of DF. The Regional 
Medical Science Center 2, Phitsanulok collaborated with Office of Disease Prevention and Control 2, 
Phitsanulok used Lethal Ovitrap (LeO-Trap) to reduce the number of mosquito larvae in outbreak areas for DF 
control. Four villages (50 houses per village) in Bang Rakam District were selected and studied between July 
to September 2019. The result of mosquito eggs counts in traps each month found 28,116 eggs, 23,591 eggs 
and 18,099 eggs, respectively.  Based on mosquito life-cycle, LeO-Trap might be able to eradicate 
34,903,000 mosquitoes. Mosquito eggs were found inside the houses (65.4%) more than outside (34.6%). 
These results suggest that LeO-Trap is effective for beguiling mosquitoes to lay their eggs inside the trap. In 
addition, we found 10 cases of DF in this District which decreased by 90.3% in same period from the last 
year. Therefore, LeO-Trap is promising for DF prevention and control pin epidemic areas. Furthermore, 
people are interested in using LeO-Trap for reduce mosquitoes without harming the environment. 
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ผลการตรวจนบัไข่ยงุในกบัดกัพบจ านวน 28,116 ฟอง, 23,591 ฟองและ 18,099 ฟอง ตามล าดบั คิดเป็นการก าจดัยงุ
ตามวงจรชีวิตได ้34,903,000 ตวั โดยพบไขย่งุในกบัดกัภายในบา้นมากกวา่ภายนอกบา้น คิดเป็นรอ้ยละ 65.4 และ 34.6 
ตามล าดบัจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า LeO-Trap สามารถล่อยุงมาวางไข่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพบผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออกในอ าเภอบางระก า 10 ราย ซึ่งมีจ านวนลดลงถึงรอ้ยละ 90.3 จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั จึงสรุปไดว้่า 
LeO-Trap สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในควบคุมและป้องกันโรคโรคไขเ้ลือดออกในพืน้ที่ระบาดได้นอกจากนีย้งัท าให้
ประชาชนเกิดความสนใจใช ้LeO-Trap ลดการแพรพ่นัธุย์งุโดยที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ค าส าคัญ: โรคไขเ้ลือดออก, กบัดกัไขย่งุ, ก าจดัยงุ,ลดจ านวนลกูน า้ 

Abstract 

The incidence of Dengue fever (DF) in Phitsanulok province during 2016-2018 was continuously 
increasing. Destruction of mosquito breeding place was used for prevention and control of DF. The Regional 
Medical Science Center 2, Phitsanulok collaborated with Office of Disease Prevention and Control 2, 
Phitsanulok used Lethal Ovitrap (LeO-Trap) to reduce the number of mosquito larvae in outbreak areas for DF 
control. Four villages (50 houses per village) in Bang Rakam District were selected and studied between July 
to September 2019. The result of mosquito eggs counts in traps each month found 28,116 eggs, 23,591 eggs 
and 18,099 eggs, respectively.  Based on mosquito life-cycle, LeO-Trap might be able to eradicate 
34,903,000 mosquitoes. Mosquito eggs were found inside the houses (65.4%) more than outside (34.6%). 
These results suggest that LeO-Trap is effective for beguiling mosquitoes to lay their eggs inside the trap. In 
addition, we found 10 cases of DF in this District which decreased by 90.3% in same period from the last 
year. Therefore, LeO-Trap is promising for DF prevention and control pin epidemic areas. Furthermore, 
people are interested in using LeO-Trap for reduce mosquitoes without harming the environment. 

 

Keywords: dengue fever, LeO-trap, larval  breeding, mosquito, luring 
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การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงอายุตามแนวทาง “AGS Beers Criteria®” 
Applying Beers Criteria for Elderly Patients to Assess Rational Drug Use at a Prasat Neurological Institute 

 
พฒันาพร จนัทรอ์อ่น 
Pattanaporn Chunon 
สถาบนัประสาทวิทยา 

Prasat Neurological (Institute) 
บทคดัยอ่ 

การบริบาลเภสชักรรมผูป่้วยนอกสงูอายขุองสถาบนัประสาทวิทยา ซึ่งเภสชักรไดท้ าการใหค้  าปรกึษาดา้นยา
ก่อนพบแพทย์และติดตามปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุตามแนวทาง “AGS Beers Criteria®” เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 พบผูป่้วยสงูอายทุี่เภสชักรไดท้ าการใหค้  าปรกึษาจ านวน 142 ราย เมื่อ
แยกตามประเภทปัญหาของการใชย้าจากการพบเภสชักรครัง้ที่ 1  ไดแ้ก่  ความรว่มมือในการใชย้า รอ้ยละ 55.74 อนัตร
กิริยาระหว่างยา รอ้ยละ 25.00 และอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้ารอ้ยละ 21.86  เมื่อพบเภสชักรครัง้ที่2 พบปัญหา
การใชย้าโดยใช ้paired T-test ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ95 (p<0.05) และเมื่อจ าแนก
ตามหลกัการของ “AGS Beers Criteria” พบผูป่้วยที่อาจเกิดอาการขา้งเคียงจากการใชย้ารอ้ยละ 35.43 ไดแ้ก่ กลุ่มยา
กระตุน้สมองเพิ่มโอกาสหกลม้และกระดกูหกัจากกลุม่ยา TCAs  SSRIs SNRIs และ Opiods รอ้ยละ 11.81 ภาวะน า้ตาล
ในเลือดต ่าอย่างรุ่นแรงจากกลุ่มยา Sulfonylureas รอ้ยละ 11.02 กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบความจ าบกพร่อง การหกลม้
กระดกูหกัภาวะเคลือ่นไหวผิดปกติจากกลุม่ยา Long acting Benzodiazepines รอ้ยละ 7.87 การเพิ่มโอกาสเลอืดออกใน
กระเพาะอาหาร จากกลุ่มยา Non-cyclooxygenase-selective NSAIDs  รอ้ยละ 2.36 และภาวะ anticholinergic จาก
กลุม่ยา First-generation antihistamines รอ้ยละ 2.36 
ค าส าคัญ: Beers Criteria  ยา  ผูส้งูอาย ุ การบรบิาลเภสชักรรม 

 
Abstract 

 Applying Beers Criteria for Elderly Patients to Assess Rational Drug Use at a Prasat Neurological 
Institute. Pharmacist provide drug counseling before meeting a doctor. Monitoring medication problems of 
elderly patients according to“AGS Beers Criteria”guidelines. From November 2018- November 2019, a total of 
142 elderly patients were identified. When classified by problem category of medication, From the 1st pharmacist 
meeting, i.e. 55.74% of compliances, 25.00% of the drug Interactions and 21.86% of the adverse drug 
reactions. When meeting the 2nd pharmacist, there was a statisticallysignificant decrese in paired T-test drug 
use at the level of confidence 95 % (p<0.05). When classified according to the"AGS Beers Criteria®" found the 
patients may have side effects  35.43 % such as CNS-active medications increase risk of falls and fractures 
from TCAs, SSRIs, SNRIs, and Opioids, 11.81 %, severe prolonged hypoglycemia from Sulfonylureas 11.02%, 
increase risk of cognitive impairment, falls, fractures and motor vehicle crashs from long acting benzodiazepine 
group 7.87%,  increased risk of gastrointestinal bleeding or peptic ulcer disease from Non-cyclooxygenase-
selective NSAIDs group 2.36% and highly anticholinergic from the first-generation antihistamines 2.36%. 
Keywords: Beers Criteria, Medicine, Elderly, Pharmacy 
Corresponding author: patt.nell1311@gmail.com 
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บทคดัยอ่ 
กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต(์GIC) เป็นวสัดทุางทนัตกรรมที่มีคณุสมบตัิที่ดีไดร้บัความสนใจและพฒันาคณุสมบตัิ

ใหด้ีขึน้เรื่อยมา เมื่อเร็วๆนี  ้GIC ไดร้บัการพัฒนาโดยการเติมไคโตซานผสมกับส่วนผงของGIC ผลการศึกษาทางดา้น
ชีวภาพพบว่า ใหผ้ลการปลดปลอ่ยโปรตีนมากขึน้ มีความเป็นพิษตอ่เซลลน์อ้ย และยงัสง่ผลใหโ้ปรตีนไม่สญูเสียฤทธ์ิ ซึ่ง
ผลเป็นไปในทางที่ดีต่อเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟัน และการศึกษาทางดา้นกายภาพพบวา่ ค่าการตา้นทานแรงอดัลดลง แต่
ค่าการตา้นทานแรงดงึศนูยก์ลางเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั GIC ชนิดดัง้เดิม ในการศึกษานีไ้ดม้ีการปรบัปรุงคณุสมบตัิเพิ่มเติม
โดยการเติม “ไตรแคลเซียมฟอสเฟส” เพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มคณุสมบตัิทางชีวภาพต่อเซลลใ์นการกระตุน้การพอกของแรธ่าต ุ
(Minerization) โดยวตัถปุระสงคข์องการศกึษานี ้เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิทางกายภาพและเชิงกล ผลการศกึษาพบวา่ คา่
การก่อตวั(-25.5%) และค่าการตา้นทานแรงอดั(-28.7%) มีค่าลดลง แต่การบวมน า้(+2%), ความเป็นรูพรุน(+10%), ค่า
การตา้นทานแรงดึงศูนยก์ลาง(+4%), ค่าความแข็งผิว(+17%) และค่าความแข็งแรงเฉือน(+64.8%) มีค่าเพิ่มขึน้เมื่อ
เปรยีบเทียบกบั GIC ชนิดดัง้เดิม 
ค าส าคัญ:กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต,์ การพอกของแรธ่าต,ุ การปลดปลอ่ยโปรตีน, ความเป็นพิษตอ่เซลล,์ ไคโตซาน 

 
Abstract 

Glass ionomer cement (GIC) is a dental material that has good properties.Therefore, the GIC has 
been reconized and  improved the properties continuously. Recently, the new GIC was formulated by the 
addition of chitosan and further studied. The result revealed that this new GIC enhanced  protein release and 
still maintain the biological propertieswith less cytotoxicity . The physical properties of this new GIC showed 
that it had lower compressive strength but the diametral tensile strength increased when compared to the 
conventional GIC. Currently, additional features have been improved by adding Tri Calcium Phosphate in order 
to increase the  biological propertiy of this cement in term of activating  cells function by minerization. This study 
aimed to evaluate some physical and mechanical properties of this modified cement. The results showed that 
the setting time(-25.5%) and compressive strength(-28.7%) decreased but swelling(+2%)increased, 
porosity(+10%), diametral tensile strength(+4%), surface hardness(+17%) and shear bone strength(+64.8%) 
increased when compared to the conventional GIC. 
Keywords: glass ionomer cement, Minerization, Protein release, biocompatibility, chitosan 
Corresponding author:peerapongsangwisut@gmail.com
 

P1-53 คุณสมบัติกายภาพและเชิงกลของกลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนตป์ระยุกตด์้วยไคโตซานและไตรแคลเซียมฟอสเฟต 
Physical and Mechanical Properties of Chitosan and tri-Calcium Phosphate Modified Glass Ionomer Cement 
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บทคดัยอ่ 
กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต(์GIC) เป็นวสัดทุางทนัตกรรมที่มีคณุสมบตัิที่ดีไดร้บัความสนใจและพฒันาคณุสมบตัิ

ใหด้ีขึน้เรื่อยมา เมื่อเร็วๆนี  ้GIC ไดร้บัการพัฒนาโดยการเติมไคโตซานผสมกับส่วนผงของGIC ผลการศึกษาทางดา้น
ชีวภาพพบว่า ใหผ้ลการปลดปลอ่ยโปรตีนมากขึน้ มีความเป็นพิษตอ่เซลลน์อ้ย และยงัสง่ผลใหโ้ปรตีนไม่สญูเสียฤทธ์ิ ซึ่ง
ผลเป็นไปในทางที่ดีต่อเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟัน และการศึกษาทางดา้นกายภาพพบวา่ ค่าการตา้นทานแรงอดัลดลง แต่
ค่าการตา้นทานแรงดงึศนูยก์ลางเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั GIC ชนิดดัง้เดิม ในการศึกษานีไ้ดม้ีการปรบัปรุงคณุสมบตัิเพิ่มเติม
โดยการเติม “ไตรแคลเซียมฟอสเฟส” เพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มคณุสมบตัิทางชีวภาพต่อเซลลใ์นการกระตุน้การพอกของแรธ่าต ุ
(Minerization) โดยวตัถปุระสงคข์องการศกึษานี ้เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิทางกายภาพและเชิงกล ผลการศกึษาพบวา่ คา่
การก่อตวั(-25.5%) และค่าการตา้นทานแรงอดั(-28.7%) มีค่าลดลง แต่การบวมน า้(+2%), ความเป็นรูพรุน(+10%), ค่า
การตา้นทานแรงดึงศูนยก์ลาง(+4%), ค่าความแข็งผิว(+17%) และค่าความแข็งแรงเฉือน(+64.8%) มีค่าเพิ่มขึน้เมื่อ
เปรยีบเทียบกบั GIC ชนิดดัง้เดิม 
ค าส าคัญ:กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต,์ การพอกของแรธ่าต,ุ การปลดปลอ่ยโปรตีน, ความเป็นพิษตอ่เซลล,์ ไคโตซาน 

 
Abstract 

Glass ionomer cement (GIC) is a dental material that has good properties.Therefore, the GIC has 
been reconized and  improved the properties continuously. Recently, the new GIC was formulated by the 
addition of chitosan and further studied. The result revealed that this new GIC enhanced  protein release and 
still maintain the biological propertieswith less cytotoxicity . The physical properties of this new GIC showed 
that it had lower compressive strength but the diametral tensile strength increased when compared to the 
conventional GIC. Currently, additional features have been improved by adding Tri Calcium Phosphate in order 
to increase the  biological propertiy of this cement in term of activating  cells function by minerization. This study 
aimed to evaluate some physical and mechanical properties of this modified cement. The results showed that 
the setting time(-25.5%) and compressive strength(-28.7%) decreased but swelling(+2%)increased, 
porosity(+10%), diametral tensile strength(+4%), surface hardness(+17%) and shear bone strength(+64.8%) 
increased when compared to the conventional GIC. 
Keywords: glass ionomer cement, Minerization, Protein release, biocompatibility, chitosan 
Corresponding author:peerapongsangwisut@gmail.com
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การประเมินความเส่ียงของไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี จากการบริโภคหอยนางรมดบิ  
Quantitative risk assessment of Hepatitis A and E in raw oysters  

 
เกรียงศกัดิ ์ฤชศุาศวตั1 ลดัดาวลัย์ เทียมสงิห์1 ชลธิชา กาวดิ า1 ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ2 จกัรกริศน์  เน่ืองจ านงค3์ และคณะ 

Kriangsak Ruchusatsawat1, Laddawan Thiemsing1, Chonthicha Kawaidam1, Suphachai Nuanualsuwan2, Chackrit Nuengjamnong3, et al. 
1สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2ภาควิชาสตัวแพทยสาธารณสขุ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 3ภาควิชาสตัวบาล คณะสตัวแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
1National Institute of Health, Department of Medical Sciences, 2Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Sciences, Chulalongkorn University, 

3The Department of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Sciences, Chulalongkorn University  

บทคัดย่อ 
 การประเมนิความเส่ียงไวรัสตบัอักเสบ เอ และ อี จากการบริโภคหอยนางรมดบิเชิงปริมาณเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูจาก
โครงการวิจัยท่ีมีการสุม่เก็บตวัอย่างหอยนางรมจาก 6 ฟาร์ม และ 6 ร้านค้าปลีกในจังหวดัสรุาษฎร์ธานี ระหว่างปี 2561-2562  
จ านวน 324 ตวัอย่าง และตรวจวิเคราะห์การปนเปือ้นโดยวธีิเรียลไทม์พีซีอาร์  ผลพบวา่ ก) ในระดบัฟาร์ม พบความชกุและความ
เข้มข้นไวรัสตบัอกัเสบเอ ในหอยนางรม ร้อยละ 0-13 และ 3.6-8.7 อนภุาค/กรัม  ความชกุและความเข้มข้นไวรัสตบัอักเสบอีใน
หอยนางรมร้อยละ 0-38 และ 17.7 - 242.1 อนุภาค/กรัม ข) ในระดบัร้านค้าปลีกพบความชกุและความเข้มข้นไวรัสตบัอกัเสบเอ 
ในหอยนางรม ร้อยละ 0-10 และ 33.4 - 118.1 อนภุาค/กรัม ความชกุและความเข้มข้นไวรัสตบัอักเสบอีในหอยนางรม ร้อยละ 0-
30 และ 5.4-1,971.8 อนุภาค/กรัม น าความชุก ความเข้มข้น ปริมาณการบริโภค  วิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองความเส่ียงเชิง
ปริมาณ และจ าลองเหตกุารณ์จริงด้วยโปรแกรม Simulación ซีงเป็น Add-in ส าหรับ Microsoft Excel พบวา่ พสิยัค่าเฉล่ียความ
เส่ียงของไวรัสโรคตบัอกัเสบทัง้ 2 ชนิด ในระดบัฟาร์มและระดบัค้าปลีกอยู่ระหวา่ง 0.020-0.041 สรุปการบริโภคหอยนางรมดบิมี
คา่ความเส่ียงตอ่การติดเชือ้ไวรัสนีอ้ยู่ในระดบัต ่า โครงการประเมนิความเส่ียงนีส้ามารถใช้เป็นต้นแบบส าหรับงานวิจยัเชือ้โรคอ่ืน
ได้ตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ประเมินความเส่ียง, ไวรัสตบัอกัเสบ เอ, ไวรัสตบัอกัเสบ อี, หอยนางรม 

Abstract 
 Quantitative risk assessment of hepatitis A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV) from raw oyster 
consumption was performed in conjunction with a research project collecting oysters from 6 farms and 6 retail shops 
(n=324) in Suratthani province from 2018 to 2019. Both HAV and HEV were detected and enumerated by real-time 
PCR.  A)  At the farm level, prevalence and concentration of HAV were 0-13 % and 3.6-8.7 copies/gram. Those of HEV 
were 0-38% and 17.7-242.1 copies/gram. B) At the retail level, prevalence and concentration of HAV were 0-10% and 
33.4-118.1 copies/gram.  Those of HEV were 0-30% and 5.4-1,971.8 copies/gram.  The quantitative risk assessment 
of HAV and HEV were modeled by HAV and HEV prevalence, concentration, and oyster consumption and also 
simulated by Simulación, which is Add-in for Microsoft Excel.  The range of mean risk estimates of HAV and HEV was 
between 0.020 and 0.041 which was considered low. This project could be an informative study model for risk 
assessment against other diseases.  
Keyword: Risk assessment, hepatitis A virus, Hepatitis E virus, Oyster 
Corresponding author: kriangsak.r@dmsc.mail.go.th 
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O2-2   การศึกษากลไกของสารสกัดเหง้ากระชายที่มีฤทธิ์ต้านการก่อไบโอฟิล์มของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ 

Study of mechanisms anti-biofilm formation against Candida albicans of Boesenbergia rotunda rhizome extract

จำ�รัส ก�ญจนไพบูลย์  ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สุภัชฌ� พูนศรัทธ� และ ศศิวรรณ ตันท้�ว

Jamras Kanchanapiboon, Duangpen Pattamadilok, Subhadhcha Poonsatha and Sasiwan Tuntoaw
สถ�บันวิจัยสมุนไพร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ

 แคนดิด� อัลบิแคนส์ เป็นเชื้อร�ฉวยโอก�สที่มีคว�มส�ม�รถก่อไบโอฟิล์มเพื่อปกป้องจ�กสภ�พแวดล้อมและ

เป็นส�เหตุหลักของก�รดื้อย� ซึ่งกลุ่มยีน agglutinin-like sequence (ALS) มีหน้�ที่เกี่ยวกับกระบวนก�รก่อไบโอฟิล์มของ

เชื้อแคนดิด� อัลบิแคนส์ ในขณะที่ส�รสกัดเอท�นอลจ�กเหง้�กระช�ยมีร�ยง�นฤทธิ์ต้�นก�รก่อไบโอฟิล์ม ก�รวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�กลไกยับยั้งก�รก่อไบโอฟิล์มของส�รสกัดเอท�นอลจ�กเหง้�กระช�ย โดยทดสอบส�รสกัดที่คว�ม

เข้มข้น 3.125-12.5 µg/ml, 100 µM พิโนสโทรบิน และ 100 µM พิโนเซมบริน เป็นระยะเวล� 24 ชั่วโมง ด้วยก�รวิเคร�ะห์

ค่� cell surface hydrophobicity (CSH) จ�กหลักก�ร microbial adhesion to hydrocarbon assay และวิเคร�ะห์ 

ปริม�ณ ALS1 ALS3 และ actin (ACT1) mRNA โดยวิธี relative real time RT-PCR พบว่�ค่� CSH ลดลงเมื่อบ่มในส�ร 

สกัดเหง้�กระช�ยที่ 6.25 และ 12.5 µg/ml และ 100 µM พิโนเซมบริน สำ�หรับก�รแสดงออกของปริม�ณ mRNA พบว่� 

ปริม�ณ ALS3 ลดลง เมื่อบ่มในส�รสกัดเหง้�กระช�ยที่ 12.5 µg/ml รวมทั้งพิโนสโทรบิน และพิโนเซมบริน ปริม�ณ ACT1 

ลดลง เมื่อบ่มในพิโนเซมบริน ในขณะที่ปริม�ณ ALS1 ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่�ส�รสกัดเอท�นอลจ�กเหง้�กระช�ย

อ�จจะทำ�หน้�ที่ยับยั้งก�รก่อไบโอฟิล์มของเชื้อแคนดิด� อัลบิแคนส์ ด้วยก�รลดค่� CSH และก�รแสดงออกของ ALS3 

mRNA รวมทั้งพิโนเซมบรินอ�จเป็นส�รสำ�คัญในก�รออกฤทธิ์

คำาสำาคัญ: กระช�ย, พิโนเซมบริน, ก�รก่อไบโอฟิล์ม, แคนดิด� อัลบิแคนส์

Abstract

 Candida albicans, an opportunistic fungal pathogen, has ability to form biofilm as a virulence factor. 

The biofilm plays an important role in structural protection causing resistant to many antifungal agents. Recently, 

agglutinin-like sequence (ALS) genes have been identified to contribute to C. albicans biofilm formation. Boesen-

bergia rotunda rhizome extract has exhibited anti-biofilm formation property in C. albicans. This study, therefore, 

intended to explore possible mechanism of the ethanolic extract of B. rotunda rhizome to eradicate the biofilm for-

mation. The extract at the concentrations of 3.125-12.5 µg/ml, 100 µM pinostrobin and 100 µM pinocembrin were 

evaluated for 24 h during biofilm formation state. A degree of cell surface hydrophobicity (CSH) was measured 

by microbial adhesion to hydrocarbon assay. The mRNA levels of ALS1, ALS3 and actin (ACT1) were determined 

by relative real time RT-PCR. After 24 h treatment, the CSH was significantly decreased by 6.25 and 12.5 µg/ml 

the B. rotunda rhizome extract and 100 µM pinocembrin. The ALS3 mRNA level was noticeably decreased by 

12.5 µg/ml the extract, pinostrobin and pinocembrin. The ACT1 mRNA level was significantly decreased only by 

pinocembrin. However, the ALS1 mRNA level was not altered with all treatments. Therefore, B. rotunda rhizome 

extract inhibited biofilm formation of C. albicans by means of reducing CSH and ALS3 mRNA expression, and 

pinocembrin could be one of the active components.

Keywords: Boesenbergia rotunda, pinocembrin, biofilm formation, Candida albicans

Corresponding author: jamras.k@dmsc.mail.go.th 
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การตรวจวเิคราะห์สารก่อไข้ในวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าโดยวธีิ Monocyte-Activation Test (MAT) 
Determination of pyrogen in rabies vaccine by Monocyte-Activation Test (MAT) 

 
 

นงเยาว์ สมเดช สกาลนิ ไตรศริิวาณิชย์ และ สภุาพร ภมูอิมร 
Nongyao Somdach, Sakalin Trisiriwanich and Supaporn Phumiamorn 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัสหภาพยุโรปมีนโยบายลดการใช้สตัว์ทดลองในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามหลกั 3Rs ใน
ต ารายาของยุโรปได้ก าหนดวิธีการทดสอบสารก่อไข้ในยาชีววตัถุด้วยวิธีทางเลือกในหลอดทดลอง ( in vitro) แทนวิธี
เดิมท่ีใช้กระต่ายเป็นตวัทดสอบ การศึกษาครัง้นีจ้ึงได้พฒันาวิธีตรวจสารก่อไข้ในวคัซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าโดยวิธี 
Monocyte- Activation Test (MAT) ด้วยช ุดทดสอบ PyroMAT System โดยวดัปริมาณ cytokine IL-6 ของเซลล์ 
human monocyte หลัง่ออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารก่อไข้ทัง้ชนิด endotoxin หรือ non-endotoxin ท่ีปนเปือ้นใน
วคัซีน ด้วยวิธี Sandwich ELISA ท่ีค่าดดูกลืนแสง 450 nm และค่าดดูกลืนแสงมาตรฐาน 630 nm โดยทวนสอบวิธี
ด้วยพารามิเตอร์ Assurance of criteria for the endotoxin standard curve, Interfering factor, non -endotoxin 
contamination และ Interference in the detection ELISA system ในตวัอย่างวคัซีนป้องกันโรคสนุัขบ้าจ านวน 3 
รุ่นการผลิต ผลการทวนสอบวิธี พบว่าวิธี Monocyte- Activation Test (MAT) มีความเหมาะสมสามารถใช้เป็นวิธี
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ELISA at 450 nm and 630 nm absorbance. Verification was carried out for 4 parameters: the assurance of 
criteria for the endotoxin standard curve, Interfering factor, non-endotoxin contamination and Interference in the 
detection ELISA system in 3 lots of rabies vaccines. The results show that the Monocyte-Activation Test (MAT) 
is suitable for determination of pyrogen in rabies vaccine and it could be used as alternative method without 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัสหภาพยุโรปมีนโยบายลดการใช้สตัว์ทดลองในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามหลกั 3Rs ใน
ต ารายาของยุโรปได้ก าหนดวิธีการทดสอบสารก่อไข้ในยาชีววตัถุด้วยวิธีทางเลือกในหลอดทดลอง ( in vitro) แทนวิธี
เดิมท่ีใช้กระต่ายเป็นตวัทดสอบ การศึกษาครัง้นีจ้ึงได้พฒันาวิธีตรวจสารก่อไข้ในวคัซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าโดยวิธี 
Monocyte- Activation Test (MAT) ด้วยช ุดทดสอบ PyroMAT System โดยวดัปริมาณ cytokine IL-6 ของเซลล์ 
human monocyte หลัง่ออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารก่อไข้ทัง้ชนิด endotoxin หรือ non-endotoxin ท่ีปนเปือ้นใน
วคัซีน ด้วยวิธี Sandwich ELISA ท่ีค่าดดูกลืนแสง 450 nm และค่าดดูกลืนแสงมาตรฐาน 630 nm โดยทวนสอบวิธี
ด้วยพารามิเตอร์ Assurance of criteria for the endotoxin standard curve, Interfering factor, non -endotoxin 
contamination และ Interference in the detection ELISA system ในตวัอย่างวคัซีนป้องกันโรคสนุัขบ้าจ านวน 3 
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ค าส าคัญ: วคัซีน, Monocyte activation test, สารก่อไข้ 
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การทดสอบความถูกต้องของวธีิวเิคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลและเนือ้สัตว์ 
โดยเทคนิค HPLC 

Method validation of free formaldehyde analysis in seafood and meat by HPLC 
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บทคัดย่อ 

ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ และจัดเป็นสาร
ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 391 (พ.ศ. 2561) แตย่ังมีการน ามาใช้ป้องกนัการเน่าเสียของ
อาหาร ดังนัน้เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11             
สรุาษฎร์ธานี ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเล และเนือ้สตัว์โดยเทคนิค HPLC ภายใต้
โครงการพฒันาศกัยภาพของส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร หลงัจากนัน้ทดสอบความถูกต้องของวิธี พบว่ามี
ช่วงความเป็นเส้นตรง 0.25 – 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจมากกว่า 0.999 ปริมาณต ่าสดุท่ีตรวจ
พบและวิเคราะห์ได้ถูกต้องและแม่นย าคือ 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีร้อยละการกลับคืนเฉล่ีย         
อยู่ในช่วงร้อยละ 80 – 110 และมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน ไม่เกินร้อยละ 20 จากนัน้น าวิธีมาใช้ตรวจวิเคราะห์
ฟอร์มาลดีไฮด์ในปลาหมึกสด และสไบนาง จ านวน 17 และ 3 ตวัอย่าง ตามล าดบั ซึ่งไม่พบการปนเปือ้นฟอร์มาลดีไฮด์ทุก
ตวัอย่าง จากการศึกษาท าให้ได้วิธีท่ีเหมาะสมในการเปิดให้บริการตรวจฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของพืน้ท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ, การทดสอบความถกูต้องของวธีิ, การเฝ้าระวงั 

 
Abstract 

Formaldehyde or formalin is a harmful substance to health and prohibited to be used in food as the 
Notification of the Ministry of Public Health No. 391 (B.E. 2561). However, it has currently been used to preserve 
food. Therefore,  to monitor food safety in the fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 11, Surat 
Thani has developed method for free formaldehyde analysis in seafood and meat under the development 
program of Bureau of Quality and Safety of Food. After that, validation method was confirmed. The linearity and 
range were 0.25 – 3.00 mg/L. The coefficient of determination (R2) was higher than 0.999. The limit of detection and 
the limit of quantification were 2.5 and 5.0 µg/kg, respectively. The mean recovery was 80 – 110% with the 
coefficient of variation below 20%. Then, this method was used to analyze for free formaldehyde in 17 samples 
of fresh squid and 3 samples rumen of cow which not found formaldehyde all samples. The overall results were 
found suitable method for service of formaldehyde analysis in food to meet the consumer protection of area. 
Keywords: Free formaldehyde, Method validation, Surveillance 
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ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ และจัดเป็นสาร
ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 391 (พ.ศ. 2561) แตย่ังมีการน ามาใช้ป้องกนัการเน่าเสียของ
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Abstract 

Formaldehyde or formalin is a harmful substance to health and prohibited to be used in food as the 
Notification of the Ministry of Public Health No. 391 (B.E. 2561). However, it has currently been used to preserve 
food. Therefore,  to monitor food safety in the fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 11, Surat 
Thani has developed method for free formaldehyde analysis in seafood and meat under the development 
program of Bureau of Quality and Safety of Food. After that, validation method was confirmed. The linearity and 
range were 0.25 – 3.00 mg/L. The coefficient of determination (R2) was higher than 0.999. The limit of detection and 
the limit of quantification were 2.5 and 5.0 µg/kg, respectively. The mean recovery was 80 – 110% with the 
coefficient of variation below 20%. Then, this method was used to analyze for free formaldehyde in 17 samples 
of fresh squid and 3 samples rumen of cow which not found formaldehyde all samples. The overall results were 
found suitable method for service of formaldehyde analysis in food to meet the consumer protection of area. 
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การประเมินความคุ้มค่าการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (severe OSA) 
ด้วยเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง (CPAP) 

Economic evaluation on continuous positive airway pressure (CPAP) for patients  
diagnosed with severe obstructive sleep apnea (OSA) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมนิความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลบัจากการ

อุดกัน้ด้วยเคร่ืองอัดอากาศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ือง (CPAP) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคบัประคองและประเมินผล
กระทบด้านภาระงบประมาณหากรวมการใช้เคร่ือง CPAP เพ่ือการรักษาผู้ ป่วย severe OSA เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์
หลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การเก็บข้อมลูปฐมภูมิผู้ ป่วย 6 81 
รายในโรงพยาบาลรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศ การประชุมระดมความคิดเห็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยวิธีการวดัค่าอัตราส่วนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) ในมมุมองทางสงัคม ศึกษาระหว่างตลุาคม 2561 ถึง
กรกฎาคม 2562 ผลการศึกษาพบวา่ผู้ ป่วยท่ีได้รับเคร่ือง CPAP มีค่าคณุภาพชีวิตสงูกว่าผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับเคร่ือง ผู้ ป่วยท่ีได้รับ
เคร่ืองและใช้อย่างสม ่าเสมอมีค่าคณุภาพชีวิตเฉล่ีย 0.7056 และผู้ ป่วยท่ีใช้ไม่สม ่าเสมอมีค่าคณุภาพชีวิตเฉล่ีย 0.6626 และ
พบว่าผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ือง CPAP ร้อยละ 85 ใช้เคร่ืองอย่างสม ่าเสมอและร้อยละ 15 เท่านัน้ท่ีใช้เคร่ืองอย่างไม่สม ่าเสมอ การ
ค านวณค่า ICER โดยแบบจ าลองระยะ 5 ปี และใช้คา่ discount rate ร้อยละ 3 ตอ่ปี พบว่าค่า ICER ปีท่ี 5 ของการใช้เคร่ือง 
CPAP เท่ากบั 241,666.89 บาทตอ่ 1 QALY gained ซึ่งไมคุ่้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของประเทศไทย เน่ืองจากการเพิม่
คา่คณุภาพชีวิต 1 หน่วยต้องใช้ทรัพยากรสงูกว่า 160,000 บาทหรือ 1 GDP per capita ข้อเสนอแนะของการศึกษาให้มีการ
ตดิตามประโยชน์ของเคร่ือง CPAP ในระยะยาวมากกวา่การศกึษาครัง้นี ้  
ค าส าคัญ: ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์, โรคหยดุหายใจขณะหลบั, อตัราส่วนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม, ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

 
Abstract 

The objectives of this study were to conduct economic evaluation on using continuous positive airway 
pressure (CPAP) for treating severe obstructive sleep apnea (OSA), and assess the budget impact from including 
CPAP into the UHC benefit package. Research methodologies included comprehensive literature review, primary 
data collection from 681 OSA patients in eight public hospitals, brainstorming among key experts, and economic 
evaluation using ICER and budget impact analysis in societal perspectives. The study was conducted from October 
2018 to July 2019. Results show that severe OSA patients using CPAP consistently had higher quality of life (QOL) 
at 0.7056 on average, and those who used CPAP inconsistently gained QOL at 0.6626.  Overall, around 85% of 
patients used CPAP consistently, while the rest used inconsistently.  When computing ICER in the 5-year economic 
model using 3% discount rate, ICER of CPAP is 241,666.89 Thai Baht per 1 QALY gained in 5 years. It is concluded 
that using CPAP for treating severe OSA is not cost-effective in the Thailand context as the ICER of CPAP is over 
160,000 Thai Baht per 1 QALY gained (1 GDP per capita). It is suggested to conduct a longitudinal study on long-
term benefits of using CPAP to treat severe OSA in various settings of public and university hospitals in Thailand.  

Keywords: Economic evaluation, obstructive sleep apnea, CPAP, ICER, universal health coverage 
Corresponding author: phusit@ihpp.thaigov.net  

O2-5 การประเมินความคุ้มค่าการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (severe OSA) 
ด้วยเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง (CPAP) 

Economic evaluation on continuous positive airway pressure (CPAP) for patients  
diagnosed with severe obstructive sleep apnea (OSA) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมนิความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลบัจากการ

อุดกัน้ด้วยเคร่ืองอัดอากาศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ือง (CPAP) เปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคบัประคองและประเมินผล
กระทบด้านภาระงบประมาณหากรวมการใช้เคร่ือง CPAP เพ่ือการรักษาผู้ ป่วย severe OSA เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์
หลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การเก็บข้อมลูปฐมภูมิผู้ ป่วย 6 81 
รายในโรงพยาบาลรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศ การประชุมระดมความคิดเห็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยวิธีการวดัค่าอัตราส่วนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) ในมมุมองทางสงัคม ศึกษาระหว่างตลุาคม 2561 ถึง
กรกฎาคม 2562 ผลการศึกษาพบวา่ผู้ ป่วยท่ีได้รับเคร่ือง CPAP มีค่าคณุภาพชีวิตสงูกว่าผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับเคร่ือง ผู้ ป่วยท่ีได้รับ
เคร่ืองและใช้อย่างสม ่าเสมอมีค่าคณุภาพชีวิตเฉล่ีย 0.7056 และผู้ ป่วยท่ีใช้ไม่สม ่าเสมอมีค่าคณุภาพชีวิตเฉล่ีย 0.6626 และ
พบว่าผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ือง CPAP ร้อยละ 85 ใช้เคร่ืองอย่างสม ่าเสมอและร้อยละ 15 เท่านัน้ท่ีใช้เคร่ืองอย่างไม่สม ่าเสมอ การ
ค านวณค่า ICER โดยแบบจ าลองระยะ 5 ปี และใช้คา่ discount rate ร้อยละ 3 ตอ่ปี พบว่าค่า ICER ปีท่ี 5 ของการใช้เคร่ือง 
CPAP เท่ากบั 241,666.89 บาทตอ่ 1 QALY gained ซึ่งไมคุ่้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของประเทศไทย เน่ืองจากการเพิม่
คา่คณุภาพชีวิต 1 หน่วยต้องใช้ทรัพยากรสงูกว่า 160,000 บาทหรือ 1 GDP per capita ข้อเสนอแนะของการศึกษาให้มีการ
ตดิตามประโยชน์ของเคร่ือง CPAP ในระยะยาวมากกวา่การศกึษาครัง้นี ้  
ค าส าคัญ: ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์, โรคหยดุหายใจขณะหลบั, อตัราส่วนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม, ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

 
Abstract 

The objectives of this study were to conduct economic evaluation on using continuous positive airway 
pressure (CPAP) for treating severe obstructive sleep apnea (OSA), and assess the budget impact from including 
CPAP into the UHC benefit package. Research methodologies included comprehensive literature review, primary 
data collection from 681 OSA patients in eight public hospitals, brainstorming among key experts, and economic 
evaluation using ICER and budget impact analysis in societal perspectives. The study was conducted from October 
2018 to July 2019. Results show that severe OSA patients using CPAP consistently had higher quality of life (QOL) 
at 0.7056 on average, and those who used CPAP inconsistently gained QOL at 0.6626.  Overall, around 85% of 
patients used CPAP consistently, while the rest used inconsistently.  When computing ICER in the 5-year economic 
model using 3% discount rate, ICER of CPAP is 241,666.89 Thai Baht per 1 QALY gained in 5 years. It is concluded 
that using CPAP for treating severe OSA is not cost-effective in the Thailand context as the ICER of CPAP is over 
160,000 Thai Baht per 1 QALY gained (1 GDP per capita). It is suggested to conduct a longitudinal study on long-
term benefits of using CPAP to treat severe OSA in various settings of public and university hospitals in Thailand.  

Keywords: Economic evaluation, obstructive sleep apnea, CPAP, ICER, universal health coverage 
Corresponding author: phusit@ihpp.thaigov.net  
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O2-6   การศึกษาหาปริมาณสารเคมีกำาจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต และเมตาโบไลท์ของไกลโฟเซต
ที่ตกค้างในเลือดของเกษตรกร 

Study of glyphosate and its metabolite residue in farmer’s blood

ร�เมศ กรณีย์  โชติก� อุ่นใจ อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ ศิริพร ป้อมใย และ ทิพย�ภรณ์ วินิจสร
Rames Koranee, , Chotika  Aunjai, Anusorn Ditsawan, Siriporn Pomyai and Thippayaporn Vinissorn

ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
Regional Medical Sciences Center 3 NakhonSawan, Department of Medical Sciences

บทคัดย่อ

 ไกลโฟเซตเป็นส�รกำ�จัดวัชพืชท่ีถูกนำ�เข้�ม�สูงสุดเป็นอันดับหน่ึงของประเทศไทยและส�ม�รถปนเปื้อนสู่แหล่ง

น้ำ�ได้ ทำ�ให้เกษตรกรและประช�ชนมีโอก�สเสี่ยงสูงต่อก�รสัมผัส นอกจ�กนี้ยังมีคว�มเข้�ใจผิดว่�ไกลโฟเซตปลอดภัยและ

ใช้กันม�กที่สุดในโลก ปี พ.ศ. 2557 พบว่�อัตร�ก�รเจ็บป่วยของเกษตรกรจ�กกลุ่มโรคส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เท่�กับ 13.77 

ต่อประช�กรแสนคน และมีผู้มีคว�มเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 34.3 คณะผู้วิจัยจึงได ้

ทำ�ก�รศึกษ�และลงพื้นที่เก็บตัวอย่�งเลือดเกษตรกรทำ�ก�รตรวจวิเคร�ะห์ด้วยวิธี SPE/GC-MS เพื่อศึกษ�ข้อมูลปริม�ณ 

ส�รเคมีกำ�จัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต และเมต�โบไลท์ของไกลโฟเซต (Aminomethyl Phosphonic acid (AMPA)) ตกค้�งใน

เลือดของเกษตรกร ในเขตสุขภ�พที่ 3 ผลก�รศึกษ�พบว่�ปริม�ณไกลโฟเซต อยู่ในช่วง 0.5-3.3 ไมโครกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 

12.4) และเมต�โบไลท์ของไกลโฟเซต อยู่ในช่วง 0.5-5,061.3 ไมโครกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 84.3) เมื่อจำ�แนกต�มก�รประกอบ

อ�ชีพ พบว่�ร้อยละ 7.4 รับจ้�งฉีดพ่น ร้อยละ 33.9 เป็นเจ้�ของและรับจ้�งฉีดพ่น และร้อยละ 58.7 เป็นเจ้�ของ อ�ยุของ

เกษตรกรที่ศึกษ�ในครั้งนี้อยู่ในช่วง 22-67 ปี  เมื่อจำ�แนกต�มระยะเวล�ก�รประกอบชีพ คือ  0.5-10 ปี 11-30 ปี และ 31-

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2, 61.2 และ 6.6 ต�มลำ�ดับ ผลก�รศึกษ�ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่�ระยะเวล�ก�รประกอบอ�ชีพและ

ปริม�ณก�รสัมผัสของส�รเคมีกำ�จัดวัชพืชมีผลต่อก�รสะสมในร่�งก�ยของเกษตรกรอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

คำาสำาคัญ: ไกลโฟเซต เมต�โบไลท์ของไกลโฟเซต  Aminomethyl Phosphonic acid (AMPA)

Abstract

 Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide which is the highest rank of herbicides imported 

into Thailand. This substance can be contaminated to water sources and human are at risk of exposure. There 

is a misconception that glyphosate is the safest and the most commonly herbicide used in the world. In 2014, 

the incidence of illness of pesticides is about 13.77 per thousand of population and about 34.3% of people are 

at risk of pesticides used. Therefore, we collected the venous blood of farmers in the Health Region 3 of Thailand 

for analysis of glyphosate and its metabolite residue using SPE/GC-MS technique. It was found that the amount 

of glyphosate ranged from 0.5 to 3.3 micrograms per liter (12.4%) and the metabolite (AMPA) ranged from 0.5 

to 5061.3 micrograms per liter (84.3%). As classified by their occupations, 7.4% was the spraying contractors, 

33.9% was the owner and spraying contractors and 58.7% was the owner. The ages of the farmers were 

between 22 and 67 years. As concerned with the period of occupation of 0.5-10, 11-30 and 31-40 years, they 

were accounted for 32.2, 61.2 and 6.6% respectively. In conclusion. the duration of their occupation and the 

amounts of chemical exposure significantly affected the accumulation of herbicides and its residues in bodies 

of farmers in the study areas.

Keywords: glyphosate, metabolite of glyphosate, Aminomethyl Phosphonic acid (AMPA)
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การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวธีิวเิคราะห์ปริมาณสารแคนนาบนิอยด์ 
ในสารสกัดกัญชาและยาน า้มันกัญชาด้วยวธีิ HPLC 

Development and validation method for determination of Cannabinoids 
in Cannabis extract and Cannabis oral drops by HPLC 

 
วชิรณีย์ ทองสมิา ยพุา เมืองชมุ และ ณปภา สริิศภุกฤตกลุ 

Wicharanee Tongsima, Yupa Muangchum and Napapha Sirisupakritkul 
ส านักยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
ยาน า้มนักญัชาท่ีใช้ในทางการแพทย์ คือสารสกดักัญชาท่ีละลายอยู่ในน า้มนัพืช มีสารส าคญัในกลุม่แคนนาบิ

นอยด์ ได้แก่ เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (เดลตา-9-ทีเอชซี) และ/หรือ แคนนาบไิดออล (ซีบีดี) ใช้รักษาโรคลมชัก
ท่ีดือ้ต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนือ้หดเกร็ง และอาการคล่ืนไส้อาเจียน ปัจจบุนัยงัไมมี่วิธีวิ เคราะห์ในต ารายา ส านกัยาและ
วตัถุเสพติดจึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีในสารสกัดกัญชาและยาน า้มันกัญชาด้วยวิธีโคร
มาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสงู โดยใช้เฟสคงท่ีชนิด C18 ขนาด 4.6x150 มลิลเิมตร เฟสเคล่ือนท่ีประกอบด้วย (A) 
Ammonium formate pH 3.75 ใน 10% Acetonitrile และ (B) 90% Acetonitrile ในอัตราส่วนลดหลัน่กัน อัตราการไหล 
1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัท่ีความยาวคล่ืน 228 นาโนเมตร การทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า มีความจ าเพาะ
เจาะจง มีช่วงความเป็นเส้นตรง 2-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ความแม่นของเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีมีค่าร้อยละของ
การคืนกลบัอยู่ในช่วง 86-99 และ 94-102 ตามล าดบั ความเท่ียงของการวเิคราะห์ภายในวนัเดียวกัน ต่างเคร่ืองและต่าง
วนั มีร้อยละของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์ไม่เกิน 2.0 และมีความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานและตวัอย่าง
อย่างน้อย 2 วนั วิธีท่ีพัฒนาจึงมีความเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นวิธีมาตรฐานของต ารายาของประเทศไทยในการวิเคราะห์
ปริมาณเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีในสารสกดักญัชาและยาน า้มนักญัชาได้ 
ค าส าคัญ: แคนนาบินอยด,์ สารสกดักญัชา, ยาน า้มนักญัชา, โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสงู 

 
Abstract 

Cannabis oral drops is the Cannabis extract in a suitable vegetable oil. It contains Cannabinoids, 
including Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) and/ or Cannabidiol (CBD). It is used for the treatment of 
intractable epilepsy, spasticity, nausea and vomiting. In present, the analytical method for this product is 
unavailable in the official pharmacopoeia. Thus, Bureau of Drug and Narcotic was necessary to developed and 
validated the method for determination of Delta-9-THC and CBD in Cannabis extract and Cannabis oral drops 
by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The chromatographic separation was accomplished on 
C18, 4.6x150 mm reverse-phase column. The linear gradient solutions consisted of mobile phase (A) 
Ammonium formate pH 3.75 with 10% acetonitrile and (B) 90% acetonitrile. The flow rate was maintained at 1.0 
mL/min. The analytes were monitored at 228 nm. This method was specificity. The linearity range was obtained 
from 2 to 100 mcg/mL. The % recovery of accuracy of Delta-9-THC and CBD were in the range of 86-99 and 
94-102%, respectively. The %RSD of repeatability and intermediate precision (different instruments and days) 
were not more than 2.0. The standard solution and sample solution were stable for at least 2 days. This 
developed method is suitable to use as standard method of Thai Pharmacopoeia for determination of Delta -9-
THC and CBD in Cannabis extract and Cannabis oral drops. 
Keywords: Cannabinoids, Cannabis extract, Cannabis oral drops, HPLC 
Corresponding author: wicharanee.t@dmsc.mail.go.th 

O2-7 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวธีิวเิคราะห์ปริมาณสารแคนนาบนิอยด์ 
ในสารสกัดกัญชาและยาน า้มันกัญชาด้วยวธีิ HPLC 

Development and validation method for determination of Cannabinoids 
in Cannabis extract and Cannabis oral drops by HPLC 
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ส านักยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
ยาน า้มนักญัชาท่ีใช้ในทางการแพทย์ คือสารสกดักัญชาท่ีละลายอยู่ในน า้มนัพืช มีสารส าคญัในกลุม่แคนนาบิ

นอยด์ ได้แก่ เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (เดลตา-9-ทีเอชซี) และ/หรือ แคนนาบไิดออล (ซีบีดี) ใช้รักษาโรคลมชัก
ท่ีดือ้ต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนือ้หดเกร็ง และอาการคล่ืนไส้อาเจียน ปัจจบุนัยงัไมมี่วิธีวิ เคราะห์ในต ารายา ส านกัยาและ
วตัถุเสพติดจึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีในสารสกัดกัญชาและยาน า้มันกัญชาด้วยวิธีโคร
มาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสงู โดยใช้เฟสคงท่ีชนิด C18 ขนาด 4.6x150 มลิลเิมตร เฟสเคล่ือนท่ีประกอบด้วย (A) 
Ammonium formate pH 3.75 ใน 10% Acetonitrile และ (B) 90% Acetonitrile ในอัตราส่วนลดหลัน่กัน อัตราการไหล 
1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัท่ีความยาวคล่ืน 228 นาโนเมตร การทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า มีความจ าเพาะ
เจาะจง มีช่วงความเป็นเส้นตรง 2-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ความแม่นของเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีมีค่าร้อยละของ
การคืนกลบัอยู่ในช่วง 86-99 และ 94-102 ตามล าดบั ความเท่ียงของการวเิคราะห์ภายในวนัเดียวกัน ต่างเคร่ืองและต่าง
วนั มีร้อยละของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์ไม่เกิน 2.0 และมีความคงสภาพของสารละลายมาตรฐานและตวัอย่าง
อย่างน้อย 2 วนั วิธีท่ีพัฒนาจึงมีความเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นวิธีมาตรฐานของต ารายาของประเทศไทยในการวิเคราะห์
ปริมาณเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีในสารสกดักญัชาและยาน า้มนักญัชาได้ 
ค าส าคัญ: แคนนาบินอยด,์ สารสกดักญัชา, ยาน า้มนักญัชา, โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสงู 

 
Abstract 

Cannabis oral drops is the Cannabis extract in a suitable vegetable oil. It contains Cannabinoids, 
including Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) and/ or Cannabidiol (CBD). It is used for the treatment of 
intractable epilepsy, spasticity, nausea and vomiting. In present, the analytical method for this product is 
unavailable in the official pharmacopoeia. Thus, Bureau of Drug and Narcotic was necessary to developed and 
validated the method for determination of Delta-9-THC and CBD in Cannabis extract and Cannabis oral drops 
by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The chromatographic separation was accomplished on 
C18, 4.6x150 mm reverse-phase column. The linear gradient solutions consisted of mobile phase (A) 
Ammonium formate pH 3.75 with 10% acetonitrile and (B) 90% acetonitrile. The flow rate was maintained at 1.0 
mL/min. The analytes were monitored at 228 nm. This method was specificity. The linearity range was obtained 
from 2 to 100 mcg/mL. The % recovery of accuracy of Delta-9-THC and CBD were in the range of 86-99 and 
94-102%, respectively. The %RSD of repeatability and intermediate precision (different instruments and days) 
were not more than 2.0. The standard solution and sample solution were stable for at least 2 days. This 
developed method is suitable to use as standard method of Thai Pharmacopoeia for determination of Delta -9-
THC and CBD in Cannabis extract and Cannabis oral drops. 
Keywords: Cannabinoids, Cannabis extract, Cannabis oral drops, HPLC 
Corresponding author: wicharanee.t@dmsc.mail.go.th 
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คุณภาพของน า้ด่ืมตู้หยอดเหรียญและน า้ประปาในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
Quality of drinking water and tap water in Patong municipality, Phuket province 

 
ศริวฒัน์ เกรียงไกร1 จ ำรัส พลูเกือ้2 ภำณวุฒัน์ พฒัพนัธ์1 สจุิตร สำขะจร2 และ อนสุรำ รัตนบรีุ2 

Sirawat Kriangkrai1, Jamrat Poolkua2, Phanuwat Phatphan1, Sujit Sakajorn2 and Anussara Ratanaburee2 
1เทศบำลเมืองป่ำตอง, 2ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภเูกต็ 
1Patong municipality, 2Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket 

 
บทคัดย่อ 

น ำ้บริโภคในจงัหวดัภูเก็ตมีหลำยชนิด ได้แก่ น ำ้ประปำ น ำ้ดื่มบรรจขุวด น ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ หำกกำรผลิตไม่
ดีอำจท ำให้น ำ้ท่ีได้ไม่มีคุณภำพ เพ่ือเฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพน ำ้ จึงได้ส ำรวจคุณภำพน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและ
น ำ้ประปำในเขตเทศบำลป่ำตอง โดยเก็บตวัอย่ำงน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและน ำ้ประปำ ในเดือนกรกฎำคม 2562 จ ำนวน 80 
ตวัอย่ำง (น ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ 59 ตวัอย่ำง น ำ้ประปำ 21 ตวัอย่ำง) ตรวจคณุภำพทำงด้ำนกำยภำพ เคมี และจุลชีววทิยำ 
โดยเทียบเกณฑ์น ำ้บริโภคตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ และน ำ้ประปำดื่มได้ของกรมอนำมยั ผลกำรตรวจวิเครำะห์
พบน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ ไม่เข้ำมำตรฐำน 40 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 67.8 สำเหตมุำจำก pH ต ่ำ ไนเตรต ควำมกระด้ำง 
Coliforms E. coli และ S. aureus ร้อยละ 44.1, 23.7, 1.7, 23.7, 6.8 และ 1.7 ตำมล ำดบั น ำ้ประปำไม่เข้ำมำตรฐำน 11 
ตวัอย่ำง คดิเป็นร้อยละ 52.4 สำเหตจุำก คลอไรด์ เหลก็ ปริมำณสำรทัง้หมด Coliforms และ E. coli ร้อยละ 9.5, 4.8, 4.8, 
38.1 และ 23.8 ตำมล ำดบั ผลกำรศึกษำพบว่ำน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและน ำ้ประปำมีคณุภำพไม่เหมำะส ำหรับบริโภค ท ำ
ให้เทศบำลเมืองป่ำตองได้ออกเทศบัญญัติ ให้ผู้ประกอบกำรตู้น ำ้ดื่มต้องขอใบอนุญำตประกอบกำร ตรวจวิเครำะห์
คณุภำพน ำ้ ตรวจประเมินด้ำนสขุำภิบำล รวมทัง้ได้จัดอบรมผู้ประกอบกำร เพ่ือให้สำมำรถเฝ้ำระวังกำรปนเปือ้น และ
ควบคมุให้น ำ้ดื่มมีคณุภำพและควำมปลอดภยั 
ค าส าคัญ: คณุภำพ, น ำ้บริโภค 

 

Abstract 
Drinking water in Phuket province are tap water, bottled water and drinking water from vending machine. 

The water may not be suitable for drinking if the production processes are poor. This study was carried out to 
monitor the quality of drinking water in Patong municipality, Phuket. A total of 59 samples of drinking water from 
vending machine and 21 of tap water were collected from various water sources in Patong municipality in July 
2019. The water samples were analyzed for physical, chemical and microbiological properties and compared with 
standards of drinking water of the Ministry of Public Health and the Department of Health. It was found that 40 
samples (67.8%) of drinking water from vending machine were unqualified according to six parameters: low pH, 
nitrate, total hardness, coliforms, E. coli and S. aureus 44.1%, 23.7%, 1.7%, 23.7%, 6.8% and 1.7% respectively. 
A total of 11 samples (52.4%) of tap water were unqualified according to five parameters: chloride, iron, total solid, 
coliforms and E. coli 9.5%, 4.8%, 4.8%, 38.1% and 23.8%, respectively. This study showed that most of drinking 
water from vending machine and tap water are not suitable for consumption. Therefore, Patong municipality has 
issued the local ordinance for operators of drinking water vending machine have to apply for a business license 
which requires water quality analysis, sanitation inspection and training in order to gain the water quality for 
consumer safety. 
Keywords: Quality, drinking water 
Corresponding author: Club.c.tae@gmail.com 

O2-8 คุณภาพของน า้ด่ืมตู้หยอดเหรียญและน า้ประปาในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
Quality of drinking water and tap water in Patong municipality, Phuket province 

 
ศริวฒัน์ เกรียงไกร1 จ ำรัส พลูเกือ้2 ภำณวุฒัน์ พฒัพนัธ์1 สจุิตร สำขะจร2 และ อนสุรำ รัตนบรีุ2 
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บทคัดย่อ 

น ำ้บริโภคในจงัหวดัภูเก็ตมีหลำยชนิด ได้แก่ น ำ้ประปำ น ำ้ดื่มบรรจขุวด น ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ หำกกำรผลิตไม่
ดีอำจท ำให้น ำ้ท่ีได้ไม่มีคุณภำพ เพ่ือเฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพน ำ้ จึงได้ส ำรวจคุณภำพน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและ
น ำ้ประปำในเขตเทศบำลป่ำตอง โดยเก็บตวัอย่ำงน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและน ำ้ประปำ ในเดือนกรกฎำคม 2562 จ ำนวน 80 
ตวัอย่ำง (น ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ 59 ตวัอย่ำง น ำ้ประปำ 21 ตวัอย่ำง) ตรวจคณุภำพทำงด้ำนกำยภำพ เคมี และจุลชีววทิยำ 
โดยเทียบเกณฑ์น ำ้บริโภคตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ และน ำ้ประปำดื่มได้ของกรมอนำมยั ผลกำรตรวจวิเครำะห์
พบน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญ ไม่เข้ำมำตรฐำน 40 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 67.8 สำเหตมุำจำก pH ต ่ำ ไนเตรต ควำมกระด้ำง 
Coliforms E. coli และ S. aureus ร้อยละ 44.1, 23.7, 1.7, 23.7, 6.8 และ 1.7 ตำมล ำดบั น ำ้ประปำไม่เข้ำมำตรฐำน 11 
ตวัอย่ำง คดิเป็นร้อยละ 52.4 สำเหตจุำก คลอไรด์ เหลก็ ปริมำณสำรทัง้หมด Coliforms และ E. coli ร้อยละ 9.5, 4.8, 4.8, 
38.1 และ 23.8 ตำมล ำดบั ผลกำรศึกษำพบว่ำน ำ้ดื่มตู้หยอดเหรียญและน ำ้ประปำมีคณุภำพไม่เหมำะส ำหรับบริโภค ท ำ
ให้เทศบำลเมืองป่ำตองได้ออกเทศบัญญัติ ให้ผู้ประกอบกำรตู้น ำ้ดื่มต้องขอใบอนุญำตประกอบกำร ตรวจวิเครำะห์
คณุภำพน ำ้ ตรวจประเมินด้ำนสขุำภิบำล รวมทัง้ได้จัดอบรมผู้ประกอบกำร เพ่ือให้สำมำรถเฝ้ำระวังกำรปนเปือ้น และ
ควบคมุให้น ำ้ดื่มมีคณุภำพและควำมปลอดภยั 
ค าส าคัญ: คณุภำพ, น ำ้บริโภค 

 

Abstract 
Drinking water in Phuket province are tap water, bottled water and drinking water from vending machine. 

The water may not be suitable for drinking if the production processes are poor. This study was carried out to 
monitor the quality of drinking water in Patong municipality, Phuket. A total of 59 samples of drinking water from 
vending machine and 21 of tap water were collected from various water sources in Patong municipality in July 
2019. The water samples were analyzed for physical, chemical and microbiological properties and compared with 
standards of drinking water of the Ministry of Public Health and the Department of Health. It was found that 40 
samples (67.8%) of drinking water from vending machine were unqualified according to six parameters: low pH, 
nitrate, total hardness, coliforms, E. coli and S. aureus 44.1%, 23.7%, 1.7%, 23.7%, 6.8% and 1.7% respectively. 
A total of 11 samples (52.4%) of tap water were unqualified according to five parameters: chloride, iron, total solid, 
coliforms and E. coli 9.5%, 4.8%, 4.8%, 38.1% and 23.8%, respectively. This study showed that most of drinking 
water from vending machine and tap water are not suitable for consumption. Therefore, Patong municipality has 
issued the local ordinance for operators of drinking water vending machine have to apply for a business license 
which requires water quality analysis, sanitation inspection and training in order to gain the water quality for 
consumer safety. 
Keywords: Quality, drinking water 
Corresponding author: Club.c.tae@gmail.com 
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การศกึษาผลกระทบต่อการล้างสัญญาณตกค้างในแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอท 
ของแสงจากไดโอดเปล่งแสง 

Study of the effect of the light from the light emitting diodes (LED) against the OSL Signal Decay of          
the NanoDot Dosimeter 
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Bureau of Radiation and Medical Devices, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
แผ่นวดัรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอทเป็นแผ่นวดัรังสีท่ีสามารถวดัรังสีเอกซ์ แกมมา และเบตา โดยถูกน ามาใช้

เป็นอุปกรณ์วดัรังสีประจ าบุคคลเพ่ือวดัปริมาณรังสีสมมลูท่ีเลนส์ของดวงตา ข้อนิว้หรือข้อมือ และสามารถน ากลบัมาใช้
ใหมไ่ด้โดยอาบแสงจากต้นก าเนิดแสงเพ่ือล้างสญัญาณตกค้างในแผ่นวดัรังสีฯ ซึ่งปัจจุบนัใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นต้น
ก าเนิดแสง แต่ยังมีปัญหาในการใช้เวลาอาบแสงนานหลายชั่วโมง ดังนัน้จึงมีแนวคิดในการลดเวลาอาบแสงโดยใช้
ไดโอดเปล่งแสง โดยการศึกษาแสงจากไดโอดเปล่งแสงท่ีมีผลกระทบต่อการล้างสญัญาณด้วยแสงสีแดง เขียว ม่วง ขาว 
เหลืองและน า้เงิน โดยการน าแผ่นวัดรังสีฯ มาฉายรังสีเอกซ์ท่ีปริมาณ 4 มิลลิซีเวิร์ต (millisievert) อ่านและบันทึกค่า
ปริมาณรังสีก่อนอาบแสงด้วยเคร่ืองอ่านแผ่นวดัรังสีฯ อาบแสงสีละ 3 ชุดๆ ละ 5 แผ่น โดยใช้เวลา 5, 15 และ 30 นาที 
ตามล าดบั อ่านและบนัทึกค่าปริมาณรังสีหลงัอาบแสง ค านวณร้อยละความต่างของค่าปริมาณรังสี ผลการศึกษาพบว่า
แสงทกุสีสามารถล้างสญัญาณได้ท่ีเวลา 5 และ 15 นาที โดยแสงสีน า้เงินสามารถล้างสญัญาณได้มากท่ีสดุ และท่ี 30 นาที 
แสงสีเขียวสามารถล้างสญัญาณได้มากท่ีสดุ ผลจากการศึกษานีส้ามารถใช้ไดโอดเปล่งแสงสีน า้เงินในการล้างสญัญาณ
ตกค้างในแผน่วดัรังสีทดแทนการใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ซึ่งใช้อยู่ในปัจจบุนั 
ค าส าคัญ: แผ่นวดัรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอท, ไดโอดเปล่งแสง 

 
Abstract 

NanoDot Dosimeter is a device that can measure X-rays, gamma and beta radiation. It is used as a 
personal radiation device to measure the equivalent dose of eye lens, knuckle or wrist. NanoDot Dosimeter can 
be reused again by the light exposure from the light source for the OSL Signal Decay and the fluorescent lamps 
have been used as the light sources. However, the problem is it takes many hours for light exposure. Therefore, 
it is a new idea to reduce the exposure time by using light emitting diodes (LED). This reserch aimed to study 
the effect of the light from LED against the OSL Signal Decay of NanoDot Dosimeter, consisting of various colors 
of light: red, green, purple, white, yellow and blue. The NanoDot Dosimeters were exposured with X-ray 
irradiation at 4 millisievert after that they were read and recorded for the received doses. Then, It was exposured 
for each light color for 3 sets (5 dosimeter/set), taking 5, 15 and 30 minutes, respectively. It was read and 
recorded for the dose after light exposure. The differences of percentages of the doses before and after light 
exposure were calculated. The OSL Signal Decay were observed from all light colors at 5, 15 minutes, while the 
blue color was the most effective. At 30 minutes, the green color provided the maximum OSL Signal Decay. In 
conclusion, the blue light LED could be used as the OSL Signal Decay instead of fluorescent lamps. 
Keywords: NanoDot Dosimeter, Light LED 
Corresponding author: sataporn.k@dmsc.mail.go.th 

O2-9 การศกึษาผลกระทบต่อการล้างสัญญาณตกค้างในแผ่นวัดรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอท 
ของแสงจากไดโอดเปล่งแสง 

Study of the effect of the light from the light emitting diodes (LED) against the OSL Signal Decay of          
the NanoDot Dosimeter 
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บทคัดย่อ 
แผ่นวดัรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอทเป็นแผ่นวดัรังสีท่ีสามารถวดัรังสีเอกซ์ แกมมา และเบตา โดยถูกน ามาใช้

เป็นอุปกรณ์วดัรังสีประจ าบุคคลเพ่ือวดัปริมาณรังสีสมมลูท่ีเลนส์ของดวงตา ข้อนิว้หรือข้อมือ และสามารถน ากลบัมาใช้
ใหมไ่ด้โดยอาบแสงจากต้นก าเนิดแสงเพ่ือล้างสญัญาณตกค้างในแผ่นวดัรังสีฯ ซึ่งปัจจุบนัใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นต้น
ก าเนิดแสง แต่ยังมีปัญหาในการใช้เวลาอาบแสงนานหลายชั่วโมง ดังนัน้จึงมีแนวคิดในการลดเวลาอาบแสงโดยใช้
ไดโอดเปล่งแสง โดยการศึกษาแสงจากไดโอดเปล่งแสงท่ีมีผลกระทบต่อการล้างสญัญาณด้วยแสงสีแดง เขียว ม่วง ขาว 
เหลืองและน า้เงิน โดยการน าแผ่นวัดรังสีฯ มาฉายรังสีเอกซ์ท่ีปริมาณ 4 มิลลิซีเวิร์ต (millisievert) อ่านและบันทึกค่า
ปริมาณรังสีก่อนอาบแสงด้วยเคร่ืองอ่านแผ่นวดัรังสีฯ อาบแสงสีละ 3 ชุดๆ ละ 5 แผ่น โดยใช้เวลา 5, 15 และ 30 นาที 
ตามล าดบั อ่านและบนัทึกค่าปริมาณรังสีหลงัอาบแสง ค านวณร้อยละความต่างของค่าปริมาณรังสี ผลการศึกษาพบว่า
แสงทกุสีสามารถล้างสญัญาณได้ท่ีเวลา 5 และ 15 นาที โดยแสงสีน า้เงินสามารถล้างสญัญาณได้มากท่ีสดุ และท่ี 30 นาที 
แสงสีเขียวสามารถล้างสญัญาณได้มากท่ีสดุ ผลจากการศึกษานีส้ามารถใช้ไดโอดเปล่งแสงสีน า้เงินในการล้างสญัญาณ
ตกค้างในแผน่วดัรังสีทดแทนการใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ซึ่งใช้อยู่ในปัจจบุนั 
ค าส าคัญ: แผ่นวดัรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอท, ไดโอดเปล่งแสง 

 
Abstract 

NanoDot Dosimeter is a device that can measure X-rays, gamma and beta radiation. It is used as a 
personal radiation device to measure the equivalent dose of eye lens, knuckle or wrist. NanoDot Dosimeter can 
be reused again by the light exposure from the light source for the OSL Signal Decay and the fluorescent lamps 
have been used as the light sources. However, the problem is it takes many hours for light exposure. Therefore, 
it is a new idea to reduce the exposure time by using light emitting diodes (LED). This reserch aimed to study 
the effect of the light from LED against the OSL Signal Decay of NanoDot Dosimeter, consisting of various colors 
of light: red, green, purple, white, yellow and blue. The NanoDot Dosimeters were exposured with X-ray 
irradiation at 4 millisievert after that they were read and recorded for the received doses. Then, It was exposured 
for each light color for 3 sets (5 dosimeter/set), taking 5, 15 and 30 minutes, respectively. It was read and 
recorded for the dose after light exposure. The differences of percentages of the doses before and after light 
exposure were calculated. The OSL Signal Decay were observed from all light colors at 5, 15 minutes, while the 
blue color was the most effective. At 30 minutes, the green color provided the maximum OSL Signal Decay. In 
conclusion, the blue light LED could be used as the OSL Signal Decay instead of fluorescent lamps. 
Keywords: NanoDot Dosimeter, Light LED 
Corresponding author: sataporn.k@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาวธีิวเิคราะห์ค่าความแรงยา Pegfilgrastim โดยวธีิ Cell Proliferation 
Development of Pegfilgrastim potency testing by cell proliferation 
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บทคัดย่อ 
ยา Pegfilgrastim เป็นยาในกลุ่ม Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) ใช้กระตุ้ นการเพิ่ม

จ านวนเมด็เลือดขาว ปัจจบุนัไมมี่วธีิมาตรฐานส าหรับวเิคราะห์ความแรงของยาในต ารายาสากล จึงพฒันาวธีิวเิคราะห์โดย
การกระตุ้นเซลล์ adapted M-NSF-60 ด้วยยาส าเร็จรูป ซึ่งเจือจางท่ีความเข้มข้นท่ีเหมาะสม ส่งผลให้มีการเพิ่มจ านวน
ของเซลล์ และวดัปริมาณเซลล์ท่ีเพิม่ขึน้โดยใช้สาร luminescence วเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรม parallel line analysis ท าให้
ทราบคา่ความแรงของยาได้ เม่ือน าวธีิท่ีได้ไปทดสอบความถกูต้องของวธีิ ผลการศกึษาพบวา่มียา Pegfilgrastim เท่านัน้ท่ี
กระตุ้นให้เซลล์ adapted M-NSF-60 เกิดการแบง่ตวัเพิม่จ านวนมีคา่ %recovery อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดระหวา่ง 80-125% 
%GeoCV ของการท าซ า้ และตา่งนกัวเิคราะห์เท่ากับ 9.70 และ 9.65 มีความเป็นเส้นตรงและช่วงของทดสอบท่ีเหมาะสม
อยู่ระหวา่ง 50-200% ได้กราฟเป็นเส้นตรงตลอดช่วง มีคา่ r2 = 0.997 และเม่ือเปล่ียนแปลง passage number ของเซลล์ 
และเวลาในการบ่ม พบว่ามีค่า %GeoCV <25% และไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากข้อมลูทัง้หมด
แสดงให้เห็นวา่วธีิท่ีพฒันาชึน้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นวธีิมาตรฐานในการหาค่าความแรงยา Pegfilgrastim ได้ 
ค าส าคัญ: Pegfilgrastim, ความแรง, Cell proliferation, การทดสอบความถกูต้องของวธีิ 

 
Abstract 

Pegfilgrastim is a drug in the group Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) that stimulates 
the growth of white blood cells. At present, there is no standard method for determining the potency of drugs. 
Therefore, a cell proliferation assay is developed by stimulating the adapted M-NSF-60 with diluted drugs at a 
suitable concentration. The increasing number of cells was measured by using luminescence substrate. The 
results were analyzed using a parallel line analysis program to determine the drug potency. After the method 
had been validated, the results showed that only pegfilgrastim could stimulate the adapted M-NSF-60 to 
multiply, with the %recovery within the acceptance criteria from 80% to 125%. The %GeoCV of repeatability 
and intermediate precision were 9.70 and 9.65, respectively, with a linearity and appropriate range of 50–200%. 
The linearity and range exhibited the r2 of 0.997. When changing the passage numbers of cells and incubation 
periods, the %GeoCV was <25% and there was no difference at the 95% confidence level.  All data show that 
the newly developed method is suitable to for use as a standard method for determining the potency of 
pegfilgrastim. 
Keywords: pegfilgrastim, potency, cell proliferation, method validation 
Corresponding author: sompong.s@dmsc.mail.go.th  
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Development of Pegfilgrastim potency testing by cell proliferation 
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บทคัดย่อ 
ยา Pegfilgrastim เป็นยาในกลุ่ม Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) ใช้กระตุ้ นการเพิ่ม

จ านวนเมด็เลือดขาว ปัจจบุนัไมมี่วธีิมาตรฐานส าหรับวเิคราะห์ความแรงของยาในต ารายาสากล จึงพฒันาวธีิวเิคราะห์โดย
การกระตุ้นเซลล์ adapted M-NSF-60 ด้วยยาส าเร็จรูป ซึ่งเจือจางท่ีความเข้มข้นท่ีเหมาะสม ส่งผลให้มีการเพิ่มจ านวน
ของเซลล์ และวดัปริมาณเซลล์ท่ีเพิม่ขึน้โดยใช้สาร luminescence วเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรม parallel line analysis ท าให้
ทราบคา่ความแรงของยาได้ เม่ือน าวธีิท่ีได้ไปทดสอบความถกูต้องของวธีิ ผลการศกึษาพบวา่มียา Pegfilgrastim เท่านัน้ท่ี
กระตุ้นให้เซลล์ adapted M-NSF-60 เกิดการแบง่ตวัเพิม่จ านวนมีคา่ %recovery อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดระหวา่ง 80-125% 
%GeoCV ของการท าซ า้ และตา่งนกัวเิคราะห์เท่ากับ 9.70 และ 9.65 มีความเป็นเส้นตรงและช่วงของทดสอบท่ีเหมาะสม
อยู่ระหวา่ง 50-200% ได้กราฟเป็นเส้นตรงตลอดช่วง มีคา่ r2 = 0.997 และเม่ือเปล่ียนแปลง passage number ของเซลล์ 
และเวลาในการบ่ม พบว่ามีค่า %GeoCV <25% และไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากข้อมลูทัง้หมด
แสดงให้เห็นวา่วธีิท่ีพฒันาชึน้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นวธีิมาตรฐานในการหาค่าความแรงยา Pegfilgrastim ได้ 
ค าส าคัญ: Pegfilgrastim, ความแรง, Cell proliferation, การทดสอบความถกูต้องของวธีิ 

 
Abstract 

Pegfilgrastim is a drug in the group Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) that stimulates 
the growth of white blood cells. At present, there is no standard method for determining the potency of drugs. 
Therefore, a cell proliferation assay is developed by stimulating the adapted M-NSF-60 with diluted drugs at a 
suitable concentration. The increasing number of cells was measured by using luminescence substrate. The 
results were analyzed using a parallel line analysis program to determine the drug potency. After the method 
had been validated, the results showed that only pegfilgrastim could stimulate the adapted M-NSF-60 to 
multiply, with the %recovery within the acceptance criteria from 80% to 125%. The %GeoCV of repeatability 
and intermediate precision were 9.70 and 9.65, respectively, with a linearity and appropriate range of 50–200%. 
The linearity and range exhibited the r2 of 0.997. When changing the passage numbers of cells and incubation 
periods, the %GeoCV was <25% and there was no difference at the 95% confidence level.  All data show that 
the newly developed method is suitable to for use as a standard method for determining the potency of 
pegfilgrastim. 
Keywords: pegfilgrastim, potency, cell proliferation, method validation 
Corresponding author: sompong.s@dmsc.mail.go.th  
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O2-11 การประเมินความถูกต้องของวธีิตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนเชือ้ไวรัสทั่วไปในเซลล์วีโร 
โดยเทคนิคการเพาะเลีย้งร่วมในเซลล์ทดสอบ 

Validation of the test for non-specific virus contamination in Vero cell by co-culture in indicator cells  
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บทคัดย่อ 

เซลล์เพาะเลีย้งวีโรท่ีใช้ในการผลติวคัซีนต้องมีการควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวด การตรวจหาเชือ้ไวรัสทั่วไปท่ี
ปนเปือ้นในเซลล์วีโรโดยเทคนิคการเพาะเลีย้งร่วมในเซลล์ทดสอบเป็นการทดสอบท่ีจ าเป็น การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือประเมินความถูกต้องของวิธีดังกล่าว โดยหาปริมาณท่ีเหมาะสมของเซลล์ทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์วีโร 76 เซลล์ 
MRC-5 และเซลล์วีโรชนิดเดียวกันกับเซลล์ท่ีใช้ในการผลิต และเชือ้ไวรัสตวัแทน ได้แก่ ไวรัสหัด และไวรัสหวดัในววั การ
ทดสอบจะน าเซลล์วีโรตวัอย่างเข้มข้น 1x107 เซลล์ต่อมิลลลิิตร ท่ีท าให้แตกแล้วเตมิในเซลล์ทดสอบเปรียบเทียบกบัเซลล์วีโร
ท่ีเตมิเชือ้ไวรัสแตล่ะชนิด วิเคราะห์หาการปนเปือ้นด้วยการตรวจหาความผดิปกตขิองเซลล์ทดสอบ การตรวจปฏิกิริยาการ
เกาะกลุม่และการเกาะของเม็ดเลือดแดงบนผวิเซลล์ตดิเชือ้ จากการตรวจสอบความถกูต้องของวธีิพบวา่วธีิมีความจ าเพาะ
ให้ผลบวกเม่ือเตมิเชือ้ไวรัสทัง้ 2 ชนิด ในเซลล์วีโรตวัอย่าง สามารถตรวจพบไวรัสหดัและไวรัสหวดัในววัได้ท่ีความแรง 0.1 
และ 0.01 CCID50ตอ่มลิลลิติร ตามล าดบั เกิดการเกาะกลุม่ของเม็ดเลือดแดง และมีการเกาะของเมด็เลือดแดงบนผวิเซลล์
ท่ีตดิเชือ้ แสดงให้เห็นวา่วธีินีส้ามารถตรวจหาเชือ้ไวรัสทัว่ไปท่ีปนเปือ้นในเซลล์เพาะเลีย้งวีโรได้ 
ค าส าคัญ: เซลล์เพาะเลีย้งวีโร, เชือ้ไวรัสทัว่ไป, การปนเปือ้น 

 
Abstract 

Vero cell line is widely used for vaccine production, therefore, the strict quality control is required. 
Detection of non-specific virus contamination in cells by co-culture of intact and disrupted cells in indicator cells 
is necessary. The objectives of this study is to validate the testing method for detection of non-specific virus 
contamination in Vero cells used for vaccine production. The optimal concentration of three indicator cell lines 
including Vero76, MRC-5 and Vero (production cells) were studied as well as the titer of representative viruses 
such as Measles and Bovine parainfluenza type 3. In this study, the intact and disrupted of 1x107 cells/mL of 
the Vero cells were used for detection of viral contamination by co-culture in three indicator cells compared 
with the Vero which were spiked with representative viruses by observation of CPE, hemagglutination and 
hemadsorption. The method was specified by providing positive results with the viruses. The contamination can 
be detected when tests  with Measles and Bovine parainfluenza type 3 at 0.1 and 0.01 CCID50/mL, respectively. 
The results showed a positive effect on hemagglutination and hemadsorption. It is indicated that the detection 
of non-specific virus contamination in Vero cells by this method are suitable. 
Keywords: Vero cells, non-specific virus, contamination 
Corresponding author: sukanayanee.c@dmsc.mail.go.th  
 
 

การประเมินความถูกต้องของวธีิตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนเชือ้ไวรัสทั่วไปในเซลล์วีโร 
โดยเทคนิคการเพาะเลีย้งร่วมในเซลล์ทดสอบ 

Validation of the test for non-specific virus contamination in Vero cell by co-culture in indicator cells  
 

สกุลัยาณี ไชยมี สภุาพร ชมุพล วริิยามาตย์ เจริญคณุธรรม และ สภุาพร ภมูอิมร 
Sukanlayanee Chaimee, Supaporn Chumpol, Wereyamarst Jaroenkunathum and Supaporn Phumiamorn 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

 
บทคัดย่อ 

เซลล์เพาะเลีย้งวีโรท่ีใช้ในการผลติวคัซีนต้องมีการควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวด การตรวจหาเชือ้ไวรัสทั่วไปท่ี
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เพ่ือประเมินความถูกต้องของวิธีดังกล่าว โดยหาปริมาณท่ีเหมาะสมของเซลล์ทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์วีโร 76 เซลล์ 
MRC-5 และเซลล์วีโรชนิดเดียวกันกับเซลล์ท่ีใช้ในการผลิต และเชือ้ไวรัสตวัแทน ได้แก่ ไวรัสหัด และไวรัสหวดัในววั การ
ทดสอบจะน าเซลล์วีโรตวัอย่างเข้มข้น 1x107 เซลล์ต่อมิลลลิิตร ท่ีท าให้แตกแล้วเตมิในเซลล์ทดสอบเปรียบเทียบกบัเซลล์วีโร
ท่ีเตมิเชือ้ไวรัสแตล่ะชนิด วิเคราะห์หาการปนเปือ้นด้วยการตรวจหาความผดิปกตขิองเซลล์ทดสอบ การตรวจปฏิกิริยาการ
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ให้ผลบวกเม่ือเตมิเชือ้ไวรัสทัง้ 2 ชนิด ในเซลล์วีโรตวัอย่าง สามารถตรวจพบไวรัสหดัและไวรัสหวดัในววัได้ท่ีความแรง 0.1 
และ 0.01 CCID50ตอ่มลิลลิติร ตามล าดบั เกิดการเกาะกลุม่ของเม็ดเลือดแดง และมีการเกาะของเมด็เลือดแดงบนผวิเซลล์
ท่ีตดิเชือ้ แสดงให้เห็นวา่วธีินีส้ามารถตรวจหาเชือ้ไวรัสทัว่ไปท่ีปนเปือ้นในเซลล์เพาะเลีย้งวีโรได้ 
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Abstract 

Vero cell line is widely used for vaccine production, therefore, the strict quality control is required. 
Detection of non-specific virus contamination in cells by co-culture of intact and disrupted cells in indicator cells 
is necessary. The objectives of this study is to validate the testing method for detection of non-specific virus 
contamination in Vero cells used for vaccine production. The optimal concentration of three indicator cell lines 
including Vero76, MRC-5 and Vero (production cells) were studied as well as the titer of representative viruses 
such as Measles and Bovine parainfluenza type 3. In this study, the intact and disrupted of 1x107 cells/mL of 
the Vero cells were used for detection of viral contamination by co-culture in three indicator cells compared 
with the Vero which were spiked with representative viruses by observation of CPE, hemagglutination and 
hemadsorption. The method was specified by providing positive results with the viruses. The contamination can 
be detected when tests  with Measles and Bovine parainfluenza type 3 at 0.1 and 0.01 CCID50/mL, respectively. 
The results showed a positive effect on hemagglutination and hemadsorption. It is indicated that the detection 
of non-specific virus contamination in Vero cells by this method are suitable. 
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บทคัดย่อ 

ปริมาณสารโพลาร์ในน า้มนัถูกก าหนดเป็นตวัชีบ้่งคณุภาพน า้มนัท่ีใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่าย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 283 พ.ศ. 2547 การศึกษานีน้ าเสนอการพฒันาและการทดสอบความถูกต้อง
ชดุทดสอบสารโพลาร์ภาคสนามโดยใช้หลกัการเกิดสีทางเคมี เกณฑ์ตดัสินผลบวกคือเม่ือน า้มนัมีสารโพลาร์เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 25 สารทดสอบจะท าปฏิกิริยากับน า้มนัเปล่ียนจากสีชมพูเป็นสีเดิมของน า้มนัหรือไม่มีสี น า้มนัมะพร้าว 
น า้มันร าข้าว น า้มนัปาล์มโอเลอินจากเนือ้ปาล์ม น า้มันปาล์มจากเมล็ดปาล์ม น า้มนัข้าวโพด น า้มันถั่วเหลือง น า้มัน
มะกอก ไม่ท าให้เกิดผลบวกลวงหรือผลลบลวง น า้มนัท่ีเกิดผลบวกลวงกับชุดทดสอบคือน า้มนัจากสตัว์ ผลการประเมิน
ภาคสนาม จ านวน 122 ตวัอย่าง เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคอลมัน์โครมาโทกราฟีพบว่ามีความแม่นย า ความไว และ
ความจ าเพาะ เท่ากับร้อยละ 99.2, 90.0 และ 100.0 ตามล าดบั โดยมีค่าท านายผลบวกและค่าท านายผลลบเท่ากบัร้อย
ละ 100.0 และ 99.1 ตามล าดบั ชดุทดสอบนีช้่วยสนบัสนนุสว่นราชการ เช่น ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคจากน า้มันเส่ือมคุณภาพ นอกจากนี ้ผู้ประกอบธรุกิจตลอดจน
ผู้บริโภคยงัใช้ชดุทดสอบตรวจสอบและควบคมุคณุภาพน า้มนัด้วยตนเอง รวมถึงสถาบนัการศึกษาใช้เป็นส่ือการเรียนการ
สอนในวชิาวทิยาศาสตร์ 
ค าส าคัญ: สารโพลาร์, น า้มนัประกอบอาหาร, น า้มนัทอดซ า้, ชดุทดสอบ 

 
Abstract 

The amount of polar compounds (PCs) in cooking oil is defined as an indicator for oil quality used for 
frying or cooking food for sale according to the Notification of the Ministry of Public Health No.283, B.E. 2547 
(2004). This study developed a rapid test for PCs in the field by chemical color test. Cut-off value is 25% PCs 
by weight which test kit was changed from pink to the original color of oil or colorless. It was found that no false 
positives or false negatives when tested with a different cooking oil such as coconut oil, rice bran oil, palm olein 
oil, palm kernel oil, corn oil and extra light olive oil. However, false positives were found in animal oil. Field 
validation data were obtained from 122 samples compared to column chromatography. It was shown that 
accuracy, sensitivity and specificity were 99.2%, 90.0% and 100.0% and with positive predictive value and 
negative predictive value were 100.0% and 99.1%, respectively. This test kit could support government 
agencies in surveillance and protection of consumers from deteriorated oil. In addition, private sector and 
consumers also use test kit to control the quality of oils by themselves. while the educational institutions use it 
as teaching and learning media in science classroom. 
Keywords: polar compound, cooking oil, reuse cooking oil, test kit 
Corresponding author: atinuch.n@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 

ปริมาณสารโพลาร์ในน า้มนัถูกก าหนดเป็นตวัชีบ้่งคณุภาพน า้มนัท่ีใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่าย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 283 พ.ศ. 2547 การศึกษานีน้ าเสนอการพฒันาและการทดสอบความถูกต้อง
ชดุทดสอบสารโพลาร์ภาคสนามโดยใช้หลกัการเกิดสีทางเคมี เกณฑ์ตดัสินผลบวกคือเม่ือน า้มนัมีสารโพลาร์เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 25 สารทดสอบจะท าปฏิกิริยากับน า้มนัเปล่ียนจากสีชมพูเป็นสีเดิมของน า้มนัหรือไม่มีสี น า้มนัมะพร้าว 
น า้มันร าข้าว น า้มนัปาล์มโอเลอินจากเนือ้ปาล์ม น า้มันปาล์มจากเมล็ดปาล์ม น า้มนัข้าวโพด น า้มันถั่วเหลือง น า้มัน
มะกอก ไม่ท าให้เกิดผลบวกลวงหรือผลลบลวง น า้มนัท่ีเกิดผลบวกลวงกับชุดทดสอบคือน า้มนัจากสตัว์ ผลการประเมิน
ภาคสนาม จ านวน 122 ตวัอย่าง เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคอลมัน์โครมาโทกราฟีพบว่ามีความแม่นย า ความไว และ
ความจ าเพาะ เท่ากับร้อยละ 99.2, 90.0 และ 100.0 ตามล าดบั โดยมีค่าท านายผลบวกและค่าท านายผลลบเท่ากบัร้อย
ละ 100.0 และ 99.1 ตามล าดบั ชดุทดสอบนีช้่วยสนบัสนนุสว่นราชการ เช่น ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคจากน า้มันเส่ือมคุณภาพ นอกจากนี ้ผู้ประกอบธรุกิจตลอดจน
ผู้บริโภคยงัใช้ชดุทดสอบตรวจสอบและควบคมุคณุภาพน า้มนัด้วยตนเอง รวมถึงสถาบนัการศึกษาใช้เป็นส่ือการเรียนการ
สอนในวชิาวทิยาศาสตร์ 
ค าส าคัญ: สารโพลาร์, น า้มนัประกอบอาหาร, น า้มนัทอดซ า้, ชดุทดสอบ 
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(2004). This study developed a rapid test for PCs in the field by chemical color test. Cut-off value is 25% PCs 
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positives or false negatives when tested with a different cooking oil such as coconut oil, rice bran oil, palm olein 
oil, palm kernel oil, corn oil and extra light olive oil. However, false positives were found in animal oil. Field 
validation data were obtained from 122 samples compared to column chromatography. It was shown that 
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negative predictive value were 100.0% and 99.1%, respectively. This test kit could support government 
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ภาคสนาม จ านวน 122 ตวัอย่าง เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคอลมัน์โครมาโทกราฟีพบว่ามีความแม่นย า ความไว และ
ความจ าเพาะ เท่ากับร้อยละ 99.2, 90.0 และ 100.0 ตามล าดบั โดยมีค่าท านายผลบวกและค่าท านายผลลบเท่ากบัร้อย
ละ 100.0 และ 99.1 ตามล าดบั ชดุทดสอบนีช้่วยสนบัสนนุสว่นราชการ เช่น ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ ในการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคจากน า้มันเส่ือมคุณภาพ นอกจากนี ้ผู้ประกอบธรุกิจตลอดจน
ผู้บริโภคยงัใช้ชดุทดสอบตรวจสอบและควบคมุคณุภาพน า้มนัด้วยตนเอง รวมถึงสถาบนัการศึกษาใช้เป็นส่ือการเรียนการ
สอนในวชิาวทิยาศาสตร์ 
ค าส าคัญ: สารโพลาร์, น า้มนัประกอบอาหาร, น า้มนัทอดซ า้, ชดุทดสอบ 

 
Abstract 

The amount of polar compounds (PCs) in cooking oil is defined as an indicator for oil quality used for 
frying or cooking food for sale according to the Notification of the Ministry of Public Health No.283, B.E. 2547 
(2004). This study developed a rapid test for PCs in the field by chemical color test. Cut-off value is 25% PCs 
by weight which test kit was changed from pink to the original color of oil or colorless. It was found that no false 
positives or false negatives when tested with a different cooking oil such as coconut oil, rice bran oil, palm olein 
oil, palm kernel oil, corn oil and extra light olive oil. However, false positives were found in animal oil. Field 
validation data were obtained from 122 samples compared to column chromatography. It was shown that 
accuracy, sensitivity and specificity were 99.2%, 90.0% and 100.0% and with positive predictive value and 
negative predictive value were 100.0% and 99.1%, respectively. This test kit could support government 
agencies in surveillance and protection of consumers from deteriorated oil. In addition, private sector and 
consumers also use test kit to control the quality of oils by themselves. while the educational institutions use it 
as teaching and learning media in science classroom. 
Keywords: polar compound, cooking oil, reuse cooking oil, test kit 
Corresponding author: atinuch.n@dmsc.mail.go.th 
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การศกึษาความถูกต้องของวธีิการตรวจวเิคราะห์ระดับการดูดซับของทอ็กซอยด์เชือ้คอตีบ และบาดทะยักใน
วัคซีนรวม ด้วย sandwich ELISA 

Validation method for determination of degree adsorption of Diphtheria Toxoid and Tetanus Toxoid in 
combined vaccine by a sandwich ELISA 
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บทคัดย่อ 
วคัซีนรวมท่ีมี Diphtheria Toxoid (DT) และ Tetanus Toxoid (TT) เป็นองค์ประกอบจะถกูดดูซบับนอลมูเินียม

เจล ซึ่งท าหน้าท่ีเสริมการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงต้องมีการควบคมุระดบัการดดูซับให้ได้ตามข้อก าหนดของวคัซีน เพ่ือการ
ควบคุมคุณภาพ ดังนัน้จึงได้ด าเนินการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับการดูดซับของ DT และ TT ด้วย 
sandwich ELISA เพ่ือใช้เป็นวธีิตรวจวเิคราะห์ พบวา่ความแม่น ความเท่ียงและความทนของวิธี ผา่นเกณฑ์การทดสอบ มี
ความจ าเพาะ และความเป็นเส้นตรงของ DT และ TT มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มากกว่า 0.99 พบ DT มีขีดจ ากัด
ต ่าสดุและสงูสดุ (LOQ) เท่ากับ 1.72 และ 880 mLf/mL ช่วงค่าพสิยัอยู่ระหว่าง 3.44–110 mLf/mL ขณะท่ีค่า LOQ ของ
การตรวจ TT เท่ากบั 0.07 และ 550 mLf/mL ช่วงคา่พสิยัอยู่ระหวา่ง 1.08–34.50 mLf/mL สรุปวธีิการตรวจวเิคราะห์ระดบั
การดูดซับของท็อกซอยด์เชือ้คอตีบ และบาดทะยักในวัคซีนรวม ด้วย sandwich ELISA มีความถูกต้องเหมาะสมท่ี
น ามาใช้เป็นวธีิมาตรฐานของประเทศ เม่ือน ามาด าเนินการตรวจวเิคราะห์ระดบัการดดูซบัของ DT และ TT ตวัอย่างวคัซีน
รวมคอตีบ บาดทะยักในปี พ.ศ.2562 จ านวน 3 รุ่นการผลิต พบวา่มีระดบัการดดูซบัของ DT และ TT มากกวา่ร้อยละ 90 
เป็นไปตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ 
ค าส าคัญ: ระดบัการดดูซบั, diphtheria toxoid, tetanus toxoid, sandwich ELISA 

 
Abstract 

A combined vaccine containing diphtheria toxoid (DT) and tetanus toxoid (TT) adsorbed on aluminum 
gel, boosts the immune response. Therefore, the adsorption level of toxoids must be controlled according to 
product specifications in order to ensure vaccine quality. The determination of degree adsorption of DT and TT 
in the combined vaccine was conducted by a sandwich ELISA performed to be used as an analytical method. 
The results showed that the accuracy, the precision and the robustness met the criteria. The specificity result 
of the method was specific. The linearity had the correlation coefficient (r) greater than 0.99. The limits of 
quantification (LOQ) ranged from 1.72 to 880 mLf/mL for DT and 0.07 to 550 mLf/mL for TT. The range of DT 
concentrations was between 3.44 and 110 mLf/mL, while the range of TT concentrations was between 1.08 and 
34.50 mLf/mL. In conclusion, the assay was appropriate to adopt to be used as a nation standard method. The 
degree adsorptions of DT and TT in three lots of vaccines manufactured in 2019 were more than 90 %, and in 
accordance with product specifications. 
Keywords: degree adsorption, diphtheria toxoid, tetanus toxoid, sandwich ELISA 
Corresponding author: apichai.s@dmsc.mail.go.th  
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บทคัดย่อ 
วคัซีนรวมท่ีมี Diphtheria Toxoid (DT) และ Tetanus Toxoid (TT) เป็นองค์ประกอบจะถกูดดูซบับนอลมูเินียม

เจล ซึ่งท าหน้าท่ีเสริมการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงต้องมีการควบคมุระดบัการดดูซับให้ได้ตามข้อก าหนดของวคัซีน เพ่ือการ
ควบคุมคุณภาพ ดังนัน้จึงได้ด าเนินการศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับการดูดซับของ DT และ TT ด้วย 
sandwich ELISA เพ่ือใช้เป็นวธีิตรวจวเิคราะห์ พบวา่ความแม่น ความเท่ียงและความทนของวิธี ผา่นเกณฑ์การทดสอบ มี
ความจ าเพาะ และความเป็นเส้นตรงของ DT และ TT มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มากกว่า 0.99 พบ DT มีขีดจ ากัด
ต ่าสดุและสงูสดุ (LOQ) เท่ากับ 1.72 และ 880 mLf/mL ช่วงค่าพสิยัอยู่ระหว่าง 3.44–110 mLf/mL ขณะท่ีค่า LOQ ของ
การตรวจ TT เท่ากบั 0.07 และ 550 mLf/mL ช่วงคา่พสิยัอยู่ระหวา่ง 1.08–34.50 mLf/mL สรุปวธีิการตรวจวเิคราะห์ระดบั
การดูดซับของท็อกซอยด์เชือ้คอตีบ และบาดทะยักในวัคซีนรวม ด้วย sandwich ELISA มีความถูกต้องเหมาะสมท่ี
น ามาใช้เป็นวธีิมาตรฐานของประเทศ เม่ือน ามาด าเนินการตรวจวเิคราะห์ระดบัการดดูซบัของ DT และ TT ตวัอย่างวคัซีน
รวมคอตีบ บาดทะยักในปี พ.ศ.2562 จ านวน 3 รุ่นการผลิต พบวา่มีระดบัการดดูซบัของ DT และ TT มากกวา่ร้อยละ 90 
เป็นไปตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ 
ค าส าคัญ: ระดบัการดดูซบั, diphtheria toxoid, tetanus toxoid, sandwich ELISA 

 
Abstract 

A combined vaccine containing diphtheria toxoid (DT) and tetanus toxoid (TT) adsorbed on aluminum 
gel, boosts the immune response. Therefore, the adsorption level of toxoids must be controlled according to 
product specifications in order to ensure vaccine quality. The determination of degree adsorption of DT and TT 
in the combined vaccine was conducted by a sandwich ELISA performed to be used as an analytical method. 
The results showed that the accuracy, the precision and the robustness met the criteria. The specificity result 
of the method was specific. The linearity had the correlation coefficient (r) greater than 0.99. The limits of 
quantification (LOQ) ranged from 1.72 to 880 mLf/mL for DT and 0.07 to 550 mLf/mL for TT. The range of DT 
concentrations was between 3.44 and 110 mLf/mL, while the range of TT concentrations was between 1.08 and 
34.50 mLf/mL. In conclusion, the assay was appropriate to adopt to be used as a nation standard method. The 
degree adsorptions of DT and TT in three lots of vaccines manufactured in 2019 were more than 90 %, and in 
accordance with product specifications. 
Keywords: degree adsorption, diphtheria toxoid, tetanus toxoid, sandwich ELISA 
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Surveillance of Trans Fatty Acids Content in Food Products 

 

อภิรดี เทิดพทุธคณุ คเณศ เตม็ไตรรัตน์ นิยม วงศา มารศรี คนัยไุล และ ชาญวทิย์ ชแูก้ว 
Apiradee Terdputtakun, Kanate Temtrirath*, Niyom Wongsa, Marasee Khanyulai and Chanwit Chukaeo 

ส านักคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

 
บทคัดย่อ 

การบริโภคอาหารท่ีมีกรดไขมันทรานส์ส่งผลต่อการเพิ่มความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอาจมีไขมันหรือน า้มันท่ีผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งวางจ าหน่ายในประเทศไทย จ านวน 350 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วยตวัอย่างท่ีเก็บในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในช่วงปี 
2561-2562 ตรวจวเิคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ตามวิธี AOAC 996.06 ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ 1. ไอศกรีม 8 
ตวัอย่าง 2. เบเกอร่ีและอาหารวา่ง 182 ตวัอย่าง 3. น า้มนั ไขมนั และผลติภณัฑ์ 96 ตวัอย่าง 4. ขนมขบเคีย้ว 23 ตวัอย่าง 
5. น า้ตาลและผลิตภณัฑ์ 17 ตวัอย่าง 6. ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ 11 ตวัอย่าง และ 7. เคร่ืองดื่ม 13 ตวัอย่าง มีปริมาณ
กรดไขมนัทรานส์เฉล่ีย 0.21, 0.07, 0.05, 0.03, 0.03, 0.03 และ 0.01 กรัมตอ่หนึ่งหน่วยบริโภค ตามล าดบั เม่ือประมาณ
การได้รับกรดไขมนัทรานส์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารท่ีศึกษาในครัง้นี  ้พบว่าการได้รับกรดไขมันทรานส์จากการ
บริโภคอาหารยังไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าพลงังานทัง้หมดท่ีควรได้รับตอ่วนั ซึ่งยงัคงสอดคล้องกับค่าท่ีแนะน าโดยองค์การ
อนามยัโลก ทัง้นีป้ระเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดปริมาณสงูสดุของกรดไขมนัทรานส์ท่ีพบได้ในอาหาร แต่อย่างไรก็
ตามเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค ควรมีการเฝ้าระวงัอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กรดไขมนัทรานส์, ไขมนัทรานส์ 

 
Abstract 

Consumption of foods containing trans fatty acids may increase the risk of cardiovascular diseases. 
This study aimed to survey trans fatty acids content in food products sold in Thailand, which may contain fat or 
hydrogenated oil. 350 different food products were categorized into 7 groups. Food samples were collected in 
Bangkok Metropolitan Region and obtained from government and private sectors during 2018-2019. Trans fatty 
acids analysis was performed by gas chromatography technique according to AOAC 996.06 method. The 
results revealed that Group I. ice cream; 8 samples, II. bakery; 182 samples, III. oils fats and product; 96 
samples, IV. snack; 23 samples, V. sugar and product; 17 samples, VI. rice flour and product; 11 samples, and  
VII. beverage; 13 samples, had the average trans fatty acids of 0.21, 0.07, 0.05, 0.03, 0.03, 0.03, and 0.01 
grams per one serving size, respectively. When estimating the intake of trans fatty acids from the consumption 
of food products used in this study, it was found that the trans fatty acids intake from food consumption was not 
exceeded 1% of total daily energy intake. This result was consistent with the value recommended by World 
Health Organization. Legal maximum limit for trans fatty acids content in food has not been set in Thailand. 
However, in order to build consumer confidence, trans fatty acids should be continuously monitored. 
Keywords: Trans fatty acids, Trans fat 
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บทคัดย่อ 

การบริโภคอาหารท่ีมีกรดไขมันทรานส์ส่งผลต่อการเพิ่มความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอาจมีไขมันหรือน า้มันท่ีผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งวางจ าหน่ายในประเทศไทย จ านวน 350 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วยตวัอย่างท่ีเก็บในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในช่วงปี 
2561-2562 ตรวจวเิคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ตามวิธี AOAC 996.06 ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ 1. ไอศกรีม 8 
ตวัอย่าง 2. เบเกอร่ีและอาหารวา่ง 182 ตวัอย่าง 3. น า้มนั ไขมนั และผลติภณัฑ์ 96 ตวัอย่าง 4. ขนมขบเคีย้ว 23 ตวัอย่าง 
5. น า้ตาลและผลิตภณัฑ์ 17 ตวัอย่าง 6. ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ 11 ตวัอย่าง และ 7. เคร่ืองดื่ม 13 ตวัอย่าง มีปริมาณ
กรดไขมนัทรานส์เฉล่ีย 0.21, 0.07, 0.05, 0.03, 0.03, 0.03 และ 0.01 กรัมตอ่หนึ่งหน่วยบริโภค ตามล าดบั เม่ือประมาณ
การได้รับกรดไขมนัทรานส์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารท่ีศึกษาในครัง้นี  ้พบว่าการได้รับกรดไขมันทรานส์จากการ
บริโภคอาหารยังไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าพลงังานทัง้หมดท่ีควรได้รับตอ่วนั ซึ่งยงัคงสอดคล้องกับค่าท่ีแนะน าโดยองค์การ
อนามยัโลก ทัง้นีป้ระเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดปริมาณสงูสดุของกรดไขมนัทรานส์ท่ีพบได้ในอาหาร แต่อย่างไรก็
ตามเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค ควรมีการเฝ้าระวงัอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กรดไขมนัทรานส์, ไขมนัทรานส์ 

 
Abstract 

Consumption of foods containing trans fatty acids may increase the risk of cardiovascular diseases. 
This study aimed to survey trans fatty acids content in food products sold in Thailand, which may contain fat or 
hydrogenated oil. 350 different food products were categorized into 7 groups. Food samples were collected in 
Bangkok Metropolitan Region and obtained from government and private sectors during 2018-2019. Trans fatty 
acids analysis was performed by gas chromatography technique according to AOAC 996.06 method. The 
results revealed that Group I. ice cream; 8 samples, II. bakery; 182 samples, III. oils fats and product; 96 
samples, IV. snack; 23 samples, V. sugar and product; 17 samples, VI. rice flour and product; 11 samples, and  
VII. beverage; 13 samples, had the average trans fatty acids of 0.21, 0.07, 0.05, 0.03, 0.03, 0.03, and 0.01 
grams per one serving size, respectively. When estimating the intake of trans fatty acids from the consumption 
of food products used in this study, it was found that the trans fatty acids intake from food consumption was not 
exceeded 1% of total daily energy intake. This result was consistent with the value recommended by World 
Health Organization. Legal maximum limit for trans fatty acids content in food has not been set in Thailand. 
However, in order to build consumer confidence, trans fatty acids should be continuously monitored. 
Keywords: Trans fatty acids, Trans fat 
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การปนเป้ือนจุลินทรียใ์นเนื้อปลาแล่แพนกาเซียสดอรร่ี์แช่แข็ง 
Microbial Contamination in Frozen Pangasius Fillet 

 
กมลวรรณ  กนัแตง่ นนัธิดาดาว พสักลุ และ ภทัราภรณ ์ศรไีหม 
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ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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บทคดัยอ่ 
ปลาแพนกาเซียสดอรร์ี่เป็นปลาชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบรโิภค เพราะราคาถกู และหาซือ้ไดง้่าย สว่นใหญ่เป็น

เนือ้ปลาแลแ่ช่แข็งที่น  าเขา้จากเวียดนาม ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารไดเ้ฝา้
ระวงัความปลอดภยัดา้นจุลนิทรียข์องเนือ้ปลาแพนกาเซียสดอรร์ี่แช่แข็งที่จ าหนา่ยในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตในกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี และจากบริษัทผูน้  าเขา้ รวม 45 ตัวอย่าง โดยตรวจวิเคราะหท์ัง้จุลินทรียท์ี่บ่งชีสุ้ขลกัษณะการผลิต และ
จุลินทรียท์ี่ท  าใหเ้กิดโรค 5 ชนิด (3 ชนิดตามเกณฑค์ณุภาพทางจุลชีววิทยาฯ ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และตรวจ
เพิ่มเติม Vibrio parahaemolyticus และ Listeria monocytogenes) ผลพบว่า 7 ตวัอย่างไม่ผ่านเกณฑฯ์ (รอ้ยละ 15.6) 
เนื่องจากจ านวนจุลินทรียเ์กินเกณฑ ์4 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 8.9) และ พบ Salmonella 3 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6.7) ซึ่งอาจบ่ง
บอกถึงสขุลกัษณะการผลติที่ไมด่ี อีกทัง้พบเชือ้ก่อโรคที่ส  าคญั คือ L. monocytogenes สงูถึง 18 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 40) ซึง่
อาจปนเป้ือนมาจากแหลง่น า้เพาะเลีย้งหรือสิ่งแวดลอ้มในการผลิต หน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ควรตรวจสอบเฝา้ระวงั
คณุภาพผลิตภณัฑป์ลาน าเขา้ชนิดนีอ้ย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม L. monocytogenes และ Salmonella ไม่สรา้งสปอร์
และไม่ทนตอ่ความรอ้น ประชาชนสามารถบรโิภคปลาแพนกาเซียสดอรร์ี่แช่แข็งไดอ้ย่างปลอดภยั โดยตอ้งน าไปปรุงใหส้กุ
อยา่งทั่วถึงเสยีก่อน 
ค าส าคัญ: เนือ้ปลาแพนกาเซียสดอรร์ีแ่ชแ่ข็ง, การปนเป้ือนจลุินทรยี ์

 
Abstract 

Pangasius dory fish is one of the popular edible fish for Thai people due to its cheap price and widely 
sale. Mainly, the products are frozen fillets imported from Vietnam. During March 2019, for safety surveillance, 
total of 45 samples of imported frozen Pangasius fillets were collected from supermarkets in Bangkok 
Metropolitan and Nonthaburi, as well as from the importers and then examined by Bureau of Food Quality and 
Safety of Food for contamination of both sanitary indicator organisms and 5 kinds of pathogens (3 kinds as 
specified in the DMSc Microbiological Quality Guidelines for Food and Food Contact Articles and 2 additional 
kinds of V. parahaemolyticus and L. monocytogenes). Total of 7 samples did not pass the DMSc criteria (15.6%) 
owing to excessive aerobic plate count in 4 samples (8.9%) and Salmonella detection in 3 samples (6.7%) 
which may be resulted from poor hygienic manufacturing practices. Moreover, high prevalence of                        
L. monocytogenes, a significant pathogens, was evidenced in 18 samples (40%) which may be caused by 
contamination of aquaculture areas or processing environments. Competent authorities should monitor these 
products quality continually. However, L. monocytogenes and Salmonella are non-spore forming bacteria and 
do not tolerate heat. For safety reason, people should cook these frozen fish before consumption. 
Keywords: frozen pangasius fillets, microbial contamination 
Corresponding author: kamonwan.k@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
การบริโภคน า้หรืออาหารที่ปนเป้ือนจากสารปรอทเป็นเวลานาน จะท าใหเ้กิดการสะสมและเป็นอนัตรายต่อ

ร่างกายได ้ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 199 (พ.ศ.2543) เรื่องน า้แร่ธรรมชาติ ก า หนดใหม้ี
ปริมาณปรอทไม่เกิน 0.001 มิลลิกรมั ต่อน า้ 1 ลิตร เพื่อใหห้อ้งปฏิบตัิการของศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สามารถ
ตรวจวิเคราะหป์รอทในน า้ได ้จึงด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะหด์ว้ยเครือ่งวิเคราะหป์รอทแบบอตัโนมตัิ ตามวิธีมาตรฐาน 
United State Environmental Protection Agency(U.S.EPA) method 7473 (2007) ผลการทวนสอบวิธีพบว่าช่วงของ
การวดัและความเป็นเสน้ตรงของวิธีเท่ากับ 0.0005-0.10 มิลลิกรมัต่อลิตร มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มากกว่า 
0.995 ขีดจ ากัดของการตรวจพบและขีดจ ากัดของการวดัเชิงปริมาณ เท่ากับ 0.00016 และ 0.0005 มิลลิกรมัต่อลิตร 
ตามล าดบั การทดสอบความแม่นโดยใชต้วัอย่างควบคมุคณุภาพมีคา่เฉลีย่ของการวิเคราะหไ์ม่แตกตา่งจากคา่ที่เติมสาร
มาตรฐานลงไป ความเที่ยงของการวิเคราะหอ์ยู่ในช่วงการยอมรบั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการตรวจวิเคราะหป์รอทดว้ยวิธีนี ้มี
ความถกูตอ้งและเหมาะสม และไดเ้ก็บตวัอยา่งน า้แรธ่รรมชาติในเขตสขุภาพท่ี 5 จ านวน 31 ตวัอยา่ง ช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจวิเคราะหป์รอท ซึ่งตวัอย่างทัง้หมดมีปริมาณปรอทไม่เกิน 0.0007 มิลลิกรมัต่อลิตร 
แสดงใหเ้ห็นวา่น า้แรธ่รรมชาติในเขตสขุภาพที่ 5 มีปรมิาณปรอทในระดบัปลอดภยั 
ค าส าคัญ: ปรอท เครือ่งวิเคราะหป์รอท น า้แรธ่รรมชาติ 

 
Abstract 

Consumption of mercury contaminated water or food for a long time could be harmful.  According to 
the Notification of the Ministry of Public Health No.199 B.E. 2543 (2000) Re: Natural mineral water, the mercury 
content was defined not more than 0.001 mg per 1 Liter of water. To provide testing service for mercury analysis 
in water, the Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram had verified the test method using Automatic 
Direct Mercury analyzer according to United State Environment Protection Agency (U.S. EPA) method 7473 
(2007). Method linear working rang was 0.0005 to 0.1 mg/L with the determination coefficient (R2) was greater than 
0.995. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were 0.00016 and 0.0005 mg/L respectively. 
The accuracy test by using quality control samples found that the average value of the test was not significantly 
different from spike level. Method accuracy was found to be in acceptable range. Natural mineral water, 31 
samples collected from Health Regional 5 between February – May 2019 were analyzed  by this method.  From 
the test results, the mercury levels of these samples were not more than 0.0007 mg/L. The results showed that the 
natural mineral water in the Health Regional 5 contains safety levels of mercury. 
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บทคดัยอ่ 

บ่อน า้แรร่อ้นสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของจังหวดัระนอง โดยเฉพาะผู้มีปัญหาสขุภาพเช่ือว่า
น า้แรร่อ้นรกัษาโรคได ้เพ่ือเฝ้าระวงัความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี เก็บตวัอย่างน า้รอ้นตน้ก าเนิด 30 ตวัอย่าง และน า้บ่อแช่  48 ตวัอย่าง ปีละ 2 ครัง้ (เดือน
มกราคม และมิถนุายน) รวมทัง้สิน้ 78 ตวัอยา่ง ตรวจคณุภาพทางจลุชีววิทยา (มาตรฐานตามประกาศกรมอนามยั, 2543) 
จากแหลง่น า้แรร่อ้นสาธารณะ 2 แหลง่ พบว่า น า้รอ้นตน้ก าเนิด ไม่ผ่านเกณฑ ์6 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 20.00) คือ โคลิฟอรม์
แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ซาลโมเนลล่า คลอสทริเดียม เพอฟริงเจนส ์(4, 4, 1 และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดับ) แต่ทุก
ตวัอย่างตรวจไม่พบ สตาฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส น า้บ่อแช่  ไม่ผ่านเกณฑ ์48 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 100) คือ โคลิฟอรม์
แบคทีเรยี เอสเชอรเิชีย โคไล ซาลโมเนลลา่ สตาฟฟิลโลคอคคสั ออเรียส และคลอสทริเดียม เพอฟริงเจนส ์(46, 45, 8, 37 
และ 30 ตวัอยา่ง ตามล าดบั) เมื่อเปรยีบเทียบคณุภาพน า้พบวา่ น า้รอ้นตน้ก าเนิดและน า้บอ่แช่มีแนวโนม้พบเชือ้เพิ่มขึน้ใน
เดือนมิถนุายนของทกุปี บ่งชีไ้ดว้า่สภาพแวดลอ้มแตกตา่งท าใหพ้บเชือ้จลุินทรียแ์ตกตา่งกนั จากขอ้มลูดงักลา่วหนว่ยงาน
ที่เก่ียวขอ้งควรเพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดบรเิวณบอ่น า้แรร่อ้นและบอ่แช่เพื่อลดปรมิาณเชือ้จลุนิทรยี์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: คณุภาพดา้นจลุชีววิทยาของน า้, บอ่น า้แรร่อ้น, ระนอง 

 
Abstract 

 Public hot spring is an attractive tourist destination in Ranong Province.  Especially for people with health 
problems, they believe that hot mineral water can promote the recovery.  To monitor the microbiological quality of water in 
the fiscal year 2017-2019, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, hot  water from 2 places, 78 samples (30 
samples from original and 48 samples from public baths in January and June). According to the Notification of the 
Department of Health B.E.2543, microbilological contaminants in 6 samples from original sources (20.00)  were exceeded 
the prescribed standard of coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp. , Clostridium perfringens ( 4, 4, 1, and 1 
samples, respectively) , but Staphylococcus aureus was not detected in any samples.  Public baths samples were totally 
exceeded the standard of coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp. , Staphylococcus aureus, and Clostridium 
perfringens ( 46, 45, 8, 37 and 30 samples, respectively). Moreover, the contamination in both water sources tend to 
increase annually in June. It indicated that different environments might cause different microbes to be grown. Thus, 
related agencies should clean hot mineral spring areas more often and soaking ponds to reduce microbial contaminants.  
Keywords: microbiological quality of water, hot mineral spring, Ranong 
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ตวัอย่างตรวจไม่พบ สตาฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส น า้บ่อแช่  ไม่ผ่านเกณฑ ์48 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 100) คือ โคลิฟอรม์
แบคทีเรยี เอสเชอรเิชีย โคไล ซาลโมเนลลา่ สตาฟฟิลโลคอคคสั ออเรียส และคลอสทริเดียม เพอฟริงเจนส ์(46, 45, 8, 37 
และ 30 ตวัอยา่ง ตามล าดบั) เมื่อเปรยีบเทียบคณุภาพน า้พบวา่ น า้รอ้นตน้ก าเนิดและน า้บอ่แช่มีแนวโนม้พบเชือ้เพิ่มขึน้ใน
เดือนมิถนุายนของทกุปี บ่งชีไ้ดว้า่สภาพแวดลอ้มแตกตา่งท าใหพ้บเชือ้จลุินทรียแ์ตกตา่งกนั จากขอ้มลูดงักลา่วหนว่ยงาน
ที่เก่ียวขอ้งควรเพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดบรเิวณบอ่น า้แรร่อ้นและบอ่แช่เพื่อลดปรมิาณเชือ้จลุนิทรยี์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: คณุภาพดา้นจลุชีววิทยาของน า้, บอ่น า้แรร่อ้น, ระนอง 

 
Abstract 

 Public hot spring is an attractive tourist destination in Ranong Province.  Especially for people with health 
problems, they believe that hot mineral water can promote the recovery.  To monitor the microbiological quality of water in 
the fiscal year 2017-2019, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, hot  water from 2 places, 78 samples (30 
samples from original and 48 samples from public baths in January and June). According to the Notification of the 
Department of Health B.E.2543, microbilological contaminants in 6 samples from original sources (20.00)  were exceeded 
the prescribed standard of coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp. , Clostridium perfringens ( 4, 4, 1, and 1 
samples, respectively) , but Staphylococcus aureus was not detected in any samples.  Public baths samples were totally 
exceeded the standard of coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp. , Staphylococcus aureus, and Clostridium 
perfringens ( 46, 45, 8, 37 and 30 samples, respectively). Moreover, the contamination in both water sources tend to 
increase annually in June. It indicated that different environments might cause different microbes to be grown. Thus, 
related agencies should clean hot mineral spring areas more often and soaking ponds to reduce microbial contaminants.  
Keywords: microbiological quality of water, hot mineral spring, Ranong 
Corresponding author: kritsanee.r@dmsc.mail.go.th 
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ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่มโคลิฟอรม์กรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเขตสุขภาพที่ 6 
Prevalence of Pathogenic Bacteria and Coliforms in Food Poisoning Outbreak Investigations  

in Health Zone 6 
 

กิตติมา ไมตรปีระดบัศรี มลวดี ศรหีะทยั และ กลัยาณี อดุง 
Kittima Maitreepradubsri, Monwadee Srihathai and Kallayanee Udong 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

แบคทีเรียเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ เพื่อศึกษาถึงความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่ม      
โคลฟิอรม์ในตวัอยา่งกลุม่อาหารและน า้ในกรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงมกราคม  2557– พฤศจิกายน 2562 จึงได้
วิเคราะหจ์ลุนิทรยีใ์นตวัอยา่งสอบสอบโรคจากส านกังานสาธารณสขุในเขตสขุภาพท่ี 6 (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา สระแกว้ 
และตราด) รวม 228 ตวัอย่าง พบวา่ กลุม่น า้ปนเป้ือนโคลฟิอรม์เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุสงูสดุถึง
รอ้ยละ 45.7 และพบเชือ้ก่อโรค Salmonella spp. และ S. aureus รอ้ยละ 6.9 และ 5.0 ตามล าดบั ส่วนกลุม่อาหารพบ
แบคทีเรียไม่ผ่านตามเกณฑค์ณุภาพทางจุลชีววิทยาดงันี ้ E. coli   รอ้ยละ 45.8 และ B. cereus, V. parahaemolyticus, 
C. perfringens, Salmonella spp. และ S. aureus รอ้ยละ 41.2, 28.6, 26.7, 20.0 และ 19.0 ตามล าดบั  ทัง้กลุม่อาหาร
และน า้ พบปัญหาส่วนใหญ่จากโคลิฟอรม์และ E. coli  ซึ่งอาจเกิดจากสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี   อาหารที่พบเชือ้           
B. cereus เกินเกณฑม์ากที่สุด ไดแ้ก่  ขา้วมันไก่ ราดหน้า เย็นตาโฟ ซึ่งอาจปนเป้ือนหลงัจากการปรุงสุกแลว้ ผูป้รุง
ประกอบอาหารจึงควรระมดัระวงัเรือ่งความสะอาด อาหารปรุงส าเรจ็ ควรอุน่ทกุ 2 ชั่วโมงระหวา่งรอจ าหนา่ยหรอืบรโิภค 
ค าส าคัญ: แบคทีเรยีก่อโรค , สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ 
 

Abstract 
 Bacteria are one of the causes of food-related diseases. This study was to examine pathogenic 
bacteria types causing food poisoning and Coliforms in food and water samples between January 2014-
November 2019. The 228 samples received from the Provincial  Public Health Office at Health Zone 6 (Chonburi, 
Rayong, Chachoengsao, Sa Kaeo and Trad) were analysed. As a result, the samples were found the highest 
prevalence of Coliforms in water samples at 45.7%. Pathogenic bacteria were found as Salmonella spp.(6.9%) 
and S. aureus (5.0%). In food samples, E. coli was found over the standard criteria (45.8%). The other 
pathogenic bacteria were found as B. cereus, V. parahaemolyticus, C. perfringens, Salmonella spp. and               
S. aureus at 41.2, 28.6, 26.7, 20.0, and 19.0%, respectively. Mostly, the microbial contaminations in food and 
water samples were Coliforms and E. coli, which might be occurred due to poor hygiene production. The food 
samples highly contaminated with B. cereus were steamed chicken rice, fried noodle in gravy and noodles with 
seafood soup and red sauce, which might be contaminated after cooking. It should be concerned for good 
sanitation practices and reheated every two hours before sale or consumption. 
Keywords: pathogenic bacteria, investigation 
Corresponding author: kittima.m@dmsc.mail.go.th 
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Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

แบคทีเรียเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ เพื่อศึกษาถึงความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่ม      
โคลฟิอรม์ในตวัอยา่งกลุม่อาหารและน า้ในกรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงมกราคม  2557– พฤศจิกายน 2562 จึงได้
วิเคราะหจ์ลุนิทรยีใ์นตวัอยา่งสอบสอบโรคจากส านกังานสาธารณสขุในเขตสขุภาพท่ี 6 (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา สระแกว้ 
และตราด) รวม 228 ตวัอย่าง พบวา่ กลุม่น า้ปนเป้ือนโคลฟิอรม์เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุสงูสดุถึง
รอ้ยละ 45.7 และพบเชือ้ก่อโรค Salmonella spp. และ S. aureus รอ้ยละ 6.9 และ 5.0 ตามล าดบั ส่วนกลุม่อาหารพบ
แบคทีเรียไม่ผ่านตามเกณฑค์ณุภาพทางจุลชีววิทยาดงันี ้ E. coli   รอ้ยละ 45.8 และ B. cereus, V. parahaemolyticus, 
C. perfringens, Salmonella spp. และ S. aureus รอ้ยละ 41.2, 28.6, 26.7, 20.0 และ 19.0 ตามล าดบั  ทัง้กลุม่อาหาร
และน า้ พบปัญหาส่วนใหญ่จากโคลิฟอรม์และ E. coli  ซึ่งอาจเกิดจากสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี   อาหารที่พบเชือ้           
B. cereus เกินเกณฑม์ากที่สุด ไดแ้ก่  ขา้วมันไก่ ราดหน้า เย็นตาโฟ ซึ่งอาจปนเป้ือนหลงัจากการปรุงสุกแลว้ ผูป้รุง
ประกอบอาหารจึงควรระมดัระวงัเรือ่งความสะอาด อาหารปรุงส าเรจ็ ควรอุน่ทกุ 2 ชั่วโมงระหวา่งรอจ าหนา่ยหรอืบรโิภค 
ค าส าคัญ: แบคทีเรยีก่อโรค , สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ 
 

Abstract 
 Bacteria are one of the causes of food-related diseases. This study was to examine pathogenic 
bacteria types causing food poisoning and Coliforms in food and water samples between January 2014-
November 2019. The 228 samples received from the Provincial  Public Health Office at Health Zone 6 (Chonburi, 
Rayong, Chachoengsao, Sa Kaeo and Trad) were analysed. As a result, the samples were found the highest 
prevalence of Coliforms in water samples at 45.7%. Pathogenic bacteria were found as Salmonella spp.(6.9%) 
and S. aureus (5.0%). In food samples, E. coli was found over the standard criteria (45.8%). The other 
pathogenic bacteria were found as B. cereus, V. parahaemolyticus, C. perfringens, Salmonella spp. and               
S. aureus at 41.2, 28.6, 26.7, 20.0, and 19.0%, respectively. Mostly, the microbial contaminations in food and 
water samples were Coliforms and E. coli, which might be occurred due to poor hygiene production. The food 
samples highly contaminated with B. cereus were steamed chicken rice, fried noodle in gravy and noodles with 
seafood soup and red sauce, which might be contaminated after cooking. It should be concerned for good 
sanitation practices and reheated every two hours before sale or consumption. 
Keywords: pathogenic bacteria, investigation 
Corresponding author: kittima.m@dmsc.mail.go.th 
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คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดนีในแหล่งผลิตพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 3  
Quality of Iodized Salt in the Production Area of Health Zone 3 

 
จรรยา บวับาน 
Junya Buaban 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศนโยบายเกลอืเสรมิไอโอดีนถว้นหนา้ ใหป้ระชาชนไดร้บัสารไอโอดีนอยา่งถกูตอ้ง
และทั่วถึง  เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย  จึงไดต้รวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีแหล่งผลิตในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยวิเคราะหป์ริมาณไอโอดีนดว้ยวิธี
ไทเทรต จากเกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ปี พ.ศ. 2554) ก าหนดว่าเกลือบริโภคตอ้งมีปริมาณไอโอดีน 20 - 40 
มก./กก.  ซึ่งพบตวัอย่างที่ไมเ่ขา้มาตรฐาน จ านวน 8, 3 และ 3 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งรวม 18, 12 และ 10 ตวัอยา่ง (44.4, 
25.0 และ 30.0%) ตามล าดับ โดยพบทัง้ต ่ากว่ามาตรฐาน (15.73–15.86 มก./กก.) และสูงกว่ามาตรฐาน (42.36–
1,199.82  มก./กก.) ดงันัน้ จึงรว่มกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาทและผูป้ระกอบการน ารอ่ง ศกึษาปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ข พบว่าผูผ้ลิตยงัขาดความเขา้ใจในการค านวณปริมาณสารไอโอดีนที่เติมลงในเกลือ การใชอ้ปุกรณช์ั่งตวง 
และวิธีการใชชุ้ดทดสอบ I- Kit ในตรวจเกลอืเบือ้งตน้ ดงันัน้ เมื่ออบรมผูป้ระกอบการน ารอ่งแลว้พบว่าสามารถผลิตเกลือ
เสรมิไอโอดีนใหม้ีคณุภาพอยูใ่นเกณฑก์ าหนด จึงเป็นตน้แบบวิธีปฏิบตัิที่สามารถน าไปขยายผลกบัผูผ้ลติรายอื่นไดต้อ่ไป 
ค าส าคัญ: คณุภาพ, เกลือบรโิภคเสรมิไอโอดีน, เขตสขุภาพที่ 3 

 
Abstract   

Since the Ministry of Public Health of Thailand has announced an iodized salt policy to solve the iodine 
deficiency of Thai population. The iodized salts quality in Health Region 3 was observed in the fiscal year 2017-
2019, using titration method.  The iodine content according to the Notification of the Ministry of Public Health, 
(B.E.2554) must be 20- 40 mg/kg.  The results showed that 8, 3 and 3 from 18, 12 and 10 samples were not 
complied (44.4, 25.0 and 30.0%), respectively.  The iodine content were in the range of 15.73- 15.86 mg/kg 
below the specification and that of 42.36-1,199.82 mg/kg above the specification. To investigate the cause and 
resolve the problem, the collaboration with Chainat Provincial Public Health Office and pilot local manufacturers 
were performed. It was found that manufacturers lacked of knowledge for iodized salt preparation and practical 
skills for the I-Kit.  After training, iodized salt products were complied with the specification.  Consequently, it 
could be a good model for the practical knowledge enhancement of local manufacturers.  
Keywords: quality, iodized salt, Health area 3 
Corresponding author: junya.b@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศนโยบายเกลอืเสรมิไอโอดีนถว้นหนา้ ใหป้ระชาชนไดร้บัสารไอโอดีนอยา่งถกูตอ้ง
และทั่วถึง  เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย  จึงไดต้รวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีแหล่งผลิตในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยวิเคราะหป์ริมาณไอโอดีนดว้ยวิธี
ไทเทรต จากเกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ปี พ.ศ. 2554) ก าหนดว่าเกลือบริโภคตอ้งมีปริมาณไอโอดีน 20 - 40 
มก./กก.  ซึ่งพบตวัอย่างที่ไมเ่ขา้มาตรฐาน จ านวน 8, 3 และ 3 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งรวม 18, 12 และ 10 ตวัอยา่ง (44.4, 
25.0 และ 30.0%) ตามล าดับ โดยพบทัง้ต ่ากว่ามาตรฐาน (15.73–15.86 มก./กก.) และสูงกว่ามาตรฐาน (42.36–
1,199.82  มก./กก.) ดงันัน้ จึงรว่มกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาทและผูป้ระกอบการน ารอ่ง ศกึษาปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ข พบว่าผูผ้ลิตยงัขาดความเขา้ใจในการค านวณปริมาณสารไอโอดีนที่เติมลงในเกลือ การใชอ้ปุกรณช์ั่งตวง 
และวิธีการใชชุ้ดทดสอบ I- Kit ในตรวจเกลอืเบือ้งตน้ ดงันัน้ เมื่ออบรมผูป้ระกอบการน ารอ่งแลว้พบว่าสามารถผลิตเกลือ
เสรมิไอโอดีนใหม้ีคณุภาพอยูใ่นเกณฑก์ าหนด จึงเป็นตน้แบบวิธีปฏิบตัิที่สามารถน าไปขยายผลกบัผูผ้ลติรายอื่นไดต้อ่ไป 
ค าส าคัญ: คณุภาพ, เกลือบรโิภคเสรมิไอโอดีน, เขตสขุภาพที่ 3 

 
Abstract   

Since the Ministry of Public Health of Thailand has announced an iodized salt policy to solve the iodine 
deficiency of Thai population. The iodized salts quality in Health Region 3 was observed in the fiscal year 2017-
2019, using titration method.  The iodine content according to the Notification of the Ministry of Public Health, 
(B.E.2554) must be 20- 40 mg/kg.  The results showed that 8, 3 and 3 from 18, 12 and 10 samples were not 
complied (44.4, 25.0 and 30.0%), respectively.  The iodine content were in the range of 15.73- 15.86 mg/kg 
below the specification and that of 42.36-1,199.82 mg/kg above the specification. To investigate the cause and 
resolve the problem, the collaboration with Chainat Provincial Public Health Office and pilot local manufacturers 
were performed. It was found that manufacturers lacked of knowledge for iodized salt preparation and practical 
skills for the I-Kit.  After training, iodized salt products were complied with the specification.  Consequently, it 
could be a good model for the practical knowledge enhancement of local manufacturers.  
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บทคดัยอ่ 

กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศนโยบายเกลอืเสรมิไอโอดีนถว้นหนา้ ใหป้ระชาชนไดร้บัสารไอโอดีนอยา่งถกูตอ้ง
และทั่วถึง  เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย  จึงไดต้รวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีนที่มีแหล่งผลิตในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยวิเคราะหป์ริมาณไอโอดีนดว้ยวิธี
ไทเทรต จากเกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ปี พ.ศ. 2554) ก าหนดว่าเกลือบริโภคตอ้งมีปริมาณไอโอดีน 20 - 40 
มก./กก.  ซึ่งพบตวัอย่างที่ไมเ่ขา้มาตรฐาน จ านวน 8, 3 และ 3 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งรวม 18, 12 และ 10 ตวัอยา่ง (44.4, 
25.0 และ 30.0%) ตามล าดับ โดยพบทัง้ต ่ากว่ามาตรฐาน (15.73–15.86 มก./กก.) และสูงกว่ามาตรฐาน (42.36–
1,199.82  มก./กก.) ดงันัน้ จึงรว่มกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาทและผูป้ระกอบการน ารอ่ง ศกึษาปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ข พบว่าผูผ้ลิตยงัขาดความเขา้ใจในการค านวณปริมาณสารไอโอดีนที่เติมลงในเกลือ การใชอ้ปุกรณช์ั่งตวง 
และวิธีการใชชุ้ดทดสอบ I- Kit ในตรวจเกลอืเบือ้งตน้ ดงันัน้ เมื่ออบรมผูป้ระกอบการน ารอ่งแลว้พบว่าสามารถผลิตเกลือ
เสรมิไอโอดีนใหม้ีคณุภาพอยูใ่นเกณฑก์ าหนด จึงเป็นตน้แบบวิธีปฏิบตัิที่สามารถน าไปขยายผลกบัผูผ้ลติรายอื่นไดต้อ่ไป 
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บทคดัยอ่ 
บอแรกซ ์หรือน ำ้ประสำนทอง เป็นสำรหำ้มใชใ้นอำหำร หำกเขำ้สูร่ำ่งกำยผูบ้ริโภคจะเกิดอนัตรำยต่อสขุภำพ 

สำรชนิดนีเ้ป็นพิษต่อไต สมอง โดยเฉพำะไตที่ไดร้บัผลกระทบมำกที่สดุ แต่ยงัพบว่ำมีกำรปลอมปนบอแรกซใ์นอำหำร
หลำยชนิด เช่น ลกูชิน้ เนือ้บด ทบัทิมกรอบ แปง้ และขนมชนิดตำ่ง ๆ  วตัถปุระสงคข์องกำรศกึษำนีเ้พื่อส ำรวจกำรปนเป้ือน
บอแรกซใ์นขนมที่จ ำหน่ำยในตลำดสดและตลำดนดั ในพืน้ที่จังหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ตวัอย่ำงที่เก็บ ไดแ้ก่ ขนมจัง้ 
ลอดช่อง และทบัทิมกรอบ ช่วงเดือน มิถนุำยน – กนัยำยน 2562 จ ำนวน 115 ตวัอย่ำง (ขนมจัง้ 44 ตวัอย่ำง ลอดช่อง 60 
ตวัอยำ่ง และทบัทิมกรอบ 11 ตวัอยำ่ง) ตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยชดุทดสอบบอแรกซแ์ละตรวจยืนยนัปรมิำณบอรแ์รกซ ์ดว้ย
เครื่องสเปโตรโฟโตมิเตอร ์พบมีสำรบอแรกซ ์จ ำนวน 30 ตวัอย่ำง รอ้ยละ 26.1 ของตวัอย่ำงทัง้หมด พบในขนมจัง้ 29 
ตวัอย่ำง คิดเป็นรอ้ยละ 65.9 ของตวัอยำ่งขนมจัง้ ปรมิำณที่พบตัง้แต ่62.3-1,809 มิลลกิรมั/กิโลกรมั ลอดช่อง 1 ตวัอยำ่ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.7 ของตัวอย่ำงขนมลอดช่อง ปริมำณที่พบ 736 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ไม่พบในขนมทับทิมกรอบ จำก
กำรศกึษำแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูบ้รโิภคมีโอกำสเสีย่งที่จะไดร้บัอนัตรำยจำกกำรบรโิภคขนมจัง้ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สำธำรณสขุ ควรมีมำตรกำรควบคมุดแูลก ำกบัท่ีเขม้งวดไมใ่หม้ีกำรใชผ้สมในอำหำรได้ 
ค าส าคัญ: บอแรกซ,์ ขนม 

 
Abstract 

Borax is a chemical which is not suitable for use as an ingredient in food because if consumed into 
the body, it will cause health hazards. This substance is toxic to the kidneys, especially causing nephritis, brain, 
irritating digestive, vomiting with blood and possibly dying. According to the Notification of the Ministry of Public 
Health No.391 (B.E.2561) prohibits the production of food containing borax. However, borax is still 
contaminated in many foods i.e., ground meat, meat balls, tubtimkrob, flour, and various kinds of desserts. This 
research studied borax contamination in desserts such as kanomchang lodchong and tubtimkrob. The total of 
115 samples were collected during June–September 2019 from markets in Phuket, Phang Nga and Krabi 
(kanomjang 44 samples, lodchong 60 samples and tubtimkrob 11 samples). They were screened with borax 
test kits and confirmed by UV/Vis spectrophotometer. As a result, borax was found in 30 samples (26.1%); 29 
samples of kanomjang (68.9%) were detected in the range of 62.3-1,809 mg/kg and 1 sample of lodchong 
(1.7%) contained its amount equal to 736 mg/kg, but it was not found in tubtimkrob. This study showed that 
consumers had risk of taking borax in desserts. Relevant agencies, such as local public health organization, 
should have strict control and supervise to prevent the use of borax in food ingredients. 
Keywords: borax, desserts 
Corresponding author: jamrat.p@dmsc.mail.go.th 

P2-6 การปนเป้ือนบอแรกซใ์นขนมที่จ าหน่ายในจังหวัดภเูกต็ พังงา และกระบี่ 
Borax Contamination in Desserts sold in Phuket, Phang Nga and Krabi Provinces 

 
จ ำรสั พลูเกือ้1, สมพร ทญัชีวะ2, สจิุตร สำขะจร1, วิรนิทรร์ตัน ์คิดดี3 

Jamrat Poolkua1, Somporn  Thuncheewa2, Sujit Sakajorn1, Wirinrat Kiddee3 
1ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ต, 2ส ำนกัคณุภำพและควำมปลอดภยัอำหำร, 3ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั 

1Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, 2Bureau of Quality and Safety of Food, 3Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
 

บทคดัยอ่ 
บอแรกซ ์หรือน ำ้ประสำนทอง เป็นสำรหำ้มใชใ้นอำหำร หำกเขำ้สูร่ำ่งกำยผูบ้ริโภคจะเกิดอนัตรำยต่อสขุภำพ 

สำรชนิดนีเ้ป็นพิษต่อไต สมอง โดยเฉพำะไตที่ไดร้บัผลกระทบมำกที่สดุ แต่ยงัพบว่ำมีกำรปลอมปนบอแรกซใ์นอำหำร
หลำยชนิด เช่น ลกูชิน้ เนือ้บด ทบัทิมกรอบ แปง้ และขนมชนิดตำ่ง ๆ  วตัถปุระสงคข์องกำรศกึษำนีเ้พื่อส ำรวจกำรปนเป้ือน
บอแรกซใ์นขนมที่จ ำหน่ำยในตลำดสดและตลำดนดั ในพืน้ที่จังหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ตวัอย่ำงที่เก็บ ไดแ้ก่ ขนมจัง้ 
ลอดช่อง และทบัทิมกรอบ ช่วงเดือน มิถนุำยน – กนัยำยน 2562 จ ำนวน 115 ตวัอย่ำง (ขนมจัง้ 44 ตวัอย่ำง ลอดช่อง 60 
ตวัอยำ่ง และทบัทิมกรอบ 11 ตวัอยำ่ง) ตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยชดุทดสอบบอแรกซแ์ละตรวจยืนยนัปรมิำณบอรแ์รกซ ์ดว้ย
เครื่องสเปโตรโฟโตมิเตอร ์พบมีสำรบอแรกซ ์จ ำนวน 30 ตวัอย่ำง รอ้ยละ 26.1 ของตวัอย่ำงทัง้หมด พบในขนมจัง้ 29 
ตวัอย่ำง คิดเป็นรอ้ยละ 65.9 ของตวัอยำ่งขนมจัง้ ปรมิำณที่พบตัง้แต ่62.3-1,809 มิลลกิรมั/กิโลกรมั ลอดช่อง 1 ตวัอยำ่ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.7 ของตัวอย่ำงขนมลอดช่อง ปริมำณท่ีพบ 736 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ไม่พบในขนมทับทิมกรอบ จำก
กำรศกึษำแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูบ้รโิภคมีโอกำสเสีย่งที่จะไดร้บัอนัตรำยจำกกำรบรโิภคขนมจัง้ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สำธำรณสขุ ควรมีมำตรกำรควบคมุดแูลก ำกบัท่ีเขม้งวดไมใ่หม้ีกำรใชผ้สมในอำหำรได้ 
ค าส าคัญ: บอแรกซ,์ ขนม 

 
Abstract 

Borax is a chemical which is not suitable for use as an ingredient in food because if consumed into 
the body, it will cause health hazards. This substance is toxic to the kidneys, especially causing nephritis, brain, 
irritating digestive, vomiting with blood and possibly dying. According to the Notification of the Ministry of Public 
Health No.391 (B.E.2561) prohibits the production of food containing borax. However, borax is still 
contaminated in many foods i.e., ground meat, meat balls, tubtimkrob, flour, and various kinds of desserts. This 
research studied borax contamination in desserts such as kanomchang lodchong and tubtimkrob. The total of 
115 samples were collected during June–September 2019 from markets in Phuket, Phang Nga and Krabi 
(kanomjang 44 samples, lodchong 60 samples and tubtimkrob 11 samples). They were screened with borax 
test kits and confirmed by UV/Vis spectrophotometer. As a result, borax was found in 30 samples (26.1%); 29 
samples of kanomjang (68.9%) were detected in the range of 62.3-1,809 mg/kg and 1 sample of lodchong 
(1.7%) contained its amount equal to 736 mg/kg, but it was not found in tubtimkrob. This study showed that 
consumers had risk of taking borax in desserts. Relevant agencies, such as local public health organization, 
should have strict control and supervise to prevent the use of borax in food ingredients. 
Keywords: borax, desserts 
Corresponding author: jamrat.p@dmsc.mail.go.th 

การปนเป้ือนบอแรกซใ์นขนมที่จ าหน่ายในจังหวัดภเูกต็ พังงา และกระบี่ 
Borax Contamination in Desserts sold in Phuket, Phang Nga and Krabi Provinces 

 
จ ำรสั พลูเกือ้1, สมพร ทญัชีวะ2, สจิุตร สำขะจร1, วิรนิทรร์ตัน ์คิดดี3 

Jamrat Poolkua1, Somporn  Thuncheewa2, Sujit Sakajorn1, Wirinrat Kiddee3 
1ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ต, 2ส ำนกัคณุภำพและควำมปลอดภยัอำหำร, 3ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั 

1Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, 2Bureau of Quality and Safety of Food, 3Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
 

บทคดัยอ่ 
บอแรกซ ์หรือน ำ้ประสำนทอง เป็นสำรหำ้มใชใ้นอำหำร หำกเขำ้สูร่ำ่งกำยผูบ้ริโภคจะเกิดอนัตรำยต่อสขุภำพ 

สำรชนิดนีเ้ป็นพิษต่อไต สมอง โดยเฉพำะไตที่ไดร้บัผลกระทบมำกที่สดุ แต่ยงัพบว่ำมีกำรปลอมปนบอแรกซใ์นอำหำร
หลำยชนิด เช่น ลกูชิน้ เนือ้บด ทบัทิมกรอบ แปง้ และขนมชนิดตำ่ง ๆ  วตัถปุระสงคข์องกำรศกึษำนีเ้พื่อส ำรวจกำรปนเป้ือน
บอแรกซใ์นขนมที่จ ำหน่ำยในตลำดสดและตลำดนดั ในพืน้ที่จังหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ตวัอย่ำงที่เก็บ ไดแ้ก่ ขนมจัง้ 
ลอดช่อง และทบัทิมกรอบ ช่วงเดือน มิถนุำยน – กนัยำยน 2562 จ ำนวน 115 ตวัอย่ำง (ขนมจัง้ 44 ตวัอย่ำง ลอดช่อง 60 
ตวัอยำ่ง และทบัทิมกรอบ 11 ตวัอยำ่ง) ตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยชดุทดสอบบอแรกซแ์ละตรวจยืนยนัปรมิำณบอรแ์รกซ ์ดว้ย
เครื่องสเปโตรโฟโตมิเตอร ์พบมีสำรบอแรกซ ์จ ำนวน 30 ตวัอย่ำง รอ้ยละ 26.1 ของตวัอย่ำงทัง้หมด พบในขนมจัง้ 29 
ตวัอย่ำง คิดเป็นรอ้ยละ 65.9 ของตวัอยำ่งขนมจัง้ ปรมิำณที่พบตัง้แต ่62.3-1,809 มิลลกิรมั/กิโลกรมั ลอดช่อง 1 ตวัอยำ่ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.7 ของตัวอย่ำงขนมลอดช่อง ปริมำณที่พบ 736 มิลลิกรมั/กิโลกรมั ไม่พบในขนมทับทิมกรอบ จำก
กำรศกึษำแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูบ้รโิภคมีโอกำสเสีย่งที่จะไดร้บัอนัตรำยจำกกำรบรโิภคขนมจัง้ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สำธำรณสขุ ควรมีมำตรกำรควบคมุดแูลก ำกบัท่ีเขม้งวดไมใ่หม้ีกำรใชผ้สมในอำหำรได้ 
ค าส าคัญ: บอแรกซ,์ ขนม 

 
Abstract 

Borax is a chemical which is not suitable for use as an ingredient in food because if consumed into 
the body, it will cause health hazards. This substance is toxic to the kidneys, especially causing nephritis, brain, 
irritating digestive, vomiting with blood and possibly dying. According to the Notification of the Ministry of Public 
Health No.391 (B.E.2561) prohibits the production of food containing borax. However, borax is still 
contaminated in many foods i.e., ground meat, meat balls, tubtimkrob, flour, and various kinds of desserts. This 
research studied borax contamination in desserts such as kanomchang lodchong and tubtimkrob. The total of 
115 samples were collected during June–September 2019 from markets in Phuket, Phang Nga and Krabi 
(kanomjang 44 samples, lodchong 60 samples and tubtimkrob 11 samples). They were screened with borax 
test kits and confirmed by UV/Vis spectrophotometer. As a result, borax was found in 30 samples (26.1%); 29 
samples of kanomjang (68.9%) were detected in the range of 62.3-1,809 mg/kg and 1 sample of lodchong 
(1.7%) contained its amount equal to 736 mg/kg, but it was not found in tubtimkrob. This study showed that 
consumers had risk of taking borax in desserts. Relevant agencies, such as local public health organization, 
should have strict control and supervise to prevent the use of borax in food ingredients. 
Keywords: borax, desserts 
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ชุดทดสอบพาราควอทแบบขัน้ตอนเดียว 
One-step Paraquat Test Kit 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

บทคดัยอ่ 
พาราควอทเป็นสารก าจัดวชัพืชท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายและมีฤทธ์ิอนัตรายรา้ยแรงต่อคนและสตัว ์ในระหว่าง

ปีงบประมาณ  2543 ถึง 2545 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั ไดจ้ัดท าชุดทดสอบพาราควอทแบบ 2 ขัน้ตอน
และสนบัสนนุใหโ้รงพยาบาลใชง้านเพื่อตรวจตวัอย่างผูป่้วยที่สงสยัว่าจะไดร้บัสารพิษพาราควอท จากนัน้ปีงบประมาณ 
2562 ไดพ้ฒันาชุดทดสอบพาราควอทมาเป็นแบบขัน้ตอนเดียวที่มีรูปแบบเป็นแคปซูล โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดขัน้ตอน
การทดสอบ จาก 2 ขัน้ตอนเหลือขัน้ตอนเดียว และเพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวก โดยทดสอบในตวัอยา่งน า้ดื่ม น า้ลา้งกระเพาะ
เทียมและปัสสาวะ  ผลพบว่าชุดทดสอบมีความจ าเพาะเจาะจงกับสารพาราควอท  และมีค่าขีดจ ากัดของการตรวจพบ
พาราควอทในตัวอย่างน า้ดื่ม น า้จากกระเพาะอาหารและปัสสาวะ เท่ากับ 0.7 ,1.0 และ 2.0 ไมโครกรมัต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดบั สว่นความเที่ยงของวิธีทดสอบ 7 ซ า้ ผลตรวจพบทกุหลอด คิดเป็นรอ้ยละ 100  เมื่อทดสอบอายกุารใชง้านของ
ชดุทดสอบ พบวา่ ชดุทดสอบสามารถเก็บท่ีสภาวะอณุหภมูิหอ้งไดน้าน 1 เดือนและในโถดดูความชืน้ไดน้าน 5 เดือน  จาก
การพฒันาชดุทดสอบพาราควอทแบบขัน้ตอนเดียวใชง้านไดง้่าย สะดวกและรวดเรว็เหมาะที่จะน าไปใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ
ชนัสตูรของโรงพยาบาลและในภาคสนามได ้
ค าส าคัญ: ชดุทดสอบพาราควอท  
 

Abstract 
Paraquat is herbicide that is widely used and has serious harmful effects on humans and animals. 

During the year 2000 to 2002, the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang set up a 2-step paraquat test 
kit and supported to hospital for testing specimens derived from patients that suspected being exposed to 
paraquat. In 2019, the capsule form as one-step paraquat test kit was developed to reduce time for testing in 
drinking water, simulated gastric content and urine samples. The results showed that the test kit could be 
used for testing paraquat with specific reaction. The limit of detection of paraquat in drinking water, simulated 
gastric content and urine samples were found to be 0.7, 1.0 and 2.0 ug/ml, respectively. As the results of 7 
replicate tubes were all detected, it indicated that the repeatability of the test was satisfactory. The testing 
stability of the test kit could be stored at room temperature for about 1 month but in a desiccator for 5 months. 
Therefore, the performance of one-step paraquat test kit found to be easy to use, convenient and suitable for 
testing in hospital laboratories and fields. 
Keyword: paraquat test kit  
Corresponding author: jintana.k@dmsc.mail.go.th 
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สารเคมีก าจดัศัตรูพืชตกค้างในผักสดที่จ าหน่ายในตลาดค้าส่งจังหวัดชลบุรี 
Pesticide Residues in Fresh Vegetables from Wholesale Market in Chonburi Province 

 
จิระเดช นาสขุ  ขนิษฐา พทุธสขุา และ วราพร ชลอ าไพ 

Chiradet Nasuk, Khanittha Phutthasukha and Varaporn Cholumpai 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ในการศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของผักสดที่ประชาชนนิยมบริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทยท์ี่ 6 ชลบรุี ไดว้ิเคราะหส์ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในผกัสดที่เก็บจากตลาดคา้สง่ขนาดใหญ่ของจงัหวดัชลบรุี (ตลาด
ใหม่ชลบรุี) ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2561 จ านวน 100 ตวัอยา่ง (ชนิดละ 10 ตวัอย่าง) ไดแ้ก่ ผกักาดขาว 
ผกักาดหอม กะหล ่าปลี ผกัชี ผกัชีฝรั่ง พริกสด บวับก โหระพา ถั่วฝักยาว โดยวิเคราะหส์ารกลุ่ม organophosphorus 
(OPs), organochlorine (OCs), synthetic pyrethroids (SPs) ดว้ยเทคนิค GC และกลุม่ carbamate (CAR) ดว้ยเทคนิค 

HPLC ผลการวิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 57 ตัวอย่าง (ร ้อยละ 57.0) ในผักชีฝรั่ง โหระพา ถั่วฝักยาว ผักชี 
กะหล ่าปลี บวับก และอ่ืนๆ จ านวน 10, 9, 8, 6, 6, 5 และ 13 ตวัอย่าง สารเคมีก าจัดศตัรูพืชที่ตรวจพบสงูสดุสามอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos (OPs) 26 ตวัอยา่ง (ช่วง<0.05-6.95 mg/kg) cypermethrin (SPs) 25 ตวัอยา่ง (ช่วง<0.05-8.02 
mg/kg) และ carbaryl (CAR) 8 ตวัอยา่ง (ช่วง<0.01-0.07 mg/kg) และตรวจไมพ่บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุม่ OCs ในทกุ
ตวัอยา่ง นอกจากนี ้พบว่ารอ้ยละ 46.0 ของตวัอยา่งที่พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที่ 387 (พ.ศ.2560) การศึกษานีใ้หข้อ้มลูสถานการณข์องสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในผกัสด ดงันัน้ 
ผูบ้รโิภคจึงควรลา้งผกัสดก่อนบรโิภค เพื่อลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ค าส าคัญ: สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง, ผกัสด, ชลบรุ ี

 
Abstract 

For food safety surveillance, the Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi investigated pesticide 
residues in fresh vegetables collected from the biggest wholesale market in Chonburi province 
(Taladmaichonburi) during January to August 2018 for 100 samples (10 samples per type), including chinese 
cabbage, lettuce, cabbage, coriander, culantro, chilli, penny wort, sweet basil, yard long bean and cucumber. 
The determinations of organophosphorus (OPs), organochlorine (OCs), synthetic pyrethroids (SPs) were 
analyzed by GC techniques and carbamate (CAs) was analyzed by HPLC. The results showed that pesticide 
residues were detected in 57 samples (57.0%), which were culantro, sweet basil, yard long bean, coriander, 
cabbage, pennywort, and others (10, 9, 8, 6, 6, 5, and 13 samples, respectively). Top three kinds of detected 
pesticide residues were chlorpyrifos (OPs) (26 samples) (range <0.05-6.95 mg/kg), cypermethrin (SPs) (25 
samples) (range<0.05-8.02 mg/kg), carbaryl (CAR) (8 samples) (range<0.01-0.07 mg/kg). However, OCs were 
not found in all samples. In addition, the residues levels of detected samples (46%) were exceeded the limit as 
described in Notification of the Ministry of Public Health, Thailand No. 387 (B.E.2560). The results provided the 
information of the pesticide residues situation in fresh vegetables for consumer protection. Therefore, to reduce 
the residues’ risk, consumers should wash fresh vegetables before consumption.  
Keywords: pesticide residues, fresh vegetables, Chonburi 
Corresponding author: chiradet.n@dmsc.mail.go.th 
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ผูบ้รโิภคจึงควรลา้งผกัสดก่อนบรโิภค เพื่อลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ค าส าคัญ: สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง, ผกัสด, ชลบรุ ี

 
Abstract 

For food safety surveillance, the Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi investigated pesticide 
residues in fresh vegetables collected from the biggest wholesale market in Chonburi province 
(Taladmaichonburi) during January to August 2018 for 100 samples (10 samples per type), including chinese 
cabbage, lettuce, cabbage, coriander, culantro, chilli, penny wort, sweet basil, yard long bean and cucumber. 
The determinations of organophosphorus (OPs), organochlorine (OCs), synthetic pyrethroids (SPs) were 
analyzed by GC techniques and carbamate (CAs) was analyzed by HPLC. The results showed that pesticide 
residues were detected in 57 samples (57.0%), which were culantro, sweet basil, yard long bean, coriander, 
cabbage, pennywort, and others (10, 9, 8, 6, 6, 5, and 13 samples, respectively). Top three kinds of detected 
pesticide residues were chlorpyrifos (OPs) (26 samples) (range <0.05-6.95 mg/kg), cypermethrin (SPs) (25 
samples) (range<0.05-8.02 mg/kg), carbaryl (CAR) (8 samples) (range<0.01-0.07 mg/kg). However, OCs were 
not found in all samples. In addition, the residues levels of detected samples (46%) were exceeded the limit as 
described in Notification of the Ministry of Public Health, Thailand No. 387 (B.E.2560). The results provided the 
information of the pesticide residues situation in fresh vegetables for consumer protection. Therefore, to reduce 
the residues’ risk, consumers should wash fresh vegetables before consumption.  
Keywords: pesticide residues, fresh vegetables, Chonburi 
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บทคดัยอ่ 
 การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหม์ีความส าคญัในการควบคมุคณุภาพของวิธีวิเคราะห์ เพื่อแสดงความ
นา่เช่ือถือในผลการวิเคราะห ์งานนีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหส์ารกนัรากรดซาลซิิลคิ ซึง่ใชเ้ติม
ลงในผกัและผลไมด้องเพื่อป้องกนัเชือ้รา สารนีถ้กูจดัเป็นสารหา้มใชต้ามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี  391 พ.ศ. 
2561 ส าหรบัการวิเคราะหเ์ริ่มจากการสกดักรดซาลิซิลิคในตวัอย่างมะม่วงดองโดยใชต้วัท าละลายอินทรียแ์ละตรวจวดั
ดว้ย HPLC-DAD ผลการศกึษาแสดงช่วงความเป็นเสน้ตรง 20.0-500 mg/kg (R2=0.9999) ขีดจ ากดัในการตรวจวดั 15.0 
mg/kg ขีดจ ากัดของการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 26.0 mg/kg การท าซ า้ของวิธีโดยทดสอบภายในวนัเดียวและต่างวนักัน 
พบว่ารอ้ยละการไดก้ลบัคืนอยู่ในช่วง 88.32-106.96 (%RSD นอ้ยกว่า 5) ค่า HORRAT นอ้ยกว่า 1 ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑท์ี่
ยอมรบัไดข้อง AOAC และไดค้า่ความไม่แนน่อนของวิธีใหค้่า 100.58±2.84 mg/kg ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% นอกจากนี ้
แลว้ผลการเปรียบเทียบผลวิเคราะหร์ะหว่างหอ้งปฏิบตัิการประจ าปี  2562 อยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ ดงันัน้วิธีวิเคราะหนี์ม้ี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการวิเคราะหก์รดซาลิซิลิคในอาหารผกัและผลไมด้องส าหรบังานวิเคราะหป์ระจ า จากผลการ
ตรวจวิเคราะหต์วัอยา่งมะมว่งดองในจงัหวดัอบุลราชธานีจ านวน 15 ตวัอยา่ง ตรวจไมพ่บกรดซาลซิิลคิ 
ค าส าคัญ: สารกนัรา, กรดซาลิซิลิค, การทดสอบการใชไ้ดข้องวิธี, เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 
 

Abstract 
 Analytical method validation is very important of quality control in order to show reliability in the analysis 
results. This work aimed to validate the method of antifungal agent determination, salicylic acid, which might 
be added in pickled fruits and vegetables to prevent the growth of fungicides. According to the Notification of 
the Ministry of Public Health, Thailand No.391 B.E. 2018, this compound is prohibited to use in food. For the 
analysis, salicylic acid was firstly extracted from pickled mango samples by using organic solvent and analysed 
with HPLC-DAD. The results showed that the linearity was in the range of 20.0-500 mg/kg (R2=0.9999). Limit of 
detection was 15.0 mg/kg and limit of quantitation was 26.0 mg/kg. The repeatability of the method was tested 
in intra-day and inter-day. It was found that the recovery percentage was in the range of 88.32-106.96% (%RSD 
less than 5) with HORRAT is less than 1, which was within the acceptable criteria of AOAC. The uncertainty of 
the method was found to be 100.58± 2.84 mg/kg at 95% confidence interval. In addition, the results of the 
comparisons between the analytical laboratories in the year 2019 were conformed to the criteria. Therefore, it 
will be an applicable analytical method for routine analysis of salicylic acid in pickled fruits and vegetables. 
Moreover, 15 pickled mango samples in Ubon Ratchathani were collected, the result showed that salicylic acid 
was not detected in any sample. 
Keywords: antifungal agent, salicylic acid, validation method, HPLC-DAD 
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results. This work aimed to validate the method of antifungal agent determination, salicylic acid, which might 
be added in pickled fruits and vegetables to prevent the growth of fungicides. According to the Notification of 
the Ministry of Public Health, Thailand No.391 B.E. 2018, this compound is prohibited to use in food. For the 
analysis, salicylic acid was firstly extracted from pickled mango samples by using organic solvent and analysed 
with HPLC-DAD. The results showed that the linearity was in the range of 20.0-500 mg/kg (R2=0.9999). Limit of 
detection was 15.0 mg/kg and limit of quantitation was 26.0 mg/kg. The repeatability of the method was tested 
in intra-day and inter-day. It was found that the recovery percentage was in the range of 88.32-106.96% (%RSD 
less than 5) with HORRAT is less than 1, which was within the acceptable criteria of AOAC. The uncertainty of 
the method was found to be 100.58± 2.84 mg/kg at 95% confidence interval. In addition, the results of the 
comparisons between the analytical laboratories in the year 2019 were conformed to the criteria. Therefore, it 
will be an applicable analytical method for routine analysis of salicylic acid in pickled fruits and vegetables. 
Moreover, 15 pickled mango samples in Ubon Ratchathani were collected, the result showed that salicylic acid 
was not detected in any sample. 
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Method Development of Antimicrobial Drugs Residues in Milk by LC-MS/MS 
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บทคดัยอ่ 
ยำตำ้นจุลชีพหลำยกลุ่มถูกน ำมำใช้ในฟำรม์โคนม เพื่อป้องกันหรือรกัษำแม่โคให้มีสุขภำพดี ผลิตนมท่ีมี

คณุภำพ ซึ่งตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที่ 303) พ.ศ. 2550 มีกำรก ำหนดค่ำปริมำณยำตำ้นจุลชีพตกคำ้ง
สงูสดุ (MRLs) ในนม ดงันัน้จึงพฒันำวิธีตรวจวิเครำะหย์ำตำ้นจลุชีพตกคำ้งในนม 6 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่แอมแฟนิคอล ควิโน-
โลน ซัลโฟนำไมด์ เบต้ำ-แลคแตม แมคโครไลด์ และเตตรำไซคลิน จ ำนวน 46 ชนิดยำในครำวเดียวกัน โดยเครื่อง         
LC-MS/MS เทคนิค electrospray ionization mode  MRM  ยำตำ้นจุลชีพจะถูกสกัดดว้ยสำรละลำยฟอสเฟตบพัเฟอร ์
และ acetonitrile ก ำจดัไขมนัดว้ย DSC-18 ผลทดสอบควำมใชไ้ดข้องวิธี ควำมเป็นเสน้ตรงอยู่ในช่วง 0.3-200 มคก./ลติร  
ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจ (R2) มำกกว่ำ 0.95  ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ (LOD) ระหว่ำง 0.1 ถึง 30 มคก./ลิตร  
ขีดจ ำกดัของกำรวดัเชิงปริมำณ (LOQ) ระหว่ำง 0.3 ถึง 50 มคก./ลติร  จำกกำรเติมสำรมำตรฐำนทัง้ 46 ชนิด ท่ี 3 ระดบั
ควำมเขม้ขน้ ควำมแม่นและควำมเที่ยงแสดงดว้ย % recovery และ %RSD มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 71.3% - 119.8%  และ 
นอ้ยกวำ่ 20% ตำมล ำดบั ผลกำรทดสอบวิธีแสดงวำ่วิธีที่ไดส้ำมำรถน ำไปใชต้รวจยำตำ้นจลุชีพตกคำ้งในนมตำมกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้ง และลดเวลำกำรตรวจวิเครำะหไ์ด้  วิธีนีถู้กน ำไปใชส้  ำรวจกำรตกคำ้งของยำตำ้นจุลชีพในนมพำสเจอรไ์รส ์
จ ำนวน 108  ตวัอยำ่งในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 ผลไมพ่บกำรตกคำ้งยำตำ้นจลุชีพทัง้ 46 ชนิดทกุตวัอยำ่ง 
ค าส าคัญ: นม,  ยำตำ้นจลุชีพ,  LC- MS/MS 

 
Abstract 

In order to get the best quality milk, many groups of antimicrobial drugs were used in dairy farms 
for preventing and curing cows. According to the Notification of Ministry of Public Health (Vol.303) B.E. 2550, 
the maximum residue limits (MRLs) of antimicrobial drugs in milk are specified. The analytical method for the 
simultaneous determination of 6 classes (46 analytes) of antimicrobial drugs residues including amphenicols, 
quinolones, sulfonamides, beta-lactams, macrolides and tetracyclines in milk was developed. Antimicrobial 
drugs were extracted from samples using phosphate buffer and acetonitrile, then the extracts were defatted 
with DSC-18 and determined by LC-MS/MS with electrospray ionization, MRM mode. The results of method 
validation, the linearity was in the range of 0.3 – 200 g/L with the coefficient of determination (R2) more than 
0.95. The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were in the range of 0.1 to 30 g/L and 
0.3 to 50 g/L, respectively. By spiking 46 standards at 3 concentration levels, the accuracy and precision 
expressed by % recovery and %RSD were varied from 71.3% to 119.8% and lower than 20%, respectively. As 
the result of the performance characteristics and analytical time minimized, the method could be applicable to 
monitoring programs and regulatory purposes. This method was used for surveillance of 108 pasteurized milk 
samples in Thailand during 2019. There was no residue (46 analytes) detected in all samples. 
Keywords: milk, antimicrobial drugs, LC–MS/MS 
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บทคดัยอ่ 
ยำตำ้นจุลชีพหลำยกลุ่มถูกน ำมำใช้ในฟำรม์โคนม เพื่อป้องกันหรือรกัษำแม่โคให้มีสุขภำพดี ผลิตนมท่ีมี

คณุภำพ ซึ่งตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที่ 303) พ.ศ. 2550 มีกำรก ำหนดค่ำปริมำณยำตำ้นจุลชีพตกคำ้ง
สงูสดุ (MRLs) ในนม ดงันัน้จึงพฒันำวิธีตรวจวิเครำะหย์ำตำ้นจลุชีพตกคำ้งในนม 6 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่แอมแฟนิคอล ควิโน-
โลน ซัลโฟนำไมด์ เบต้ำ-แลคแตม แมคโครไลด์ และเตตรำไซคลิน จ ำนวน 46 ชนิดยำในครำวเดียวกัน โดยเครื่อง         
LC-MS/MS เทคนิค electrospray ionization mode  MRM  ยำตำ้นจุลชีพจะถูกสกัดดว้ยสำรละลำยฟอสเฟตบพัเฟอร ์
และ acetonitrile ก ำจดัไขมนัดว้ย DSC-18 ผลทดสอบควำมใชไ้ดข้องวิธี ควำมเป็นเสน้ตรงอยู่ในช่วง 0.3-200 มคก./ลติร  
ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจ (R2) มำกกว่ำ 0.95  ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ (LOD) ระหว่ำง 0.1 ถึง 30 มคก./ลิตร  
ขีดจ ำกดัของกำรวดัเชิงปริมำณ (LOQ) ระหว่ำง 0.3 ถึง 50 มคก./ลติร  จำกกำรเติมสำรมำตรฐำนทัง้ 46 ชนิด ท่ี 3 ระดบั
ควำมเขม้ขน้ ควำมแม่นและควำมเที่ยงแสดงดว้ย % recovery และ %RSD มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 71.3% - 119.8%  และ 
นอ้ยกวำ่ 20% ตำมล ำดบั ผลกำรทดสอบวิธีแสดงวำ่วิธีที่ไดส้ำมำรถน ำไปใชต้รวจยำตำ้นจลุชีพตกคำ้งในนมตำมกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้ง และลดเวลำกำรตรวจวิเครำะหไ์ด้  วิธีนีถู้กน ำไปใชส้  ำรวจกำรตกคำ้งของยำตำ้นจุลชีพในนมพำสเจอรไ์รส ์
จ ำนวน 108  ตวัอยำ่งในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 ผลไมพ่บกำรตกคำ้งยำตำ้นจลุชีพทัง้ 46 ชนิดทกุตวัอยำ่ง 
ค าส าคัญ: นม,  ยำตำ้นจลุชีพ,  LC- MS/MS 

 
Abstract 

In order to get the best quality milk, many groups of antimicrobial drugs were used in dairy farms 
for preventing and curing cows. According to the Notification of Ministry of Public Health (Vol.303) B.E. 2550, 
the maximum residue limits (MRLs) of antimicrobial drugs in milk are specified. The analytical method for the 
simultaneous determination of 6 classes (46 analytes) of antimicrobial drugs residues including amphenicols, 
quinolones, sulfonamides, beta-lactams, macrolides and tetracyclines in milk was developed. Antimicrobial 
drugs were extracted from samples using phosphate buffer and acetonitrile, then the extracts were defatted 
with DSC-18 and determined by LC-MS/MS with electrospray ionization, MRM mode. The results of method 
validation, the linearity was in the range of 0.3 – 200 g/L with the coefficient of determination (R2) more than 
0.95. The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were in the range of 0.1 to 30 g/L and 
0.3 to 50 g/L, respectively. By spiking 46 standards at 3 concentration levels, the accuracy and precision 
expressed by % recovery and %RSD were varied from 71.3% to 119.8% and lower than 20%, respectively. As 
the result of the performance characteristics and analytical time minimized, the method could be applicable to 
monitoring programs and regulatory purposes. This method was used for surveillance of 108 pasteurized milk 
samples in Thailand during 2019. There was no residue (46 analytes) detected in all samples. 
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Abstract 

In order to get the best quality milk, many groups of antimicrobial drugs were used in dairy farms 
for preventing and curing cows. According to the Notification of Ministry of Public Health (Vol.303) B.E. 2550, 
the maximum residue limits (MRLs) of antimicrobial drugs in milk are specified. The analytical method for the 
simultaneous determination of 6 classes (46 analytes) of antimicrobial drugs residues including amphenicols, 
quinolones, sulfonamides, beta-lactams, macrolides and tetracyclines in milk was developed. Antimicrobial 
drugs were extracted from samples using phosphate buffer and acetonitrile, then the extracts were defatted 
with DSC-18 and determined by LC-MS/MS with electrospray ionization, MRM mode. The results of method 
validation, the linearity was in the range of 0.3 – 200 g/L with the coefficient of determination (R2) more than 
0.95. The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were in the range of 0.1 to 30 g/L and 
0.3 to 50 g/L, respectively. By spiking 46 standards at 3 concentration levels, the accuracy and precision 
expressed by % recovery and %RSD were varied from 71.3% to 119.8% and lower than 20%, respectively. As 
the result of the performance characteristics and analytical time minimized, the method could be applicable to 
monitoring programs and regulatory purposes. This method was used for surveillance of 108 pasteurized milk 
samples in Thailand during 2019. There was no residue (46 analytes) detected in all samples. 
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บทคดัยอ่ 
ฟอรม์าลดีไฮดเ์ป็นสารก่อมะเร็ง แต่ยงัมีการตรวจพบการปนเป้ือนในอาหารทะเล เพื่อใหม้ีความสามารถตรวจ

วิเคราะหส์ารดงักลา่ว จึงไดท้ดสอบความใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหป์รมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในปลาหมกึ ในปี 2562 โดยใช้
ปฏิกิริยาระหวา่งอะเซตติลอะซิโตน แอมโมเนีย และ ฟอรม์าลดีไฮด ์ท่ี 37 องศาเซลเซียส วดัปริมาณ 3 ,5-ไดอะซิติล-1,4-
ไดไฮโดรลทูิดีนท่ีเกิดขึน้ดว้ยสเปคโตรโฟโตมิเตอรท์ี่ 412 นาโนเมตร  ผลทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีพบว่า ขีดจ ากดัของการ
ตรวจพบเท่ากบั 2.5 มก./กก. ขีดจ ากัดของการวดัเชิงปริมาณเท่ากับ 5.0 มก./กก. ทดสอบความแม่นและความเที่ยงที่
ระดบัความเขม้ขน้ 5, 15, 30 และ 60 มก./กก. พบว่าความเที่ยงที่ประเมินดว้ยรอ้ยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์
อยูใ่นช่วงการยอมรบัคือ 2.6 - 5.1 และความแม่นท่ีระดบัความเขม้ขน้ 5 - 30 มก./กก. และ 60 มก./กก. มีรอ้ยละของการ
คืนกลบัในช่วง 46.4 – 74.2 และ 60.9 - 76.5 ตามล าดบั ซึง่มีคา่ค่อนขา้งต ่าเนื่องอาจมีฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระบางสว่นมีการ
จับตัวรวมกับเนื ้อปลาหมึก จากผลการทดสอบความใช้ได้พบว่าวิธีนี ้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในปลาหมกึที่อาจมีการปนเป้ือนจากการจงใจเติมฟอรม์าลดีไฮดไ์ด ้ 
ค าส าคัญ: ฟอรม์าลดีไฮดอิ์สระ, สเปคโตรโฟโตมิเตอร,์ ปลาหมกึ 

 
Abstract 

Formaldehyde is a human carcinogen. However, formaldehyde was still found in seafood. To 
enhance laboratory capability, the method for free formaldehyde analysis in squid was validated in 2019. The 
method principle based on the reaction between acetylacetone, ammonia and formaldehyde at 37C, 3,5-
diacetyl-1,4-dihydrolutidine was produced and determined by spectrophotometer at 412 nm. The result 
showed that the limit of detection was 2.5 mg/kg and limit of quantitation was 5.0 mg/kg. Precision and 
accuracy were analyzed at the concentration of 5, 15, 30 and 60 mg/kg. The method precision demonstrated 
by %RSD, they were in the range of 2.6 – 5.1 within an acceptable range. The accuracy results proved by the 
%recoveries at the concentration of 5 - 30 mg/kg were in the range of 46.4 – 74.2, whereas %recoveries were 
60.9 - 76.5 at the spiked concentration of 60 mg/kg. The low %recoveries of spiked samples might occur 
because of free and bound forms changing in matrices.  As the result, this method could be used for testing 
free formaldehyde in squid contaminated by the intended addition. 
Keywords: Free formaldehyde, spectrophotometer, squid 
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ตรวจพบเท่ากบั 2.5 มก./กก. ขีดจ ากัดของการวดัเชิงปริมาณเท่ากับ 5.0 มก./กก. ทดสอบความแม่นและความเที่ยงที่
ระดบัความเขม้ขน้ 5, 15, 30 และ 60 มก./กก. พบว่าความเที่ยงที่ประเมินดว้ยรอ้ยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์
อยูใ่นช่วงการยอมรบัคือ 2.6 - 5.1 และความแม่นท่ีระดบัความเขม้ขน้ 5 - 30 มก./กก. และ 60 มก./กก. มีรอ้ยละของการ
คืนกลบัในช่วง 46.4 – 74.2 และ 60.9 - 76.5 ตามล าดบั ซึง่มีคา่ค่อนขา้งต ่าเนื่องอาจมีฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระบางสว่นมีการ
จับตัวรวมกับเนื ้อปลาหมึก จากผลการทดสอบความใช้ได้พบว่าวิธีนี ้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในปลาหมกึที่อาจมีการปนเป้ือนจากการจงใจเติมฟอรม์าลดีไฮดไ์ด ้ 
ค าส าคัญ: ฟอรม์าลดีไฮดอิ์สระ, สเปคโตรโฟโตมิเตอร,์ ปลาหมกึ 

 
Abstract 

Formaldehyde is a human carcinogen. However, formaldehyde was still found in seafood. To 
enhance laboratory capability, the method for free formaldehyde analysis in squid was validated in 2019. The 
method principle based on the reaction between acetylacetone, ammonia and formaldehyde at 37C, 3,5-
diacetyl-1,4-dihydrolutidine was produced and determined by spectrophotometer at 412 nm. The result 
showed that the limit of detection was 2.5 mg/kg and limit of quantitation was 5.0 mg/kg. Precision and 
accuracy were analyzed at the concentration of 5, 15, 30 and 60 mg/kg. The method precision demonstrated 
by %RSD, they were in the range of 2.6 – 5.1 within an acceptable range. The accuracy results proved by the 
%recoveries at the concentration of 5 - 30 mg/kg were in the range of 46.4 – 74.2, whereas %recoveries were 
60.9 - 76.5 at the spiked concentration of 60 mg/kg. The low %recoveries of spiked samples might occur 
because of free and bound forms changing in matrices.  As the result, this method could be used for testing 
free formaldehyde in squid contaminated by the intended addition. 
Keywords: Free formaldehyde, spectrophotometer, squid 
Corresponding author: nuanpan.p@dmsc.mail.go.th 
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การส ารวจปริมาณไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟิ์วรัลและไดแอสเตสแอกตวิิตีในน ้าผึง้ 
The Surveillance of Hydroxymethyfurfural and Diastase Activity in Honey 

 
นิตยา สอาด 

Nittaya Sa-ard 
ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

บทคดัยอ่ 
น า้ผึง้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงูประกอบดว้ยน า้ตาล กรดชนิดต่างๆ เอนไซม ์และแร่ธาต ุโดยมี

สารบ่งชีคุ้ณภาพ ไดแ้ก่ hydroxymethyfurfural (HMF) ซึ่งเป็นสารพิษท าใหน้ า้ผึง้มีสีด  าคล า้ และ diastase activity บ่ง
บอกความสดใหม่ ปัจจยัที่ท  าใหเ้ปลี่ยนแปลงคือ ระยะเวลาการเก็บรกัษาและสภาวะการเก็บที่ไม่เหมาะสม น า้ผึง้ที่เสื่อม
คุณภาพส่งผลให้ HMF เพิ่มขึน้ แต่ diastase activity ลดลง โดยสาร HMF เกิดจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและ
เมลลารด์ จึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อส ารวจคุณภาพน า้ผึง้ช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 วิเคราะหต์ามวิธี AOAC (2016) 
980.23 (HMF) และ AOAC (2016) 958.09 (diastase activity) จ านวน 176 ตวัอย่าง (มีฉลาก 133 ตวัอย่าง ไม่มีฉลาก 
43 ตวัอย่าง) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบบัที่ 211 เรื่องน า้ผึง้ ก าหนดมาตรฐาน HMF ไม่เกิน 80 มก./กก. และ 
diastase activity ไม่นอ้ยกว่า 3 โกเตสเกล ผลการวิเคราะหพ์บว่าค่า HMF อยู่ในช่วง 2-2,799 มก./กก. (ไม่ผ่านเกณฑ ์
21%) และ diastase activity นอ้ยกวา่ 3-21 โกเตสเกล (ไมผ่า่นเกณฑ ์49%) และไมผ่า่นทัง้  2 รายการ (15%)  ดงันัน้ การ
บรโิภคน า้ผึง้ใหป้ลอดภยัและไดค้ณุค่าทางโภชนาการครบถว้น ผูบ้ริโภคควรปฏิบตัิตามฉลากที่ระบวุิธีการเก็บรกัษาอยา่ง
เครง่ครดั 
ค าส าคัญ: น า้ผึง้, ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟิ์วรลั, ไดแอสเตสแอกติวติ ี

 
Abstract 

Honey is a food containing high nutritional value, consisting of sugars, acids, enzymes and minerals. 
The quality indicators of honey are HMF, a toxic substance causing darken color, and diastase activity, a 
freshness index.  Factors affecting on these indicators are improper storage time and conditions. The increase 
of HMF content and the decrease of diastase activity indicate the loss of quality of honey. HMF is caused by 
Caramelisation and Maillard reactions. The objective of this research was to survey the quality of honey in fiscal 
year 2017-2019. The methods used were based on AOAC (2016) 980.23 (HMF) and AOAC (2016) 958.09 
(diastase activity). The analysis of 176 samples (133 labelled products and 43 non-labelled products) were 
performed. Regarding to the Notification of the Ministry of Public Health No. 211, HMF content shall be not more 
than 80 mg/kg and diastase activity shall be not less than 3 Gothe’s scale. The results showed that HMF content 
and diastase activity were found between 2-2,799 mg/kg and less than 3-21 Gothe’s scale, respectively. The 
samples failed in HMF test (21%), diastase activity test (49%) and  both tests (15%).  Thus, to consume honey 
safely and achieve its nutrition value completely, consumers should strictly follow storage condition guideline 
of manufucturers. 
Keywords: honey, hydroxymethyfurfural, diastase activity 
Corresponding author: nittaya.sa@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
น า้ผึง้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงูประกอบดว้ยน า้ตาล กรดชนิดต่างๆ เอนไซม ์และแร่ธาต ุโดยมี

สารบ่งชีคุ้ณภาพ ไดแ้ก่ hydroxymethyfurfural (HMF) ซึ่งเป็นสารพิษท าใหน้ า้ผึง้มีสีด  าคล า้ และ diastase activity บ่ง
บอกความสดใหม่ ปัจจยัที่ท  าใหเ้ปลี่ยนแปลงคือ ระยะเวลาการเก็บรกัษาและสภาวะการเก็บที่ไม่เหมาะสม น า้ผึง้ที่เสื่อม
คุณภาพส่งผลให้ HMF เพิ่มขึน้ แต่ diastase activity ลดลง โดยสาร HMF เกิดจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและ
เมลลารด์ จึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อส ารวจคุณภาพน า้ผึง้ช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 วิเคราะหต์ามวิธี AOAC (2016) 
980.23 (HMF) และ AOAC (2016) 958.09 (diastase activity) จ านวน 176 ตวัอย่าง (มีฉลาก 133 ตวัอย่าง ไม่มีฉลาก 
43 ตวัอย่าง) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบบัที่ 211 เรื่องน า้ผึง้ ก าหนดมาตรฐาน HMF ไม่เกิน 80 มก./กก. และ 
diastase activity ไม่นอ้ยกว่า 3 โกเตสเกล ผลการวิเคราะหพ์บว่าค่า HMF อยู่ในช่วง 2-2,799 มก./กก. (ไม่ผ่านเกณฑ ์
21%) และ diastase activity นอ้ยกวา่ 3-21 โกเตสเกล (ไมผ่า่นเกณฑ ์49%) และไมผ่า่นทัง้  2 รายการ (15%)  ดงันัน้ การ
บรโิภคน า้ผึง้ใหป้ลอดภยัและไดค้ณุค่าทางโภชนาการครบถว้น ผูบ้ริโภคควรปฏิบตัิตามฉลากที่ระบวุิธีการเก็บรกัษาอยา่ง
เครง่ครดั 
ค าส าคัญ: น า้ผึง้, ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟิ์วรลั, ไดแอสเตสแอกติวติ ี

 
Abstract 

Honey is a food containing high nutritional value, consisting of sugars, acids, enzymes and minerals. 
The quality indicators of honey are HMF, a toxic substance causing darken color, and diastase activity, a 
freshness index.  Factors affecting on these indicators are improper storage time and conditions. The increase 
of HMF content and the decrease of diastase activity indicate the loss of quality of honey. HMF is caused by 
Caramelisation and Maillard reactions. The objective of this research was to survey the quality of honey in fiscal 
year 2017-2019. The methods used were based on AOAC (2016) 980.23 (HMF) and AOAC (2016) 958.09 
(diastase activity). The analysis of 176 samples (133 labelled products and 43 non-labelled products) were 
performed. Regarding to the Notification of the Ministry of Public Health No. 211, HMF content shall be not more 
than 80 mg/kg and diastase activity shall be not less than 3 Gothe’s scale. The results showed that HMF content 
and diastase activity were found between 2-2,799 mg/kg and less than 3-21 Gothe’s scale, respectively. The 
samples failed in HMF test (21%), diastase activity test (49%) and  both tests (15%).  Thus, to consume honey 
safely and achieve its nutrition value completely, consumers should strictly follow storage condition guideline 
of manufucturers. 
Keywords: honey, hydroxymethyfurfural, diastase activity 
Corresponding author: nittaya.sa@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาวิธีวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรทในผลิตภณัฑเ์นือ้สัตว ์โดย HPLC 
Development of Analysis Method for Nitrite and Nitrate in Meat Products by HPLC 
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บทคดัยอ่ 
การวิเคราะหป์รมิาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์โดยใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีที่เป็นวิธีดัง้เดิม มี

ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่างซบัซอ้นและใชเ้วลานาน ดงันัน้งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจวดัไนไตรทแ์ละไนเตรทพรอ้ม
กนั ในขัน้ตอนแรกไนไตรทแ์ละไนเตรทสกดัดว้ยน า้รอ้นและอะซิโตไนไตรลแ์ลว้วิเคราะหด์ว้ย HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 
205 นาโนเมตร ภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม เฟสเคลื่อนที่ใชส้ว่นผสมของลิเทียมบอเรตกลโูคเนตบฟัเฟอร ์อะซิโตไนไตรล์
และน า้ อตัราส่วน 1.7:12.5:85.8 pH 6.5 ที่อตัราการไหล 2.0 มล./นาที พบว่าการตรวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรทมี
ความจ าเพาะเจาะจงและใหค้่าการแยกที่ดี  ค่า LOD ของไนไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 5 และ 10 มก./กก. และ LOQ 
เท่ากบั 10 และ 20 มก./กก. ตามล าดบั ช่วงความเป็นเสน้ตรงของกราฟมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรท 0.5-10 มคก./มล. 
และ 1.0-20 มคก./มล. ตามล าดบั (r2 >0.9995) ความแม่นของวิธีวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 93-98 และ         
88- 99 ตามล าดบั ความเที่ยงอยูใ่นเกณฑย์อมรบั (HORRAT<2) เมื่อน ามาตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์30 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบไนเตรท 12 ตวัอยา่ง คา่ความเขม้ขน้ 12-46 มก./กก. และตรวจไมพ่บไนไตรทท์กุตวัอยา่ง ดงันัน้ วิธีที่พฒันาจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชต้รวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท 
ค าส าคัญ: การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี, ไนไทรต,์ ไนเทรต, ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว,์ HPLC 

 
Abstract 

The determination of nitrite and nitrate in meat products is performed using spectrophotometric as 
the conventional method. However, the sample preapration and time-consuming are unfavorable. Therefore, 
this work aimed to detect develop a method for simultaneous determination of nitrite and nitrate. Samples were 
extracted using hot water and acetonitrile and finally analyzes with HPLC-DAD at 205 nm under the optimum 
conditions. The lithium borate gluconate buffer:acetonitrile:water (1.7:12.5:85.8) solution, pH 6.5 was used as 
the mobile phase with a flow rate at 2.0 mL/min. The results showed that nitrite and nitrate could be clearly 
separated and detected. The limit of detection (LOD) of nitrite and nitrate were 5 and 10 mg/kg and the limit of 
quantification (LOQ) were 10 and 20 mg/kg, respectively. Linearity of nitrite and nitrate calibration curve was in 
the range of 0.5-10 g/mL and 1.0 to 20 g/mL, respectively (r2 > 0.9995). The accuracy for nitrite and nitrate 
detections, as %recoveries, were found to be in acceptable ranges of 93-98 and 88-99, respectively. The 
precisions showed HORRAT<2. Using 30 samples of meat product,  nitrates were detected in 12 samples at 
the concentration of 12-46 mg/kg but nitrite was not detected in any sample. As a result, this method could be 
an applicable method used to analyze nitrite and nitrate in meat products. 
Keywords: validation method, nitrite, nitrate, meat products, HPLC 
Corresponding author: patcharabhorn.k@dmsc.mail.go.th
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ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่างซบัซอ้นและใชเ้วลานาน ดงันัน้งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจวดัไนไตรทแ์ละไนเตรทพรอ้ม
กนั ในขัน้ตอนแรกไนไตรทแ์ละไนเตรทสกดัดว้ยน า้รอ้นและอะซิโตไนไตรลแ์ลว้วิเคราะหด์ว้ย HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 
205 นาโนเมตร ภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม เฟสเคลื่อนที่ใชส้ว่นผสมของลิเทียมบอเรตกลโูคเนตบฟัเฟอร ์อะซิโตไนไตรล์
และน า้ อตัราส่วน 1.7:12.5:85.8 pH 6.5 ที่อตัราการไหล 2.0 มล./นาที พบว่าการตรวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรทมี
ความจ าเพาะเจาะจงและใหค้่าการแยกที่ดี  ค่า LOD ของไนไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 5 และ 10 มก./กก. และ LOQ 
เท่ากบั 10 และ 20 มก./กก. ตามล าดบั ช่วงความเป็นเสน้ตรงของกราฟมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรท 0.5-10 มคก./มล. 
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ตรวจพบไนเตรท 12 ตวัอยา่ง คา่ความเขม้ขน้ 12-46 มก./กก. และตรวจไมพ่บไนไตรทท์กุตวัอยา่ง ดงันัน้ วิธีที่พฒันาจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชต้รวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท 
ค าส าคัญ: การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี, ไนไทรต,์ ไนเทรต, ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว,์ HPLC 

 
Abstract 

The determination of nitrite and nitrate in meat products is performed using spectrophotometric as 
the conventional method. However, the sample preapration and time-consuming are unfavorable. Therefore, 
this work aimed to detect develop a method for simultaneous determination of nitrite and nitrate. Samples were 
extracted using hot water and acetonitrile and finally analyzes with HPLC-DAD at 205 nm under the optimum 
conditions. The lithium borate gluconate buffer:acetonitrile:water (1.7:12.5:85.8) solution, pH 6.5 was used as 
the mobile phase with a flow rate at 2.0 mL/min. The results showed that nitrite and nitrate could be clearly 
separated and detected. The limit of detection (LOD) of nitrite and nitrate were 5 and 10 mg/kg and the limit of 
quantification (LOQ) were 10 and 20 mg/kg, respectively. Linearity of nitrite and nitrate calibration curve was in 
the range of 0.5-10 g/mL and 1.0 to 20 g/mL, respectively (r2 > 0.9995). The accuracy for nitrite and nitrate 
detections, as %recoveries, were found to be in acceptable ranges of 93-98 and 88-99, respectively. The 
precisions showed HORRAT<2. Using 30 samples of meat product,  nitrates were detected in 12 samples at 
the concentration of 12-46 mg/kg but nitrite was not detected in any sample. As a result, this method could be 
an applicable method used to analyze nitrite and nitrate in meat products. 
Keywords: validation method, nitrite, nitrate, meat products, HPLC 
Corresponding author: patcharabhorn.k@dmsc.mail.go.th
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บทคดัยอ่ 
การวิเคราะหป์รมิาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์โดยใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีที่เป็นวิธีดัง้เดิม มี

ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่างซบัซอ้นและใชเ้วลานาน ดงันัน้งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจวดัไนไตรทแ์ละไนเตรทพรอ้ม
กนั ในขัน้ตอนแรกไนไตรทแ์ละไนเตรทสกดัดว้ยน า้รอ้นและอะซิโตไนไตรลแ์ลว้วิเคราะหด์ว้ย HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 
205 นาโนเมตร ภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม เฟสเคลื่อนที่ใชส้ว่นผสมของลิเทียมบอเรตกลโูคเนตบฟัเฟอร ์อะซิโตไนไตรล์
และน า้ อตัราส่วน 1.7:12.5:85.8 pH 6.5 ที่อตัราการไหล 2.0 มล./นาที พบว่าการตรวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรทมี
ความจ าเพาะเจาะจงและใหค้่าการแยกที่ดี  ค่า LOD ของไนไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 5 และ 10 มก./กก. และ LOQ 
เท่ากบั 10 และ 20 มก./กก. ตามล าดบั ช่วงความเป็นเสน้ตรงของกราฟมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรท 0.5-10 มคก./มล. 
และ 1.0-20 มคก./มล. ตามล าดบั (r2 >0.9995) ความแม่นของวิธีวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 93-98 และ         
88- 99 ตามล าดบั ความเที่ยงอยูใ่นเกณฑย์อมรบั (HORRAT<2) เมื่อน ามาตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์30 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบไนเตรท 12 ตวัอยา่ง คา่ความเขม้ขน้ 12-46 มก./กก. และตรวจไมพ่บไนไตรทท์กุตวัอยา่ง ดงันัน้ วิธีที่พฒันาจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชต้รวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท 
ค าส าคัญ: การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี, ไนไทรต,์ ไนเทรต, ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว,์ HPLC 

 
Abstract 

The determination of nitrite and nitrate in meat products is performed using spectrophotometric as 
the conventional method. However, the sample preapration and time-consuming are unfavorable. Therefore, 
this work aimed to detect develop a method for simultaneous determination of nitrite and nitrate. Samples were 
extracted using hot water and acetonitrile and finally analyzes with HPLC-DAD at 205 nm under the optimum 
conditions. The lithium borate gluconate buffer:acetonitrile:water (1.7:12.5:85.8) solution, pH 6.5 was used as 
the mobile phase with a flow rate at 2.0 mL/min. The results showed that nitrite and nitrate could be clearly 
separated and detected. The limit of detection (LOD) of nitrite and nitrate were 5 and 10 mg/kg and the limit of 
quantification (LOQ) were 10 and 20 mg/kg, respectively. Linearity of nitrite and nitrate calibration curve was in 
the range of 0.5-10 g/mL and 1.0 to 20 g/mL, respectively (r2 > 0.9995). The accuracy for nitrite and nitrate 
detections, as %recoveries, were found to be in acceptable ranges of 93-98 and 88-99, respectively. The 
precisions showed HORRAT<2. Using 30 samples of meat product,  nitrates were detected in 12 samples at 
the concentration of 12-46 mg/kg but nitrite was not detected in any sample. As a result, this method could be 
an applicable method used to analyze nitrite and nitrate in meat products. 
Keywords: validation method, nitrite, nitrate, meat products, HPLC 
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บทคดัยอ่ 

น า้ตาลมะพรา้วเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑช์ุมชนที่มีช่ือเสียงของสมุทรสงคราม เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
น า้ตาลมะพรา้วที่ผลิตในจังหวดัสมุทรสงคราม ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม ไดร้วบรวมขอ้มูลน า้ตาล
มะพรา้วที่สง่ตรวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ถึง 2562 จ านวน 156 ตวัอย่าง โดยอา้งอิงขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑช์ุมชน (มผช. 5/2561) เรื่องน า้ตาลมะพรา้ว และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 389 (พ.ศ.2561) เรื่อง
วตัถุเจือปนอาหาร พบว่าไม่ไดม้าตรฐาน 30 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 19.23) เนื่องจากใชว้ตัถุกันเสียชนิด เบนโซอิก ซอรบ์ิก 
และซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์กินมาตรฐาน 21 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 70) ปนเป้ือนจ านวนจุลนิทรยีท์ัง้หมดและ/หรือยีสตแ์ละเชือ้รา
เกินมาตรฐาน  5 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 16.67) พบสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ 3 ตวัอย่าง (รอ้ยละ10) และพบปัญหา ทัง้ 3 
ดา้น 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ3.33) สรุปไดว้่า พบปัญหาจากการใชว้ตัถกุนัเสียมากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นจลุินทรีย ์และดา้น
กายภาพ ตามล าดบั จากผลการวิเคราะหด์งักล่าว ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม รว่มกับหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง ไดล้งพืน้ที่กลุม่ผลิตน า้ตาลมะพรา้วที่ไม่ผ่านมาตรฐานเพื่อหาสาเหตขุองปัญหา และอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูผ้ลิต 
เพื่อใหส้ามารถผลติน า้ตาลมะพรา้วทีม่ีคณุภาพดีและปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค 
ค าส าคัญ: น า้ตาลมะพรา้ว, คณุภาพ, จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 
Abstract 

 Coconut sugar is one of Samut Songkhram’s OTOP outstanding food products. For safety 
surveillance of coconut sugar produced in Samut Songkhram province, 156 collective data of coconut sugar 
samples examined during fiscal year 2012-2019 were analyzed by the Regional Medical Sciences Center 5, 
Samut Songkhram. The qualification criteria are based on Thai Community Products Standards (MorPorChor 
5/2561) on Coconut Sugar and the Notification of Ministry of Public Health No. 389 (B.E. 2561) on Food 
Additives. It was found that 30 samples were not qualified (19.23%). Twenty one samples (70%) contained 
preservatives benzoic acid, sorbic acid and sulfur dioxide over the limit. Five samples (16.67%) were found 
excessive number of mesophilic aerobic count and/or total yeasts and moulds count. Three samples (10%) 
were physically contaminated with extraneous materials while another one sample (3.33%) was found all 3 
kinds of disqualification. In conclusion, preservative usage was the main problem of coconut sugar, while 
microbial and physical contamination were also revealed, correspondingly. Therefore, the Regional Medical 
Sciences Center 5 Samut Songkhram in corporation with other relevant authorities visited the coconut sugar 
production areas to find out the cause of contamination and provide training to educate manufacturers in 
order to produce high quality coconut sugar and safe for consumers. 
Keywords: coconut sugar, quality, Samut Songkhram  
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บทคดัยอ่ 
การวิเคราะหป์รมิาณไนไตรทแ์ละไนเตรทในผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์โดยใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีที่เป็นวิธีดัง้เดิม มี

ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่างซบัซอ้นและใชเ้วลานาน ดงันัน้งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจวดัไนไตรทแ์ละไนเตรทพรอ้ม
กนั ในขัน้ตอนแรกไนไตรทแ์ละไนเตรทสกดัดว้ยน า้รอ้นและอะซิโตไนไตรลแ์ลว้วิเคราะหด์ว้ย HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 
205 นาโนเมตร ภายใตส้ภาวะที่เหมาะสม เฟสเคลื่อนที่ใชส้ว่นผสมของลิเทียมบอเรตกลโูคเนตบฟัเฟอร ์อะซิโตไนไตรล์
และน า้ อตัราส่วน 1.7:12.5:85.8 pH 6.5 ที่อตัราการไหล 2.0 มล./นาที พบว่าการตรวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรทมี
ความจ าเพาะเจาะจงและใหค้่าการแยกท่ีดี ค่า LOD ของไนไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 5 และ 10 มก./กก. และ LOQ 
เท่ากบั 10 และ 20 มก./กก. ตามล าดบั ช่วงความเป็นเสน้ตรงของกราฟมาตรฐานไนไตรทแ์ละไนเตรท 0.5-10 มคก./มล. 
และ 1.0-20 มคก./มล. ตามล าดบั (r2 >0.9995) ความแม่นของวิธีวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท เท่ากับ 93-98 และ         
88- 99 ตามล าดบั ความเที่ยงอยูใ่นเกณฑย์อมรบั (HORRAT<2) เมื่อน ามาตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์30 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบไนเตรท 12 ตวัอยา่ง คา่ความเขม้ขน้ 12-46 มก./กก. และตรวจไมพ่บไนไตรทท์กุตวัอยา่ง ดงันัน้ วิธีที่พฒันาจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชต้รวจวิเคราะหไ์นไตรทแ์ละไนเตรท 
ค าส าคัญ: การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี, ไนไทรต,์ ไนเทรต, ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว,์ HPLC 

 
Abstract 

The determination of nitrite and nitrate in meat products is performed using spectrophotometric as 
the conventional method. However, the sample preapration and time-consuming are unfavorable. Therefore, 
this work aimed to detect develop a method for simultaneous determination of nitrite and nitrate. Samples were 
extracted using hot water and acetonitrile and finally analyzes with HPLC-DAD at 205 nm under the optimum 
conditions. The lithium borate gluconate buffer:acetonitrile:water (1.7:12.5:85.8) solution, pH 6.5 was used as 
the mobile phase with a flow rate at 2.0 mL/min. The results showed that nitrite and nitrate could be clearly 
separated and detected. The limit of detection (LOD) of nitrite and nitrate were 5 and 10 mg/kg and the limit of 
quantification (LOQ) were 10 and 20 mg/kg, respectively. Linearity of nitrite and nitrate calibration curve was in 
the range of 0.5-10 g/mL and 1.0 to 20 g/mL, respectively (r2 > 0.9995). The accuracy for nitrite and nitrate 
detections, as %recoveries, were found to be in acceptable ranges of 93-98 and 88-99, respectively. The 
precisions showed HORRAT<2. Using 30 samples of meat product,  nitrates were detected in 12 samples at 
the concentration of 12-46 mg/kg but nitrite was not detected in any sample. As a result, this method could be 
an applicable method used to analyze nitrite and nitrate in meat products. 
Keywords: validation method, nitrite, nitrate, meat products, HPLC 
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บทคดัยอ่ 

น า้ตาลมะพรา้วเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑช์ุมชนที่มีช่ือเสียงของสมุทรสงคราม เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
น า้ตาลมะพรา้วที่ผลิตในจังหวดัสมุทรสงคราม ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม ไดร้วบรวมขอ้มูลน า้ตาล
มะพรา้วที่สง่ตรวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ถึง 2562 จ านวน 156 ตวัอย่าง โดยอา้งอิงขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑช์ุมชน (มผช. 5/2561) เรื่องน า้ตาลมะพรา้ว และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 389 (พ.ศ.2561) เรื่อง
วตัถุเจือปนอาหาร พบว่าไม่ไดม้าตรฐาน 30 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 19.23) เนื่องจากใชว้ตัถุกันเสียชนิด เบนโซอิก ซอรบ์ิก 
และซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์กินมาตรฐาน 21 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 70) ปนเป้ือนจ านวนจุลนิทรยีท์ัง้หมดและ/หรือยีสตแ์ละเชือ้รา
เกินมาตรฐาน  5 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 16.67) พบสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ 3 ตวัอย่าง (รอ้ยละ10) และพบปัญหา ทัง้ 3 
ดา้น 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ3.33) สรุปไดว้่า พบปัญหาจากการใชว้ตัถกุนัเสียมากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นจลุินทรีย ์และดา้น
กายภาพ ตามล าดบั จากผลการวิเคราะหด์งักล่าว ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม รว่มกับหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง ไดล้งพืน้ที่กลุม่ผลิตน า้ตาลมะพรา้วที่ไม่ผ่านมาตรฐานเพื่อหาสาเหตขุองปัญหา และอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูผ้ลิต 
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Abstract 

 Coconut sugar is one of Samut Songkhram’s OTOP outstanding food products. For safety 
surveillance of coconut sugar produced in Samut Songkhram province, 156 collective data of coconut sugar 
samples examined during fiscal year 2012-2019 were analyzed by the Regional Medical Sciences Center 5, 
Samut Songkhram. The qualification criteria are based on Thai Community Products Standards (MorPorChor 
5/2561) on Coconut Sugar and the Notification of Ministry of Public Health No. 389 (B.E. 2561) on Food 
Additives. It was found that 30 samples were not qualified (19.23%). Twenty one samples (70%) contained 
preservatives benzoic acid, sorbic acid and sulfur dioxide over the limit. Five samples (16.67%) were found 
excessive number of mesophilic aerobic count and/or total yeasts and moulds count. Three samples (10%) 
were physically contaminated with extraneous materials while another one sample (3.33%) was found all 3 
kinds of disqualification. In conclusion, preservative usage was the main problem of coconut sugar, while 
microbial and physical contamination were also revealed, correspondingly. Therefore, the Regional Medical 
Sciences Center 5 Samut Songkhram in corporation with other relevant authorities visited the coconut sugar 
production areas to find out the cause of contamination and provide training to educate manufacturers in 
order to produce high quality coconut sugar and safe for consumers. 
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บทคดัยอ่ 
เนื่องจากมีการใชว้ตัถุกนัเสียในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืม เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษา และเติมสี

สงัเคราะหใ์หน้่ารบัประทาน โดยวัตถุกันเสียที่นิยมใช้คือ กรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก ซึ่งมีความเป็นพิษต ่าและมี
ประสทิธิภาพสงูในการช่วยลดหรอืยบัยัง้การเจริญเติบโตของจลุินทรยี ์การศึกษานี ้ไดว้ิเคราะหป์รมิาณกรดเบนโซอิก กรด
ซอรบ์ิกและสีสงัเคราะหใ์นเครือ่งดื่มชนิดต่างๆ ดว้ยวิธี HPLC ในปี พ.ศ. 2560-2562 โดยไดร้บัตวัอย่างจากการเฝา้ระวงั
ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และตวัอยา่งขึน้ทะเบียนของผูป้ระกอบการในเขตสขุภาพที่ 8 จ านวน 308 ตวัอย่าง เช่น 
น า้อดัลม ชาเย็น กาแฟเย็น นมเย็น และเครือ่งดื่มผลิตจากพืชผกัและผลไม้ ผลการศกึษาไม่พบกรดซอรบ์ิก กรดเบนโซอิก 
และสีสงัเคราะห ์รอ้ยละ 93, 52 และ 91 ตามล าดบั แตพ่บกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน รอ้ยละ 1.30 ในกาแฟเย็น (เกณฑ์
ตอ้งไม่เกิน 200 มก./กก. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 365 พ.ศ.2556) ดงันัน้ ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชเ้พื่อวางแผนเฝา้ระวงัคณุภาพเครือ่งดื่มเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคตอ่ไปได ้
ค าส าคัญ: กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก, สีสงัเคราะห,์ เครือ่งดื่ม 

 
Abstract 

Since preservatives are added to extend beverage products’ shelf life and synthetic colors are used 
to attract consumers during their production processes. The preservatives such as benzoic and sorbic acids 
are widely used due to their low toxicity and high efficiency of microbial growth inhibition. In this study, the 
amount of benzoic acid, sorbic acid and synthetic dyes were determined in various  kinds of beverages such 
as sparkling water, iced tea, iced coffee, iced milk and various soft drinks made from vegetables and fruits. 
During the year B.E. 2560-2562, 308 samples collected by the Provincial Public Health Office for surveillance 
and registered products in Health Zone 8 were examined. These food additives were analysed by HPLC. The 
results showed that sorbic acid, benzoic acid and synthetic colors were not detected as 93%, 52% and 91%, 
respectively. However, benzoic acid contents detected in iced coffee samples (1.30%) were more than 200 
mg/kg, the maximum permitted lavel in the notification of the Ministry of Public Health No. 365 B.E.2556. As the 
results, it will be useful for the provincial public health office to set an effective plan for monitoring beverage 
qualities.  
Keywords: benzoic acid, sorbic acid, synthetic color, beverages 
Corresponding author: pattarakan.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
เนื่องจากมีการใชว้ตัถุกนัเสียในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืม เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษา และเติมสี

สงัเคราะหใ์ห้น่ารบัประทาน โดยวัตถุกันเสียที่นิยมใช้คือ กรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก ซึ่งมีความเป็นพิษต ่าและมี
ประสทิธิภาพสงูในการช่วยลดหรอืยบัยัง้การเจริญเติบโตของจลุินทรยี ์การศึกษานี ้ไดว้ิเคราะหป์รมิาณกรดเบนโซอิก กรด
ซอรบ์ิกและสีสงัเคราะหใ์นเครือ่งดื่มชนิดต่างๆ ดว้ยวิธี HPLC ในปี พ.ศ. 2560-2562 โดยไดร้บัตวัอย่างจากการเฝา้ระวงั
ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และตวัอยา่งขึน้ทะเบียนของผูป้ระกอบการในเขตสขุภาพที่ 8 จ านวน 308 ตวัอย่าง เช่น 
น า้อดัลม ชาเย็น กาแฟเย็น นมเย็น และเครือ่งดื่มผลิตจากพืชผกัและผลไม้ ผลการศกึษาไม่พบกรดซอรบ์ิก กรดเบนโซอิก 
และสีสงัเคราะห ์รอ้ยละ 93, 52 และ 91 ตามล าดบั แตพ่บกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน รอ้ยละ 1.30 ในกาแฟเย็น (เกณฑ์
ตอ้งไม่เกิน 200 มก./กก. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 365 พ.ศ.2556) ดงันัน้ ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชเ้พื่อวางแผนเฝา้ระวงัคณุภาพเครือ่งดื่มเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคตอ่ไปได ้
ค าส าคัญ: กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก, สีสงัเคราะห,์ เครือ่งดื่ม 
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 การทดสอบความถกูต้องวิธีวเิคราะหบ์ิสฟีนอล เอ ที่แพร่ออกมาจากผลิตภณัฑพ์ลาสตกิโดย HPLC-FL 
 Method Validation of Determination of Bisphenol A migrated from Plastic Products by HPLC-FL 
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บทคดัยอ่ 

   บิสฟีนอล เอ ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกหลายชนิดเป็นสารรบกวนการท างานของฮอรโ์มน กฎหมายจึง
หา้มพบการแพร่ออกมาจากขวดนมและภาชนะพลาสติกที่ใช ้ส  าหรบัทารกและเด็กเล็กและก าหนดขีดจ ากัดของ
การตรวจพบ (LOD) ที่ 0.00025 มก./กก.ของอาหาร การศึกษานีม้ีว ัตถุประสงคเ์พื่อจัดท าวิธีวิเคราะห์ส  าหรบัใช้
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑต์ามขอ้ก าหนด วิธีวิเคราะห์นีไ้ดป้รบัพัฒนาโดยใช้พืน้ฐานการวิเคราะห์
จากวิธี DD CEN/TS 13130-13:2005 โดยใช ้อาหารจ าลอง 2 ชนิด ท าการแพร่ (migration) ตามขอ้ก าหนดใน 
EU 10/2011 วัดปริมาณบิสฟีนอล เอ ดว้ยเทคนิค HPLC –Fluorescence detector (HPLC-FL) ผลการทดสอบ
ความถูกตอ้งของวิธี พบว่ามีความจ าเฉพาะเจาะจงและไม่มีผลรบกวนจากสารอื่น  มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรง
ระหว่างความเข้มขน้ในช่วง 0-0.03 มก./ลิตร กับค่าสญัญาณและ R2 ≥ 0.998 ค่า LOD และขีดจ ากัดของการ
ตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.00025 และ 0.0018 มก./กก. ตามล าดับ ความแม่นพบว่า %recovery อยู่
ในช่วง 83-106 ผลของการท าซ า้(repeatability) ไดค้่า%RSD ผ่านเกณฑ์ยอมรบัโดย HORRAT<2  การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีค่าความไม่แน่นอนขยายสมัพัทธ์ (Relative expanded uncertainty, U) เท่ากับ 
15% ผลการเขา้ร ่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบ ัติการ (PT)  ไดค้ ่า |Z-score|<2 และเมื ่อน าไป
ทดสอบกับผลิตภัณฑใ์นทอ้งตลาด พบว่าวิธีนี ส้ามารถใช ้ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพผลิตภัณฑพ์ลาสติกตามค่า
ก าหนดบิสฟีนอล เอ ในกฎหมายได  ้
ค าส าคัญ: บิสฟีนอล เอ, ขวดนมส าหรบัทารกและเด็กเล็ก, การแพร,่ HPLC-FL 

  
Abstract 

 Bisphenol A (BPA)used in the production of plastics, is a hormone disruptor. The regulation restricts 
its migration from baby bottles and plastic containers for infants and toddlers, and requires the minimum 
detection limit of method used at 0.00025 mg/kg of food. This study aimed to establish an analytical method for 
BPA determination used for inspection and surveillance of such products. The analytical method was optimized 
based on the DD CEN/TS13130-13:2005 method.  BPA migration test was performed according to the EU no 
10/2011 in two food simulants.  BPA was then determined by HPLC- Fluorescence detector ( HPLC- FL) . 
Method validation data demonstrated that the specificity was acceptable without the matrix effect.  It 
was found that the linear concentration was in the range of 0- 0. 03 mg/L with R2 ≥ 0. 998.  LOD and 
LOQ of BPA were 0. 00025 and 0. 0018 mg/ kg, respectively.  Accuracy of the method shown by 
% recovery was in the range of 83- 106.  The repeatability presented by % RSD values was complied 
with HORRAT<2.  The measurement uncertainty of the method expressed by % relative expanded 
uncertainty was 15.  Satisfactory result of |Z- score| <2 was obtained through participation in the 
proficiency testing scheme .  As the method was used for testing these products available in the 
market, it was proven that the method could be able to test quality of plastic products according to 
BPA regulations. 
Keywords: bisphenol A, baby bottles and plastic containers for infants and toddlers, migration, HPLC-FL 
Corresponding author: passarin.s@dmsc.mail.go.th   

P2-16  การทดสอบความถกูต้องวิธีวเิคราะหบ์ิสฟีนอล เอ ที่แพร่ออกมาจากผลิตภณัฑพ์ลาสตกิโดย HPLC-FL 
 Method Validation of Determination of Bisphenol A migrated from Plastic Products by HPLC-FL 

ภสัสะรนิ สายสวุรรณ  ศศิธร หอมด ารงคว์งศ ์ เพยีรผจง สสัดี และ อมุา บรบิรูณ ์
Passarin Saisuwan, Sasitorn Homdumrongvong, Peanpajong Sassadee, and Uma Boriboon 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

   บิสฟีนอล เอ ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกหลายชนิดเป็นสารรบกวนการท างานของฮอรโ์มน กฎหมายจึง
หา้มพบการแพร่ออกมาจากขวดนมและภาชนะพลาสติกที่ใช ้ส  าหรบัทารกและเด็กเล็กและก าหนดขีดจ ากัดของ
การตรวจพบ (LOD) ที่ 0.00025 มก./กก.ของอาหาร การศึกษานีม้ีว ัตถุประสงคเ์พื่อจัดท าวิธีวิเคราะห์ส  าหรบัใช้
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑต์ามขอ้ก าหนด วิธีวิเคราะห์นีไ้ดป้รบัพัฒนาโดยใช้พืน้ฐานการวิเคราะห์
จากวิธี DD CEN/TS 13130-13:2005 โดยใช ้อาหารจ าลอง 2 ชนิด ท าการแพร่ (migration) ตามขอ้ก าหนดใน 
EU 10/2011 วัดปริมาณบิสฟีนอล เอ ดว้ยเทคนิค HPLC –Fluorescence detector (HPLC-FL) ผลการทดสอบ
ความถูกตอ้งของวิธี พบว่ามีความจ าเฉพาะเจาะจงและไม่มีผลรบกวนจากสารอื่น  มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรง
ระหว่างความเข้มขน้ในช่วง 0-0.03 มก./ลิตร กับค่าสญัญาณและ R2 ≥ 0.998 ค่า LOD และขีดจ ากัดของการ
ตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.00025 และ 0.0018 มก./กก. ตามล าดับ ความแม่นพบว่า %recovery อยู่
ในช่วง 83-106 ผลของการท าซ า้(repeatability) ไดค้่า%RSD ผ่านเกณฑ์ยอมรบัโดย HORRAT<2  การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีค่าความไม่แน่นอนขยายสมัพัทธ์ (Relative expanded uncertainty, U) เท่ากับ 
15% ผลการเขา้ร ่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบ ัติการ (PT)  ไดค้ ่า |Z-score|<2 และเมื ่อน าไป
ทดสอบกับผลิตภัณฑใ์นทอ้งตลาด พบว่าวิธีนี ส้ามารถใช ้ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพผลิตภัณฑพ์ลาสติกตามค่า
ก าหนดบิสฟีนอล เอ ในกฎหมายได  ้
ค าส าคัญ: บิสฟีนอล เอ, ขวดนมส าหรบัทารกและเด็กเล็ก, การแพร,่ HPLC-FL 

  
Abstract 

 Bisphenol A (BPA)used in the production of plastics, is a hormone disruptor. The regulation restricts 
its migration from baby bottles and plastic containers for infants and toddlers, and requires the minimum 
detection limit of method used at 0.00025 mg/kg of food. This study aimed to establish an analytical method for 
BPA determination used for inspection and surveillance of such products. The analytical method was optimized 
based on the DD CEN/TS13130-13:2005 method.  BPA migration test was performed according to the EU no 
10/2011 in two food simulants.  BPA was then determined by HPLC- Fluorescence detector ( HPLC- FL) . 
Method validation data demonstrated that the specificity was acceptable without the matrix effect.  It 
was found that the linear concentration was in the range of 0- 0. 03 mg/L with R2 ≥ 0. 998.  LOD and 
LOQ of BPA were 0. 00025 and 0. 0018 mg/ kg, respectively.  Accuracy of the method shown by 
% recovery was in the range of 83- 106.  The repeatability presented by % RSD values was complied 
with HORRAT<2.  The measurement uncertainty of the method expressed by % relative expanded 
uncertainty was 15.  Satisfactory result of |Z- score| <2 was obtained through participation in the 
proficiency testing scheme .  As the method was used for testing these products available in the 
market, it was proven that the method could be able to test quality of plastic products according to 
BPA regulations. 
Keywords: bisphenol A, baby bottles and plastic containers for infants and toddlers, migration, HPLC-FL 
Corresponding author: passarin.s@dmsc.mail.go.th   

 การทดสอบความถกูต้องวิธีวเิคราะหบ์ิสฟีนอล เอ ที่แพร่ออกมาจากผลิตภณัฑพ์ลาสตกิโดย HPLC-FL 
 Method Validation of Determination of Bisphenol A migrated from Plastic Products by HPLC-FL 

ภสัสะรนิ สายสวุรรณ  ศศิธร หอมด ารงคว์งศ ์ เพยีรผจง สสัดี และ อมุา บรบิรูณ ์
Passarin Saisuwan, Sasitorn Homdumrongvong, Peanpajong Sassadee, and Uma Boriboon 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 
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การตรวจพบ (LOD) ที่ 0.00025 มก./กก.ของอาหาร การศึกษานีม้ีว ัตถุประสงคเ์พื่อจัดท าวิธีวิเคราะห์ส  าหรบัใช้
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ตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.00025 และ 0.0018 มก./กก. ตามล าดับ ความแม่นพบว่า %recovery อยู่
ในช่วง 83-106 ผลของการท าซ า้(repeatability) ไดค้่า%RSD ผ่านเกณฑ์ยอมรบัโดย HORRAT<2  การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีค่าความไม่แน่นอนขยายสมัพัทธ์ (Relative expanded uncertainty, U) เท่ากับ 
15% ผลการเขา้ร ่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบ ัติการ (PT)  ไดค้ ่า |Z-score|<2 และเมื ่อน าไป
ทดสอบกับผลิตภัณฑใ์นทอ้งตลาด พบว่าวิธีนี ส้ามารถใช ้ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพผลิตภัณฑพ์ลาสติกตามค่า
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บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัความนิยมบริโภคเครื่องด่ืมมีมากขึน้ มีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด  เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพและความ

ปลอดภยัของการผลติเครือ่งดื่มที่จ  าหนา่ย จึงตอ้งมีการควบคมุคณุภาพการผลิตใหถ้กูสขุลกัษณะ  ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ไดต้รวจวิเคราะหต์วัอย่างเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทัง้ตม้ผ่านความรอ้น เกล็ดหิมะและชนิดผง ที่ไดร้บั
จากผูป้ระกอบการและส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตรบัผิดชอบ จ านวน 141,  92 และ 96  ตวัอยา่ง ของแตล่ะปี ตามล าดบั 
ประเมินคณุภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 356 ) พ.ศ. 2556 เรือ่งเครื่องดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท  พบวา่ไม่
ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยาสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ MPN coliform คิดเป็นรอ้ยละ 40.48, 52.31, 65.22  Yeasts/Moulds 
counts คิดเป็นรอ้ยละ 30.95, 29.23, 17.39 Escherichai coli คิดเป็นรอ้ยละ 4.76, 9.23, 4.35 แตไ่มพ่บเชือ้ก่อโรคอาหารเป็น
พิษ ซึง่มีสาเหตจุากวตัถดุิบที่ใชม้ีการปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรยีส์งู หรอืกระบวนการผลติไมเ่หมาะสม  การตรวจคณุภาพทางเคมี พบ
วตัถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกเกินเกณฑ์มาตรฐาน  คิดเป็นรอ้ยละ 11.90, 3.08, 4.35  ตามล าดับ  จากผลตรวจวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องดื่มฯ ทัง้ 3 ปี ยังเป็นปัญหาเดิม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยฯ์ ไดจ้ัดท าแผนร่วมกับผูป้ระกอบการและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาและยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานและมีความปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค  
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At present, the popularity of beverage consumption is increasing. Various products are available in markets. 
During fiscal year 2017- 2019, beverages in sealed containers were received from other related agencies such as 
boiling over heat, snowflakes and powder for 141, 92 and 96 samples per each year, respectively. According to the 
Notification of Ministry of Public Health (No. 356) B.E 2556 (2013), beverages in sealed containers, samples were 
tested. The results show that samples did not pass the top 3 microbiological quality criteria, MPN coliform (40.48, 
52.31, 65.22%, respectively), Yeasts/Moulds counts (30.95, 29.23, 17.39%, respectively), Escherichai coli (4.76, 
9.23, 4.35%, respectively), while food-poisoning bacteria were not detected. Since raw materials might be highly 
contaminated with microorganisms, including improper production process. Benzoic acid were detected over the 
standard (11.90, 3.08, 4.35%, respectively) owing to extending the shelf life and inhibiting the growth of microbes. 
From the results, the beverages quality for all 3 years might be causing from the same problems. In 2020, the center 
establishes plans with the operators and related agencies to develop and upgrade product quality to meet standards 
and be safe for consumers. 
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ปลอดภยัของการผลติเครือ่งดื่มที่จ  าหนา่ย จึงตอ้งมีการควบคมุคณุภาพการผลิตใหถ้กูสขุลกัษณะ  ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ไดต้รวจวิเคราะหต์วัอย่างเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทัง้ตม้ผ่านความรอ้น เกล็ดหิมะและชนิดผง ที่ไดร้บั
จากผูป้ระกอบการและส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตรบัผิดชอบ จ านวน 141,  92 และ 96  ตวัอยา่ง ของแตล่ะปี ตามล าดบั 
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ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยาสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ MPN coliform คิดเป็นรอ้ยละ 40.48, 52.31, 65.22  Yeasts/Moulds 
counts คิดเป็นรอ้ยละ 30.95, 29.23, 17.39 Escherichai coli คิดเป็นรอ้ยละ 4.76, 9.23, 4.35 แตไ่มพ่บเชือ้ก่อโรคอาหารเป็น
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การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียมในน า้บริโภคโดยเทคนิค ICP-OES 
Method Validation of Aluminium in Drinking Water by ICP-OES technique 
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บทคดัย่อ 
การใช้เกลืออะลมูิเนียมหรือสารส้ม (Al2(SO4)3·18H2O) ในปริมาณมากเพื่อเร่งการตกตะกอน อาจท าให้มีการ

ตกค้างในน า้บริโภค การบริโภคน า้ที่ปนเปือ้นอะลมูิเนียมก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย เสียดท้อง ภาวะโลหิตจาง และ
โรคอลัไซเมอร์ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ก าหนดให้
มีปริมาณอะลมูิเนียมได้ไม่เกิน 0.2 mg/L จึงได้พฒันาวิธีวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศกัยภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้บริโภค
และคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
ปริมาณอะลูมิเนียมในน า้บริโภคด้วยเทคนิค ICP-OES  ภายใต้สภาวะแบบ Axial view (plasma, auxiliary, nebulizer 
และ sample flow rate เท่ากับ 8, 0.2, 0.6 L/min และ 1.5 mL/min ตามล าดับ) ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจ าเพาะ 
ความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.02-0.3 mg/L ค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.004 และ 0.005 mg/L ตามล าดบั ค่าเฉล่ียการ
กลับคืนและค่าความเที่ยง (%RSDr) เท่ากับ 1027.5% และ 7.3% ตามล าดับ ค่าความไม่แน่นอนของวิธีเท่ากับ 
0.090.01 mg/L ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน า้บริโภคและน า้แข็งจากผู้ ใช้บริการจ านวน  60 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณ
อะลูมิเนียมอยู่ในช่วง <0.005-0.24 mg/L จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าวิธีที่พัฒนามีความเหมาะสมส าหรับวิเคราะห์
ปริมาณอะลมูิเนียมในน า้บริโภคโดยเทคนิค ICP-OES ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเฝา้ระวงัเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: อะลมิูเนียม, น า้บริโภค, การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์, ICP-OES 

 
Abstract 

Use of aluminium salt (alum; Al2(SO4)3·18H2O) in a large amount as flocculant may lead to residue in 
drinking water.  Consumption of aluminium- contaminated water may cause of accumulation in body, sore 
stomach, anemia and Alzheimer’s disease. According to the Notification of the Ministry of Public Health No. 135 
BE.  1991 (drinking water in sealed container) , the aluminium content shall not be more than 0.2 mg/ L.  For 
consumer protection and increase of the BQSF's capacity in drinking water analysis. Thus, the aim of this study 
was to develop and validate the method for aluminium measurement in drinking water.  Water sample was 
digested prior to ICP-OES analysis (plasma, auxiliary, nebulizer, and sample flow rate at 8, 0.2, 0.6 L/min and 
1.5 mL/min, respectively) .  The results showed that the method was specific and the linearity range was 0.02-
0.3 mg/ L.  LOD and LOQ were 0.004 and 0.005 mg/ L, respectively.  The means of recovery and precision 
(%RSDr)  were 102.37.5%  and 7.3% , respectively.  The measurement uncertainty was 0.090.01 mg/L.  The 
aluminium content of 60 samples (drinking water and ice)  delivered from customers was in range of <0.005-
0.24 mg/L. As the results, the method can be used for aluminium measurement in drinking water by ICP-OES, 
beneficial for consumer protection programme.   
Keywords: aluminium, drinking water, method validation, ICP-OES 
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ปริมาณอะลูมิเนียมในน า้บริโภคด้วยเทคนิค ICP-OES  ภายใต้สภาวะแบบ Axial view (plasma, auxiliary, nebulizer 
และ sample flow rate เท่ากับ 8, 0.2, 0.6 L/min และ 1.5 mL/min ตามล าดับ) ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจ าเพาะ 
ความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.02-0.3 mg/L ค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.004 และ 0.005 mg/L ตามล าดบั ค่าเฉล่ียการ
กลับคืนและค่าความเที่ยง (%RSDr) เท่ากับ 1027.5% และ 7.3% ตามล าดับ ค่าความไม่แน่นอนของวิธีเท่ากับ 
0.090.01 mg/L ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน า้บริโภคและน า้แข็งจากผู้ ใช้บริการจ านวน  60 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณ
อะลูมิเนียมอยู่ในช่วง <0.005-0.24 mg/L จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าวิธีที่พัฒนามีความเหมาะสมส าหรับวิเคราะห์
ปริมาณอะลมูิเนียมในน า้บริโภคโดยเทคนิค ICP-OES ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเฝา้ระวงัเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: อะลมิูเนียม, น า้บริโภค, การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์, ICP-OES 

 
Abstract 

Use of aluminium salt (alum; Al2(SO4)3·18H2O) in a large amount as flocculant may lead to residue in 
drinking water.  Consumption of aluminium- contaminated water may cause of accumulation in body, sore 
stomach, anemia and Alzheimer’s disease. According to the Notification of the Ministry of Public Health No. 135 
BE.  1991 (drinking water in sealed container) , the aluminium content shall not be more than 0.2 mg/ L.  For 
consumer protection and increase of the BQSF's capacity in drinking water analysis. Thus, the aim of this study 
was to develop and validate the method for aluminium measurement in drinking water.  Water sample was 
digested prior to ICP-OES analysis (plasma, auxiliary, nebulizer, and sample flow rate at 8, 0.2, 0.6 L/min and 
1.5 mL/min, respectively) .  The results showed that the method was specific and the linearity range was 0.02-
0.3 mg/ L.  LOD and LOQ were 0.004 and 0.005 mg/ L, respectively.  The means of recovery and precision 
(%RSDr)  were 102.37.5%  and 7.3% , respectively.  The measurement uncertainty was 0.090.01 mg/L.  The 
aluminium content of 60 samples (drinking water and ice)  delivered from customers was in range of <0.005-
0.24 mg/L. As the results, the method can be used for aluminium measurement in drinking water by ICP-OES, 
beneficial for consumer protection programme.   
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  บทคดัยอ่ 
 ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูปเป็นแหลง่อาหารโปรตีนที่นิยมบรโิภคแพรห่ลาย  เพื่อเฝา้ระวงัความปลอดภยัของผลติภณัฑก์ลุม่
นี ้เดือนมีนาคม 2561 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่10 อบุลราชธานี ไดต้รวจหาการปนเป้ือนเชือ้ S. aureus (Staphylococcus aureus)
และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูปจากแหล่งผลิต ตลาดสดและซุปเปอรม์ารเ์ก็ตในจังหวัดอุบลราชธานี รวม  30 
ตวัอยา่ง  แยกเป็น ไสก้รอกอีสาน  แหนม หม ่า ที่ผลติจากผูผ้ลติรายยอ่ยในทอ้งถ่ิน ชนิดละ  5 ตวัอยา่ง และไสก้รอก แฮม กนุเชียง ที่ผลติ
จากโรงงานนอกพืน้ที่ ชนิดละ  5  ตวัอย่าง  พบว่า ไม่ไดม้าตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 364 (พ.ศ. 2556) รวม 14 
ตวัอยา่ง  คิดเป็นรอ้ยละ 46.67 แยกเป็นไสก้รอกอีสาน แหนม หม ่า และกนุเชียง รอ้ยละ 16.67, 16.67 , 10.00 และ 3.33 ตามล าดบั  โดย
พบ S. aureus ในไสก้รอกอีสาน แหนม หม ่า รวม 5  ตวัอย่าง (รอ้ยละ 16.67)  พบ Salmonella spp. ในหม ่าและกุนเชียง รวม 2 ตวัอย่าง 
(รอ้ยละ 6.67) พบทัง้ S. aureus และ  Salmonella spp. ในไสก้รอกอีสาน แหนม และหม ่า รวม 7 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 23.33)  สรุปไดว้่า            
ไสก้รอกอีสาน และแหนม ทีผ่ลติในทอ้งถ่ินทกุตวัอยา่ง ปนเป้ือนเชือ้โรคอาหารเป็นพิษ  ซึง่อาจเนื่องจากเป็นอาหารดิบทีผ่า่นกระบวนการ
ผลติที่ไมถ่กูสขุลกัษณะ หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรเขม้งวดในการก ากบัดแูล และแนะน าผูผ้ลติ เพื่อพฒันาคณุภาพจนไดม้าตรฐาน  
ค าส าคัญ:  การปนเป้ือน, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูป, อบุลราชธานี 
 

Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
               Processed meat products are a popular source of protein. For safety surveillance of these products, 
the Regional Medical Sciences Center 10 Ubonratchathani  monitored  the  contaminations of S. aureus (Staphylococcus aureus) 
and Salmonella spp. in processed meat products sold in Ubonratchathani province in March, 2018. Thirty samples were collected 
from local manufacturers, retailed stores and supermarkets. It was composed of 5 samples per each kind of products as follows: 
Isaan sausage, Nham (fermented pork) and Mum (sausage made from animal offal) from small local manufacturers and Sausage, 
Ham and Chinese sausage from manufacturers outside the province. The results showed that 14 samples (46.67%) did not meet 
the standard according to the Notification of Ministry of Public Health No. 364 B.E. 2556. Those were Isaan sausage (16.67%), 
Nham (16.67%), Mum (10.00%), and Chinese sausage (3.33%), respectively.  As the results, S. aureus was found in 5 samples of 
Isaan sausage, Nham and Mum (16.67%). Salmonella spp. was found in 2 samples of Mum and Chinese sausage (6.67%). While 
7 samples of Isaan sausage, Nham and Mum were contaminated with both S. aureus and Salmonella spp. (23.33%). In conclusion, 
all samples of Isaan sausage and Nham were contaminated with food poisoning bacteria due to poor hygienic practices in 
processing. Relevant government agencies should strengthen the supervision to improve their quality. 
Keywords: contamination, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., processed meat products, Ubonratchathani 
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ตวัอยา่ง  คิดเป็นรอ้ยละ 46.67 แยกเป็นไสก้รอกอีสาน แหนม หม ่า และกนุเชียง รอ้ยละ 16.67, 16.67 , 10.00 และ 3.33 ตามล าดบั  โดย
พบ S. aureus ในไสก้รอกอีสาน แหนม หม ่า รวม 5  ตวัอย่าง (รอ้ยละ 16.67)  พบ Salmonella spp. ในหม ่าและกุนเชียง รวม 2 ตวัอย่าง 
(รอ้ยละ 6.67) พบทัง้ S. aureus และ  Salmonella spp. ในไสก้รอกอีสาน แหนม และหม ่า รวม 7 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 23.33)  สรุปไดว้่า            
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Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
               Processed meat products are a popular source of protein. For safety surveillance of these products, 
the Regional Medical Sciences Center 10 Ubonratchathani  monitored  the  contaminations of S. aureus (Staphylococcus aureus) 
and Salmonella spp. in processed meat products sold in Ubonratchathani province in March, 2018. Thirty samples were collected 
from local manufacturers, retailed stores and supermarkets. It was composed of 5 samples per each kind of products as follows: 
Isaan sausage, Nham (fermented pork) and Mum (sausage made from animal offal) from small local manufacturers and Sausage, 
Ham and Chinese sausage from manufacturers outside the province. The results showed that 14 samples (46.67%) did not meet 
the standard according to the Notification of Ministry of Public Health No. 364 B.E. 2556. Those were Isaan sausage (16.67%), 
Nham (16.67%), Mum (10.00%), and Chinese sausage (3.33%), respectively.  As the results, S. aureus was found in 5 samples of 
Isaan sausage, Nham and Mum (16.67%). Salmonella spp. was found in 2 samples of Mum and Chinese sausage (6.67%). While 
7 samples of Isaan sausage, Nham and Mum were contaminated with both S. aureus and Salmonella spp. (23.33%). In conclusion, 
all samples of Isaan sausage and Nham were contaminated with food poisoning bacteria due to poor hygienic practices in 
processing. Relevant government agencies should strengthen the supervision to improve their quality. 
Keywords: contamination, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., processed meat products, Ubonratchathani 
Corresponding author: lilit.i@dmsc.mail.go.th 
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วชิราภา เขียวรอด พชัรยี ์จิตตพทิกัษ์ชยั กรชนก ขยนัคิด นชุจร ีรว่มชาติ และ ศลุพีร หยีตระกลูรตัน ์

Wachirapa Kheowrod, Patcharee Jittapitakchai, Kornchanok Khayankid, Nuchjaree Ruamchad, and Suleeporn Yeetrakoonrat 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
“ปลาทแูมก่ลอง” ของดีจงัหวดัสมทุรสงคราม มีการจดังานเทศกาลกินปลาทแูมก่ลองช่วงเดือนธนัวาคมของทกุ

ปี เพื่อเฝา้ระวงัความปลอดภยัของอาหารท่ีจ าหนา่ยในช่วงเทศกาลปลาทปีู 2562  ก่อนเทศกาลจึงไดเ้ฝา้ระวงัคณุภาพและ
ความปลอดภยัของอาหาร รว่มกบัหลายหนว่ยงานเพื่อวิเคราะหส์าเหตแุละหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนเชือ้ โดยมี
การจดัประชมุผูป้ระกอบการเพื่อใหค้วามรูเ้รือ่งสขุลกัษณะที่ดี มีการสุม่เก็บตวัอยา่งจากการ swab ภาชนะและมือผูส้มัผสั
อาหาร 210 ตวัอย่าง อาหารปรุงส าเร็จ 37 ตวัอยา่ง และน า้ใชแ้ละน า้แข็ง 8 ตวัอยา่ง เพื่อวิเคราะหก์ารปนเป้ือนจุลนิทรีย์
ตามเกณฑค์ณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารฯ  ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2560) ผลพบวา่ตวัอย่าง swab 
ภาชนะและมือผูส้มัผสัอาหาร ไมผ่า่นมาตรฐาน 4 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 1.9) เนื่องจากพบเชือ้ Escherichia coli ส าหรบัอาหาร
ปรุงส าเร็จ 37 ตวัอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 4 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 10.8) เน่ืองจากพบเชือ้ E. coli  น า้ใชแ้ละน า้แข็ง รวม 8 
ตวัอย่าง ไมผ่่านมาตรฐานทัง้หมด (รอ้ยละ 100) เนื่องจากพบเชือ้ coliforms 8 ตวัอยา่ง และ E. coli 4 ตวัอยา่ง แต่ไมพ่บ
ปัญหาเชือ้จุลินทรียท์ี่ก่อโรค ไดแ้ก่ Salmonella spp., Vibrio cholerae, V. paraheamolyticus นอกจากนี ้ในการตรวจ
ทุกตัวอย่างพบว่า Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ในภาพรวมทางจุล
ชีววิทยาของอาหาร และภาชนะสมัผสัอาหาร มีแนวโนม้ดีขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา  
ค าส าคัญ: อาหารปลอดภยัรมิทาง, เทศกาลปลาทแูมก่ลอง  
 

Abstract 
Mae Klong Mackerel Festival in Samut Songkhram province were established every December. The 

Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram, together with the Provincial Health Office, and other 
authorities have monitored the quality and food safety in the festivals since 2007. Based on the previous data, 
the causes of food poisoning contamination were preventive. Before the beginning of the festival in 2019, 
restaurant businesses and related authorities met to clarify the problems encountered in the previous year. 
Providing knowledge about hygiene in cooking was performed, including testing samples during the festival. 
According to the Notification of Food and Food Containers No. 3 B.E. 2017, 210 samples were collected from 
swabing the containers and hands of food contacts, 37 samples of ready-to-eat food, and 8 samples of water 
and ices. For containers and hands of food contacts, 4 samples were contaminated with Escherichia coli (1.9%). 
In addition, 4 from 37 samples of ready-to-eat food did not pass the criteria (10.8%) due to Escherichia coli. All 
of water and ices also failed the criteria (100%). All samples met the requirements for Salmonella spp., Vibrio 
cholerae, V. paraheamolyticus, Staphylococcus aureus, and Clostridium perfringens. In 2019, the 
microbiological contamination of food safty on food contacts and containers was better. 
Keywords: street food safety, MaeKlong Mackerel Festival 
Corresponding author: wachirapa.k@dmsc.mail.go.th 
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ปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในหมึกทีชุ่บฟอรม์าลนี  
Quantity of Free Formaldehyde in Squid using Formalin  

 
วรพงศ ์พรหมณา นิตยา สวุรรณโพธ์ิ และ พนาวลัย ์กลงึกลางดอน 
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ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

 
บทคดัยอ่ 

การใชฟ้อรม์าลนีในอาหารเป็นสิง่ผิดกฎหมายไทย เนื่องจากฟอรม์าลนีที่พบในอาหารที่มีการเติม สว่นใหญ่อยูใ่น
รูปฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ซึ่งเมื่อรบัประทานจะเป็นพิษต่อผูบ้รโิภค ใน ปี พ.ศ. 2562 ไดศ้กึษาถึงปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ
ที่พบในเนือ้หมึกที่ใช้ฟอรม์าลีน โดยเครื่อง HPLC-UV โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟอรม์าลีนที่ใช้กับ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่ตรวจพบ ความคงตวัของฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ และศึกษาวิธีการลดปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ผล
การศกึษาพบวา่ ปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปรมิาณฟอรม์าลนีทีเ่ติมมีความสมัพนัธแ์บบเสน้ตรง 
ความคงตวัของหมึกที่ไม่ใชแ้ละใช้ฟอรม์าลีน เมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง -20oC นาน 1 และ 2 สปัดาห ์พบว่าปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระไม่แตกต่างจากค่าเริ่มตน้อย่างมีนยัส าคญั (p=0.81>0.05, ANOVA) แต่แตกต่างจากการเก็บไวท้ี่
อุณหภูมิหอ้ง 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการลดลงของปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระครึ่งหนึ่งจากค่าเริ่มตน้ ส าหรบัการลดปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในหมกึที่ใชฟ้อรม์าลนี โดยการแช่ใน น า้ น า้เกลอื และน า้ผสมน า้สม้สายช ูนาน 10 นาที พบวา่ปรมิาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่พบในน า้แช่ชนิดต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (p=0.06>0.05, ANOVA) ดงันัน้การใช้
น า้ลา้งจึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดั การศึกษานีท้  าใหท้ราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของการใชฟ้อรม์าลีนในเนือ้หมึก โดยปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปริมาณฟอรม์าลีนที่ เติม มีความคงตวัเมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็งไดน้าน 2 
สปัดาห ์และการใชน้ า้สะอาดเป็นการลดปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่สะดวกและประหยดั  
ค าส าคัญ: ฟอรม์าลดีไฮดอิ์สระ, ฟอรม์าลีน, หมกึ, HPLC-UV 

 
Abstract 

The use of formalin in food is illegal in Thailand since these added formalin are in free formaldehyde 
form, causing toxic to consumers. It was aimed to study the amount of free formaldehyde found in squid using 
formalin by HPLC-UV in 2019 to study the relationship between the amount of formalin used and the free 
formaldehyde detected, the stability of free formaldehyde and how to reduce free formaldehyde. It was found 
that the amount of free formaldehyde in squid using formalin increased with the amount of formalin added in a 
straight line. The result of stability study of natural squid and squid using formalin stored at -20oC for 1 and 2 
weeks was shown that the amount of free formaldehyde was not significantly different from the initial value, (p= 
0.81> 0.05, ANOVA). But it was different from keeping at room temperature for 24 hours, of which the amount 
of free formaldehyde was reduced by half from the initial value. To reduce free formaldehyde by soaking in 
water, saline solution or water mixed with vinegar for 10 min, it did not show significant differences (p = 0.06> 
0.05, ANOVA). Therefore, washing with water is both easy and economical. This study provided basic 
information about the amount of free formaldehyde in squid related to the amount of formalin added, the stability 
of free formaldehyde and washing with water to reduce free formaldehyde.  
Keywords: free formaldehyde, formalin, squid, HPLC-UV method 
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บทคดัยอ่ 

การใชฟ้อรม์าลนีในอาหารเป็นสิง่ผิดกฎหมายไทย เนื่องจากฟอรม์าลนีที่พบในอาหารที่มีการเติม สว่นใหญ่อยูใ่น
รูปฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ซึ่งเมื่อรบัประทานจะเป็นพิษต่อผูบ้รโิภค ใน ปี พ.ศ. 2562 ไดศ้กึษาถึงปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ
ที่พบในเนือ้หมึกที่ใช้ฟอรม์าลีน โดยเครื่อง HPLC-UV โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟอรม์าลีนที่ใช้กับ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่ตรวจพบ ความคงตวัของฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ และศึกษาวิธีการลดปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ผล
การศกึษาพบวา่ ปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปรมิาณฟอรม์าลนีทีเ่ติมมีความสมัพนัธแ์บบเสน้ตรง 
ความคงตวัของหมึกที่ไม่ใชแ้ละใช้ฟอรม์าลีน เมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง -20oC นาน 1 และ 2 สปัดาห ์พบว่าปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระไม่แตกต่างจากค่าเริ่มตน้อย่างมีนยัส าคญั (p=0.81>0.05, ANOVA) แต่แตกต่างจากการเก็บไวท้ี่
อุณหภูมิหอ้ง 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการลดลงของปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระครึ่งหนึ่งจากค่าเริ่มตน้ ส าหรบัการลดปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในหมกึที่ใชฟ้อรม์าลนี โดยการแช่ใน น า้ น า้เกลอื และน า้ผสมน า้สม้สายช ูนาน 10 นาที พบวา่ปรมิาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่พบในน า้แช่ชนิดต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (p=0.06>0.05, ANOVA) ดงันัน้การใช้
น า้ลา้งจึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดั การศึกษานีท้  าใหท้ราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของการใชฟ้อรม์าลีนในเนือ้หมึก โดยปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปริมาณฟอรม์าลีนที่ เติม มีความคงตวัเมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็งไดน้าน 2 
สปัดาห ์และการใชน้ า้สะอาดเป็นการลดปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่สะดวกและประหยดั  
ค าส าคัญ: ฟอรม์าลดีไฮดอิ์สระ, ฟอรม์าลีน, หมกึ, HPLC-UV 

 
Abstract 

The use of formalin in food is illegal in Thailand since these added formalin are in free formaldehyde 
form, causing toxic to consumers. It was aimed to study the amount of free formaldehyde found in squid using 
formalin by HPLC-UV in 2019 to study the relationship between the amount of formalin used and the free 
formaldehyde detected, the stability of free formaldehyde and how to reduce free formaldehyde. It was found 
that the amount of free formaldehyde in squid using formalin increased with the amount of formalin added in a 
straight line. The result of stability study of natural squid and squid using formalin stored at -20oC for 1 and 2 
weeks was shown that the amount of free formaldehyde was not significantly different from the initial value, (p= 
0.81> 0.05, ANOVA). But it was different from keeping at room temperature for 24 hours, of which the amount 
of free formaldehyde was reduced by half from the initial value. To reduce free formaldehyde by soaking in 
water, saline solution or water mixed with vinegar for 10 min, it did not show significant differences (p = 0.06> 
0.05, ANOVA). Therefore, washing with water is both easy and economical. This study provided basic 
information about the amount of free formaldehyde in squid related to the amount of formalin added, the stability 
of free formaldehyde and washing with water to reduce free formaldehyde.  
Keywords: free formaldehyde, formalin, squid, HPLC-UV method 
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บทคดัยอ่ 

การใชฟ้อรม์าลนีในอาหารเป็นสิง่ผิดกฎหมายไทย เนื่องจากฟอรม์าลนีที่พบในอาหารที่มีการเติม สว่นใหญ่อยูใ่น
รูปฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ซึ่งเมื่อรบัประทานจะเป็นพิษต่อผูบ้รโิภค ใน ปี พ.ศ. 2562 ไดศ้กึษาถึงปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ
ที่พบในเนือ้หมึกที่ใช้ฟอรม์าลีน โดยเครื่อง HPLC-UV โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟอรม์าลีนที่ใช้กับ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่ตรวจพบ ความคงตวัของฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ และศึกษาวิธีการลดปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระ ผล
การศกึษาพบวา่ ปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปรมิาณฟอรม์าลนีทีเ่ติมมีความสมัพนัธแ์บบเสน้ตรง 
ความคงตวัของหมึกที่ไม่ใชแ้ละใช้ฟอรม์าลีน เมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง -20oC นาน 1 และ 2 สปัดาห ์พบว่าปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระไม่แตกต่างจากค่าเริ่มตน้อย่างมีนยัส าคญั (p=0.81>0.05, ANOVA) แต่แตกต่างจากการเก็บไวท้ี่
อุณหภูมิหอ้ง 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการลดลงของปริมาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระครึ่งหนึ่งจากค่าเริ่มตน้ ส าหรบัการลดปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในหมกึที่ใชฟ้อรม์าลนี โดยการแช่ใน น า้ น า้เกลอื และน า้ผสมน า้สม้สายช ูนาน 10 นาที พบวา่ปรมิาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่พบในน า้แช่ชนิดต่างๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (p=0.06>0.05, ANOVA) ดงันัน้การใช้
น า้ลา้งจึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดั การศึกษานีท้  าใหท้ราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของการใชฟ้อรม์าลีนในเนือ้หมึก โดยปริมาณ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในเนือ้หมึกเพิ่มขึน้ตามปริมาณฟอรม์าลีนที่ เติม มีความคงตวัเมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็งไดน้าน 2 
สปัดาห ์และการใชน้ า้สะอาดเป็นการลดปรมิาณฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระที่สะดวกและประหยดั  
ค าส าคัญ: ฟอรม์าลดีไฮดอิ์สระ, ฟอรม์าลีน, หมกึ, HPLC-UV 

 
Abstract 

The use of formalin in food is illegal in Thailand since these added formalin are in free formaldehyde 
form, causing toxic to consumers. It was aimed to study the amount of free formaldehyde found in squid using 
formalin by HPLC-UV in 2019 to study the relationship between the amount of formalin used and the free 
formaldehyde detected, the stability of free formaldehyde and how to reduce free formaldehyde. It was found 
that the amount of free formaldehyde in squid using formalin increased with the amount of formalin added in a 
straight line. The result of stability study of natural squid and squid using formalin stored at -20oC for 1 and 2 
weeks was shown that the amount of free formaldehyde was not significantly different from the initial value, (p= 
0.81> 0.05, ANOVA). But it was different from keeping at room temperature for 24 hours, of which the amount 
of free formaldehyde was reduced by half from the initial value. To reduce free formaldehyde by soaking in 
water, saline solution or water mixed with vinegar for 10 min, it did not show significant differences (p = 0.06> 
0.05, ANOVA). Therefore, washing with water is both easy and economical. This study provided basic 
information about the amount of free formaldehyde in squid related to the amount of formalin added, the stability 
of free formaldehyde and washing with water to reduce free formaldehyde.  
Keywords: free formaldehyde, formalin, squid, HPLC-UV method 
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บทคดัยอ่ 
ประเทศไทยก าหนดฟอรม์าลดีไฮดเ์ป็นสารหา้มใชใ้นอาหาร แต่สารนีส้ามารถเกิดไดโ้ดยกระบวนการตาม

ธรรมชาติทัง้ในรูปอิสระและรูปที่รวมกับสารอื่น สว่นใหญ่ความเป็นพิษจะอยู่ในรูปอิสระ สตัวท์ะเลมีสารไตรเมทิลเอมีน
ออกไซดซ์ึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นฟอรม์าลดีไฮดไ์ด ้ปริมาณที่พบแตกต่างกันจากหลายปัจจัย เช่น ขนาด การเก็บรกัษา 
การศึกษานีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจค่าพืน้ฐานของฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในอาหารทะเล น ามาก าหนดปริมาณที่คาดว่า
เกิดขึน้ตามธรรมชาติของอาหาร ส ารวจในหมึกไทย หมึกน าเขา้ ชิน้สว่นหมึกยกัษ์ ปลา และกุง้ 160 ตวัอย่าง เก็บจาก
แหล่งตน้ทาง เช่น เรือประมง ตลาดคา้ส่ง ช่วงกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 2562 สกัดตัวอย่างดว้ยกรดอะซิติก 0.1% โดย
ปริมาตร และท าปฏิกิริยาอนุพันธ์กับ 2,4-Dinitrophenylhydrazine วัดปริมาณดว้ย HPLC-UV พบว่า หมึกไทย หมึก
น าเขา้ ชิน้ส่วนหมึกยักษ์ ปลา และกุ้ง พบในช่วง 0-2.05, 0-35.9, 0-4.02, 0-2.69 และ 0-1.27 มก./กก. ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบัคา่ตามกฎหมายของบางประเทศที่ก าหนดไม่เกิน 5 และ 10 มก./กก. อาหารทะเลที่ส  ารวจยกเวน้หมกึน าเขา้
มีค่าไม่เกิน 5 มก./กก. ส่วนหมึกน าเข้ามีค่าไม่เกิน 10 มก./กก. รอ้ยละ 73 การศึกษานีไ้ด้ข้อมูลค่าพืน้ฐานของ
ฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในอาหารทะเล ควรศกึษาปัจจยัอื่นที่ท าใหเ้กิดสารนีแ้ละส ารวจในอาหารอื่นเพิ่มเติม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
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boats and markets from February to April 2019. The samples were extracted with 0.1% v/v acetic acid, after 
that derivatized by 2,4-dinitrophenylhydrazine and analyzed with HPLC-UV. The results showed that the free 
formaldehyde found in thai squid, imported squid, giant squid parts, fish and shrimp were 0-2.05, 0-35.9,             
0-4.02, 0-2.69, and 0-1.27 mg/kg, respectively, complied with legal maximum limits in some countries at <5 and 
<10 mg/kg. The levels of free formaldehyde found in seafoods were <5 mg/kg excepted in imported squid 
which found <10 mg/kg (73%). This study reported the available amount of natural free formaldehyde in 
seafoods. Factors influencing the formation of natural free formaldehyde in seafoods should be further studied, 
and occurrence in different foods should be additionally investigated to determine the legal maximum limit of 
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บทคดัยอ่ 
ประเทศไทยก าหนดฟอรม์าลดีไฮดเ์ป็นสารหา้มใชใ้นอาหาร แต่สารนีส้ามารถเกิดไดโ้ดยกระบวนการตาม

ธรรมชาติทัง้ในรูปอิสระและรูปที่รวมกับสารอื่น สว่นใหญ่ความเป็นพิษจะอยู่ในรูปอิสระ สตัวท์ะเลมีสารไตรเมทิลเอมีน
ออกไซดซ์ึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นฟอรม์าลดีไฮดไ์ด ้ปริมาณที่พบแตกต่างกันจากหลายปัจจัย เช่น ขนาด การเก็บรกัษา 
การศึกษานีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจค่าพืน้ฐานของฟอรม์าลดีไฮดอ์ิสระในอาหารทะเล น ามาก าหนดปริมาณที่คาดว่า
เกิดขึน้ตามธรรมชาติของอาหาร ส ารวจในหมึกไทย หมึกน าเขา้ ชิน้สว่นหมึกยกัษ์ ปลา และกุง้ 160 ตวัอย่าง เก็บจาก
แหล่งตน้ทาง เช่น เรือประมง ตลาดคา้ส่ง ช่วงกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 2562 สกัดตัวอย่างดว้ยกรดอะซิติก 0.1% โดย
ปริมาตร และท าปฏิกิริยาอนุพันธ์กับ 2,4-Dinitrophenylhydrazine วัดปริมาณดว้ย HPLC-UV พบว่า หมึกไทย หมึก
น าเขา้ ชิน้ส่วนหมึกยักษ์ ปลา และกุ้ง พบในช่วง 0-2.05, 0-35.9, 0-4.02, 0-2.69 และ 0-1.27 มก./กก. ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบัคา่ตามกฎหมายของบางประเทศที่ก าหนดไม่เกิน 5 และ 10 มก./กก. อาหารทะเลที่ส  ารวจยกเวน้หมกึน าเขา้
มีค่าไม่เกิน 5 มก./กก. ส่วนหมึกน าเข้ามีค่าไม่เกิน 10 มก./กก. รอ้ยละ 73 การศึกษานีไ้ด้ข้อมูลค่าพืน้ฐานของ
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บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัประชาชนมีการบริโภคผกัสดเพื่อการดแูลสขุภาพ ซึ่งเห็ดก็เป็นผกัที่นิยมน ามาบริโภคนิยมมากในช่วง

เทศกาลกินเจ ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย จึงไดส้  ารวจและตรวจวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใน
เห็ดจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดถอบ เห็ดตบัเต่า และเห็ดแดง ชนิดละ 6 ตวัอยา่ง รวม 30 ตวัอยา่ง ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยเทคนิค Modified QuEChERS และ Solid phase extraction ผลการตรวจวิเคราะหพ์บสารเคมี
ป้องกันก าจดัศตัรูพืชในเห็ดนางฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ตวั  อย่าง (รอ้ยละ 16.67) โดยพบสาร Triazophos และ 
EPN (ปริมาณที่พบ 0.08 และ 0.07 มิลลกิรมัต่อกิโลกรมั ตามล าดบั) และในเห็ดฟางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ตวัอย่าง 
(รอ้ยละ 16.67) พบสาร Cyhalothrin (lambda) และ Cypermethrin (ปริมาณที่พบ 0.04 และ 0.05 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
ตามล าดบั) ส่วนเห็ดถอบ เห็ดตบัเต่า และเห็ดแดง ไม่พบสารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืช ผลการศึกษาครัง้นีท้  าใหศู้นย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย ด าเนินการส ารวจเพิ่มเติมอีก 3 จงัหวัดในเขตพืน้ที่ท่ีรบัผิดชอบ เป็นการส ารวจเพื่อ
คุม้ครองผูบ้รโิภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: เห็ด, สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช, จงัหวดัเชียงราย 

 
Abstract 

Currently, fresh vegetables are consumed for people’s health care and mushroom is popularly 
consumed during vegetarian festival. Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai conducted a survery 
and analysed pesticides in 5 types of eatable mushroom such as phoenix mushroom, straw mushroom, puff 
ball mushroom, king bolete, and red mushroom.  The total of 30 samples (5/each) were collected in Chiangrai  
province and tested using Modified QuEChERS and Solid phase extraction. The results showed that pesticides 
were detected in 1 sample of phoenix mushroom (16.67%) as Triazophos and EPN at 0.08 and 0.07 mg/kg. In 
addition, 0.04 and 0.05 mg/kg of Cyhalothrin (lambda) and Cypermethrin were detected in 1 sample of straw 
mushroom (16.67%), while pesticide residues were not detected in puff ball mushroom, king bolete and red 
mushroom. Regarding to this result, Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai will  perform continuosly 
in other 3 provinces in the responsibility to protect consumers. 
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mushroom (16.67%), while pesticide residues were not detected in puff ball mushroom, king bolete and red 
mushroom. Regarding to this result, Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai will  perform continuosly 
in other 3 provinces in the responsibility to protect consumers. 
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Corresponding author:  wasinee.w@dmsc.mail.go.th
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บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัประชาชนมีการบริโภคผกัสดเพื่อการดแูลสขุภาพ ซึ่งเห็ดก็เป็นผกัที่นิยมน ามาบริโภคนิยมมากในช่วง

เทศกาลกินเจ ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย จึงไดส้  ารวจและตรวจวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใน
เห็ดจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดถอบ เห็ดตบัเต่า และเห็ดแดง ชนิดละ 6 ตวัอยา่ง รวม 30 ตวัอยา่ง ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยเทคนิค Modified QuEChERS และ Solid phase extraction ผลการตรวจวิเคราะหพ์บสารเคมี
ป้องกันก าจดัศตัรูพืชในเห็ดนางฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ตวั  อย่าง (รอ้ยละ 16.67) โดยพบสาร Triazophos และ 
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Abstract 

Currently, fresh vegetables are consumed for people’s health care and mushroom is popularly 
consumed during vegetarian festival. Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai conducted a survery 
and analysed pesticides in 5 types of eatable mushroom such as phoenix mushroom, straw mushroom, puff 
ball mushroom, king bolete, and red mushroom.  The total of 30 samples (5/each) were collected in Chiangrai  
province and tested using Modified QuEChERS and Solid phase extraction. The results showed that pesticides 
were detected in 1 sample of phoenix mushroom (16.67%) as Triazophos and EPN at 0.08 and 0.07 mg/kg. In 
addition, 0.04 and 0.05 mg/kg of Cyhalothrin (lambda) and Cypermethrin were detected in 1 sample of straw 
mushroom (16.67%), while pesticide residues were not detected in puff ball mushroom, king bolete and red 
mushroom. Regarding to this result, Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai will  perform continuosly 
in other 3 provinces in the responsibility to protect consumers. 
Keywords: mushroom, pesticides 
Corresponding author:  wasinee.w@dmsc.mail.go.th
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P2-24ความปลอดภยัจากการปนเป้ือนด้านจุลชีววทิยาของอาหารกลุ่มซูชทิี่จ าหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 
Safety on Microbiological Contamination of Sushi sold in Health Zone 10 

 
วิภาวดี รากแก่น สจิุตรา แสนทวสีขุ สดุารตัน ์แกว้มณี และ สทุธิพงษ์ แสงโชติ 

Wiphawadi rakkaen, Suchittra Saentaweesuk, Sudarat Kaewmanee, and Suttiphong Saengchot 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี  

Regional Medical Sciences Center 10 Ubonratchathani  
 

บทคดัยอ่ 
ซูชิ เป็นอาหารที่ท  าจากขา้วญ่ีปุ่ น ตกแต่งหนา้สวยงามหลายชนิด นิยมจ าหน่ายแพร่หลายบริเวณสถานศึกษาและ

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ เนื่องจากซูชิมีขนาดเล็ก พรอ้มรบัประทาน จึงเป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กนักเรียนและผูบ้ริโภคทั่วไป               
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานีจึงศึกษาความปลอดภยัดา้นจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จ  าหน่ายในเขต
สขุภาพที่ 10  ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตรวจวิเคราะหต์ามเกณฑค์ุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสมัผสัอาหาร  กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2560 จ านวน  5 รายการ สุม่เก็บตวัอยา่ง 189 ตวัอยา่ง แบง่เป็น 
2 ประเภท ตามลกัษณะการจ าหนา่ย ไดแ้ก่ ประเภทที่ 1 ขา้วสกุป้ันตกแตง่หนา้  153  ตวัอยา่ง และประเภทที่ 2 ขา้วสกุมว้นรวม
ไส ้36 ตัวอย่าง พบเกินเกณฑม์าตรฐาน 91 ตัวอย่าง(รอ้ยละ 48) ไดแ้ก่ แบคทีเรียทั้งหมด 59 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 31)  MPN 
Escherichia coli  45 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 24)  เชือ้ Bacillus cereus  27 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 14)  เชือ้ Staphylococcus aureus 15 
ตวัอย่าง (รอ้ยละ 8) และพบเชือ้ Salmonella spp. 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 0.5) โดยที่ประเภทที่ 1 และ 2 ไม่ไดม้าตรฐาน รอ้ยละ 50 
และ 42 ของแต่ละประเภท ตามล าดบั จากการศึกษาสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคอาหารกลุม่ซูชิยงัมีความเสี่ยงต่อการไดร้บัเชือ้ก่อโรค
อาหารเป็นพิษ จึงควรตอ้งเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนื่องและประสานหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ซชู,ิ ความปลอดภยั, การปนเป้ือนดา้นจลุชีววิทยา 

Abstract 
        Sushi is a food made of Japanese rice with many beautiful toppings, widely sold around educational institutes and 
large department stores. Sushi is small and simple to eat so it is favorite for students and general consumers. The 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani studied the safety on microbiological contamination of sushi sold 
in the Health Zone 10 between January-July 2019.  Using the method as described in the Microbiological Quality 
Guidelines of Food and Food Contact Articles, Department of Medical Sciences, 3rd edition, 2017, for a total of 
5 items, 189 samples of sushi were randomly collected, divided into 2 types according to sales characteristic which 
were type 1, sushi with topping (n=153) and type 2 sushi roll (n=36). The result was shown that 91 samples (48%) were 
exceeded the standard of which total bacterial count (n=59, 31%), MPN Escherichia coli (n=45, 24%), Bacillus cereus 
(n=27, 14%), Staphylococcus aureus (n=15, 8%) and Salmonella spp. (n=1, 0.5%). Both types 1and 2 of sushi did not 
meet the standards (50 and 42%, respectively). In conclusion, sushi is still contaminated with food poisoning 
microbiological organisms, surveillance should be proceeded continuously to protect consumers, coordinating with 
relevant departments to monitor carefully. 
Keywords: Sushi, safety, microbiological contamination  
Corresponding author: wipawadee.r@dmsc.mail.go.th 
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การพิสูจนรั์งนกแท้ โดยการตรวจเอกลักษณด์ว้ย FT-IR Spectroscopy 
Edible Bird’s Nest Authenticity by FT-IR Spectroscopy Identity Test  

 
ศศิธร หอมด ำรงคว์งศ ์ศศิธร ไขแ่กว้ และ อมุำ บรบิรูณ ์

Sasitorn Homdumrongvong, Sasitorn Khaikaew and Uma Boriboon  
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           รงันก (Edible Bird’s nest) เป็นอำหำรที่ชำวเอเชียตะวนัออกนิยมรบัประทำนเพื่อบ ำรุงรำ่งกำย  เป็นของหำยำก 
และรำคำแพง จึงมีกำรน ำวตัถอุื่นมำปลอม หรอืปนผสมเพื่อเพิ่มน ำ้หนกัและลดตน้ทนุ  กำรศกึษำนีเ้ป็นกำรพฒันำวิธีตรวจ
เอกลักษณ์รังนกโดย Infrared (IR) Spectrum ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) เพื่อ
น ำไปใชต้รวจพิสจูนว์ตัถดุิบรงันก และผลติภณัฑ ์ โดยกำรจดัท ำฐำนขอ้มลู IR Spectrum  ของรงันกแท ้วตัถทุี่ใชแ้ทนหรือ
ท ำเทียม และผสมวัตถุทัง้สองประเภทในอัตรำส่วนต่ำงๆ  เพื่อใช้อำ้งอิงดว้ยกำรเปรียบเทียบควำมเหมือนระหว่ำง IR 
Spectrum ของตัวอย่ำงกับฐำนข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Euclidean Distance algorithm จำกกำรศึกษำพบว่ำ  IR 
Spectrum ของรงันกแท ้มีพีคเอกลกัษณห์มูฟั่งชนัส ำคญัคือ amide I ที่ 1654 cm-1  amide II ที่ 1540 cm-1  amide III 
ที่ 1318 cm-1 และ C-O ของ polysaccharides ที ่ 1030 cm-1 ขณะทีว่ตัถซุึง่อำจใชแ้ทนหรอืท ำเทียม พบพีคทีแ่ตกตำ่ง
จำกพีคของรงันก  ในกำรสืบคน้ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หำกเป็นรงันกแท ้มีผลคะแนนควำมเหมือนเขำ้ใกล ้1.0 (> 
0.95) และสำมำรถยืนยนัผลกบัสำรส ำคญัท่ีมีในรงันกดว้ยวิธี HPLC ได ้เมื่อน ำวิธีนีไ้ปตรวจวตัถดุิบรงันก และผลติภณัฑ์
อำหำร ท่ีจ ำหนำ่ยในทอ้งตลำด พบวำ่เป็นวิธีที่สำมำรถตรวจยืนยนัเอกลกัษณร์งันกแทไ้ดถ้กูตอ้ง โดยใชต้วัอย่ำงปรมิำณ
นอ้ย 
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Abstract 
 Edible Bird’s nest (EBN) is well known as nourishment food for Chinese population. Due to its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
precious and expensive, the counterfeited EBN or adulterated with other materials to increase weight and 
reduce cost. This study was conducted to develop the method for identification of EBN by Infrared (IR) 
Spectrum using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) technique in order to prove the authentic EBN 
in raw materials and products. The IR spectra of genuine EBN, artificial EBN materials, and mixing both types 
of those in various ratios were collected as references spectra databases and the Euclidean Distance algorithm 
was investigated for spectrum matching between the sample and database. The study was found that the IR 
Spectrum of the genuine EBN had the important functional groups as amide I at 1654 cm-1, amide II at 1540 
cm-1, amide III at 1318 cm-1 and C-O of polysaccharides at  1030 cm-1, while other materials were shown 
different peaks. A computer program was used as search engine, thus, if the searching score get closed to 1.0 
(> 0.95) it showed the characteristic of a genuine EBN which could be confirmed with the identical substances 
contained in EBN by HPLC method. To inspect the materials and products available in the market, this method 
is fit for identity of EBN, required only a little sample. 
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คุณภาพของอาหารกลุ่มซูชทิี่จ าหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 
Quality of Sushi sold in Health Region 10 in the Fiscal Year 2019 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ซูชิ เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมรบัประทานอยา่งแพรห่ลาย วตัถดุิบที่ใชอ้าจปนเป้ือนวตัถเุจือปนที่ไม่ไดม้าตรฐาน

ท าใหไ้ม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ในปีงบประมาณ 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 10 อบุลราชธานี ไดศ้ึกษาคณุภาพ
และความปลอดภยัของอาหารกลุ่มซูชิทีจ าหน่ายในเขตสขุภาพที่ 10 จ านวน 189 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ซูชิตกแต่งหนา้ดว้ย
เนือ้สตัว ์ซูชิตกแต่งหนา้สกุ ซูชิตกแต่งหนา้ที่มีสว่นผสมของครีมสลดั ซูชิตกแต่งหนา้ย าต่างๆ และซูชิมว้นรวมกบัไส ้โดย
ตรวจวิเคราะหว์ตัถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก และสีสงัเคราะหด์ว้ยเทคนิค High performance liquid 
chromatography (HPLC) ผลการศึกษาพบวตัถุกันเสียทัง้กรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก จ านวน 48 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
25.40) นอกจากนัน้ยงัพบสีอินทรียส์งัเคราะห ์จ านวน 90 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 47.62) โดยซูชิตวัอย่างเดียวกันพบสีอินทรีย์
สงัเคราะหม์ากกวา่ 1 ชนิด จ านวน 28 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 14.81)  โดยสรุปแลว้คณุภาพของอาหารกลุม่ซูชิยงัไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  
ค าส าคัญ: คณุภาพ, ซชูิ, กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก, สีสงัเคราะห ์

 
Abstract 

Sushi is the most popular food among Thai consumers. Raw materials might be contaminated with 
food additives, affecting the safty of consumers. In the fiscal year 2019, Regional Medical Sciences Center 10       
Ubon Ratchatani studied quality and safety of Sushi in the Health Region 10. A total of 189 samples including 
sushi topping with meat, ripe ingredients, creamy salad topping, various salad, and sushi rolls. Samples were 
analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that benzoic and sorbic 
acids were detected in 48 samples (25.40%). It was also found synthetic colors in 90 samples (47.62 %). The 
same samples were found more than one type of synthetic colors in 28 samples (14.81%). In conclusion, the 
quality and safety of sushi were still not complied with the regulations. 
Keywords: quality, sushi, benzoic acid, sorbic acid, synthetic color 
Corresponding author: somporn.a@dmsc.mail.go.th
 

การพิสูจนรั์งนกแท้ โดยการตรวจเอกลักษณด์ว้ย FT-IR Spectroscopy 
Edible Bird’s Nest Authenticity by FT-IR Spectroscopy Identity Test  

 
ศศิธร หอมด ำรงคว์งศ ์ศศิธร ไขแ่กว้ และ อมุำ บรบิรูณ ์

Sasitorn Homdumrongvong, Sasitorn Khaikaew and Uma Boriboon  
ส ำนกัคณุภำพและควำมปลอดภยัอำหำร  กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

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

 
บทคดัยอ่ 

           รงันก (Edible Bird’s nest) เป็นอำหำรที่ชำวเอเชียตะวนัออกนิยมรบัประทำนเพื่อบ ำรุงรำ่งกำย  เป็นของหำยำก 
และรำคำแพง จึงมีกำรน ำวตัถอุื่นมำปลอม หรอืปนผสมเพื่อเพิ่มน ำ้หนกัและลดตน้ทนุ  กำรศกึษำนีเ้ป็นกำรพฒันำวิธีตรวจ
เอกลักษณ์รังนกโดย Infrared (IR) Spectrum ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) เพื่อ
น ำไปใชต้รวจพิสจูนว์ตัถดุิบรงันก และผลติภณัฑ ์ โดยกำรจดัท ำฐำนขอ้มลู IR Spectrum  ของรงันกแท ้วตัถทุี่ใชแ้ทนหรือ
ท ำเทียม และผสมวัตถุทัง้สองประเภทในอัตรำส่วนต่ำงๆ  เพื่อใช้อำ้งอิงดว้ยกำรเปรียบเทียบควำมเหมือนระหว่ำง IR 
Spectrum ของตัวอย่ำงกับฐำนข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Euclidean Distance algorithm จำกกำรศึกษำพบว่ำ  IR 
Spectrum ของรงันกแท ้มีพีคเอกลกัษณห์มูฟั่งชนัส ำคญัคือ amide I ที่ 1654 cm-1  amide II ที่ 1540 cm-1  amide III 
ที่ 1318 cm-1 และ C-O ของ polysaccharides ที ่ 1030 cm-1 ขณะทีว่ตัถซุึง่อำจใชแ้ทนหรอืท ำเทียม พบพีคทีแ่ตกตำ่ง
จำกพีคของรงันก  ในกำรสืบคน้ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หำกเป็นรงันกแท ้มีผลคะแนนควำมเหมือนเขำ้ใกล ้1.0 (> 
0.95) และสำมำรถยืนยนัผลกบัสำรส ำคญัที่มีในรงันกดว้ยวิธี HPLC ได ้เมื่อน ำวิธีนีไ้ปตรวจวตัถดุิบรงันก และผลติภณัฑ์
อำหำร ท่ีจ ำหนำ่ยในทอ้งตลำด พบวำ่เป็นวิธีที่สำมำรถตรวจยืนยนัเอกลกัษณร์งันกแทไ้ดถ้กูตอ้ง โดยใชต้วัอย่ำงปรมิำณ
นอ้ย 
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Abstract 
 Edible Bird’s nest (EBN) is well known as nourishment food for Chinese population. Due to its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
precious and expensive, the counterfeited EBN or adulterated with other materials to increase weight and 
reduce cost. This study was conducted to develop the method for identification of EBN by Infrared (IR) 
Spectrum using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) technique in order to prove the authentic EBN 
in raw materials and products. The IR spectra of genuine EBN, artificial EBN materials, and mixing both types 
of those in various ratios were collected as references spectra databases and the Euclidean Distance algorithm 
was investigated for spectrum matching between the sample and database. The study was found that the IR 
Spectrum of the genuine EBN had the important functional groups as amide I at 1654 cm-1, amide II at 1540 
cm-1, amide III at 1318 cm-1 and C-O of polysaccharides at  1030 cm-1, while other materials were shown 
different peaks. A computer program was used as search engine, thus, if the searching score get closed to 1.0 
(> 0.95) it showed the characteristic of a genuine EBN which could be confirmed with the identical substances 
contained in EBN by HPLC method. To inspect the materials and products available in the market, this method 
is fit for identity of EBN, required only a little sample. 
Keywords: identification of EBN, Infrared spectrum, FT-IR 
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บทคดัยอ่ 
ซูชิ เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมรบัประทานอยา่งแพรห่ลาย วตัถดุิบที่ใชอ้าจปนเป้ือนวตัถเุจือปนที่ไม่ไดม้าตรฐาน

ท าใหไ้ม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ในปีงบประมาณ 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 10 อบุลราชธานี ไดศ้ึกษาคณุภาพ
และความปลอดภยัของอาหารกลุ่มซูชิทีจ าหน่ายในเขตสขุภาพที่ 10 จ านวน 189 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ซูชิตกแต่งหนา้ดว้ย
เนือ้สตัว ์ซูชิตกแต่งหนา้สกุ ซูชิตกแต่งหนา้ที่มีสว่นผสมของครีมสลดั ซูชิตกแต่งหนา้ย าต่างๆ และซูชิมว้นรวมกบัไส ้โดย
ตรวจวิเคราะหว์ตัถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก และสีสงัเคราะหด์ว้ยเทคนิค High performance liquid 
chromatography (HPLC) ผลการศึกษาพบวตัถุกันเสียทัง้กรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก จ านวน 48 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
25.40) นอกจากนัน้ยงัพบสีอินทรียส์งัเคราะห ์จ านวน 90 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 47.62) โดยซูชิตวัอย่างเดียวกันพบสีอินทรีย์
สงัเคราะหม์ากกวา่ 1 ชนิด จ านวน 28 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 14.81)  โดยสรุปแลว้คณุภาพของอาหารกลุม่ซูชิยงัไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  
ค าส าคัญ: คณุภาพ, ซชูิ, กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก, สีสงัเคราะห ์

 
Abstract 

Sushi is the most popular food among Thai consumers. Raw materials might be contaminated with 
food additives, affecting the safty of consumers. In the fiscal year 2019, Regional Medical Sciences Center 10       
Ubon Ratchatani studied quality and safety of Sushi in the Health Region 10. A total of 189 samples including 
sushi topping with meat, ripe ingredients, creamy salad topping, various salad, and sushi rolls. Samples were 
analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that benzoic and sorbic 
acids were detected in 48 samples (25.40%). It was also found synthetic colors in 90 samples (47.62 %). The 
same samples were found more than one type of synthetic colors in 28 samples (14.81%). In conclusion, the 
quality and safety of sushi were still not complied with the regulations. 
Keywords: quality, sushi, benzoic acid, sorbic acid, synthetic color 
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บทคดัยอ่ 

ปัจจุบนัส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารสามารถตรวจหาพืชดดัแปรพนัธุกรรมไดม้ากกว่า 25 สาย
พนัธุ ์จากผลการตรวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบแนวโนม้การปะปนในขา้วโพดและถั่วเหลือง สอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 251 (พ.ศ.2545) เรือ่งการแสดงฉลากอาหารท่ีไดจ้ากเทคนิคการดดั
แปรพนัธุกรรมหรอืพนัธุวิศวกรรม ซึ่งควบคมุเฉพาะขา้วโพดและถั่วเหลือง เพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื่อง จึง
พฒันาวิธีตรวจวิเคราะหถ์ั่วเหลืองดดัแปรพนัธุกรรมเพิ่มขึน้อีก 3 สายพนัธุ ์คือ DAS68416, DAS44406, DAS81419 และ
ขา้วโพดดดัแปรพนัธุกรรม 3 สายพนัธุ ์คือ DAS40278, VCOØ1981, LY038 โดยวิธี Real-time PCR ผลการทดสอบความ
ใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหพ์บวา่ ขีดจ ากดัของการตรวจพบ DAS68416, DAS44406, DAS81419 DAS40278, VCO0Ø1981-
5  คือ 0.1% ที่ความเขม้ขน้ 50 นาโนกรมั และพลาสมิดของขา้วโพด LY038 เท่ากับ 10 เฟมโตกรมั โดยมีความไวและ
ความจ าเพาะรอ้ยละ 100 ไมม่ีผลรบกวนจากสารอื่น มีความคงทน และสามารถวิเคราะหด์ีเอ็นเอหลายสายพนัธุไ์ดพ้รอ้ม
กนั วิธีที่พฒันาขึน้นีล้ดขัน้ตอน ระยะเวลา และลดการปนเป้ือนจากวิธี PCR เหมาะสมที่จะน ามาใชเ้ป็นวิธีวิเคราะหใ์น
หอ้งปฏิบตัิการ 
ค าส าคัญ: พืชดดัแปรพนัธุกรรม, real-time PCR 

 
Abstract 

Bureau of Quality and Safety of Food can detect genetically modified plants more than 25 strains. 
The previous results showed the most contamination was in soybean and maize. According to the Notification 
of the Ministry of Public Health No. 251 (B.E. 2545), labeling of food from genetically modified or genetic 
engineering that controls only soybean and maize. To continuously protect the consumers, this research 
developed the detection method of GM soybean 3 strains, including DAS68416, DAS44406, DAS81419 and 
GM maize 3 stains, including DAS40278, VCOØ1981 and LY038. The validation data indicated the limit of 
detection of DAS68416, DAS44406, DAS81419, DAS40278, and VCOØ1981 were equal to 0.1% at 50 ng of 
DNA and LOD of LY038 maize plasmid DNA was equal to 10 fg of DNA. The results revealed that sensitivity 
and specificity for the determination of each strain was 100%. Moreover, there was no matrix effect and could 
be detected various strains at the same time. This developed method reduced process, time step and 
contamination from PCR method. Therefore, it is suitable for using in laboratory. 
Keywords: genetically modified plants, real-time PCR 
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บทคดัยอ่ 

ปัจจุบนัส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารสามารถตรวจหาพืชดดัแปรพนัธุกรรมไดม้ากกว่า 25 สาย
พนัธุ ์จากผลการตรวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบแนวโนม้การปะปนในขา้วโพดและถั่วเหลือง สอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 251 (พ.ศ.2545) เรือ่งการแสดงฉลากอาหารที่ไดจ้ากเทคนิคการดดั
แปรพนัธุกรรมหรอืพนัธุวิศวกรรม ซึ่งควบคมุเฉพาะขา้วโพดและถั่วเหลือง เพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื่อง จึง
พฒันาวิธีตรวจวิเคราะหถ์ั่วเหลืองดดัแปรพนัธุกรรมเพิ่มขึน้อีก 3 สายพนัธุ ์คือ DAS68416, DAS44406, DAS81419 และ
ขา้วโพดดดัแปรพนัธุกรรม 3 สายพนัธุ ์คือ DAS40278, VCOØ1981, LY038 โดยวิธี Real-time PCR ผลการทดสอบความ
ใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหพ์บวา่ ขีดจ ากดัของการตรวจพบ DAS68416, DAS44406, DAS81419 DAS40278, VCO0Ø1981-
5  คือ 0.1% ท่ีความเขม้ขน้ 50 นาโนกรมั และพลาสมิดของขา้วโพด LY038 เท่ากับ 10 เฟมโตกรมั โดยมีความไวและ
ความจ าเพาะรอ้ยละ 100 ไมม่ีผลรบกวนจากสารอื่น มีความคงทน และสามารถวิเคราะหด์ีเอ็นเอหลายสายพนัธุไ์ดพ้รอ้ม
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หอ้งปฏิบตัิการ 
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Abstract 

Bureau of Quality and Safety of Food can detect genetically modified plants more than 25 strains. 
The previous results showed the most contamination was in soybean and maize. According to the Notification 
of the Ministry of Public Health No. 251 (B.E. 2545), labeling of food from genetically modified or genetic 
engineering that controls only soybean and maize. To continuously protect the consumers, this research 
developed the detection method of GM soybean 3 strains, including DAS68416, DAS44406, DAS81419 and 
GM maize 3 stains, including DAS40278, VCOØ1981 and LY038. The validation data indicated the limit of 
detection of DAS68416, DAS44406, DAS81419, DAS40278, and VCOØ1981 were equal to 0.1% at 50 ng of 
DNA and LOD of LY038 maize plasmid DNA was equal to 10 fg of DNA. The results revealed that sensitivity 
and specificity for the determination of each strain was 100%. Moreover, there was no matrix effect and could 
be detected various strains at the same time. This developed method reduced process, time step and 
contamination from PCR method. Therefore, it is suitable for using in laboratory. 
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การส ารวจปริมาณสีสังเคราะหใ์นอาหารทะเลแปรรูป ในพืน้ที่จงัหวัดกระบี่ พังงา และภเูก็ต 
The Survey of Synthetic colors in Processed Seafood in Krabi, Phang-Nga and Phuket 

 
 สจิุตร สาขะจร และ รตัติยา เกตแุกว้ 
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บทคดัยอ่ 
สสีงัเคราะหท์ี่อนญุาตใหใ้ชใ้นอาหาร แต่หากบริโภคในปรมิาณที่มากอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ซึง่สจีะไปเคลือบ

เยื่อบกุระเพาะอาหารและล าไส ้ท าใหน้ า้ย่อยอาหารออกไดน้อ้ย อาหารย่อยยาก เกิดอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟอ้ และขดัขวาง
การดดูซมึอาหาร วตัถปุระสงคข์องการศกึษานีเ้พื่อส ารวจปรมิาณสใีนอาหารทะเลแปรรูปโดย HPLC ในพืน้ท่ีจงัหวดักระบ่ี 
พงังา และภูเก็ต จากตัวอย่างอาหารทะเลแปรรูป จ านวน 60 ตัวอย่าง ไดแ้ก่ กะปิ กุ้งแหง้ ปลาหวาน ปลาเค็ม และ
ปลาหมึกแหง้ จ านวน 37, 18, 5, 3, และ 2 ตวัอย่าง ตามล าดบั วิเคราะหต์วัอย่างตามเกณฑก์ าหนดชนิดสีตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบั 389 (2561) เรือ่ง วตัถเุจือปนอาหาร พบตวัอยา่งไมผ่า่นเกณฑต์ามประกาศกระทรวงฯ จ านวน 
11 ตวัอย่าง แยกเป็นพบสซีนัเซตเยลโลวเ์อฟซีเอฟ ปรมิาณ 19-1,418.2 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมัในกุง้แหง้ จ านวน 7 ตวัอยา่ง 
สซีนัเซตเยลโลว ์เอฟซีเอฟ และปองโซ 4อาร ์ปรมิาณ 23.7-449.6 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมั ในปลาเค็ม จ านวน 3 ตวัอยา่ง และ
สปีองโซ 4อาร ์ปริมาณ 0-1,463.6 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมั ในปลาหวาน จ านวน 1 ตวัอย่าง สว่นตวัอย่างกะปิและปลาหมึก
แหง้ผ่านมาตรฐานทุกตวัอย่าง จากผลการศึกษาพบมีการปลอมปนสีสงัเคราะหท์ี่เกินมาตรฐานก าหนด น าขอ้มูลที่ได้
เผยแพรใ่หผู้บ้รโิภคทราบ และใหเ้ลอืกรบัประทานอาหารทะเลแปรรูปท่ีสไีมส่ดจนเกินไปหรอืใชส้ธีรรมชาติในการผลติแทน 
ค าส าคัญ: สีสงัเคราะห,์ อาหารทะเลแปรรูป 

 
Abstract 

Synthetic colors are allowed to be used in food, but consuming large amounts may cause danger. It 
will coat the stomach lining and intestines, causing gastric juice to get less, difficult to digest food and leading 
to flatulance and hinder food absorption.The objective of this study was to survey the color content of processed 
seafood in Krabi, Phang Nga and Phuket provinces by HPLC technique. The 60 samples of processed seafood 
were 37 samples of shrimp pastes, 18 samples of dried shrimps, 5 samples of sweet fishes, 3 samples of salted 
fishes and 2 samples of dried squids. According to criteria from the notification of the Ministry of Public Health 
No. 389 (2018) on food additives, the result was found that 11 samples did not meet the criteria. They were 
separated into sunset yellow FCF color in the range of 19-1,418.2 mg/kg in 7 samples of dried shrimps, sunset 
yellow FCF and ponceau 4R colors in the range of 23.7-449.6 mg/kg in 3 samples of salted fishes and ponceau 
4R color in the range of 0-1,463.6 mg/kg in 1 sample of sweet fish. While all shrimp pastes and dried squids 
samples passed the standard criteria, it was found that artificial color contamination exceeded the standard 
criteria. This information is published to warn consumers to choose processed seafoods that are not too bright 
in color or used natural colors in production instead. 
Keywords: synthetic colors, processed seafood 
Corresponding author: sujit.s@dmsc.mail.go.th 
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were 37 samples of shrimp pastes, 18 samples of dried shrimps, 5 samples of sweet fishes, 3 samples of salted 
fishes and 2 samples of dried squids. According to criteria from the notification of the Ministry of Public Health 
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4R color in the range of 0-1,463.6 mg/kg in 1 sample of sweet fish. While all shrimp pastes and dried squids 
samples passed the standard criteria, it was found that artificial color contamination exceeded the standard 
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สดุารตัน ์แกว้มณี สจิุตรา แสนทวีสขุ และสทุธิพงษ์ แสงโชติ 

Sudarat Kaewmanee, Suchitra Saentaweesuk and Sutthipong Saengchot 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี, กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ตามที่ชุมชนในจงัหวดัอ านาจเจริญจดัตัง้โรงงานผลิตน า้ดื่มประชารฐั เพื่อผลติน า้ดื่มบรรจขุวด น า้ดื่มตูห้ยอด

เหรยีญ น า้ดื่มจากหวัก๊อกน า้ จากผลการส ารวจคณุภาพของน า้ดื่มประชารฐัในจงัหวดัอบุลราชธานี ในปี พ.ศ.2561 พบว่า
น า้ยังไม่สะอาดถูกสุขลกัษณะถึงรอ้ยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2562 จึงไดต้รวจสอบคุณภาพน า้ดิบและน า้ดื่มประชารฐัใน
จงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 116 ตวัอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑข์องน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 พบว่าน ้าดิบไม่ผ่านมาตรฐานเชื ้อ  coliforms, E. coli, 
Salmonella spp. ถึงรอ้ยละ 55.17, 27.59 และ 10.34 ตามล าดบั โดยไม่พบการปนเป้ือนของ S. aureus  ส  าหรบัน า้ดื่ม
พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานเชือ้  coliforms และ E. coli. ถึงรอ้ยละ 12.06 และ 1.72 ตามล าดับ โดยไม่พบการปนเป้ือน 
Salmonella spp. และ S. aureus ความเสี่ยงจึงอยู่ในระดบัความรุนแรงต ่า แต่การที่พบเชือ้ Salmonella spp. และ  E. 
coli ในน า้ดิบและพบ coliforms และ E.coli ในน า้ดื่ม แสดงวา่กระบวนการผลติยงัไม่สะอาด ซึง่อาจสง่ผลต่อสขุภาพของ
ผูบ้ริโภค จากผลการศกึษานีส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูผ้ลิตเกิดความรว่มมือและตระหนกัในการ
ปรบัปรุงคณุภาพน า้ดื่มประชารฐั เฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดื่ม และการบ ารุงรกัษาเครือ่งกรองน า้ตามระยะเวลา 
ค าส าคัญ: ประเมินความเสี่ยง, น า้ดื่มประชารฐั ,  E. coli, Sallmonella spp., coliforms 

 
Abstract 

 The communities in Amnat Charoen province produced Pracharath drinking water such as bottled 
water, vending machines and drinking water from the faucet. In 2016, the quality of Pracharath drinking water 
in Ubon Ratchathani province was studied, of which 13.5% was unclean. In 2017, the microbiological risk 
assessment was studied, using 116 samples of raw water and Pracharath drinking water in Amnat Charoen. 
The result showed that raw water failed the criteria for coliforms, E. coli and Salmonella spp. (55.17, 27.59 and 
10.34%, respectively), but free from S. aureus. In addition, drinking water samples were contaminated with 
coliforms and E. coli (12.06 and 1.72%, respectively), but free from Salmonella spp. and S. aureus. Thus, the 
risk assessment was low severity level for microbiological detection according to the Notification of the Ministry 
of Public Health No. 61 B.E.1981. Since Salmonella spp. and E. coli were found in raw water while coliforms 
and E. coli were found in drinking water. Thus, the sanitary of the production should beware. To improve the 
quality of the drinking water, the quality control and water filter maintenance of the machines should be 
examined consistently. 
Keywords: risk assessment, Pracharath drinking water, E. coli, Salmonella spp., coliforms 
Corresponding author: sudarat.k@dmsc.mail.go.th 

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววทิยาของน ้าดื่มประชารัฐในจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2562 
Microbiological Risk Assessment of Pracharath Drinking Water in Amnat Charoen Province during Year 2019 

 
สดุารตัน ์แกว้มณี สจิุตรา แสนทวีสขุ และสทุธิพงษ์ แสงโชติ 

Sudarat Kaewmanee, Suchitra Saentaweesuk and Sutthipong Saengchot 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี, กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ตามที่ชุมชนในจงัหวดัอ านาจเจริญจดัตัง้โรงงานผลิตน า้ดื่มประชารฐั เพื่อผลติน า้ดื่มบรรจขุวด น า้ดื่มตูห้ยอด

เหรยีญ น า้ดื่มจากหวัก๊อกน า้ จากผลการส ารวจคณุภาพของน า้ดื่มประชารฐัในจงัหวดัอบุลราชธานี ในปี พ.ศ.2561 พบว่า
น า้ยังไม่สะอาดถูกสุขลกัษณะถึงรอ้ยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2562 จึงไดต้รวจสอบคุณภาพน า้ดิบและน า้ดื่มประชารฐัใน
จงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 116 ตวัอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑข์องน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 พบว่าน ้าดิบไม่ผ่านมาตรฐานเชื ้อ  coliforms, E. coli, 
Salmonella spp. ถึงรอ้ยละ 55.17, 27.59 และ 10.34 ตามล าดบั โดยไม่พบการปนเป้ือนของ S. aureus  ส  าหรบัน า้ดื่ม
พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานเชือ้  coliforms และ E. coli. ถึงรอ้ยละ 12.06 และ 1.72 ตามล าดับ โดยไม่พบการปนเป้ือน 
Salmonella spp. และ S. aureus ความเสี่ยงจึงอยู่ในระดบัความรุนแรงต ่า แต่การที่พบเชือ้ Salmonella spp. และ  E. 
coli ในน า้ดิบและพบ coliforms และ E.coli ในน า้ดื่ม แสดงวา่กระบวนการผลติยงัไม่สะอาด ซึง่อาจสง่ผลต่อสขุภาพของ
ผูบ้ริโภค จากผลการศกึษานีส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูผ้ลิตเกิดความรว่มมือและตระหนกัในการ
ปรบัปรุงคณุภาพน า้ดื่มประชารฐั เฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดื่ม และการบ ารุงรกัษาเครือ่งกรองน า้ตามระยะเวลา 
ค าส าคัญ: ประเมินความเสี่ยง, น า้ดื่มประชารฐั ,  E. coli, Sallmonella spp., coliforms 

 
Abstract 

 The communities in Amnat Charoen province produced Pracharath drinking water such as bottled 
water, vending machines and drinking water from the faucet. In 2016, the quality of Pracharath drinking water 
in Ubon Ratchathani province was studied, of which 13.5% was unclean. In 2017, the microbiological risk 
assessment was studied, using 116 samples of raw water and Pracharath drinking water in Amnat Charoen. 
The result showed that raw water failed the criteria for coliforms, E. coli and Salmonella spp. (55.17, 27.59 and 
10.34%, respectively), but free from S. aureus. In addition, drinking water samples were contaminated with 
coliforms and E. coli (12.06 and 1.72%, respectively), but free from Salmonella spp. and S. aureus. Thus, the 
risk assessment was low severity level for microbiological detection according to the Notification of the Ministry 
of Public Health No. 61 B.E.1981. Since Salmonella spp. and E. coli were found in raw water while coliforms 
and E. coli were found in drinking water. Thus, the sanitary of the production should beware. To improve the 
quality of the drinking water, the quality control and water filter maintenance of the machines should be 
examined consistently. 
Keywords: risk assessment, Pracharath drinking water, E. coli, Salmonella spp., coliforms 
Corresponding author: sudarat.k@dmsc.mail.go.th 
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สดุารตัน ์แกว้มณี สจิุตรา แสนทวีสขุ และสทุธิพงษ์ แสงโชติ 

Sudarat Kaewmanee, Suchitra Saentaweesuk and Sutthipong Saengchot 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี, กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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บทคดัยอ่ 
ตามที่ชุมชนในจงัหวดัอ านาจเจริญจดัตัง้โรงงานผลิตน า้ดื่มประชารฐั เพื่อผลติน า้ดื่มบรรจขุวด น า้ดื่มตูห้ยอด

เหรยีญ น า้ดื่มจากหวัก๊อกน า้ จากผลการส ารวจคณุภาพของน า้ดื่มประชารฐัในจงัหวดัอบุลราชธานี ในปี พ.ศ.2561 พบว่า
น า้ยังไม่สะอาดถูกสุขลกัษณะถึงรอ้ยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2562 จึงไดต้รวจสอบคุณภาพน า้ดิบและน า้ดื่มประชารฐัใน
จงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 116 ตวัอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑข์องน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 พบว่าน ้าดิบไม่ผ่านมาตรฐานเชื ้อ  coliforms, E. coli, 
Salmonella spp. ถึงรอ้ยละ 55.17, 27.59 และ 10.34 ตามล าดบั โดยไม่พบการปนเป้ือนของ S. aureus  ส  าหรบัน า้ดื่ม
พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานเชือ้  coliforms และ E. coli. ถึงรอ้ยละ 12.06 และ 1.72 ตามล าดับ โดยไม่พบการปนเป้ือน 
Salmonella spp. และ S. aureus ความเสี่ยงจึงอยู่ในระดบัความรุนแรงต ่า แต่การที่พบเชือ้ Salmonella spp. และ  E. 
coli ในน า้ดิบและพบ coliforms และ E.coli ในน า้ดื่ม แสดงวา่กระบวนการผลติยงัไม่สะอาด ซึง่อาจสง่ผลต่อสขุภาพของ
ผูบ้ริโภค จากผลการศกึษานีส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูผ้ลิตเกิดความรว่มมือและตระหนกัในการ
ปรบัปรุงคณุภาพน า้ดื่มประชารฐั เฝา้ระวงัคณุภาพน า้ดื่ม และการบ ารุงรกัษาเครือ่งกรองน า้ตามระยะเวลา 
ค าส าคัญ: ประเมินความเสี่ยง, น า้ดื่มประชารฐั ,  E. coli, Sallmonella spp., coliforms 

 
Abstract 

 The communities in Amnat Charoen province produced Pracharath drinking water such as bottled 
water, vending machines and drinking water from the faucet. In 2016, the quality of Pracharath drinking water 
in Ubon Ratchathani province was studied, of which 13.5% was unclean. In 2017, the microbiological risk 
assessment was studied, using 116 samples of raw water and Pracharath drinking water in Amnat Charoen. 
The result showed that raw water failed the criteria for coliforms, E. coli and Salmonella spp. (55.17, 27.59 and 
10.34%, respectively), but free from S. aureus. In addition, drinking water samples were contaminated with 
coliforms and E. coli (12.06 and 1.72%, respectively), but free from Salmonella spp. and S. aureus. Thus, the 
risk assessment was low severity level for microbiological detection according to the Notification of the Ministry 
of Public Health No. 61 B.E.1981. Since Salmonella spp. and E. coli were found in raw water while coliforms 
and E. coli were found in drinking water. Thus, the sanitary of the production should beware. To improve the 
quality of the drinking water, the quality control and water filter maintenance of the machines should be 
examined consistently. 
Keywords: risk assessment, Pracharath drinking water, E. coli, Salmonella spp., coliforms 
Corresponding author: sudarat.k@dmsc.mail.go.th 
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การส ารวจชนิดและปริมาณสารให้ความหวานแทนน า้ตาลในเคร่ืองดืม่พลังงานต ่า 
The Survey of Types and Quantities of Sweeteners in Low Energy Drink 

 
สธุาทิพย ์วิทยช์ยัวฒุิวงศ ์กิตติมา โสนะมิตร ์ประสทิธ์ิ ธงชยั และเอกสทิธ์ิ  เดชานวุตั ิ
Suthatip Vitchaivutivong, Kittima Sonamitr, Prasit Thongchai, and Akkasit Daychanuwat 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

 เครือ่งดื่มหลายประเภทโฆษณาวา่เป็นเครือ่งดื่มพลงังานต ่า โดยลดปรมิาณน า้ตาลลง แตเ่พื่อใหม้ีรสชาติถกูใจ
ผูบ้ริโภคจึงมีการเติมสารใหค้วามหวานแทนน า้ตาล ซึ่งยงัไม่มีขอ้มลูที่ชดัเจนเก่ียวกบัปริมาณและชนิดของสารที่เติมว่า
เป็นไปตามฉลากและขอ้ก าหนด ดงันัน้ จึงเก็บตวัอย่างเครื่องดื่มพลงังานต ่า 32 ตวัอย่าง เพื่อวิเคราะห ์acesulfame-k, 
aspartame, saccharin, sucralose, steviol glycoside และ cyclamate ดว้ยวิธี HPLC ประกอบดว้ย เครือ่งดื่ม นมเปรีย้ว 
นมถั่วเหลอืง และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร จ านวน 24, 5, 2 และ 1 ตวัอยา่ง ตามล าดบั พบวา่ปริมาณไมเ่กินขอ้ก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ 389 (พ.ศ. 2561) ฉบบัท่ี 5 เรื่อง วตัถเุจือปนอาหาร และการใชเ้ป็นไปตามฉลาก 27 
ตวัอย่าง (84.4%) ไม่เป็นไปตามฉลาก 5 ตัวอย่าง (15.6%) โดยพบชนิดสารใหค้วามหวานไม่ตรงตามระบุที่ฉลาก 4 
ตัวอย่าง (12.5%) และพบชนิดสารใหค้วามหวานแทนน า้ตาลน้อยกว่าที่ระบุบนฉลาก 1 ตัวอย่าง (3.1%) โดยสรุป
เครื่องดื่มพลงังานต ่ามีปริมาณการใชส้ารใหค้วามหวานแทนน า้ตาลเป็นไปตามขอ้ก าหนด ผูบ้ริโภคควรอ่านฉลากก่อน
เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่จะมีการตรวจติดตามเพื่อเฝา้ระวงัการใชส้ารเหลา่นีต้อ่ไป 
ค าส าคัญ: สารใหค้วามหวานแทนน า้ตาล, เครือ่งดื่มพลงังานต ่า 
 

Abstract 
 Many types of beverages have advertised low energy drink by lower sugar content. To attract 
consumers, sweeteners are added to make the products tasty. To monitor these sweeteners, the beverages 
with low energy were determined for acesulfame-k, aspartame, saccharin, sucralose, steviol glycoside and 
cyclamate by HPLC technique. These 32 samples were analyzed, including soft drink, drinking yoghurt, 
soybean milk and dietary supplement for 24, 5, 2, and 1 samples, respectively. The content of sweetener in all 
samples complied with the Ministry of Public Health’s Notification No. 389 B.E. 2561 (2018) Re: Food Additives. 
As a result, sweeteners in 27 samples (84.4%) were corresponded as labelled for ingredients list whereas 5 
samples (15.6%) were not corresponded, of which the sweetener types in 4 samples (12.5%) were different 
from the label and its content was less than specified on the label in 1 sample (3.1%). In conclusion, the 
sweeteners used in the low energy drink were complied with the regulation. Consumers should read the labels 
carefully before buying those products. These sweeteners will be monitored in the low energy drink products.    
Keywords: sweeteners, low energy drink    
Corresponding author: suthatip.v@dmsc.mail.go.th 

P2-30 การส ารวจชนิดและปริมาณสารให้ความหวานแทนน า้ตาลในเคร่ืองดืม่พลังงานต ่า 
The Survey of Types and Quantities of Sweeteners in Low Energy Drink 

 
สธุาทิพย ์วิทยช์ยัวฒุิวงศ ์กิตติมา โสนะมิตร ์ประสทิธ์ิ ธงชยั และเอกสทิธ์ิ  เดชานวุตั ิ
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ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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บทคดัยอ่ 

 เครือ่งดื่มหลายประเภทโฆษณาวา่เป็นเครือ่งดื่มพลงังานต ่า โดยลดปรมิาณน า้ตาลลง แตเ่พื่อใหม้ีรสชาติถกูใจ
ผูบ้ริโภคจึงมีการเติมสารใหค้วามหวานแทนน า้ตาล ซึ่งยงัไม่มีขอ้มลูที่ชดัเจนเก่ียวกบัปริมาณและชนิดของสารที่เติมว่า
เป็นไปตามฉลากและขอ้ก าหนด ดงันัน้ จึงเก็บตวัอย่างเครื่องดื่มพลงังานต ่า 32 ตวัอย่าง เพื่อวิเคราะห ์acesulfame-k, 
aspartame, saccharin, sucralose, steviol glycoside และ cyclamate ดว้ยวิธี HPLC ประกอบดว้ย เครือ่งดื่ม นมเปรีย้ว 
นมถั่วเหลอืง และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร จ านวน 24, 5, 2 และ 1 ตวัอยา่ง ตามล าดบั พบวา่ปริมาณไมเ่กินขอ้ก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ 389 (พ.ศ. 2561) ฉบบัท่ี 5 เรื่อง วตัถเุจือปนอาหาร และการใชเ้ป็นไปตามฉลาก 27 
ตวัอย่าง (84.4%) ไม่เป็นไปตามฉลาก 5 ตัวอย่าง (15.6%) โดยพบชนิดสารใหค้วามหวานไม่ตรงตามระบุที่ฉลาก 4 
ตัวอย่าง (12.5%) และพบชนิดสารใหค้วามหวานแทนน า้ตาลน้อยกว่าที่ระบุบนฉลาก 1 ตัวอย่าง (3.1%) โดยสรุป
เครื่องดื่มพลงังานต ่ามีปริมาณการใชส้ารใหค้วามหวานแทนน า้ตาลเป็นไปตามขอ้ก าหนด ผูบ้ริโภคควรอ่านฉลากก่อน
เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่จะมีการตรวจติดตามเพื่อเฝา้ระวงัการใชส้ารเหลา่นีต้อ่ไป 
ค าส าคัญ: สารใหค้วามหวานแทนน า้ตาล, เครือ่งดื่มพลงังานต ่า 
 

Abstract 
 Many types of beverages have advertised low energy drink by lower sugar content. To attract 
consumers, sweeteners are added to make the products tasty. To monitor these sweeteners, the beverages 
with low energy were determined for acesulfame-k, aspartame, saccharin, sucralose, steviol glycoside and 
cyclamate by HPLC technique. These 32 samples were analyzed, including soft drink, drinking yoghurt, 
soybean milk and dietary supplement for 24, 5, 2, and 1 samples, respectively. The content of sweetener in all 
samples complied with the Ministry of Public Health’s Notification No. 389 B.E. 2561 (2018) Re: Food Additives. 
As a result, sweeteners in 27 samples (84.4%) were corresponded as labelled for ingredients list whereas 5 
samples (15.6%) were not corresponded, of which the sweetener types in 4 samples (12.5%) were different 
from the label and its content was less than specified on the label in 1 sample (3.1%). In conclusion, the 
sweeteners used in the low energy drink were complied with the regulation. Consumers should read the labels 
carefully before buying those products. These sweeteners will be monitored in the low energy drink products.    
Keywords: sweeteners, low energy drink    
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บทคดัยอ่ 

ปัจจบุนัผูบ้ริโภคนิยมใชซ้อสหอยนางรมในการปรุงรสเพื่อใหร้สชาติอาหารกลมกลอ่ม ในกระบวนผลติมีการยืด
อายุของซอสหอยนางรมโดยการเติมวตัถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิ์ก เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของ
เชือ้จุลินทรีย ์ซึ่งก าหนดใหเ้ติมวตัถุกนัเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิ์กไดไ้ม่เกิน 1,000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 389 (พ.ศ.2561)  ในการศกึษานีจ้ึงส  ารวจปรมิาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก
ในซอสหอยนางรมที่จ าหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 34 ตวัอย่าง โดยสกดัตัวอย่างดว้ยตวัท าละลายอินทรียแ์ละ
วิเคราะหด์ว้ยเทคนิค HPLC-DAD พบว่าปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิ์กในซอสหอยนางรมผ่านเกณฑม์าตรฐาน
จ านวน 32 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 94) ไดค้่าเฉลี่ยปริมาณกรดเบนโซอิกเท่ากับ 396  มก./กก. และปริมาณเฉลี่ยกรดซอรบ์ิก
เท่ากับ 223 มิลมก./กก. ในตวัอย่างที่ไม่ไดม้าตรฐานพบ 2 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6) มีปริมาณเฉลี่ยกรดเบนโซอิกและกรด       
ซอรบ์ิกรวมกนัมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ดงันัน้ การเฝา้ระวงัปริมาณสารกนัเสียในซอสหอยนางรมมีความส าคญัอย่างยิ่ง
กบัการควบคมุมาตรฐานการผลติเครือ่งปรุงรส 
ค าส าคัญ: ซอสหอยนางรม, วตัถกุนัเสยี, กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก 

 
Abstract 

Nowadays, oyster sauce is very popular to use for good cooking. To expand the expiration date of 
oyster sauce, preservatives such as benzoic acid and sorbic acid were added to prevent decomposition of 
microbial growth, affecting to human’s health.  Since the Notification of Ministry of Public Health in Thailand No. 
389 (B.E. 2018) limited the maximum used level in the sauces at 1,000 mg/kg for benzoic acid and sorbic acid. 
This study aimed to determine the benzoic acid and sorbic acid contents using HPLC-DAD technique in 34 
samples of oyster sauces collected from the supermarkets in Ubon Ratchathani. The results showed that 32 
samples (94%) conformed to the criteria. The average contents of benzoic acid and sorbic acid were 396 and 
223 mg/kg, respectively. The benzoic acid and sorbic acid contents were found within the acceptable value, 
whereas 2 samples (6%) were detected over the limit of the maximum used level. In conclusion, the 
preservatives in oyster sauces should be investigated to follow the standard of the production process. 
Keywords: oyster sauce, preservatives, benzoic acid, sorbic acid 
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เท่ากับ 223 มิลมก./กก. ในตวัอย่างที่ไม่ไดม้าตรฐานพบ 2 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6) มีปริมาณเฉลี่ยกรดเบนโซอิกและกรด       
ซอรบ์ิกรวมกนัมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ดงันัน้ การเฝา้ระวงัปริมาณสารกนัเสียในซอสหอยนางรมมีความส าคญัอย่างยิ่ง
กบัการควบคมุมาตรฐานการผลติเครือ่งปรุงรส 
ค าส าคัญ: ซอสหอยนางรม, วตัถกุนัเสยี, กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก 

 
Abstract 

Nowadays, oyster sauce is very popular to use for good cooking. To expand the expiration date of 
oyster sauce, preservatives such as benzoic acid and sorbic acid were added to prevent decomposition of 
microbial growth, affecting to human’s health.  Since the Notification of Ministry of Public Health in Thailand No. 
389 (B.E. 2018) limited the maximum used level in the sauces at 1,000 mg/kg for benzoic acid and sorbic acid. 
This study aimed to determine the benzoic acid and sorbic acid contents using HPLC-DAD technique in 34 
samples of oyster sauces collected from the supermarkets in Ubon Ratchathani. The results showed that 32 
samples (94%) conformed to the criteria. The average contents of benzoic acid and sorbic acid were 396 and 
223 mg/kg, respectively. The benzoic acid and sorbic acid contents were found within the acceptable value, 
whereas 2 samples (6%) were detected over the limit of the maximum used level. In conclusion, the 
preservatives in oyster sauces should be investigated to follow the standard of the production process. 
Keywords: oyster sauce, preservatives, benzoic acid, sorbic acid 
Corresponding author: atichart.s@dmsc.mail.go.th 
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วัตถุกนัเสีย สอีินทรียส์ังเคราะห ์และเชือ้จุลนิทรียก์่อโรคที่พบในเนื้อสตัวแ์ปรรูป ในจังหวดัตรัง  
Preservatives, Organic Dyes and Pathogenic Microorganisms found in Processed Meat in Trang Province 
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บทคดัยอ่ 
อาหารเนือ้สตัวแ์ปรรูปเป็นที่นิยมในทุกกลุ่มวัย การตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย  สีอินทรียส์ังเคราะห์  และ

เชื ้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Staphylococcus aureus  และ  Salmonella spp. ในอาหารจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภค  เมื่อ
วิเคราะหต์วัอย่างในจงัหวดัตรงั 30 ตวัอย่าง พบกรดเบนโซอิก 2 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6.6) ในกุนเชียงและไสก้รอกอีสาน ใน
ปรมิาณ 67.6 – 227.4 มก./กก.  พบสีเออรโิธรซิน 2 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 6.6) ในไสก้รอกในปรมิาณ  2.4 - 7.8 มก./กก.  สตีาร์
ตราซีน 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 3.3) ในไสก้รอกในปริมาณ 2.2 มก./กก. พบไนเตรต 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 3.3) ในกุนเชียงใน
ปริมาณ 1,085 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั  พบไนไตรต ์6 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 20) ในไสก้รอก แฮม และไสก้รอกอีสาน จ านวน 2, 3 
และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั ในปริมาณ 17.3 -54.1 มก./กก. โดยไม่พบเชือ้ Staphylococcus aureus  และ Salmonella 
spp. การประเมินไดร้บัสมัผสักรดเบนโซอิก กรดซอรบ์ิก สีอินทรียส์งัเคราะหแ์ละไนเตรต มีความปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสขุภาพ ส่วนเด็กกลุม่อายุ 3- 5.9 ปี มีความเสี่ยงในการรบัไนไตรตจ์ากไสก้รอก แฮม และไสก้รอกอีสาน และ
กลุม่อายุ 6-34.9 ปี มีความเสี่ยงในการรบัสารไนไตรตจ์ากไสก้รอกในระดบัที่มีโอกาสก่ออนัตรายต่อสขุภาพในระยะยาว 
ดงันัน้ ควรมีการสือ่สารขอ้มลูเพื่อสรา้งความตระหนกัใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงั  
ค าส าคัญ:  ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูป, วตัถกุนัเสีย,  สีอินทรยีส์งัเคราะห,์ เชือ้จลุินทรยี ์

 
Abstract 

 Processed meat are popular food for all age groups. Risk assessment of exposure to preservatives, 
synthetic color and pathogenic microorganisms Staphylococcus aureus and Salmonella spp. should be studied. 
Using 30 samples collected in Trang province, the  results  showed that  benzoic acid  was found in 2 samples 
(6.6%) of chinese  sausages  and  Isaan sausages in the range of 67.6 - 227.4  mg/kg.  For organic synthetic 
color, erythrosine was found in 2 samples of sausages  (6.6%) in the range of  2.4 - 7.8 mg/kg and tartrazine was 
found in 1 sample of sausage (3.3%) at 2.2 mg/kg. In addition, nitrate was found in 1 sample of sausage (3.3%) 
at 1,085 mg/kg and nitrite was found in 2, 3 and 1 samples of sausages, hams and Isaan sausages in the range 
of 17.3 -54.1 mg/kg. However, there was no contamination of S. aureus and Salmonella spp.  Exposure 
assessment showed that benzoic acid, sorbic acid, synthetic color, and nitrate levels were safe and not harmful 
to health.  However, children aged 3- 5.9 years were at risk of exposure of nitrite from sausages, ham and Isaan 
sausages, whereas those of 6-34.9 years were at risk of exposure of nitrite from sausages at the level that might 
cause long-term health hazards. Therefore, the information should be communicated to warn consumers. 
Keywords: fermented meat, preservatives, synthetic color, pathogenic microorganisms 
Corresponding author: alisara.r@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

ปัจจบุนัผูบ้ริโภคนิยมใชซ้อสหอยนางรมในการปรุงรสเพื่อใหร้สชาติอาหารกลมกลอ่ม ในกระบวนผลติมีการยืด
อายุของซอสหอยนางรมโดยการเติมวตัถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของ
เชือ้จุลินทรีย ์ซึ่งก าหนดใหเ้ติมวตัถุกนัเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิกไดไ้ม่เกิน 1,000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 389 (พ.ศ.2561)  ในการศกึษานีจ้ึงส  ารวจปรมิาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิก
ในซอสหอยนางรมท่ีจ าหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 34 ตวัอย่าง โดยสกดัตัวอย่างดว้ยตวัท าละลายอินทรียแ์ละ
วิเคราะหด์ว้ยเทคนิค HPLC-DAD พบว่าปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบ์ิกในซอสหอยนางรมผ่านเกณฑม์าตรฐาน
จ านวน 32 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 94) ไดค้่าเฉลี่ยปริมาณกรดเบนโซอิกเท่ากับ 396  มก./กก. และปริมาณเฉลี่ยกรดซอรบ์ิก
เท่ากับ 223 มิลมก./กก. ในตวัอย่างท่ีไม่ไดม้าตรฐานพบ 2 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6) มีปริมาณเฉลี่ยกรดเบนโซอิกและกรด       
ซอรบิ์กรวมกนัมากกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันัน้ การเฝา้ระวงัปริมาณสารกนัเสียในซอสหอยนางรมมีความส าคญัอย่างย่ิง
กบัการควบคมุมาตรฐานการผลติเครือ่งปรุงรส 
ค าส าคัญ: ซอสหอยนางรม, วตัถกุนัเสยี, กรดเบนโซอิก, กรดซอรบ์ิก 

 
Abstract 

Nowadays, oyster sauce is very popular to use for good cooking. To expand the expiration date of 
oyster sauce, preservatives such as benzoic acid and sorbic acid were added to prevent decomposition of 
microbial growth, affecting to human’s health.  Since the Notification of Ministry of Public Health in Thailand No. 
389 (B.E. 2018) limited the maximum used level in the sauces at 1,000 mg/kg for benzoic acid and sorbic acid. 
This study aimed to determine the benzoic acid and sorbic acid contents using HPLC-DAD technique in 34 
samples of oyster sauces collected from the supermarkets in Ubon Ratchathani. The results showed that 32 
samples (94%) conformed to the criteria. The average contents of benzoic acid and sorbic acid were 396 and 
223 mg/kg, respectively. The benzoic acid and sorbic acid contents were found within the acceptable value, 
whereas 2 samples (6%) were detected over the limit of the maximum used level. In conclusion, the 
preservatives in oyster sauces should be investigated to follow the standard of the production process. 
Keywords: oyster sauce, preservatives, benzoic acid, sorbic acid 
Corresponding author: atichart.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
อาหารเนือ้สตัวแ์ปรรูปเป็นที่นิยมในทุกกลุ่มวัย การตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย  สีอินทรียส์ังเคราะห์  และ

เชื ้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Staphylococcus aureus  และ  Salmonella spp. ในอาหารจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภค  เมื่อ
วิเคราะหต์วัอย่างในจงัหวดัตรงั 30 ตวัอย่าง พบกรดเบนโซอิก 2 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 6.6) ในกุนเชียงและไสก้รอกอีสาน ใน
ปรมิาณ 67.6 – 227.4 มก./กก.  พบสีเออรโิธรซิน 2 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 6.6) ในไสก้รอกในปรมิาณ  2.4 - 7.8 มก./กก.  สตีาร์
ตราซีน 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 3.3) ในไสก้รอกในปริมาณ 2.2 มก./กก. พบไนเตรต 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 3.3) ในกุนเชียงใน
ปริมาณ 1,085 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั  พบไนไตรต ์6 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 20) ในไสก้รอก แฮม และไสก้รอกอีสาน จ านวน 2, 3 
และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั ในปริมาณ 17.3 -54.1 มก./กก. โดยไม่พบเชือ้ Staphylococcus aureus  และ Salmonella 
spp. การประเมินไดร้บัสมัผสักรดเบนโซอิก กรดซอรบ์ิก สีอินทรียส์งัเคราะหแ์ละไนเตรต มีความปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสขุภาพ ส่วนเด็กกลุม่อายุ 3- 5.9 ปี มีความเสี่ยงในการรบัไนไตรตจ์ากไสก้รอก แฮม และไสก้รอกอีสาน และ
กลุม่อายุ 6-34.9 ปี มีความเสี่ยงในการรบัสารไนไตรตจ์ากไสก้รอกในระดบัที่มีโอกาสก่ออนัตรายต่อสขุภาพในระยะยาว 
ดงันัน้ ควรมีการสือ่สารขอ้มลูเพื่อสรา้งความตระหนกัใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงั  
ค าส าคัญ:  ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ปรรูป, วตัถกุนัเสีย,  สีอินทรยีส์งัเคราะห,์ เชือ้จลุินทรยี ์

 
Abstract 

 Processed meat are popular food for all age groups. Risk assessment of exposure to preservatives, 
synthetic color and pathogenic microorganisms Staphylococcus aureus and Salmonella spp. should be studied. 
Using 30 samples collected in Trang province, the  results  showed that  benzoic acid  was found in 2 samples 
(6.6%) of chinese  sausages  and  Isaan sausages in the range of 67.6 - 227.4  mg/kg.  For organic synthetic 
color, erythrosine was found in 2 samples of sausages  (6.6%) in the range of  2.4 - 7.8 mg/kg and tartrazine was 
found in 1 sample of sausage (3.3%) at 2.2 mg/kg. In addition, nitrate was found in 1 sample of sausage (3.3%) 
at 1,085 mg/kg and nitrite was found in 2, 3 and 1 samples of sausages, hams and Isaan sausages in the range 
of 17.3 -54.1 mg/kg. However, there was no contamination of S. aureus and Salmonella spp.  Exposure 
assessment showed that benzoic acid, sorbic acid, synthetic color, and nitrate levels were safe and not harmful 
to health.  However, children aged 3- 5.9 years were at risk of exposure of nitrite from sausages, ham and Isaan 
sausages, whereas those of 6-34.9 years were at risk of exposure of nitrite from sausages at the level that might 
cause long-term health hazards. Therefore, the information should be communicated to warn consumers. 
Keywords: fermented meat, preservatives, synthetic color, pathogenic microorganisms 
Corresponding author: alisara.r@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสีโรดามีนบีในกะปิด้วยวิธี HPLC  โดยสกัดสีด้วยสารผสม Acetonitrile: 
Acetone: 1% Acetic acid  ในอัตราส่วน 85.5:9.5:5 วิเคราะห์ด้วย HPLC โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ เป็นสารผสม  
Acetonitrile: 0.005 M 1-Heptanesulfonic acid (pH 3.5) ในอตัราส่วน 90:10 ดว้ยอตัราการไหล 1.8 มล./นาที ดว้ย
คอลมัน ์Hypersil C18  ตรวจวดัที่ความยาวคลื่น 556 นาโนเมตร  ผลการทดสอบความถูกตอ้งของวิธี มีค่าความเป็น
เสน้ตรงในช่วงความเขม้ขน้ 0.1-10.0 มก./กก. โดยมีค่าสมัประสิทธส์หพนัธ ์(Coefficient of Determination, R2) 0.999  
ขีดจ ากดัการตรวจพบ (LOD) เทา่กบั 0.2 มก./กก. ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปรมิาณ (LOQ) เทา่กบั 1.0 มก./กก. ความแม่น
และความเที่ยง มีค่า % Recovery อยูใ่นช่วง 86.23 - 88.81 และ %RSD อยู่ในช่วง 1.13 - 4.94 ในปีงบประมาณ 2558-
2562  ไดท้ดสอบตวัอยา่งกะปิ จ านวน 162 ตวัอยา่ง พบสโีรดามีนบีจ านวน 68 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 41.9) มีปรมิาณนอ้ยกวา่ 
1.0 – 12.4  มก./กก. แตส่โีรดามีนบีเป็นสทีี่ไมไ่ดอ้นญุาตใหใ้ชใ้นอาหารตามพระราชบญัญตัิ พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัท่ี 389(2561) เรือ่งวตัถเุจือปนอาหารและไมอ่ยูใ่นรายการสทีี่โคเด็กซ ์(FAO/WHO Codex Alimentarius) 
อนญุาตใหใ้ชใ้นอาหาร 
ค าส าคัญ: สีโรดามีนบี, กะปิ, HPLC 

 
Abstract 

Determination of rhodamine B in Kapi (shrimp paste) by HPLC was developed.  The colour was 
extracted  with the mixture of  Acetonitrile: Acetone:1% Acetic acid (85.5:9.5:5) and analyzed by HPLC, 
detected at 556 nm.  The chromatogram was performed under optimum condition, a Hypersil  C18  by gradient 
elution with acetonitrile: 0.005 M 1-heptanesulfonic acid (90:10) as the mobile phase with pH 3.5, using flow 
rate at 1.8 mL/min. The method validation results showed that the linearity of calibration displayed the correlation 
in the range of 0.1-10.0 mg/L, with R2=0.999. The LOD and LOQ were equal to 0.2 mg/kg and 1.0 mg/kg, 
respectively. Accuracy represented as %recovery was 86.23-88.81 and precision represented as %RSD was 
1.13-4.94.  In the fiscal year 2015-2018, Kapi were collected and tested for 162 samples. Rhodamine B colour 
in 68 samples (41.9%) were detected and its amount were found to be less than 1.0–12.4 mg/kg. However, this 
colour is not allowed to add in food following the Notification of the Ministry of Public Health (No. 389) B.E. 2561 
(2018) Re: Food additives (No. 5) and not included in food additives list of FAO / WHO Codex Alimentarius. 
Keywords: rhodamine B, Kapi, shrimp paste, HPLC 
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บทคดัยอ่ 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสีโรดามีนบีในกะปิด้วยวิธี HPLC  โดยสกัดสีด้วยสารผสม Acetonitrile: 
Acetone: 1% Acetic acid  ในอัตราส่วน 85.5:9.5:5 วิเคราะห์ด้วย HPLC โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ เป็นสารผสม  
Acetonitrile: 0.005 M 1-Heptanesulfonic acid (pH 3.5) ในอตัราส่วน 90:10 ดว้ยอตัราการไหล 1.8 มล./นาที ดว้ย
คอลมัน ์Hypersil C18  ตรวจวดัที่ความยาวคลื่น 556 นาโนเมตร  ผลการทดสอบความถูกตอ้งของวิธี มีค่าความเป็น
เสน้ตรงในช่วงความเขม้ขน้ 0.1-10.0 มก./กก. โดยมีค่าสมัประสิทธส์หพนัธ ์(Coefficient of Determination, R2) 0.999  
ขีดจ ากดัการตรวจพบ (LOD) เทา่กบั 0.2 มก./กก. ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปรมิาณ (LOQ) เทา่กบั 1.0 มก./กก. ความแม่น
และความเที่ยง มีค่า % Recovery อยูใ่นช่วง 86.23 - 88.81 และ %RSD อยู่ในช่วง 1.13 - 4.94 ในปีงบประมาณ 2558-
2562  ไดท้ดสอบตวัอยา่งกะปิ จ านวน 162 ตวัอยา่ง พบสโีรดามีนบีจ านวน 68 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 41.9) มีปรมิาณนอ้ยกวา่ 
1.0 – 12.4  มก./กก. แตส่โีรดามีนบีเป็นสทีี่ไมไ่ดอ้นญุาตใหใ้ชใ้นอาหารตามพระราชบญัญตัิ พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัท่ี 389(2561) เรือ่งวตัถเุจือปนอาหารและไมอ่ยูใ่นรายการสทีี่โคเด็กซ ์(FAO/WHO Codex Alimentarius) 
อนญุาตใหใ้ชใ้นอาหาร 
ค าส าคัญ: สีโรดามีนบี, กะปิ, HPLC 

 
Abstract 

Determination of rhodamine B in Kapi (shrimp paste) by HPLC was developed.  The colour was 
extracted  with the mixture of  Acetonitrile: Acetone:1% Acetic acid (85.5:9.5:5) and analyzed by HPLC, 
detected at 556 nm.  The chromatogram was performed under optimum condition, a Hypersil  C18  by gradient 
elution with acetonitrile: 0.005 M 1-heptanesulfonic acid (90:10) as the mobile phase with pH 3.5, using flow 
rate at 1.8 mL/min. The method validation results showed that the linearity of calibration displayed the correlation 
in the range of 0.1-10.0 mg/L, with R2=0.999. The LOD and LOQ were equal to 0.2 mg/kg and 1.0 mg/kg, 
respectively. Accuracy represented as %recovery was 86.23-88.81 and precision represented as %RSD was 
1.13-4.94.  In the fiscal year 2015-2018, Kapi were collected and tested for 162 samples. Rhodamine B colour 
in 68 samples (41.9%) were detected and its amount were found to be less than 1.0–12.4 mg/kg. However, this 
colour is not allowed to add in food following the Notification of the Ministry of Public Health (No. 389) B.E. 2561 
(2018) Re: Food additives (No. 5) and not included in food additives list of FAO / WHO Codex Alimentarius. 
Keywords: rhodamine B, Kapi, shrimp paste, HPLC 
Corresponding author: alisara.r@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ เนื้อสตัวแ์ละผลิตภณัฑเ์นื้อสัตวใ์นเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ปีงบประมาณพ.ศ.2562 

Microbiological Quality of Meat and its Products in Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan Provinces 
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บทคดัยอ่ 
เนือ้สตัวแ์ละผลิตภณัฑ์เนือ้สตัวเ์ป็นท่ีนิยมในการบริโภค ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 1/1 เชียงรายจึงได้

ศกึษาคณุภาพทางจลุชีววิทยาของเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์ในจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร ่และนา่น ปีงบประมาณ 
2562 ไดเ้ก็บตวัอยา่งจากตลาดสด 13 แหง่และแหลง่จ าหนา่ย 9 แหง่ จ านวน 97 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมู
ยอและไสอ้ั่ว จ านวน 24, 15, 15, 22 และ 21 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้จุลนิทรยี์บง่ชีส้ขุลกัษณะไดแ้ก่ MPN 
coliforms, MPN Escherichia coli ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 364 พ.ศ.2556 ตอ้งไมพ่บ Staphylococcus 
aureus และ Salmonella spp. ผลการตรวจวิเคราะห ์พบ MPN coliforms/ก. เกินเกณฑ ์จ านวน 57 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
58.77) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 22.68, 15.46, 10.30, 4.12 และ 6.18 ตามล าดบั พบ MPN 
Escherichia coli/g จ านวน 46 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 47.42) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมยูอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 20.62, 15.25, 
8.25, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Staphylococcus aureus/0.1 ก. จ านวน 10 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 10.30) ในเนือ้หม ูเนือ้
ไก่ หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 5.15,  2.06, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Salmonella spp./25 ก. จ านวน 18 ตวัอย่าง
(รอ้ยละ 18.56) ในเนือ้หมู เนือ้ไก่และแหนม รอ้ยละ 9.27,  7.21 และ  2.06 ตามล าดับ  แสดงว่ายังมีการปนเป้ือน
เชือ้จลุนิทรยีใ์นเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ดงันัน้ผูบ้รโิภคควรปรุงเนือ้สตัวใ์หส้กุก่อนรบัประทานและมีการสือ่สารแจง้เตือนภยั 
ค าส าคัญ: คณุภาพ, จลุชีววิทยา, เนือ้สตัว,์ ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว ์

 
Abstract 

Meat and meat products are popular for consumption. The Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiang Rai conducted a microbiological quality study of meat and its products in Chiang Rai, Phayao, Phrae, 
and Nan provinces. In fiscal year 2019, samples were collected from 13 fresh markets and 9 sales sources for 
a total of 97 samples such as pork, chicken, sour pork, Vietnamese pork sausage, and spicy Isaan sausage for 
24, 15, 15, 22 and 21 samples, respectively. Microbiological examinations such as MPN coliforms, MPN 
Escherichia coli were tested according to the Notification of the Ministry of Public Health No. 364 B.E.2556 
requiring that no contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella spp.. The results showed that 57 
samples of MPN coliforms/g (58.77%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese pork sausage, 
and spicy Isaan sausage at  22.68, 15.46, 10.30, 4.12, and 6.18%, respectively. Among these samples, 46 
samples contaminated with MPN E.coli/g (47.42%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese 
pork sausage, and spicy Isaan sausage at 20.62, 15.25, 8.25, 1.03, and 2.06%, respectively. Only 10 samples 
contaminated with S.aureus/0.1 g (10.30%) were found in pork, chicken meat, Vietnamese pork sausage, and 
spicy Isaan sausage at 5.15, 2.06, 1.03, and 2.06%, respectively. While 18 samples contaminated with 
Salmonella spp./25 g (18.56%) were found in pork, chicken meat and sour pork at 9.27, 7.21 and 2.06%, 
respectively. It can be concluded that microbes were still contaminated in meat and its products. Therefore, it 
is recommended that consumers prepare cooked food before consumption. The risk should be communicated. 
Keywords: quality, microbiology,  meat, meat products 
Corresponding author: angsanazaa@gmail.com 
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บทคดัยอ่ 
เนือ้สตัวแ์ละผลิตภณัฑ์เนือ้สตัวเ์ป็นท่ีนิยมในการบริโภค ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 1/1 เชียงรายจึงได้

ศกึษาคณุภาพทางจลุชีววิทยาของเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์ในจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร ่และนา่น ปีงบประมาณ 
2562 ไดเ้ก็บตวัอยา่งจากตลาดสด 13 แหง่และแหลง่จ าหนา่ย 9 แหง่ จ านวน 97 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมู
ยอและไสอ้ั่ว จ านวน 24, 15, 15, 22 และ 21 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้จุลนิทรยี์บง่ชีส้ขุลกัษณะไดแ้ก่ MPN 
coliforms, MPN Escherichia coli ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 364 พ.ศ.2556 ตอ้งไมพ่บ Staphylococcus 
aureus และ Salmonella spp. ผลการตรวจวิเคราะห ์พบ MPN coliforms/ก. เกินเกณฑ ์จ านวน 57 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
58.77) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 22.68, 15.46, 10.30, 4.12 และ 6.18 ตามล าดบั พบ MPN 
Escherichia coli/g จ านวน 46 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 47.42) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมยูอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 20.62, 15.25, 
8.25, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Staphylococcus aureus/0.1 ก. จ านวน 10 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 10.30) ในเนือ้หม ูเนือ้
ไก่ หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 5.15,  2.06, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Salmonella spp./25 ก. จ านวน 18 ตวัอย่าง
(รอ้ยละ 18.56) ในเนือ้หมู เนือ้ไก่และแหนม รอ้ยละ 9.27,  7.21 และ  2.06 ตามล าดับ  แสดงว่ายังมีการปนเป้ือน
เชือ้จลุนิทรยีใ์นเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ดงันัน้ผูบ้รโิภคควรปรุงเนือ้สตัวใ์หส้กุก่อนรบัประทานและมีการสือ่สารแจง้เตือนภยั 
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Abstract 

Meat and meat products are popular for consumption. The Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiang Rai conducted a microbiological quality study of meat and its products in Chiang Rai, Phayao, Phrae, 
and Nan provinces. In fiscal year 2019, samples were collected from 13 fresh markets and 9 sales sources for 
a total of 97 samples such as pork, chicken, sour pork, Vietnamese pork sausage, and spicy Isaan sausage for 
24, 15, 15, 22 and 21 samples, respectively. Microbiological examinations such as MPN coliforms, MPN 
Escherichia coli were tested according to the Notification of the Ministry of Public Health No. 364 B.E.2556 
requiring that no contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella spp.. The results showed that 57 
samples of MPN coliforms/g (58.77%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese pork sausage, 
and spicy Isaan sausage at  22.68, 15.46, 10.30, 4.12, and 6.18%, respectively. Among these samples, 46 
samples contaminated with MPN E.coli/g (47.42%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese 
pork sausage, and spicy Isaan sausage at 20.62, 15.25, 8.25, 1.03, and 2.06%, respectively. Only 10 samples 
contaminated with S.aureus/0.1 g (10.30%) were found in pork, chicken meat, Vietnamese pork sausage, and 
spicy Isaan sausage at 5.15, 2.06, 1.03, and 2.06%, respectively. While 18 samples contaminated with 
Salmonella spp./25 g (18.56%) were found in pork, chicken meat and sour pork at 9.27, 7.21 and 2.06%, 
respectively. It can be concluded that microbes were still contaminated in meat and its products. Therefore, it 
is recommended that consumers prepare cooked food before consumption. The risk should be communicated. 
Keywords: quality, microbiology,  meat, meat products 
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2562 ไดเ้ก็บตวัอยา่งจากตลาดสด 13 แหง่และแหลง่จ าหนา่ย 9 แหง่ จ านวน 97 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมู
ยอและไสอ้ั่ว จ านวน 24, 15, 15, 22 และ 21 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้จุลนิทรยี์บง่ชีส้ขุลกัษณะไดแ้ก่ MPN 
coliforms, MPN Escherichia coli ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 364 พ.ศ.2556 ตอ้งไมพ่บ Staphylococcus 
aureus และ Salmonella spp. ผลการตรวจวิเคราะห ์พบ MPN coliforms/ก. เกินเกณฑ ์จ านวน 57 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
58.77) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 22.68, 15.46, 10.30, 4.12 และ 6.18 ตามล าดบั พบ MPN 
Escherichia coli/g จ านวน 46 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 47.42) ใน เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แหนม หมยูอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 20.62, 15.25, 
8.25, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Staphylococcus aureus/0.1 ก. จ านวน 10 ตวัอยา่ง(รอ้ยละ 10.30) ในเนือ้หม ูเนือ้
ไก่ หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 5.15,  2.06, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Salmonella spp./25 ก. จ านวน 18 ตวัอย่าง
(รอ้ยละ 18.56) ในเนือ้หมู เนือ้ไก่และแหนม รอ้ยละ 9.27,  7.21 และ  2.06 ตามล าดับ  แสดงว่ายังมีการปนเป้ือน
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Chiang Rai conducted a microbiological quality study of meat and its products in Chiang Rai, Phayao, Phrae, 
and Nan provinces. In fiscal year 2019, samples were collected from 13 fresh markets and 9 sales sources for 
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24, 15, 15, 22 and 21 samples, respectively. Microbiological examinations such as MPN coliforms, MPN 
Escherichia coli were tested according to the Notification of the Ministry of Public Health No. 364 B.E.2556 
requiring that no contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella spp.. The results showed that 57 
samples of MPN coliforms/g (58.77%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese pork sausage, 
and spicy Isaan sausage at  22.68, 15.46, 10.30, 4.12, and 6.18%, respectively. Among these samples, 46 
samples contaminated with MPN E.coli/g (47.42%) were found in pork, chicken meat, sour pork, Vietnamese 
pork sausage, and spicy Isaan sausage at 20.62, 15.25, 8.25, 1.03, and 2.06%, respectively. Only 10 samples 
contaminated with S.aureus/0.1 g (10.30%) were found in pork, chicken meat, Vietnamese pork sausage, and 
spicy Isaan sausage at 5.15, 2.06, 1.03, and 2.06%, respectively. While 18 samples contaminated with 
Salmonella spp./25 g (18.56%) were found in pork, chicken meat and sour pork at 9.27, 7.21 and 2.06%, 
respectively. It can be concluded that microbes were still contaminated in meat and its products. Therefore, it 
is recommended that consumers prepare cooked food before consumption. The risk should be communicated. 
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ยอและไสอ้ั่ว จ านวน 24, 15, 15, 22 และ 21 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้จุลนิทรยี์บง่ชีส้ขุลกัษณะไดแ้ก่ MPN 
coliforms, MPN Escherichia coli ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 364 พ.ศ.2556 ตอ้งไมพ่บ Staphylococcus 
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ไก่ หมูยอ และไสอ้ั่ว รอ้ยละ 5.15,  2.06, 1.03 และ 2.06 ตามล าดบั พบ Salmonella spp./25 ก. จ านวน 18 ตวัอย่าง
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บทคดัยอ่ 
เครือ่งส  าอางที่มีสรรพคณุช่วยท าใหผิ้วขาว ใส รกัษาสวิก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากแตพ่บวา่ผูผ้ลติบางรายมีการ

ลกัลอบใส่สารหา้มใช้ที่เป็นอันตรายจ าพวกคอรต์ิโคสเตียรอยด์ในเครื่องส าอางดังกล่าว  ซึ่งการใช้เครื่องส าอางที่มี
สว่นผสมของสเตียรอยดจ์ะท าใหเ้กิดอาการไม่พึงประสงค ์เช่น ท าใหเ้กิดสิว ผดผ่ืน ผิวหนงับางลงและผิวหนงัแตกลาย
ปัจจุบนัธุรกิจสินคา้ออนไลนข์องไทยเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง สินคา้เกือบทกุชนิดสามารถซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์ ศนูย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั จึงไดด้  าเนินการส ารวจคณุภาพผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางขาวใสทัง้ประเภทครีม โลชั่น 
และเซรั่มที่มีขายในตลาดออนไลน ์โดยไดท้ าการตรวจวิเคราะหต์วัอยา่งเครือ่งส าอางทัง้หมด จ านวน 25 ตวัอย่าง ดว้ยวิธี 
HPLC โดยใชค้อลมัน ์BDS Hypersil C18  (250 mm x 4.6 mm x 5 µm) ใชเ้ฟสเคลือ่นท่ีเป็นอะซีโตไนไตรล:์ น า้เป็นระบบ 
gradient อตัราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัที่ 243 นาโนเมตร  พบว่ามีสารกลุ่มคอรต์ิโคสเตียรอยดป์นปลอม         
7 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 28.0) ไดแ้ก่  เบตาเมทาโซน 17-วาเลอเรต, ไตรแอมซิโนโลน  อะเซโตไนด ์และโคลเบทาซอล โพรพิโอ-
เนต เป็นตน้  จากการศึกษานีแ้สดงใหเ้ห็นว่าเครื่องส าอางที่ช่วยใหข้าวใสมีการปนปลอมของสารหา้มใชก้ลุ่มคอรต์ิโค -
สเตียรอยดท์ี่เป็นอนัตราย ดงันัน้ควรมีการเฝา้ระวงั แจง้เตือนภยั และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งส าอางอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้
ผูบ้รโิภคมีขอ้มลูในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งส  าอางที่ปลอดภยั 
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Abstract 

The skin-lightening and anti-acne cosmetics are very popular. However, it was found that some 
cosmetics producers using prohibited substances such as corticosteroid that were harmful. Regular use of 
corticosteroid can cause adverse reactions of the skin and may occur acne, rash, skin atrophy, rosacea and 
stretch marks. The trend of online shopping is increasing day by day. Almost all the products that are available 
in the market can be purchased from online stores. The Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang examined  
25 skin-lightening cosmetics including cream, lotion and serum purchased from online stores. The method of 
HPLC was as followings: BDS Hypersil C18 column (250 mm x 4.6 mm x 5 µm), a mixture of acetonitrile : water 
(gradient system) as a mobile phase at a flow rate of 2 ml/min, and PDA detector at 243 nm. It was found that 
corticosteroids were adulterated in 7 samples (28.0%), which were betamethasone 17-valerate, triamcinolone 
acetonide and clobetasol propionate. The results showed that there were harmful prohibited substances 
(corticosteroids) in the  skin-lightening cosmetics.  Therefore, it is necessary to perform the surveillance and 
inspection of cosmetics continually. The data will be useful for consumers to select safe cosmetics. 
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วิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 12/1 ตรงั จึงไดด้  าเนินการส ารวจคณุภาพผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางขาวใสทัง้ประเภทครีม โลชั่น 
และเซรั่มที่มีขายในตลาดออนไลน ์โดยไดท้ าการตรวจวิเคราะหต์วัอยา่งเครือ่งส าอางทัง้หมด จ านวน 25 ตวัอย่าง ดว้ยวิธี 
HPLC โดยใชค้อลมัน ์BDS Hypersil C18  (250 mm x 4.6 mm x 5 µm) ใชเ้ฟสเคลือ่นท่ีเป็นอะซีโตไนไตรล:์ น า้เป็นระบบ 
gradient อตัราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัที่ 243 นาโนเมตร  พบว่ามีสารกลุ่มคอรต์ิโคสเตียรอยดป์นปลอม         
7 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 28.0) ไดแ้ก่  เบตาเมทาโซน 17-วาเลอเรต, ไตรแอมซิโนโลน  อะเซโตไนด ์และโคลเบทาซอล โพรพิโอ-
เนต เป็นตน้  จากการศึกษานีแ้สดงใหเ้ห็นว่าเครื่องส าอางที่ช่วยใหข้าวใสมีการปนปลอมของสารหา้มใชก้ลุ่มคอรต์ิโค -
สเตียรอยดท์ี่เป็นอนัตราย ดงันัน้ควรมีการเฝา้ระวงั แจง้เตือนภยั และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งส าอางอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้
ผูบ้รโิภคมีขอ้มลูในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งส  าอางที่ปลอดภยั 
ค าส าคัญ: คอรต์ิโคสเตียรอยด,์ เครือ่งส  าอาง, ตลาดออนไลน ์

 
Abstract 

The skin-lightening and anti-acne cosmetics are very popular. However, it was found that some 
cosmetics producers using prohibited substances such as corticosteroid that were harmful. Regular use of 
corticosteroid can cause adverse reactions of the skin and may occur acne, rash, skin atrophy, rosacea and 
stretch marks. The trend of online shopping is increasing day by day. Almost all the products that are available 
in the market can be purchased from online stores. The Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang examined  
25 skin-lightening cosmetics including cream, lotion and serum purchased from online stores. The method of 
HPLC was as followings: BDS Hypersil C18 column (250 mm x 4.6 mm x 5 µm), a mixture of acetonitrile : water 
(gradient system) as a mobile phase at a flow rate of 2 ml/min, and PDA detector at 243 nm. It was found that 
corticosteroids were adulterated in 7 samples (28.0%), which were betamethasone 17-valerate, triamcinolone 
acetonide and clobetasol propionate. The results showed that there were harmful prohibited substances 
(corticosteroids) in the  skin-lightening cosmetics.  Therefore, it is necessary to perform the surveillance and 
inspection of cosmetics continually. The data will be useful for consumers to select safe cosmetics. 
Keywords: corticosteroid, cosmetic, online marketing 
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สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนั เคร่ืองส าอางที่ช่วยท าให้ผิวขาวใส เป็นที่นิยมมากในคนไทย สง่ผลให้มีการผลิตและลกัลอบน าเข้า  

ผลติภณัฑ์ที่ไมไ่ด้มาตรฐาน ผสมสารห้ามใช้ได้แก่ สารไฮโดรควิโนน  กรดเรทิโนอิก ปรอทแอมโมเนีย ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่
ร่างกายมนษุย์ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ความปลอดภยัของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ 
และน่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างเคร่ืองส าอาง  
ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 124 ตวัอยา่ง ที่ได้รับจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แหง่ ตรวจ
วิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง และ Rein’s test พบสารห้ามใช้ 23 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 18.55) โดยตรวจพบมากที่สดุ
คือ สารปรอทแอมโมเนีย 21 ตวัอย่าง (ร้อยละ 91.30) นอกจากนีย้งัน ามาตรวจสอบข้อมลูเลขที่จดแจ้งของผลิตภณัฑ์  
พบว่าไม่ระบเุลขจดแจ้ง 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.48) พบสารห้ามใช้ 5 ตวัอย่าง (ร้อยละ 38.46) ผลิตภณัฑ์ที่ระบเุลขจด
แจ้ง 111 ตวัอยา่ง พบเลขที่จดแจ้งไมถ่กูต้อง 34 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 30.63) พบสารห้ามใช้ 18 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 16.21) จึง
สรุปได้ว่าเคร่ืองส าอางที่มีการระบุเลขที่จดแจ้ง ไม่ได้เป็นเคร่ืองส าอางที่มีความปลอดภยัทกุผลิตภณัฑ์ หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีการก ากบัดแูลและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูและมีความรู้ในการเลอืกใช้
เคร่ืองส าอางได้อยา่งปลอดภยั 
ค าส าคัญ: สารห้ามใช้, ไฮโดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก, ปรอทแอมโมเนีย, เคร่ืองส าอางท าให้ผิวขาวใส 

 
Abstract 

Recently, whitening cosmetics are very popular among Thai people. As a result, production and 
smuggling non-standard products, mix prohibited substances, such as hydroquinone, retinoic acid and 
ammoniated mercury, causing toxic to human body. So the situation of prohibited substances in cosmetic 
products in Chiangrai, Payao, Phrae, and Nan provinces during the fiscal year 2017-2019  was reviewed by the 
Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai. These cosmetic products were sent from 4 Provincial Health 
Offices. The total of 124 samples were detected by TLC and Rein’s test. For 23 samples, prohibited substances  
were found (18.55%) which were identified as ammoniated mercury in 21 samples (91.30%). From 124 samples 
of cosmetics, their notification numbers were checked. Only 13 samples did not have notification number 
(10.48%) while 5 samples contained prohibited substances (38.46%). It was found that 111 samples had 
notification numbers. However, 34 samples (30.63%) were incorrect and 18 samples contained prohibited 
substances (16.21%). Therefore, cosmetics with notification numbers were not always safe. Government 
agencies should provide continuous supervision and education for consumers. Therefore, consumers are 
informed and knowledgeable about how to select safe cosmetic products.  
Keywords: prohibited substances, hydroquinone, retinoic acid, ammoniated mercury, whitening cosmetics 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนั เคร่ืองส าอางที่ช่วยท าให้ผิวขาวใส เป็นที่นิยมมากในคนไทย สง่ผลให้มีการผลิตและลกัลอบน าเข้า  

ผลติภณัฑ์ที่ไมไ่ด้มาตรฐาน ผสมสารห้ามใช้ได้แก่ สารไฮโดรควิโนน  กรดเรทิโนอิก ปรอทแอมโมเนีย ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่
ร่างกายมนษุย์ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ความปลอดภยัของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ 
และน่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างเคร่ืองส าอาง  
ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 124 ตวัอยา่ง ที่ได้รับจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แหง่ ตรวจ
วิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง และ Rein’s test พบสารห้ามใช้ 23 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 18.55) โดยตรวจพบมากที่สดุ
คือ สารปรอทแอมโมเนีย 21 ตวัอย่าง (ร้อยละ 91.30) นอกจากนีย้งัน ามาตรวจสอบข้อมลูเลขที่จดแจ้งของผลิตภณัฑ์  
พบว่าไม่ระบเุลขจดแจ้ง 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.48) พบสารห้ามใช้ 5 ตวัอย่าง (ร้อยละ 38.46) ผลิตภณัฑ์ที่ระบเุลขจด
แจ้ง 111 ตวัอยา่ง พบเลขที่จดแจ้งไมถ่กูต้อง 34 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 30.63) พบสารห้ามใช้ 18 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 16.21) จึง
สรุปได้ว่าเคร่ืองส าอางที่มีการระบุเลขที่จดแจ้ง ไม่ได้เป็นเคร่ืองส าอางที่มีความปลอดภยัทกุผลิตภณัฑ์ หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีการก ากบัดแูลและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูและมีความรู้ในการเลอืกใช้
เคร่ืองส าอางได้อยา่งปลอดภยั 
ค าส าคัญ: สารห้ามใช้, ไฮโดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก, ปรอทแอมโมเนีย, เคร่ืองส าอางท าให้ผิวขาวใส 

 
Abstract 

Recently, whitening cosmetics are very popular among Thai people. As a result, production and 
smuggling non-standard products, mix prohibited substances, such as hydroquinone, retinoic acid and 
ammoniated mercury, causing toxic to human body. So the situation of prohibited substances in cosmetic 
products in Chiangrai, Payao, Phrae, and Nan provinces during the fiscal year 2017-2019  was reviewed by the 
Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai. These cosmetic products were sent from 4 Provincial Health 
Offices. The total of 124 samples were detected by TLC and Rein’s test. For 23 samples, prohibited substances  
were found (18.55%) which were identified as ammoniated mercury in 21 samples (91.30%). From 124 samples 
of cosmetics, their notification numbers were checked. Only 13 samples did not have notification number 
(10.48%) while 5 samples contained prohibited substances (38.46%). It was found that 111 samples had 
notification numbers. However, 34 samples (30.63%) were incorrect and 18 samples contained prohibited 
substances (16.21%). Therefore, cosmetics with notification numbers were not always safe. Government 
agencies should provide continuous supervision and education for consumers. Therefore, consumers are 
informed and knowledgeable about how to select safe cosmetic products.  
Keywords: prohibited substances, hydroquinone, retinoic acid, ammoniated mercury, whitening cosmetics 
Corresponding author: tanattha.w@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาวิธีวิเคราะหป์ริมาณสารไพรีทรินสใ์นผลิตภณัฑก์ าจัดแมลงโดยวธีิแก๊สโครมาโทกราฟี 
Method Development for Determination of Pyrethrins in Insecticide Products by Gas-chromatography 

 
วดีสเุนตร ์ สวุรรณไตรย ์เมนะกา วิวน และ ละเวง นิลมณี 

Wadeesunate Suwannatrai, Menaka Vivon and Laweng Nilmanee 
ส านกัเครือ่งส  าอางและวตัถอุนัตราย กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bureau of Cosmetics and Harzardous Substances, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ไพรีทรินสเ์ป็นสารอินทรียใ์นกลุ่มไพรีทรอยด ์มีประสิทธิภาพสงูในการก าจดัแมลงโดยออกฤทธ์ิท าลายระบบ

ประสาทของแมลงท าใหเ้กิดอาการชาหรือสลบ และตายในท่ีสดุ จึงนิยมใชเ้ป็นสารส าคญัในผลิตภณัฑก์ าจัดแมลงใน
บา้นเรือน ตามพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดยจัดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ซึ่งการผลติ การน าเขา้ การ
สง่ออก หรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดร้บัใบอนญุาต ส านกัเครื่องส าอางและวตัถอุนัตรายจึงไดพ้ฒันาวิธีวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิค GC-FID ใช้คอลมัน ์HP-5 โปรแกรมอุณหภูมิเริ่มจาก 250ºC เป็นเวลา 4 นาที และเพิ่มอุณหภูมิดว้ยอัตรา        
70 ºC/นาที จนถึง 270ºC เป็นเวลา 2 นาที ใหพ้ีคที่เวลาประมาณ 2.1, 2.4, 2.6, 3.9 และ 4.4 นาที การทดสอบความใชไ้ด้
ของวิธี พบว่าความเป็นเสน้ตรงอยู่ในช่วงความเขม้ขน้ 0.1 -0.8 มก./มล. มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 1.000 
ความเที่ยงจากการท าซ า้ในคราวเดียวกนัมีคา่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานสมัพทัธร์อ้ยละ 1.02  การท าซ า้ตา่งเวลา (p-value = 
0.48) และเปลีย่นนกัวิเคราะห ์(p-value = 0.80) พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ  ความแมน่มีคา่รอ้ยละของการคืนกลบั
อยู่ในช่วงรอ้ยละ 97.54-104.73 ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD) และขีดจ ากัดของการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (LOQ) 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.03 และ 0.06 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ผลการทดสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะหป์รมิาณสารไพรีทรินส์
ใหผ้ลที่เหมาะสมในการน าไปใชส้  าหรบัการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑก์ าจดัแมลง 
ค าส าคัญ: ไพรทีรนิส,์ ไพรทีรอยด,์แก๊สโครมาโทกราฟี, ผลิตภณัฑก์ าจดัแมลง 

 
Abstract 

Pyrethrins are organic compounds classified in pyrethroid group which have been known for their 
potent insecticidal activity in destroying the nervous systems of insects and become the popular use. According 
to the Hazardous Substances Act, B.E. 2535, pyrethrins are classified as hazardous substances type 3 which 
the production, import, export or possession must obtain a permit. Bureau of cosmetics and hazardous 
substances has developed a gas chromatography-flame ionized detection (GC-FID) method for quantitative 
analysis of pyrethins in insecticides. Chromatographic separation was performed by HP-5 column with 
temperature program started at 250ºC for 4 min and increased to 270ºC with the temperature rate for 2 min. 
Pyrethrins were detected at the retention times of 2.1, 2.4, 2.6, 3.9 and 4.4 min. The method was validated on 
linearity in the range of 0.1-0.8 mg/mL with the correlation coefficient (r) of 1.000, the precision as relative 
standard deviation was 1.02%, the results between days (p-value = 0.48) and inter-personnel analysis (p-value 
= 0.80) indicated no significant difference , the accuracy was in the range of 97.54-104.73% recovery. The LOD 
and LOQ were 0.03% and 0.06% respectively. The validation results indicated that this method is suitable for 
pyrethrins content analysis in insecticide. 
Keywords: pyrethrins,  pyrethroids, GC, insecticide product 
Corresponding author: wadeesunate.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
ไพรีทรินสเ์ป็นสารอินทรียใ์นกลุ่มไพรีทรอยด ์มีประสิทธิภาพสงูในการก าจดัแมลงโดยออกฤทธ์ิท าลายระบบ

ประสาทของแมลงท าใหเ้กิดอาการชาหรือสลบ และตายในท่ีสดุ จึงนิยมใชเ้ป็นสารส าคญัในผลิตภณัฑก์ าจัดแมลงใน
บา้นเรือน ตามพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 โดยจัดเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ซึ่งการผลติ การน าเขา้ การ
สง่ออก หรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดร้บัใบอนญุาต ส านกัเครื่องส าอางและวตัถอุนัตรายจึงไดพ้ฒันาวิธีวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิค GC-FID ใช้คอลมัน ์HP-5 โปรแกรมอุณหภูมิเริ่มจาก 250ºC เป็นเวลา 4 นาที และเพิ่มอุณหภูมิดว้ยอัตรา        
70 ºC/นาที จนถึง 270ºC เป็นเวลา 2 นาที ใหพ้ีคที่เวลาประมาณ 2.1, 2.4, 2.6, 3.9 และ 4.4 นาที การทดสอบความใชไ้ด้
ของวิธี พบว่าความเป็นเสน้ตรงอยู่ในช่วงความเขม้ขน้ 0.1 -0.8 มก./มล. มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 1.000 
ความเที่ยงจากการท าซ า้ในคราวเดียวกนัมีคา่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานสมัพทัธร์อ้ยละ 1.02  การท าซ า้ตา่งเวลา (p-value = 
0.48) และเปลีย่นนกัวิเคราะห ์(p-value = 0.80) พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ  ความแมน่มีคา่รอ้ยละของการคืนกลบั
อยู่ในช่วงรอ้ยละ 97.54-104.73 ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD) และขีดจ ากัดของการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (LOQ) 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.03 และ 0.06 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ผลการทดสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะหป์รมิาณสารไพรีทรินส์
ใหผ้ลที่เหมาะสมในการน าไปใชส้  าหรบัการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑก์ าจดัแมลง 
ค าส าคัญ: ไพรทีรนิส,์ ไพรทีรอยด,์แก๊สโครมาโทกราฟี, ผลิตภณัฑก์ าจดัแมลง 

 
Abstract 

Pyrethrins are organic compounds classified in pyrethroid group which have been known for their 
potent insecticidal activity in destroying the nervous systems of insects and become the popular use. According 
to the Hazardous Substances Act, B.E. 2535, pyrethrins are classified as hazardous substances type 3 which 
the production, import, export or possession must obtain a permit. Bureau of cosmetics and hazardous 
substances has developed a gas chromatography-flame ionized detection (GC-FID) method for quantitative 
analysis of pyrethins in insecticides. Chromatographic separation was performed by HP-5 column with 
temperature program started at 250ºC for 4 min and increased to 270ºC with the temperature rate for 2 min. 
Pyrethrins were detected at the retention times of 2.1, 2.4, 2.6, 3.9 and 4.4 min. The method was validated on 
linearity in the range of 0.1-0.8 mg/mL with the correlation coefficient (r) of 1.000, the precision as relative 
standard deviation was 1.02%, the results between days (p-value = 0.48) and inter-personnel analysis (p-value 
= 0.80) indicated no significant difference , the accuracy was in the range of 97.54-104.73% recovery. The LOD 
and LOQ were 0.03% and 0.06% respectively. The validation results indicated that this method is suitable for 
pyrethrins content analysis in insecticide. 
Keywords: pyrethrins,  pyrethroids, GC, insecticide product 
Corresponding author: wadeesunate.s@dmsc.mail.go.th 
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การศึกษาดชันีรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศไทยจากแอพพลิเคชนัสภาพอากาศ 
Ultraviolet Index Study in Thailand via Weather Application 
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บทคดัยอ่ 
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกและกำรลดลงของโอโซนในชั้นสตรำโทสเฟียร์ ท ำให้รังสี
อลัตรำไวโอเลต (รงัสียวูี) ทะลผุ่ำนลงมำยงับริเวณพืน้ผิวโลกเพ่ิมมำกขึน้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อสขุภำพของมนุษย ์ปัจจุบนั
แอพพลเิคชนัสภำพอำกำศที่ติดตัง้ในโทรศพัทแ์บบสมำรท์โฟน สำมำรถแสดงคำ่ดชันีรงัสียวูีบริเวณพืน้ผิวโลกใหท้รำบได ้
ในกำรศึกษำนี ้ไดท้ดสอบควำมแตกต่ำงค่ำดชันีรงัสียวูีของแอพพลิเคชนัสภำพอำกำศ  Weather  & Clock  widget ที่รบั
ขอ้มูลจำกบริษัท Foreca ประเทศฟินแลนด ์ซึ่งใช ้Global ozone forecast model กับค่ำอำ้งอิงจำกศนูยโ์อโซนและรงัสี 
กรมอตุนุิยมวิทยำ ซึ่งใชโ้อโซนและ UV models ในภำคตำ่ง ๆ ของประเทศไทย รวม 5 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่อบุลรำชธำนี 
กรุงเทพมหำนคร ประจวบคีรีขนัธ ์และสงขลำ โดยสุม่เก็บขอ้มลูในช่วงเดือนมีนำคม 2561 ถึง พฤษภำคม 2562  พบว่ำ 
ดชันีรงัสียวูีของประเทศอยู่ในช่วง 8 - 15 (ระดบัสงูมำกถึงสงูจัด) โดยพบว่ำจงัหวดัสงขลำมีค่ำดชันีรงัสียูวีสงูสดุคือ 14 
(ระดบัสงูจดั) เมื่อเปรยีบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่งคำ่ดชันีรงัสยีวูีของแอพพลเิคชนักบัคำ่อำ้งอิงในเดือนเมษำยน จ ำนวน 
10 คำ่ โดยใชส้ถิติ T-test ปรำกฏคำ่ดชันีรงัสยีวูีเฉลีย่เป็น 13.2 และ 13.0 ตำมล ำดบั คำ่ดชันีรงัสียวูีที่ไดจ้ำกแอพพลิเคชนั
ไมแ่ตกตำ่งกนักบัคำ่อำ้งอิงในเกณฑเ์ดียวกนั (p < 0.05) จึงเป็นคำ่ที่ยอมรบัได ้ดงันัน้ ประชำชนสำมำรถใชแ้อพพลเิคชนันี ้
ส  ำหรบัแสดงคำ่ดชันีรงัสยีวูี เพื่อเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัตนไดเ้หมำะสมกบัระดบัควำมเขม้ปรมิำณรงัสยีวูีที่บรเิวณตำ่ง ๆ ได ้
ค าส าคัญ: ดชันีรงัสีอลัตรำไวโอเลต, แอพพลิเคชนัสภำพอำกำศ 

 
Abstract 

Climate change and stratospheric ozone depletion leads to an increase in Ultraviolet (UV) radiation 
that reach the earth’s surface, affecting human’s health. Presently, the weather application installed in 
smartphones could display the UV Index (UVI). In this study, the Weather & Clock widget application was 
obtained the UV Index based on Global ozone forecast model from the Foreca company of Finland compared 
with Ozone and UV models from the Ozone & Radiation Center, Thai Meteorological Department (TMD) in 5 
provinces (Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Bangkok, Prachuap Khiri Khan and Songkhla) during March 2018 - 
May 2019. The study revealed that the UV Index ranges were found between 8 -15 (very high to extreme), while 
Songkhla province were shown the highest UVI at 14 (extreme). Comparison of the UV Index between 
application and TMD were shown the average UVI (random 10 values) at 13.2 and 13.0, respectively. T-test 
statistic demonstrated that UVI from application and TMD were not different (p<0.05). Therefore, people could 
aware the risks and protect from sunlight appropriately to avoid high UV radiation levels using UVI monitoring 
at any locations via this weather mobile application.   
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บทคดัยอ่ 
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกและกำรลดลงของโอโซนในชั้นสตรำโทสเฟียร์ ท ำให้รังสี
อลัตรำไวโอเลต (รงัสียวูี) ทะลผุ่ำนลงมำยงับริเวณพืน้ผิวโลกเพ่ิมมำกขึน้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อสขุภำพของมนุษย ์ปัจจุบนั
แอพพลเิคชนัสภำพอำกำศที่ติดตัง้ในโทรศพัทแ์บบสมำรท์โฟน สำมำรถแสดงคำ่ดชันีรงัสียวูีบริเวณพืน้ผิวโลกใหท้รำบได ้
ในกำรศึกษำนี ้ไดท้ดสอบควำมแตกต่ำงค่ำดชันีรงัสียวูีของแอพพลิเคชนัสภำพอำกำศ  Weather  & Clock  widget ที่รบั
ขอ้มูลจำกบริษัท Foreca ประเทศฟินแลนด ์ซึ่งใช ้Global ozone forecast model กับค่ำอำ้งอิงจำกศนูยโ์อโซนและรงัสี 
กรมอตุนุิยมวิทยำ ซึ่งใชโ้อโซนและ UV models ในภำคตำ่ง ๆ ของประเทศไทย รวม 5 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่อบุลรำชธำนี 
กรุงเทพมหำนคร ประจวบคีรีขนัธ ์และสงขลำ โดยสุม่เก็บขอ้มลูในช่วงเดือนมีนำคม 2561 ถึง พฤษภำคม 2562  พบว่ำ 
ดชันีรงัสียวูีของประเทศอยู่ในช่วง 8 - 15 (ระดบัสงูมำกถึงสงูจัด) โดยพบว่ำจงัหวดัสงขลำมีค่ำดชันีรงัสียูวีสงูสดุคือ 14 
(ระดบัสงูจดั) เมื่อเปรยีบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่งคำ่ดชันีรงัสยีวูีของแอพพลเิคชนักบัคำ่อำ้งอิงในเดือนเมษำยน จ ำนวน 
10 คำ่ โดยใชส้ถิติ T-test ปรำกฏคำ่ดชันีรงัสยีวูีเฉลีย่เป็น 13.2 และ 13.0 ตำมล ำดบั คำ่ดชันีรงัสียวูีที่ไดจ้ำกแอพพลิเคชนั
ไมแ่ตกตำ่งกนักบัคำ่อำ้งอิงในเกณฑเ์ดียวกนั (p < 0.05) จึงเป็นคำ่ที่ยอมรบัได ้ดงันัน้ ประชำชนสำมำรถใชแ้อพพลเิคชนันี ้
ส  ำหรบัแสดงคำ่ดชันีรงัสยีวูี เพื่อเฝำ้ระวงัและปอ้งกนัตนไดเ้หมำะสมกบัระดบัควำมเขม้ปรมิำณรงัสยีวูีที่บรเิวณตำ่ง ๆ ได ้
ค าส าคัญ: ดชันีรงัสีอลัตรำไวโอเลต, แอพพลิเคชนัสภำพอำกำศ 

 
Abstract 

Climate change and stratospheric ozone depletion leads to an increase in Ultraviolet (UV) radiation 
that reach the earth’s surface, affecting human’s health. Presently, the weather application installed in 
smartphones could display the UV Index (UVI). In this study, the Weather & Clock widget application was 
obtained the UV Index based on Global ozone forecast model from the Foreca company of Finland compared 
with Ozone and UV models from the Ozone & Radiation Center, Thai Meteorological Department (TMD) in 5 
provinces (Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Bangkok, Prachuap Khiri Khan and Songkhla) during March 2018 - 
May 2019. The study revealed that the UV Index ranges were found between 8 -15 (very high to extreme), while 
Songkhla province were shown the highest UVI at 14 (extreme). Comparison of the UV Index between 
application and TMD were shown the average UVI (random 10 values) at 13.2 and 13.0, respectively. T-test 
statistic demonstrated that UVI from application and TMD were not different (p<0.05). Therefore, people could 
aware the risks and protect from sunlight appropriately to avoid high UV radiation levels using UVI monitoring 
at any locations via this weather mobile application.   
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Abstract 

Climate change and stratospheric ozone depletion leads to an increase in Ultraviolet (UV) radiation 
that reach the earth’s surface, affecting human’s health. Presently, the weather application installed in 
smartphones could display the UV Index (UVI). In this study, the Weather & Clock widget application was 
obtained the UV Index based on Global ozone forecast model from the Foreca company of Finland compared 
with Ozone and UV models from the Ozone & Radiation Center, Thai Meteorological Department (TMD) in 5 
provinces (Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Bangkok, Prachuap Khiri Khan and Songkhla) during March 2018 - 
May 2019. The study revealed that the UV Index ranges were found between 8 -15 (very high to extreme), while 
Songkhla province were shown the highest UVI at 14 (extreme). Comparison of the UV Index between 
application and TMD were shown the average UVI (random 10 values) at 13.2 and 13.0, respectively. T-test 
statistic demonstrated that UVI from application and TMD were not different (p<0.05). Therefore, people could 
aware the risks and protect from sunlight appropriately to avoid high UV radiation levels using UVI monitoring 
at any locations via this weather mobile application.   
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บทคดัยอ่ 

กรณีใชง้านเครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นท่ีในหอ้งที่ไมป่อ้งกนัรงัส ีอาจท าใหบ้คุคลทั่วไปท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งไดร้บัรงัสโีดยไม่
รูต้วั ดงันัน้ การศกึษาปริมาณรงัสกีระเจิงเป็นวิธีประเมินความปลอดภยัจากการใชง้านเครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นท่ี โดยท าการ
วดัปริมาณรงัสีกระเจิงสงูสดุบริเวณเจา้หนา้ที่ปฏิบติังาน และบริเวณทั่วไปที่ระยะห่าง 1, 2, 3, 4 และ 5 เมตร จากหลอด
เอกซเรย ์ตามมาตรฐานการตรวจสอบคณุภาพเครื่องเอกซเรยว์ินิจฉยัทางการแพทย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 120 เครื่อง ผลการศึกษา พบว่า ค่าปริมาณรงัสีกระเจิงบริเวณเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 44 µSv/week และบรเิวณทั่วไปมีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 395, 99, 44, 25 และ 16 µSv/week ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่า
ปริมาณรงัสีกระเจิงที่ระยะห่าง 1 ถึง 4 เมตร มีค่าเกินค่ามาตรฐาน และที่ระยะห่าง 5 เมตร มีค่านอ้ยกว่าค่ามาตรฐานที่
ระดบั 20 µSv/week และบริเวณเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานมีค่านอ้ยกว่าค่ามาตรฐานที่ระดบั 100 µSv/week ดงันัน้ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัอนัตรายจากการไดร้บัปรมิาณรงัสเีกินขีดจ ากดั ในขณะมีการใชง้านเครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นท่ีบคุคลทั่วไปควรอยู่
หา่งจากหลอดเอกซเรยอ์ย่างนอ้ย 5 เมตร ส าหรบัเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานทางรงัสคีวรอยูห่ลงัเครือ่งเอกซเรย ์และปฏิบตัิตาม
หลกัความปลอดภยัทางดา้นรงัส ี(As Low As Reasonably Achievable: ALARA) 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยเ์คลื่อนที่, ปรมิาณรงัสีกระเจิง, ขีดจ ากดัปรมิาณรงัสี 

 
Abstract 

In the case of using a mobile X-ray machine in a room that is not radiation protected, people may be 
exposed to unnecessary radiation. Scattered radiation is a method for evaluating the safety of the mobile X-ray 
machine. By measuring the maximum scattered radiation at the work and general area from the mobile x-ray 
machine at 1, 2, 3, 4 and 5 meters from the X-ray tube. According to the standard technique for quality standards 
of medical diagnostic X-ray machines in Bangkok, it was studied during the year 2017-2019 for 120 units. The 
results were shown that the scattered radiation was at the work area with a mean value of 44 µSv/week and the 
general area with a mean value of 395, 99, 44, 25 and 16 µSv/week, respectively. The amount of scattered 
radiation at the distance of 1, 2, 3 and 4 meters is greater than the standard and the distance of 5 meters is 
less than the standard value at the level of 20 µSv/week. The work area’s scatttered radiation was less than the 
standard value at the level of 100 µSv/week. Therefore, to prevent the danger from radiation over the dose limit, 
it should keep the distance for the general public at least 5 meters from the X-ray tube. For users, they should 
stay behind the X-ray machines and follow the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) principle.  
Keywords: mobile X-ray machines, scattered radiation, radiation dose limit 
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หา่งจากหลอดเอกซเรยอ์ย่างนอ้ย 5 เมตร ส าหรบัเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานทางรงัสคีวรอยูห่ลงัเครือ่งเอกซเรย ์และปฏิบตัิตาม
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Abstract 

In the case of using a mobile X-ray machine in a room that is not radiation protected, people may be 
exposed to unnecessary radiation. Scattered radiation is a method for evaluating the safety of the mobile X-ray 
machine. By measuring the maximum scattered radiation at the work and general area from the mobile x-ray 
machine at 1, 2, 3, 4 and 5 meters from the X-ray tube. According to the standard technique for quality standards 
of medical diagnostic X-ray machines in Bangkok, it was studied during the year 2017-2019 for 120 units. The 
results were shown that the scattered radiation was at the work area with a mean value of 44 µSv/week and the 
general area with a mean value of 395, 99, 44, 25 and 16 µSv/week, respectively. The amount of scattered 
radiation at the distance of 1, 2, 3 and 4 meters is greater than the standard and the distance of 5 meters is 
less than the standard value at the level of 20 µSv/week. The work area’s scatttered radiation was less than the 
standard value at the level of 100 µSv/week. Therefore, to prevent the danger from radiation over the dose limit, 
it should keep the distance for the general public at least 5 meters from the X-ray tube. For users, they should 
stay behind the X-ray machines and follow the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) principle.  
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บทคดัยอ่ 
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บทคดัยอ่ 

ปัจจบุนัมีการใชเ้ครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพามากขึน้ เนื่องจากมีลกัษณะเหมือนกลอ้งถ่ายรูป สะดวก และง่าย
ตอ่การใชง้าน ท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานอาจรบัปรมิาณรงัสีกระเจิงมากกว่าการใชเ้ครื่องเอกซเรยฟั์นแบบอื่น  ศนูยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีจึงท าการศึกษาปริมาณรงัสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาเพ่ือความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยท าการฉายรงัสีจากเครื่องเอกซเรยฟั์นแบบพกพา วดัค่าปริมาณรงัสีกระเจิง 3 ต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
ดา้นหลงัของเครือ่งเอกซเรย ์(A) ดา้นซา้ยของเครือ่งเอกซเรย ์(B) และดา้นขวาของเครือ่งเอกซเรย ์(C) แตล่ะต าแหนง่วดั 2 
จุดเพื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณรงัสีกระเจิง ไดแ้ก่  ระยะห่างจากเครื่องเอกซเรย ์10 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร เป็น
จ านวน 4 เครื่อง ผลการทดสอบพบว่าค่าปริมาณรงัสีกระเจิงที่ต  าแหน่ง  A , B , C ที่ระยะ 100 เซนติเมตรนอ้ยกว่าระยะ 
10 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.3 ,34.4 และ 14.8 ตามล าดับ จากผลการทดสอบ สรุปได้ว่าเมื่อระยะห่างจาก
เครือ่งเอกซเรยม์ากขึน้ท าใหป้รมิาณรงัสีกระเจิงลดลง ในการใชง้านเครื่องเอกซเรยฟั์นแบบพกพาจึงควรปฏิบตัิงานภายใน
หอ้งเอกซเรย ์ จดัหาขาตัง้เครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพาและสวิตซฉ์ายรงัสชีนิดมือจบัเพื่อเพิ่มระยะหา่งจากเครื่องเอกซเรย์ 
รวมทัง้อปุกรณป์อ้งรงัสใีหค้รบถว้น 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพา, ปรมิาณรงัสีกระเจิง 

 
Abstract 

 Nowadays, the use of handheld portable x-ray machines is increasing. Because it looks like a 
camera, convenient and easy to use, it may cause the operator to receive scattering radiation more than other 
types of dental x-rays. The Regional  Medical Sciences Center  6 Chon Buri studied the scattering dose of 
handheld portable x-ray machines for operator safety. By radiation from a handheld portable dental x-ray 
machine, the amount of scattering radiation was measured in 3 positions, consisting of the back of the x-ray 
machine (A), the left of the x-ray machine (B) and the right of the x-ray machine (C). The X-ray distances were 
performed at 10 and 100 centimeters, totaling 4 devices. The results showed that the amount of scattering 
radiation at points A, B, C at a distance of 100 centimeters was less than 10 centimeters. Accounted for 9.3, 
34.4 and 14.8 percent, respectively. As a result, it was concluded that when the distance from the x-ray machine 
increases, the amount of scattering radiation decreases. When using a handheld portable x-ray machines, it 
should be performed in the x-ray room. It is suggested that a handheld portable l x-ray stand and a hand 
exposure switch should be used to increase the distance from the x-ray machine, including the use of complete 
radiation protection equipment. 
Keywords: handheld portablel X-ray machines, Scattering radiation 
Corresponding author: vichayes.t@dmac.mail.go.th
 

P2-40 ปริมาณรังสีกระเจิงจากการใช้เคร่ืองเอกซเรยฟั์นแบบพกพา 
Scattering Radiation from Handheld Portable X-ray Machine 

 
วิชเยศน ์ ทบัเจรญิ 
Vichayes Tubjarean 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่  6  ชลบรุี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ปัจจบุนัมีการใชเ้ครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพามากขึน้ เนื่องจากมีลกัษณะเหมือนกลอ้งถ่ายรูป สะดวก และง่าย
ตอ่การใชง้าน ท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานอาจรบัปรมิาณรงัสีกระเจิงมากกว่าการใชเ้ครื่องเอกซเรยฟั์นแบบอื่น  ศนูยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีจึงท าการศึกษาปริมาณรงัสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาเพ่ือความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยท าการฉายรงัสีจากเครื่องเอกซเรยฟั์นแบบพกพา วดัค่าปริมาณรงัสีกระเจิง 3 ต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
ดา้นหลงัของเครือ่งเอกซเรย ์(A) ดา้นซา้ยของเครือ่งเอกซเรย ์(B) และดา้นขวาของเครือ่งเอกซเรย ์(C) แตล่ะต าแหนง่วดั 2 
จุดเพื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณรงัสีกระเจิง ไดแ้ก่  ระยะห่างจากเครื่องเอกซเรย ์10 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร เป็น
จ านวน 4 เครื่อง ผลการทดสอบพบว่าค่าปริมาณรงัสีกระเจิงที่ต  าแหน่ง  A , B , C ที่ระยะ 100 เซนติเมตรนอ้ยกว่าระยะ 
10 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.3 ,34.4 และ 14.8 ตามล าดับ จากผลการทดสอบ สรุปได้ว่าเมื่อระยะห่างจาก
เครือ่งเอกซเรยม์ากขึน้ท าใหป้รมิาณรงัสีกระเจิงลดลง ในการใชง้านเครื่องเอกซเรยฟั์นแบบพกพาจึงควรปฏิบตัิงานภายใน
หอ้งเอกซเรย ์ จดัหาขาตัง้เครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพาและสวิตซฉ์ายรงัสชีนิดมือจบัเพื่อเพิ่มระยะหา่งจากเครื่องเอกซเรย์ 
รวมทัง้อปุกรณป์อ้งรงัสใีหค้รบถว้น 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยฟั์นแบบพกพา, ปรมิาณรงัสีกระเจิง 

 
Abstract 

 Nowadays, the use of handheld portable x-ray machines is increasing. Because it looks like a 
camera, convenient and easy to use, it may cause the operator to receive scattering radiation more than other 
types of dental x-rays. The Regional  Medical Sciences Center  6 Chon Buri studied the scattering dose of 
handheld portable x-ray machines for operator safety. By radiation from a handheld portable dental x-ray 
machine, the amount of scattering radiation was measured in 3 positions, consisting of the back of the x-ray 
machine (A), the left of the x-ray machine (B) and the right of the x-ray machine (C). The X-ray distances were 
performed at 10 and 100 centimeters, totaling 4 devices. The results showed that the amount of scattering 
radiation at points A, B, C at a distance of 100 centimeters was less than 10 centimeters. Accounted for 9.3, 
34.4 and 14.8 percent, respectively. As a result, it was concluded that when the distance from the x-ray machine 
increases, the amount of scattering radiation decreases. When using a handheld portable x-ray machines, it 
should be performed in the x-ray room. It is suggested that a handheld portable l x-ray stand and a hand 
exposure switch should be used to increase the distance from the x-ray machine, including the use of complete 
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จุดเพื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณรงัสีกระเจิง ไดแ้ก่  ระยะห่างจากเครื่องเอกซเรย ์10 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร เป็น
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machine (A), the left of the x-ray machine (B) and the right of the x-ray machine (C). The X-ray distances were 
performed at 10 and 100 centimeters, totaling 4 devices. The results showed that the amount of scattering 
radiation at points A, B, C at a distance of 100 centimeters was less than 10 centimeters. Accounted for 9.3, 
34.4 and 14.8 percent, respectively. As a result, it was concluded that when the distance from the x-ray machine 
increases, the amount of scattering radiation decreases. When using a handheld portable x-ray machines, it 
should be performed in the x-ray room. It is suggested that a handheld portable l x-ray stand and a hand 
exposure switch should be used to increase the distance from the x-ray machine, including the use of complete 
radiation protection equipment. 
Keywords: handheld portablel X-ray machines, Scattering radiation 
Corresponding author: vichayes.t@dmac.mail.go.th
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บทคดัยอ่ 

เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นมถูกน ามาใช้ในการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมและการตรวจวินิจฉัยโรคเตา้นมเนื่องจาก
สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ดี แต่การได้รับรังสีสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ในการศึกษานี ้มี
วตัถปุระสงคท์ี่จะวดัปรมิาณรงัสีดดูกลนืเฉลีย่ที่ต่อมน า้นมผูป่้วยจากการถ่ายภาพรงัสวีินิจฉยัเตา้นมของโรงพยาบาลในจงัหวดั
ตรงั พทัลงุและสตลู ในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2562 ดว้ยเครือ่งมือวดัปรมิาณรงัสชีนิดโซลติสเตทและแผน่อะครลีคิ โดย
วดัปริมาณรงัสีและความหนาครึ่งค่าของการกรองรงัสีจากเครื่องเอกซเรยเ์ตา้นม จ านวน 5 เครื่องและเก็บขอ้มูลจากผูป่้วย
จ านวน 81 ราย ค านวณปรมิาณรงัสดีดูกลนืเฉลีย่ที่ตอ่มน า้นมตามวิธีของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ ผลพบว่า 
คา่ปริมาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน า้นมอยู่ในช่วง 0.8-16.0 mGy ค่าเฉลี่ยและค่าควอไทลท่ี์ 3 เท่ากบั 2.96 และ 3.64 mGy 
ตามล าดบั ซึง่สงูเกินคา่อา้งอิงของ IAEA ที่มีคา่เทา่กบั 2.5 mGy จึงใชเ้ป็นขอ้แนะน าแก่เจา้หนา้ที่รงัสีในการปรบัลดคา่เทคนิค
ในการถ่ายภาพรงัส ีเพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัปรมิาณรงัสลีดลงและไดภ้าพรงัสทีี่มีคณุภาพในการตรวจวินิจฉยัโรค 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยเ์ตา้นม, ปรมิาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยทีต่อ่มน า้นม 

 
Abstract 

Mammographic x-ray machines are used for breast cancer screening and breast disease diagnosis 
because it can detect various abnormalities. It should be used with caution since high radiation dose may be harmful 
to human bodies. In this study, it was aimed to investigate mean glandular doses of patients’s breasts, using 
mammographic x-ray machines, in Trang, Phatthalung and Satun provinces’ hospitals during January-July 2019. 
The solid state detector and PMMA phantom were used to measure the radiation dose and half value layer from           
5 mammographic x-ray machines. Then, it was calculated as the MGD (mGy) from the data of 81 patients.  As a 
result, it was found that MGD was 0.8-16.0 mGy, the average and the third quartile were 2.96 and 3.64 mGy, 
respectively. Compared to the reference level of MGD from International Atomic Energy Agency (IAEA) which was 
2.5 mGy, the MGD was higher than the reference. Therefore, the radiation staffs should be informed to adjust various 
techniques for examination to reduce the amount of radiation affecting the patients and get qualified radiography 
for the diagnosis. 
Keywords: mammographic x-ray machine, mean glandular dose 
Corresponding author: suchawalee.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นมถูกน ามาใช้ในการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมและการตรวจวินิจฉัยโรคเตา้นมเนื่องจาก
สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ดี แต่การได้รับรังสีสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ในการศึกษานี ้มี
วตัถปุระสงคท์ี่จะวดัปรมิาณรงัสีดดูกลนืเฉลีย่ที่ต่อมน า้นมผูป่้วยจากการถ่ายภาพรงัสวีินิจฉยัเตา้นมของโรงพยาบาลในจงัหวดั
ตรงั พทัลงุและสตลู ในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2562 ดว้ยเครือ่งมือวดัปรมิาณรงัสชีนิดโซลติสเตทและแผน่อะครลีคิ โดย
วดัปริมาณรงัสีและความหนาครึ่งค่าของการกรองรงัสีจากเครื่องเอกซเรยเ์ตา้นม จ านวน 5 เครื่องและเก็บขอ้มูลจากผูป่้วย
จ านวน 81 ราย ค านวณปรมิาณรงัสดีดูกลนืเฉลีย่ที่ตอ่มน า้นมตามวิธีของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ ผลพบว่า 
คา่ปริมาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน า้นมอยู่ในช่วง 0.8-16.0 mGy ค่าเฉลี่ยและค่าควอไทลท่ี์ 3 เท่ากบั 2.96 และ 3.64 mGy 
ตามล าดบั ซึง่สงูเกินคา่อา้งอิงของ IAEA ที่มีคา่เทา่กบั 2.5 mGy จึงใชเ้ป็นขอ้แนะน าแก่เจา้หนา้ที่รงัสีในการปรบัลดคา่เทคนิค
ในการถ่ายภาพรงัส ีเพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัปรมิาณรงัสลีดลงและไดภ้าพรงัสทีี่มีคณุภาพในการตรวจวินิจฉยัโรค 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยเ์ตา้นม, ปรมิาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยทีต่อ่มน า้นม 

 
Abstract 

Mammographic x-ray machines are used for breast cancer screening and breast disease diagnosis 
because it can detect various abnormalities. It should be used with caution since high radiation dose may be harmful 
to human bodies. In this study, it was aimed to investigate mean glandular doses of patients’s breasts, using 
mammographic x-ray machines, in Trang, Phatthalung and Satun provinces’ hospitals during January-July 2019. 
The solid state detector and PMMA phantom were used to measure the radiation dose and half value layer from           
5 mammographic x-ray machines. Then, it was calculated as the MGD (mGy) from the data of 81 patients.  As a 
result, it was found that MGD was 0.8-16.0 mGy, the average and the third quartile were 2.96 and 3.64 mGy, 
respectively. Compared to the reference level of MGD from International Atomic Energy Agency (IAEA) which was 
2.5 mGy, the MGD was higher than the reference. Therefore, the radiation staffs should be informed to adjust various 
techniques for examination to reduce the amount of radiation affecting the patients and get qualified radiography 
for the diagnosis. 
Keywords: mammographic x-ray machine, mean glandular dose 
Corresponding author: suchawalee.s@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวธีิComplement Dependent Cytotoxicity ส าหรับวเิคราะหค์วามแรง         
โมโนโคลนอลแอนติบอดี ชนิดริทูซิแมบ 

Method Development and Validation for Potency Testing of Rituximab Monoclonal Antibody 
by Complement Dependent Cytotoxicity Assay 

 
จิรเดช ปัจฉิม สมปอง ทรพัยส์ทุธิภาสน ์สายวรุฬ จดรูกิตตินนัท ์และ สภุาพร ภมูิอมร 

Jiradej Patchim, Sompong Sapsutthipas, Saywarul Jadoonkittinan, and Supaporn  Phumiamorn 
สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดริทูซิแมบใชร้กัษาโรคมะเร็งต่อมน า้เหลืองชนิดนอน -ฮอดจกิ์นและโรคอื่นๆ 

ปัจจบุนัการตรวจความแรงมีหลายวิธีแตย่งัไม่มีวิธีมาตรฐานในต ารายาสากลจึงไดพ้ฒันาวิธีที่สามารถตรวจความแรงของ
ยาจากหลายผูผ้ลิตที่ขึน้ทะเบียนในประเทศ โดยใช้เทคนิค Complement Dependent Cytotoxicity ที่อาศัยหลกัการ
เกิดปฏิกิริยาของยากบัเซลล ์WIL2-S ที่ผิวมีแอนติเจนชนิด CD-20 เมื่อเติมซีรั่ม complement ท าใหเ้ซลลห์ยดุการเจริญ
และตาย (cytotoxicity) ค านวณความแรงสมัพทัธข์องยาเทียบกบัยาอา้งอิงเมื่อทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี พบวา่เฉพาะยา 
รทิซูิแมบเท่านัน้ที่ท าใหเ้ซลล ์WIL2-S เกิด cytotoxicity ตามความเขม้ขน้ของยา มีค่ารอ้ยละการคืนกลบัอยู่ในเกณฑ ์80-
125 ค่ารอ้ยละสมัประสทิธ์ิความแปรปรวนเรขาคณิต (%GCV) ของการท าซ า้และต่างนกัวิเคราะหเ์ทา่กบั 8.20 และ 5.82 
กราฟเป็นเสน้ตรงตลอดช่วงการทดสอบความแรงที่ 50-150% มีคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจเทา่กบั 0.997 และเมื่อเปลีย่น 
passage number ของเซลล ์เวลาบม่ จ านวนเซลล ์และเครือ่งมือวดั พบว่าทกุการทดสอบมีคา่ %GCV นอ้ยกวา่ 25 และ
เมื่อน าวิธีมาตรวจยาริทซูิแมบ 5 ตวัอย่าง พบว่าใหค้่าไม่แตกต่างจากวิธีของผูผ้ลิต จึงสรุปไดว้่าวิธีนีม้ีความเหมาะสมใน
การน ามาใชเ้ป็นวิธีมาตรฐานเพื่อควบคมุคณุภาพความแรงยารทิซูิแมบได ้
ค าส าคัญ: รทิซูิแมบ, ความแรง, complement dependent cytotoxicity 

 
Abstract 

Rituximab, monoclonal antibody, is used for treatment of B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma and other 
diseases. Recently, various methods used for rituximab potency assay but there has been no standard method 
mentioned in pharmacopeias. In this study, we developed a method for difference brands registered in country 
by using complement dependent cytotoxicity (CDC) based on the activation of complement in the serum to the 
rituximab/CD-20 antigen complex on WIL2-S cells leading to the cytotoxicity. The relative potency of rituximab 
was calculated against the reference drug. The results showed the specificity of CDC assay to rituximab and 
WIL2-S cells. The method showed %recovery between 80-125. Repeatability and intermediate precision of 
method showed geometric coefficient of variation(GCV) values of 8.20 and 5.82% respectively. Relative potency 
curve had linearity at range between 50-150% with coefficient of determination of 0.997. The data obtained from 
changing of passage numbers of cells, incubation time, density of cells and equipment presented that %GCV 
was less than 25. Furthermore, 5 rituximab products were tested by this method, all results were comparable 
to manufacturers’ results. It can be concluded that potency test by CDC assay can be used as standard method 
for quality control of rituximab. 
Keywords: rituximab, potency, complement dependent cytotoxicity   
Corresponding author: jiradej.p@dmsc.mail.go.th 

ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยทีต่่อมน ้านมผู้ป่วยจากการถา่ยภาพรังสีวินิจฉัยเต้านมของโรงพยาบาล 
ในจังหวัดตรัง พทัลุงและสตลู 

Mean Glandular Dose in Diagnostic Mammography in Hospitals in Trang, Phatthalung and Satun Provinces 
 

สชุาวล ีเชือ้มหาวนั ศิรวิรรณ บญุชรตัน ์จีราภรณ ์สงขาว และศิรขิวญั ยิว้เหีย้ง 
Suchawalee Chuamahawan, Siriwan Buncharat, Jeeraporn Songkow, and Sirikhwan Yewhiang 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นมถูกน ามาใช้ในการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมและการตรวจวินิจฉัยโรคเตา้นมเน่ืองจาก
สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ดี แต่การได้รับรังสีสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ในการศึกษานี ้มี
วตัถปุระสงคท์ี่จะวดัปรมิาณรงัสีดดูกลนืเฉลีย่ที่ต่อมน า้นมผูป่้วยจากการถ่ายภาพรงัสวีินิจฉยัเตา้นมของโรงพยาบาลในจงัหวดั
ตรงั พทัลงุและสตลู ในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2562 ดว้ยเครือ่งมือวดัปรมิาณรงัสชีนิดโซลติสเตทและแผน่อะครลีคิ โดย
วดัปริมาณรงัสีและความหนาครึ่งค่าของการกรองรงัสีจากเครื่องเอกซเรยเ์ตา้นม จ านวน 5 เครื่องและเก็บขอ้มูลจากผูป่้วย
จ านวน 81 ราย ค านวณปรมิาณรงัสดีดูกลนืเฉลีย่ที่ตอ่มน า้นมตามวิธีของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ ผลพบว่า 
คา่ปริมาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน า้นมอยู่ในช่วง 0.8-16.0 mGy ค่าเฉลี่ยและค่าควอไทลท่ี์ 3 เท่ากบั 2.96 และ 3.64 mGy 
ตามล าดบั ซึง่สงูเกินคา่อา้งอิงของ IAEA ที่มีคา่เทา่กบั 2.5 mGy จึงใชเ้ป็นขอ้แนะน าแก่เจา้หนา้ที่รงัสีในการปรบัลดคา่เทคนิค
ในการถ่ายภาพรงัส ีเพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัปรมิาณรงัสลีดลงและไดภ้าพรงัสทีี่มีคณุภาพในการตรวจวินิจฉยัโรค 
ค าส าคัญ: เครือ่งเอกซเรยเ์ตา้นม, ปรมิาณรงัสีดดูกลืนเฉลี่ยทีต่อ่มน า้นม 

 
Abstract 

Mammographic x-ray machines are used for breast cancer screening and breast disease diagnosis 
because it can detect various abnormalities. It should be used with caution since high radiation dose may be harmful 
to human bodies. In this study, it was aimed to investigate mean glandular doses of patients’s breasts, using 
mammographic x-ray machines, in Trang, Phatthalung and Satun provinces’ hospitals during January-July 2019. 
The solid state detector and PMMA phantom were used to measure the radiation dose and half value layer from           
5 mammographic x-ray machines. Then, it was calculated as the MGD (mGy) from the data of 81 patients.  As a 
result, it was found that MGD was 0.8-16.0 mGy, the average and the third quartile were 2.96 and 3.64 mGy, 
respectively. Compared to the reference level of MGD from International Atomic Energy Agency (IAEA) which was 
2.5 mGy, the MGD was higher than the reference. Therefore, the radiation staffs should be informed to adjust various 
techniques for examination to reduce the amount of radiation affecting the patients and get qualified radiography 
for the diagnosis. 
Keywords: mammographic x-ray machine, mean glandular dose 
Corresponding author: suchawalee.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดริทูซิแมบใชร้กัษาโรคมะเร็งต่อมน า้เหลืองชนิดนอน -ฮอดจกิ์นและโรคอื่นๆ 

ปัจจบุนัการตรวจความแรงมีหลายวิธีแตย่งัไม่มีวิธีมาตรฐานในต ารายาสากลจึงไดพ้ฒันาวิธีที่สามารถตรวจความแรงของ
ยาจากหลายผูผ้ลิตที่ขึน้ทะเบียนในประเทศ โดยใช้เทคนิค Complement Dependent Cytotoxicity ที่อาศัยหลกัการ
เกิดปฏิกิริยาของยากบัเซลล ์WIL2-S ที่ผิวมีแอนติเจนชนิด CD-20 เมื่อเติมซีรั่ม complement ท าใหเ้ซลลห์ยดุการเจริญ
และตาย (cytotoxicity) ค านวณความแรงสมัพทัธข์องยาเทียบกบัยาอา้งอิงเมื่อทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี พบวา่เฉพาะยา 
รทิซูิแมบเท่านัน้ที่ท าใหเ้ซลล ์WIL2-S เกิด cytotoxicity ตามความเขม้ขน้ของยา มีค่ารอ้ยละการคืนกลบัอยู่ในเกณฑ ์80-
125 ค่ารอ้ยละสมัประสทิธ์ิความแปรปรวนเรขาคณิต (%GCV) ของการท าซ า้และต่างนกัวิเคราะหเ์ทา่กบั 8.20 และ 5.82 
กราฟเป็นเสน้ตรงตลอดช่วงการทดสอบความแรงที่ 50-150% มีคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจเทา่กบั 0.997 และเมื่อเปลีย่น 
passage number ของเซลล ์เวลาบม่ จ านวนเซลล ์และเครือ่งมือวดั พบว่าทกุการทดสอบมีคา่ %GCV นอ้ยกวา่ 25 และ
เมื่อน าวิธีมาตรวจยาริทซูิแมบ 5 ตวัอย่าง พบว่าใหค้่าไม่แตกต่างจากวิธีของผูผ้ลิต จึงสรุปไดว้่าวิธีนีมี้ความเหมาะสมใน
การน ามาใชเ้ป็นวิธีมาตรฐานเพื่อควบคมุคณุภาพความแรงยารทิซูิแมบได ้
ค าส าคัญ: รทิซูิแมบ, ความแรง, complement dependent cytotoxicity 

 
Abstract 

Rituximab, monoclonal antibody, is used for treatment of B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma and other 
diseases. Recently, various methods used for rituximab potency assay but there has been no standard method 
mentioned in pharmacopeias. In this study, we developed a method for difference brands registered in country 
by using complement dependent cytotoxicity (CDC) based on the activation of complement in the serum to the 
rituximab/CD-20 antigen complex on WIL2-S cells leading to the cytotoxicity. The relative potency of rituximab 
was calculated against the reference drug. The results showed the specificity of CDC assay to rituximab and 
WIL2-S cells. The method showed %recovery between 80-125. Repeatability and intermediate precision of 
method showed geometric coefficient of variation(GCV) values of 8.20 and 5.82% respectively. Relative potency 
curve had linearity at range between 50-150% with coefficient of determination of 0.997. The data obtained from 
changing of passage numbers of cells, incubation time, density of cells and equipment presented that %GCV 
was less than 25. Furthermore, 5 rituximab products were tested by this method, all results were comparable 
to manufacturers’ results. It can be concluded that potency test by CDC assay can be used as standard method 
for quality control of rituximab. 
Keywords: rituximab, potency, complement dependent cytotoxicity   
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บทคดัยอ่ 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมทุรสงครามตรวจยืนยนัสาร tetrahydrocannabinol (THC) ซึง่เป็นสาร แคน
นาบินอยดใ์นพืชกัญชาโดยใชว้ิธี thin-layer chromatography ในงานประจ า ดังนัน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
ยืนยัน จึงไดม้ีการพัฒนาวิธีการตรวจปริมาณแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะดว้ยเทคนิค Gas Chromatography–Mass 
Spectrometry เนื่องจากเป็นวิธีที่ทนัสมยั มีความไวสงู โดยอาศยัเทคนิค solid phase extraction (SPE) ในการสกัด ใช ้
THCA-d3  เ ป็น  internal standard และท า  derivatized ด้วย  N,O–Bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1% 
trimethylchlorosilane (BSTFA + 1% TMCS) ผลการทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีพบวา่ช่วงการวิเคราะหท์ี่ใหค้วามสมัพนัธ์
เป็นเสน้ตรงของ THCA เท่ากับ 15 - 250  ng/mL มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.995 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) ของการวิเคราะหซ์  า้มีค่านอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 และค่ารอ้ยละการคืนกลบั (%Recovery) อยู่
ในช่วง 85 – 115 ค่าต ่าสุดท่ีตรวจวดัได ้(LOD) เท่ากับ 15 ng/mL และปริมาณต ่าสุดที่ตรวจวัดได ้(LOQ) เท่ากับ 50 
ng/mL วิธีทีพ่ฒันานีม้ีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการเฝา้ระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
ค าส าคัญ: แคนนาบินอยด,์ GC-MS, การตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธี 

 
Abstract 

The Regional of Medical Sciences 5 Samut Songkhram has identified tetrahydrocannabinol (THC), a 
cannabinoid compound in marijuana, using thin-layer chromatography in routine work. To increase the 
efficiency of analysis, the method of cannabinoid examination in urine using GC-MS was developed because it 
was a modern method with high sensitivity. Solid phase extraction technique was used for extraction. THCA-d3 
used as an internal standard and derivatized with N,O–bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1% trimethyl-
chlorosilane. Resulted from validate method shown that linearity range of THCA was 15 – 250 ng/mL and 
correlation coefficient (r) greater than 0.995. The relative standard deviation (%RSD) of replicate analysis and 
% recovery were less than 10% and 85 – 115, respectively. The limit of detection (LOD) was 15 ng/mL while the 
limit of quantification (LOQ) was 50 ng/mL. This method is suitable for surveillance and solves a problem about 
narcotic drugs of country. 
Keywords: cannabinoid, GC-MS, method validation 
Corresponding author: krittikar.n@dmsc.mail.go.th
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นาบินอยดใ์นพืชกัญชาโดยใชว้ิธี thin-layer chromatography ในงานประจ า ดังนัน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
ยืนยัน จึงไดม้ีการพัฒนาวิธีการตรวจปริมาณแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะดว้ยเทคนิค Gas Chromatography–Mass 
Spectrometry เนื่องจากเป็นวิธีที่ทนัสมยั มีความไวสงู โดยอาศยัเทคนิค solid phase extraction (SPE) ในการสกัด ใช ้
THCA-d3  เ ป็น  internal standard และท า  derivatized ด้วย  N,O–Bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1% 
trimethylchlorosilane (BSTFA + 1% TMCS) ผลการทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีพบวา่ช่วงการวิเคราะหท์ี่ใหค้วามสมัพนัธ์
เป็นเสน้ตรงของ THCA เท่ากับ 15 - 250  ng/mL มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.995 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) ของการวิเคราะหซ์  า้มีค่านอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 และค่ารอ้ยละการคืนกลบั (%Recovery) อยู่
ในช่วง 85 – 115 ค่าต ่าสุดท่ีตรวจวดัได ้(LOD) เท่ากับ 15 ng/mL และปริมาณต ่าสุดที่ตรวจวัดได ้(LOQ) เท่ากับ 50 
ng/mL วิธีทีพ่ฒันานีม้ีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการเฝา้ระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
ค าส าคัญ: แคนนาบินอยด,์ GC-MS, การตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธี 

 
Abstract 

The Regional of Medical Sciences 5 Samut Songkhram has identified tetrahydrocannabinol (THC), a 
cannabinoid compound in marijuana, using thin-layer chromatography in routine work. To increase the 
efficiency of analysis, the method of cannabinoid examination in urine using GC-MS was developed because it 
was a modern method with high sensitivity. Solid phase extraction technique was used for extraction. THCA-d3 
used as an internal standard and derivatized with N,O–bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1% trimethyl-
chlorosilane. Resulted from validate method shown that linearity range of THCA was 15 – 250 ng/mL and 
correlation coefficient (r) greater than 0.995. The relative standard deviation (%RSD) of replicate analysis and 
% recovery were less than 10% and 85 – 115, respectively. The limit of detection (LOD) was 15 ng/mL while the 
limit of quantification (LOQ) was 50 ng/mL. This method is suitable for surveillance and solves a problem about 
narcotic drugs of country. 
Keywords: cannabinoid, GC-MS, method validation 
Corresponding author: krittikar.n@dmsc.mail.go.th
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เป็นเสน้ตรงของ THCA เท่ากับ 15 - 250  ng/mL มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.995 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) ของการวิเคราะหซ์  า้มีค่านอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 และค่ารอ้ยละการคืนกลบั (%Recovery) อยู่
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Abstract 

The Regional of Medical Sciences 5 Samut Songkhram has identified tetrahydrocannabinol (THC), a 
cannabinoid compound in marijuana, using thin-layer chromatography in routine work. To increase the 
efficiency of analysis, the method of cannabinoid examination in urine using GC-MS was developed because it 
was a modern method with high sensitivity. Solid phase extraction technique was used for extraction. THCA-d3 
used as an internal standard and derivatized with N,O–bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1% trimethyl-
chlorosilane. Resulted from validate method shown that linearity range of THCA was 15 – 250 ng/mL and 
correlation coefficient (r) greater than 0.995. The relative standard deviation (%RSD) of replicate analysis and 
% recovery were less than 10% and 85 – 115, respectively. The limit of detection (LOD) was 15 ng/mL while the 
limit of quantification (LOQ) was 50 ng/mL. This method is suitable for surveillance and solves a problem about 
narcotic drugs of country. 
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บทคดัยอ่ 
ยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์เป็นยารกัษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดบัรุนแรง ท่ีมีการใชใ้น

สถานพยาบาลของรฐัทั่วประเทศอย่างแพรห่ลาย เม่ือปีงบประมาณ 2553 และ 2557 พบว่ายงัมีรายงานถึงปัญหาดา้น
คุณภาพของยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด ์ในหัวขอ้ปริมาณตัวยาส าคัญ ดังนัน้ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สุราษฎรธ์านี จึงไดด้  าเนินการส ารวจคุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรดต์าม
โครงการประกนัคณุภาพยา เพื่อเฝา้ระวงัคณุภาพผลิตภณัฑย์าอีกครัง้ โดยสุม่ตรวจตวัอย่างยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดร
คลอไรด ์ขนาด 50 มิลลกิรมั จากโรงงานผลติยาภายในประเทศและโรงพยาบาลของรฐั จ านวน 24 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 10 
ราย  รวม 11 ทะเบียนต ารบัยา ใชว้ิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานตามต ารายาของประเทศองักฤษ (BP 2018) พบวา่มีตวัอยา่ง
ยาที่เขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้วิเคราะห ์จ านวน 23 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐานหวัขอ้ปรมิาณตวัยาส าคญั จ านวน 1 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.2  ดงันัน้ขอ้มลูคณุภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรดท่ี์ได ้จะเป็นประโยชนแ์ก่สถานพยาบาลใน
การคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาแคปซลูทรามาดอลไฮโดรคลอไรด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Tramadol hydrochloride capsule is used for the relief moderate or severe pain. Tramadol HCl 
capsules have been used in public hospitals all over the country.  These products failed on the tests in fiscal 
year 2010 and 2014 showed their samples did not conform to requirement due to assay. Therefore, tramadol 
HCl capsules were also re-evaluated in this fiscal year 2019. Tramadol HCl capsules were a part of the project 
“Quality Assurance of Medicines under the universal Health Care Coverage Scheme” in fiscal year 2019, which 
was to survey the quality by Regional Medical Sciences Centers 11 Suratthani. Twenty-four samples of tramadol 
HCl capsules were collected from manufacturers and public hospitals. These products included available 50 
mg was collected 24 samples from 10 manufacturers 11 register numbers. All samples were tested according 
the method and specification of British Pharmacopoeia (BP 2018). The results showed that 23 samples 
conformed to the requirements of BP 2018 in all tests and 1 sample did not conform to the requirements, 
calculated as 4.2 % due to assay. The obtained results could be used as information for drug procurement in 
hospital. 
Keywords: tramadol hydrochloride capsules, quality 
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บทคดัยอ่ 
ยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์เป็นยารกัษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดบัรุนแรง ท่ีมีการใชใ้น

สถานพยาบาลของรฐัทั่วประเทศอย่างแพรห่ลาย เม่ือปีงบประมาณ 2553 และ 2557 พบว่ายงัมีรายงานถึงปัญหาดา้น
คุณภาพของยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด ์ในหัวขอ้ปริมาณตัวยาส าคัญ ดังนัน้ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สุราษฎรธ์านี จึงไดด้  าเนินการส ารวจคุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรดต์าม
โครงการประกนัคณุภาพยา เพื่อเฝา้ระวงัคณุภาพผลิตภณัฑย์าอีกครัง้ โดยสุม่ตรวจตวัอย่างยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดร
คลอไรด ์ขนาด 50 มิลลกิรมั จากโรงงานผลติยาภายในประเทศและโรงพยาบาลของรฐั จ านวน 24 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 10 
ราย  รวม 11 ทะเบียนต ารบัยา ใชว้ิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานตามต ารายาของประเทศองักฤษ (BP 2018) พบวา่มีตวัอยา่ง
ยาที่เขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้วิเคราะห ์จ านวน 23 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐานหวัขอ้ปรมิาณตวัยาส าคญั จ านวน 1 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.2  ดงันัน้ขอ้มลูคณุภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรดท่ี์ได ้จะเป็นประโยชนแ์ก่สถานพยาบาลใน
การคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาแคปซลูทรามาดอลไฮโดรคลอไรด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Tramadol hydrochloride capsule is used for the relief moderate or severe pain. Tramadol HCl 
capsules have been used in public hospitals all over the country.  These products failed on the tests in fiscal 
year 2010 and 2014 showed their samples did not conform to requirement due to assay. Therefore, tramadol 
HCl capsules were also re-evaluated in this fiscal year 2019. Tramadol HCl capsules were a part of the project 
“Quality Assurance of Medicines under the universal Health Care Coverage Scheme” in fiscal year 2019, which 
was to survey the quality by Regional Medical Sciences Centers 11 Suratthani. Twenty-four samples of tramadol 
HCl capsules were collected from manufacturers and public hospitals. These products included available 50 
mg was collected 24 samples from 10 manufacturers 11 register numbers. All samples were tested according 
the method and specification of British Pharmacopoeia (BP 2018). The results showed that 23 samples 
conformed to the requirements of BP 2018 in all tests and 1 sample did not conform to the requirements, 
calculated as 4.2 % due to assay. The obtained results could be used as information for drug procurement in 
hospital. 
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Abstract 

Tramadol hydrochloride capsule is used for the relief moderate or severe pain. Tramadol HCl 
capsules have been used in public hospitals all over the country.  These products failed on the tests in fiscal 
year 2010 and 2014 showed their samples did not conform to requirement due to assay. Therefore, tramadol 
HCl capsules were also re-evaluated in this fiscal year 2019. Tramadol HCl capsules were a part of the project 
“Quality Assurance of Medicines under the universal Health Care Coverage Scheme” in fiscal year 2019, which 
was to survey the quality by Regional Medical Sciences Centers 11 Suratthani. Twenty-four samples of tramadol 
HCl capsules were collected from manufacturers and public hospitals. These products included available 50 
mg was collected 24 samples from 10 manufacturers 11 register numbers. All samples were tested according 
the method and specification of British Pharmacopoeia (BP 2018). The results showed that 23 samples 
conformed to the requirements of BP 2018 in all tests and 1 sample did not conform to the requirements, 
calculated as 4.2 % due to assay. The obtained results could be used as information for drug procurement in 
hospital. 
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บทคดัยอ่ 

ยาลอราทาดีนเป็นยาตา้นฮิสตามีนรุ่นที่ 2 ใช้ในการรกัษาโรคภูมิแพแ้ละอาการแพ้ จากการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภณัฑย์าลอราทาดีนในรูปแบบยาเม็ดและยาน า้จากโรงพยาบาลรฐัตามโครงการประกนัคณุภาพยาสมคัรใจปี 2562  
เพื่อตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีมาตรฐานในต ารายาของประเทศสหรฐัอเมรกิาฉบบัท่ี 41 (USP41) จ านวน 26 ตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ยาเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรมั จ านวน 19 ตวัอย่าง และยาน า้ จ านวน 7 ตวัอย่าง โดยรูปแบบยาเม็ดตรวจ
วิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปรมิาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ความสม ่าเสมอของปรมิาณตวัยา และ
ปริมาณสารปนเป้ือนทัง้หมด ส่วนรูปแบบยาน า้ตรวจวิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปริมาณตวัยาส าคญั ความ
เป็นกรด-ดา่ง และปรมิาณสารปนเป้ือนทัง้หมด พบวา่ ยาเม็ดลอราทาดีนทกุตวัอยา่งผา่นเกณฑม์าตรฐาน สว่นยาน า้ลอรา
ทาดีนผิดมาตรฐานในหวัขอ้ปริมาณสารปนเป้ือนทัง้หมด จ านวน 1 ตวัอยา่ง (14.3 %) และความเป็นกรด -ดา่ง จ านวน 1 
ตวัอยา่ง (14.3 %) ยาลอราทาดีนสว่นใหญ่ในการศกึษานีม้ีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดลอราทาดีน, ยาน า้ลอราทาดีน, คณุภาพ 

 
Abstract 

Loratadine is a second generation antihistamine for the treatment of allergic disorders. Loratadine 
tablets and syrup were collected from government hospitals for quality analysis under the Universal Health Care 
Coverage Scheme by Volunteering in the fiscal year 2019. Twenty-six samples containing 19 loratadine 10 mg 
tablets and 7 loratadine syrup were examined according to United State Pharmacopeia (USP41). Tablet 
samples were evaluated for identification, assay of ingredient, dissolution, content uniformity and total impurities 
whereas syrup samples were evaluated for identification, assay of ingredient, pH and total impurities. It was 
found that all tablet samples passed the tests while one syrup sample failed the total impurities test (14.3 %) 
and the other one failed the pH test (14.3 %). The results of this study showed that most of loratadine samples 
conformed to the pharmacopeia standard. 
Keywords: loratadine tablets, loratadine syrup, quality 
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บทคดัยอ่ 

ยาลอราทาดีนเป็นยาตา้นฮิสตามีนรุ่นที่ 2 ใช้ในการรกัษาโรคภูมิแพแ้ละอาการแพ้ จากการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภณัฑย์าลอราทาดีนในรูปแบบยาเม็ดและยาน า้จากโรงพยาบาลรฐัตามโครงการประกนัคณุภาพยาสมคัรใจปี 2562  
เพื่อตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีมาตรฐานในต ารายาของประเทศสหรฐัอเมรกิาฉบบัท่ี 41 (USP41) จ านวน 26 ตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ยาเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรมั จ านวน 19 ตวัอย่าง และยาน า้ จ านวน 7 ตวัอย่าง โดยรูปแบบยาเม็ดตรวจ
วิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปรมิาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ความสม ่าเสมอของปรมิาณตวัยา และ
ปริมาณสารปนเป้ือนทัง้หมด ส่วนรูปแบบยาน า้ตรวจวิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปริมาณตวัยาส าคญั ความ
เป็นกรด-ดา่ง และปรมิาณสารปนเป้ือนทัง้หมด พบวา่ ยาเม็ดลอราทาดีนทกุตวัอยา่งผา่นเกณฑม์าตรฐาน สว่นยาน า้ลอรา
ทาดีนผิดมาตรฐานในหวัขอ้ปริมาณสารปนเป้ือนทัง้หมด จ านวน 1 ตวัอยา่ง (14.3 %) และความเป็นกรด -ดา่ง จ านวน 1 
ตวัอยา่ง (14.3 %) ยาลอราทาดีนสว่นใหญ่ในการศกึษานีม้ีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดลอราทาดีน, ยาน า้ลอราทาดีน, คณุภาพ 

 
Abstract 

Loratadine is a second generation antihistamine for the treatment of allergic disorders. Loratadine 
tablets and syrup were collected from government hospitals for quality analysis under the Universal Health Care 
Coverage Scheme by Volunteering in the fiscal year 2019. Twenty-six samples containing 19 loratadine 10 mg 
tablets and 7 loratadine syrup were examined according to United State Pharmacopeia (USP41). Tablet 
samples were evaluated for identification, assay of ingredient, dissolution, content uniformity and total impurities 
whereas syrup samples were evaluated for identification, assay of ingredient, pH and total impurities. It was 
found that all tablet samples passed the tests while one syrup sample failed the total impurities test (14.3 %) 
and the other one failed the pH test (14.3 %). The results of this study showed that most of loratadine samples 
conformed to the pharmacopeia standard. 
Keywords: loratadine tablets, loratadine syrup, quality 
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Abstract 

Loratadine is a second generation antihistamine for the treatment of allergic disorders. Loratadine 
tablets and syrup were collected from government hospitals for quality analysis under the Universal Health Care 
Coverage Scheme by Volunteering in the fiscal year 2019. Twenty-six samples containing 19 loratadine 10 mg 
tablets and 7 loratadine syrup were examined according to United State Pharmacopeia (USP41). Tablet 
samples were evaluated for identification, assay of ingredient, dissolution, content uniformity and total impurities 
whereas syrup samples were evaluated for identification, assay of ingredient, pH and total impurities. It was 
found that all tablet samples passed the tests while one syrup sample failed the total impurities test (14.3 %) 
and the other one failed the pH test (14.3 %). The results of this study showed that most of loratadine samples 
conformed to the pharmacopeia standard. 
Keywords: loratadine tablets, loratadine syrup, quality 
Corresponding author: kitipong.u@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพยาแคปซลูกาบาเพนติน 
Quality of Gabapentin Capsules 

 
จีระนนัต ์ชพูลู ทศันีย ์ปานผดงุ สายนั ขนุนชุ นฤมล บญุราศร ีและ สายใจ ปรยิะวาท ี

Jeeranan Choopool, Tassanee Panphadung, Sayan Koonnoot, Narumon Boonrasri, and Saijai Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาแคปซูลกาบาเพนตินเป็นยากนัชกัใชร้กัษาการชกับางสว่น อาการปวดประสาทและอาการรอ้นวบูวาบ เป็น

ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงและมีราคาในทอ้งตลาดต่างกันมาก ในปีงบประมาณ 2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 
สงขลารว่มกับส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์จึงคดัเลือกยาชนิดนีเ้พื่อตรวจคณุภาพในโครงการ
ประกนัคณุภาพยาโดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐัทั่วประเทศ จ านวน 25 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติยาในประเทศไทย จ านวน 
9 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 34 ตวัอย่าง จาก 12 ทะเบียนต ารบัยา มีความแรง 100 , 300 และ400 มิลลิกรมั/แคปซูล ตรวจ
วิเคราะหโ์ดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรฐัอเมริกา (USP 41) ที่ไดด้  าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการ
วิเคราะหแ์ละตรวจวิเคราะหใ์นหวัขอ้ การตรวจเอกลกัษณย์า ปริมาณตวัยาส าคญั ค่าเบี่ยงเบนจากน า้หนกัเฉลี่ย การ
ละลายตวัยาและสารสลายตวั พบวา่ผลการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑม์าตรฐานทกุหวัขอ้ จากการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่ยาแคปซูลกาบาเพนตินที่มีใชใ้นประเทศไทยมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ: ยากาบาเพนตินแคปซลู, คณุภาพ 

 
Abstract 

Gabapentin capsule is an anticonvulsant drug which has indication for partial seizures, neuropathic 
pain and hot flashes. Because of the high usage of this drug and different prices. So in the fiscal year 2019, 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical 
Sciences randomly collected 25 samples from public hospitals while 9 samples were directed from 3 local 
manufacturers. A total of 34 samples consisted of 100, 300, and 400 mg/capsule from 12 registration numbers. 
The samples were analyzed according to the United States Pharmacopeia specification (USP 41) for 
identification, assay, weight variation, dissolution and impurities. The method was verified prior to sample 
testing. The result showed that all samples complied with the pharmacopeia specification. It can be concluded 
that gabapentin capsules in Thailand have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: gabapentin capsules, quality 
Corresponding author: jeeranan.c@dmsc.mail.go.th
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จีระนนัต ์ชพูลู ทศันีย ์ปานผดงุ สายนั ขนุนชุ นฤมล บญุราศร ีและ สายใจ ปรยิะวาท ี

Jeeranan Choopool, Tassanee Panphadung, Sayan Koonnoot, Narumon Boonrasri, and Saijai Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาแคปซูลกาบาเพนตินเป็นยากนัชกัใชร้กัษาการชกับางสว่น อาการปวดประสาทและอาการรอ้นวบูวาบ เป็น

ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงและมีราคาในทอ้งตลาดต่างกันมาก ในปีงบประมาณ 2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 
สงขลารว่มกับส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์จึงคดัเลือกยาชนิดนีเ้พื่อตรวจคณุภาพในโครงการ
ประกนัคณุภาพยาโดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐัทั่วประเทศ จ านวน 25 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติยาในประเทศไทย จ านวน 
9 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 34 ตวัอย่าง จาก 12 ทะเบียนต ารบัยา มีความแรง 100 , 300 และ400 มิลลิกรมั/แคปซูล ตรวจ
วิเคราะหโ์ดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรฐัอเมริกา (USP 41) ที่ไดด้  าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการ
วิเคราะหแ์ละตรวจวิเคราะหใ์นหวัขอ้ การตรวจเอกลกัษณย์า ปริมาณตวัยาส าคญั ค่าเบี่ยงเบนจากน า้หนกัเฉลี่ย การ
ละลายตวัยาและสารสลายตวั พบวา่ผลการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑม์าตรฐานทกุหวัขอ้ จากการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่ยาแคปซูลกาบาเพนตินที่มีใชใ้นประเทศไทยมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ: ยากาบาเพนตินแคปซลู, คณุภาพ 

 
Abstract 

Gabapentin capsule is an anticonvulsant drug which has indication for partial seizures, neuropathic 
pain and hot flashes. Because of the high usage of this drug and different prices. So in the fiscal year 2019, 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical 
Sciences randomly collected 25 samples from public hospitals while 9 samples were directed from 3 local 
manufacturers. A total of 34 samples consisted of 100, 300, and 400 mg/capsule from 12 registration numbers. 
The samples were analyzed according to the United States Pharmacopeia specification (USP 41) for 
identification, assay, weight variation, dissolution and impurities. The method was verified prior to sample 
testing. The result showed that all samples complied with the pharmacopeia specification. It can be concluded 
that gabapentin capsules in Thailand have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: gabapentin capsules, quality 
Corresponding author: jeeranan.c@dmsc.mail.go.th
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ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงและมีราคาในทอ้งตลาดต่างกันมาก ในปีงบประมาณ 2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 
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ประกนัคณุภาพยาโดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐัทั่วประเทศ จ านวน 25 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติยาในประเทศไทย จ านวน 
9 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 34 ตวัอย่าง จาก 12 ทะเบียนต ารบัยา มีความแรง 100 , 300 และ400 มิลลิกรมั/แคปซูล ตรวจ
วิเคราะหโ์ดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรฐัอเมริกา (USP 41) ที่ไดด้  าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการ
วิเคราะหแ์ละตรวจวิเคราะหใ์นหวัขอ้ การตรวจเอกลกัษณย์า ปริมาณตวัยาส าคญั ค่าเบี่ยงเบนจากน า้หนกัเฉลี่ย การ
ละลายตวัยาและสารสลายตวั พบวา่ผลการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑม์าตรฐานทกุหวัขอ้ จากการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นวา่ยาแคปซูลกาบาเพนตินที่มีใชใ้นประเทศไทยมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ: ยากาบาเพนตินแคปซลู, คณุภาพ 

 
Abstract 

Gabapentin capsule is an anticonvulsant drug which has indication for partial seizures, neuropathic 
pain and hot flashes. Because of the high usage of this drug and different prices. So in the fiscal year 2019, 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical 
Sciences randomly collected 25 samples from public hospitals while 9 samples were directed from 3 local 
manufacturers. A total of 34 samples consisted of 100, 300, and 400 mg/capsule from 12 registration numbers. 
The samples were analyzed according to the United States Pharmacopeia specification (USP 41) for 
identification, assay, weight variation, dissolution and impurities. The method was verified prior to sample 
testing. The result showed that all samples complied with the pharmacopeia specification. It can be concluded 
that gabapentin capsules in Thailand have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: gabapentin capsules, quality 
Corresponding author: jeeranan.c@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพยาเม็ดและยาน ้าโซเดยีมวาลโพรเอท 
Quality of Sodium Valproate Tablets and Oral Solution 

 
เจษฎา กาศโอสถ วชิราภรณ ์พุม่เกต ุและ วิสฐิศกัดิ ์วฒุิอดเิรก 
Jedsada Katosod, Wachiraporn pumkate and Wisitsak wuttiadirek 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
โซเดียมวาลโพรเอทเป็นยาใชร้กัษาความผิดปกติทางอารมณท์ี่เปลีย่นแปลงง่ายและใชค้วบคมุอาการโรคลมชกั 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหวัขอ้การตรวจวิเคราะหใ์นต ารบัยา ปี 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์จึง
ส ารวจคณุภาพยาโซเดียมวาลโพรเอทรูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 200 และ 500 มิลลิกรมัต่อเม็ด และรูปแบบยาน า้
รบัประทาน ขนาดความแรง 200 มิลลิกรมัตอ่มิลลลิิตร โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐั 21 แหง่ รวม 30 ตวัอย่าง จาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 18 ตวัอย่าง และจากบริษัทยา 1 แห่ง 6 ตวัอย่าง รวม 54 ตวัอย่าง 13 ทะเบียน
ต ารบั จากผูผ้ลติในประเทศ 4 ราย และตา่งประเทศ 7 ราย ใชว้ิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานตามต ารายาของประเทศองักฤษ
ฉบบัปี 2019 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห ์ในหวัขอ้ปริมาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ค่าความเบี่ยงเบนจาก
น า้หนกัเฉลีย่และปริมาณสารสลายตวั พบว่าผิดมาตรฐานหวัขอ้การละลายของตวัยา จ านวน 10 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลิตทัง้
ในและต่างประเทศ สาเหตุอาจเกิดจากในขัน้ตอนการเคลือบเม็ดยาการเลือกใชช้นิดสารโพลิเมอรแ์ละปริมาณท่ีใชไ้ม่
เหมาะสมท าใหเ้ม็ดยาไม่สามารถละลายและปลดปล่อยตัวยาไดใ้นเวลาที่ก าหนด ขอ้มูลยาที่เขา้มาตรฐานจะน าไป
เผยแพรใ่นหนงัสือรายช่ือผลติภณัฑย์าคณุภาพและผูผ้ลติของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อการบริหารจดัการเวชภณัฑ์
ส่วนยาที่ไม่เขา้มาตรฐานจะรายงานส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชนต์่อผูผ้ลิตในการแก้ปัญหา
ผลติภณัฑแ์ละการพฒันาคณุภาพยาอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
ค าส าคัญ: โซเดียมวาลโพรเอท, ยาเม็ด, ยาน า้, คณุภาพ 

 
Abstract 

Sodium valproate is used for treating patients with bipolar disorder and epilepsy. Due to some 
changes in the monograph, the Regional Medical Sciences Center 3, Nakhon Sawan conducted a survey on 
quality of Sodium valproate tablets  with the strengths of 200 and 500 mg and Sodium valproate oral solution 
200 mg/ml in the fiscal year 2019. The quality assessment was evaluated in accordance with the British 
Pharmacopeia 2019 for identification, assay, dissolution, weight variation, and limit of related substance. The 
method was verified prior to sample testing. The total of 54 samples were obtained from 21 government 
hospitals, the Thai FDA and one distributor  which included 4 local manufacturers and 7 importers (13 
registration numbers). It was shown that 10 samples were not complied with the pharmacopeia specification in 
dissolution due to acid resistant capacity of film former and inappropriate coating process. These data will be 
published in the GREEN BOOK for pharmaceutical products procurement to improve drug quality continuosly. 
Keywords: sodium valproate, tablets, oral solution, quality 
Corresponding author: jedsada.k@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
โซเดียมวาลโพรเอทเป็นยาใชร้กัษาความผิดปกติทางอารมณท์ี่เปลีย่นแปลงง่ายและใชค้วบคมุอาการโรคลมชกั 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหวัขอ้การตรวจวิเคราะหใ์นต ารบัยา ปี 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์จึง
ส ารวจคณุภาพยาโซเดียมวาลโพรเอทรูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 200 และ 500 มิลลิกรมัต่อเม็ด และรูปแบบยาน า้
รบัประทาน ขนาดความแรง 200 มิลลิกรมัตอ่มิลลลิิตร โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐั 21 แหง่ รวม 30 ตวัอย่าง จาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 18 ตวัอย่าง และจากบริษัทยา 1 แห่ง 6 ตวัอย่าง รวม 54 ตวัอย่าง 13 ทะเบียน
ต ารบั จากผูผ้ลติในประเทศ 4 ราย และตา่งประเทศ 7 ราย ใชว้ิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานตามต ารายาของประเทศองักฤษ
ฉบบัปี 2019 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห ์ในหวัขอ้ปริมาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ค่าความเบี่ยงเบนจาก
น า้หนกัเฉลีย่และปริมาณสารสลายตวั พบว่าผิดมาตรฐานหวัขอ้การละลายของตวัยา จ านวน 10 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลิตทัง้
ในและต่างประเทศ สาเหตุอาจเกิดจากในขัน้ตอนการเคลือบเม็ดยาการเลือกใชช้นิดสารโพลิเมอรแ์ละปริมาณท่ีใชไ้ม่
เหมาะสมท าใหเ้ม็ดยาไม่สามารถละลายและปลดปล่อยตัวยาไดใ้นเวลาที่ก าหนด ขอ้มูลยาที่เขา้มาตรฐานจะน าไป
เผยแพรใ่นหนงัสือรายช่ือผลติภณัฑย์าคณุภาพและผูผ้ลติของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อการบริหารจดัการเวชภณัฑ์
ส่วนยาที่ไม่เขา้มาตรฐานจะรายงานส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชนต์่อผูผ้ลิตในการแก้ปัญหา
ผลติภณัฑแ์ละการพฒันาคณุภาพยาอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
ค าส าคัญ: โซเดียมวาลโพรเอท, ยาเม็ด, ยาน า้, คณุภาพ 

 
Abstract 

Sodium valproate is used for treating patients with bipolar disorder and epilepsy. Due to some 
changes in the monograph, the Regional Medical Sciences Center 3, Nakhon Sawan conducted a survey on 
quality of Sodium valproate tablets  with the strengths of 200 and 500 mg and Sodium valproate oral solution 
200 mg/ml in the fiscal year 2019. The quality assessment was evaluated in accordance with the British 
Pharmacopeia 2019 for identification, assay, dissolution, weight variation, and limit of related substance. The 
method was verified prior to sample testing. The total of 54 samples were obtained from 21 government 
hospitals, the Thai FDA and one distributor  which included 4 local manufacturers and 7 importers (13 
registration numbers). It was shown that 10 samples were not complied with the pharmacopeia specification in 
dissolution due to acid resistant capacity of film former and inappropriate coating process. These data will be 
published in the GREEN BOOK for pharmaceutical products procurement to improve drug quality continuosly. 
Keywords: sodium valproate, tablets, oral solution, quality 
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Sodium valproate is used for treating patients with bipolar disorder and epilepsy. Due to some 
changes in the monograph, the Regional Medical Sciences Center 3, Nakhon Sawan conducted a survey on 
quality of Sodium valproate tablets  with the strengths of 200 and 500 mg and Sodium valproate oral solution 
200 mg/ml in the fiscal year 2019. The quality assessment was evaluated in accordance with the British 
Pharmacopeia 2019 for identification, assay, dissolution, weight variation, and limit of related substance. The 
method was verified prior to sample testing. The total of 54 samples were obtained from 21 government 
hospitals, the Thai FDA and one distributor  which included 4 local manufacturers and 7 importers (13 
registration numbers). It was shown that 10 samples were not complied with the pharmacopeia specification in 
dissolution due to acid resistant capacity of film former and inappropriate coating process. These data will be 
published in the GREEN BOOK for pharmaceutical products procurement to improve drug quality continuosly. 
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คุณภาพยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์
Quality of Triamcinolone Acetonide Injections 
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บทคดัยอ่ 
ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์เป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2562 กลุ่มยาคอรต์ิโคเตียรอยด ์ใช้

รกัษาอาการอกัเสบในหลายกลุม่อาการ โดยบริหารยาดว้ยการฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั กลา้มเนือ้และขอ้ อย่างไรก็ตามที่ผ่าน
มายงัไมป่รากฏว่ามีการส ารวจคณุภาพยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดม์าก่อน ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยา
และวตัถเุสพติด ไดด้  าเนินการส ารวจคณุภาพยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์ภายใตโ้ครงการประกันคณุภาพยา โดย
เก็บตวัอยา่งยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์ความแรง 10 และ 40 มิลลกิรมั จากโรงพยาบาลของรฐัผา่นระบบหนา้ตา่ง
เตือนภยัสขุภาพ และจากผูผ้ลิตผ่านความร่วมมือจากส านกังานคณะกรรมการอาหารยา รวม 19 ตวัอย่าง (ผูผ้ลิตใน
ประเทศไทย 3 ราย 6 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 2 ราย 3 ทะเบียนต ารบัยา) เพื่อตรวจวิเคราะหป์รมิาณ
ตวัยาส าคญั ความเป็นกรด-ดา่ง ความปราศจากเชือ้ และการทดสอบหาปรมิาณสารเอ็นโดทอกซิน ใชว้ิธีและเกณฑต์ดัสิน
มาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรฐัอเมริกา (USP 41) วิธีวิเคราะหป์ริมาณตวัยาส าคญัไดท้วนสอบแลว้ ผลการ
ส ารวจคณุภาพพบวา่ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดท์กุตวัอย่างมีคณุภาพเขา้ตามมาตรฐานทกุหวัขอ้ที่ตรวจวิเคราะห ์
จากผลการส ารวจคณุภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดท์ี่มีการจ าหนา่ยในประเทศไทยมีคณุภาพดี 
ค าส าคัญ: ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Triamcinolone acetonide injections is drug listed in the National List of Essential Medicines 2019 in 
the group of Corticosteroids. It is widely used for anti-inflammatory by intradermal, intramuscular and intra-
articular administration. However, its quality has never been studied before. Therefore, in fiscal year 2019, 
Bureau of Drug and Narcotic performed the quality survey of Triamcinolone acetonide injections under Quality 
Assurance of Medicines Program. The samples were collected from hospital by using single window system 
and from manufacturer by cooperating with the Food and Drug Administration. A total of 19 samples with 
strength of 10 and 40 mg (6 registrations, 3 manufacturers in Thailand and 3 registrations, 2 oversea 
manufacturers) were evaluated for the content of active ingredient, pH determination, sterility test and bacterial 
endotoxins test by using methods and standard criteria of the United States Pharmacopeia (USP41). The 
analytical method used for determination of the content of active ingredient was verified for the suitability prior 
to use. The results showed that all of samples conformed to all those requirements. It can be concluded that 
Triamcinolone acetonide injections market in Thailand have satisfactory quality. 
Keywords: triamcinolone acetonide injections, quality 
Corresponding author: chanwit.b@dmsc.mail.go.th
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บทคดัยอ่ 
ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์เป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2562 กลุ่มยาคอรต์ิโคเตียรอยด ์ใช้

รกัษาอาการอกัเสบในหลายกลุม่อาการ โดยบริหารยาดว้ยการฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั กลา้มเนือ้และขอ้ อย่างไรก็ตามที่ผ่าน
มายงัไมป่รากฏว่ามีการส ารวจคณุภาพยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดม์าก่อน ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยา
และวตัถเุสพติด ไดด้  าเนินการส ารวจคณุภาพยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์ภายใตโ้ครงการประกันคณุภาพยา โดย
เก็บตวัอยา่งยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด ์ความแรง 10 และ 40 มิลลกิรมั จากโรงพยาบาลของรฐัผา่นระบบหนา้ตา่ง
เตือนภยัสขุภาพ และจากผูผ้ลิตผ่านความร่วมมือจากส านกังานคณะกรรมการอาหารยา รวม 19 ตวัอย่าง (ผูผ้ลิตใน
ประเทศไทย 3 ราย 6 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 2 ราย 3 ทะเบียนต ารบัยา) เพื่อตรวจวิเคราะหป์รมิาณ
ตวัยาส าคญั ความเป็นกรด-ดา่ง ความปราศจากเชือ้ และการทดสอบหาปรมิาณสารเอ็นโดทอกซิน ใชว้ิธีและเกณฑต์ดัสิน
มาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรฐัอเมริกา (USP 41) วิธีวิเคราะหป์ริมาณตวัยาส าคญัไดท้วนสอบแลว้ ผลการ
ส ารวจคณุภาพพบวา่ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดท์กุตวัอย่างมีคณุภาพเขา้ตามมาตรฐานทกุหวัขอ้ที่ตรวจวิเคราะห ์
จากผลการส ารวจคณุภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนดท์ี่มีการจ าหนา่ยในประเทศไทยมีคณุภาพดี 
ค าส าคัญ: ยาฉีดไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Triamcinolone acetonide injections is drug listed in the National List of Essential Medicines 2019 in 
the group of Corticosteroids. It is widely used for anti-inflammatory by intradermal, intramuscular and intra-
articular administration. However, its quality has never been studied before. Therefore, in fiscal year 2019, 
Bureau of Drug and Narcotic performed the quality survey of Triamcinolone acetonide injections under Quality 
Assurance of Medicines Program. The samples were collected from hospital by using single window system 
and from manufacturer by cooperating with the Food and Drug Administration. A total of 19 samples with 
strength of 10 and 40 mg (6 registrations, 3 manufacturers in Thailand and 3 registrations, 2 oversea 
manufacturers) were evaluated for the content of active ingredient, pH determination, sterility test and bacterial 
endotoxins test by using methods and standard criteria of the United States Pharmacopeia (USP41). The 
analytical method used for determination of the content of active ingredient was verified for the suitability prior 
to use. The results showed that all of samples conformed to all those requirements. It can be concluded that 
Triamcinolone acetonide injections market in Thailand have satisfactory quality. 
Keywords: triamcinolone acetonide injections, quality 
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Abstract 

Triamcinolone acetonide injections is drug listed in the National List of Essential Medicines 2019 in 
the group of Corticosteroids. It is widely used for anti-inflammatory by intradermal, intramuscular and intra-
articular administration. However, its quality has never been studied before. Therefore, in fiscal year 2019, 
Bureau of Drug and Narcotic performed the quality survey of Triamcinolone acetonide injections under Quality 
Assurance of Medicines Program. The samples were collected from hospital by using single window system 
and from manufacturer by cooperating with the Food and Drug Administration. A total of 19 samples with 
strength of 10 and 40 mg (6 registrations, 3 manufacturers in Thailand and 3 registrations, 2 oversea 
manufacturers) were evaluated for the content of active ingredient, pH determination, sterility test and bacterial 
endotoxins test by using methods and standard criteria of the United States Pharmacopeia (USP41). The 
analytical method used for determination of the content of active ingredient was verified for the suitability prior 
to use. The results showed that all of samples conformed to all those requirements. It can be concluded that 
Triamcinolone acetonide injections market in Thailand have satisfactory quality. 
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บทคัดย่อ 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จึงได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะท่ีมีความรวดเร็ว ง่าย ถูกต้องและ
แม่นย า โดยใช้วัฏภาคของแข็งแบบออนไลน์ในการสกัดเพื่อเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ แยกสารด้วยคอลัมน์ AcclaimTM 
TrinityTM P1 (3.0 x 100 มม., ขนาดอนุภาค 3 มคม.) ด้วยระบบไอโซเครติก ระหว่าง acetronitrile : water: 0.1% formic 
acid ใน 50mM ammonium acetate (70:22:8) ตรวจวัดด้วยแมสสเปกโทรมิเตอร์ จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่า
ช่วงการใช้งานอยู่ระหว่าง 300 ถึง 4,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.9999 ค่าขีดจ ากัดของ
การตรวจพบ (LOD) และค่าขีดจ ากัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) มีค่า 50 และ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ ความแม่น
แสดงด้วยค่าเฉลี่ยของ % recovery ที่ระดับ 450, 2,000 และ 3,500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับ 96.89, 97.75 และ 
98.80% ตามล าดับ และความเที่ยงแสดงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ (%RSD ) เท่ากับ 1.43, 1.28 และ 0.35 % 
ตามล าดับ ค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 มีค่า 990 ± 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร วิธีวิเคราะห์นี้
เป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นสามารถน าไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะได้ต่อไป 
 

ค าส าคัญ : เมทแอมเฟตามีน, ลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี 
 

Abstract 
 

The situation of methamphetamine epidemic continues to increase in Thailand.  Since 2019, the 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi has developed an accurate and precise method for the analysis 
of methamphetamine in urine.  The online solid phase extraction (SPE) method using a reusable online trapping 
column combined with analytical separation on  AcclaimTM TrinityTM P1 analytical column(3.0 x 100 mm, 3 µm) 
with isocratic elution programming of acetronitrile:  water:  0. 1%  formic acid in 50mM ammonium acetate 
( 70: 22: 8) , using a single quadrupole mass spectrometer as a detector.  The method was fully validated, the 
linearity observed in concentration range of 300 to 4,000 ng/mL with correlation coefficient was 0.9999. Limit 
of detection ( LOD)  and limit of quantitation ( LOQ)  were 50 and 300 ng/ mL, respectively.  The accuracy 
expressed as mean of %  recovery added at the level  450, 2,000 and 3,500 ng/mL were 96 .89 ,  97 .75  and 
98.80% , respectively, while the precision (as %RSD)  were equal to 1.43, 1.28 and 0.35% , respectively.  The 
measurement uncertainties at 95% confidence level were 990 ± 50 ng/mL. The method is fast, simple and can 
be used for routine quantitative analysis of methamphetamine in urine. 
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with isocratic elution programming of acetronitrile:  water:  0. 1%  formic acid in 50mM ammonium acetate 
( 70: 22: 8) , using a single quadrupole mass spectrometer as a detector.  The method was fully validated, the 
linearity observed in concentration range of 300 to 4,000 ng/mL with correlation coefficient was 0.9999. Limit 
of detection ( LOD)  and limit of quantitation ( LOQ)  were 50 and 300 ng/ mL, respectively.  The accuracy 
expressed as mean of %  recovery added at the level  450, 2,000 and 3,500 ng/mL were 96 .89 ,  97 .75  and 
98.80% , respectively, while the precision (as %RSD)  were equal to 1.43, 1.28 and 0.35% , respectively.  The 
measurement uncertainties at 95% confidence level were 990 ± 50 ng/mL. The method is fast, simple and can 
be used for routine quantitative analysis of methamphetamine in urine. 
Keywords: methamphetamine, LC-MS 
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P2-50คุณภาพยาเม็ดลีวีไทราซีแทม 
Quality of Levetiracetam Tablets 

 
ณษัฐา อนศุิร,ิ ศศิดา อยูส่ขุ 

Naddha Anusiri, Sasida Yoosook 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

 Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ลวีีไทราซีแทมเป็นยากนัชกักลุม่ใหม ่(new antiepileptic drug) ใชร้กัษาอาการชกัในโรคลมชกั (epilepsy) โดย

ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพติดร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินโครงการประกัน
คณุภาพยา โดยสุม่เก็บตวัอยา่งยาเม็ดลวีีไทราซีแทมขนาดความแรง 250 และ 500 มิลลกิรมั จากโรงพยาบาลของรฐั ผูน้  า
เขา้และผูผ้ลิตยาภายในประเทศเพื่อส ารวจคุณภาพยาเม็ดลีวีไทราซีแทม รวมทัง้สิน้จ านวน 20 ตวัอย่าง จากผูน้  าเขา้ 1 
ราย จ านวน 2 ทะเบียนต ารบั และผูผ้ลิตในประเทศ 1 ราย จ านวน 2 ทะเบียนต ารบั  ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพตามวิธี
วิเคราะหแ์ละมาตรฐานที่ก าหนดในต าราฟารม์าโคเปียของสหรฐัอเมริกา ฉบับท่ี 40 (United States Pharmacopeia, 
USP40) ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะหแ์ลว้ โดยวิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตัวยาส าคญั ความ
แตกต่างจากน า้หนักเฉลี่ยต่อหน่วย และ Organic Impurities ผลการส ารวจพบว่าทุกตวัอย่างเขา้มาตรฐาน ทุกหวัขอ้
วิเคราะห ์(รอ้ยละ 100) แสดงใหเ้ห็นวา่ยาเม็ดลวีีไทราซีแทมที่มีในประเทศไทยมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดลีวีไทราซีแทม, คณุภาพยา 

 
Abstract 

Levetiracetam is a new antiepileptic drug. It is indicated for the treatment of seizures in epilepsy. In 
the fiscal year 2018, Bureau of Drug and Narcotic cooperated with Thai Food and Drug Administration surveyed 
the quality of Levetiracetam tablets by randomly collected the strength 250 and 500 mg samples from public 
hospitals, importers and manufacturers under Quality Assurance of Medicine Program. A total of 20 samples 
from 1 importer (2 registration numbers) and 1 local manufacturer (2 registration numbers) were evaluated 
according to the United States Pharmacopeia (USP40) for identification, assay, weight variation and organic 
impurities. The analytical methods were verified prior to analysis. The survey showed that all samples complied 
with the USP40 specifications. It can be concluded that Levetiracetam tablets have satisfactory pharmaceutical 
characteristics. 
Keywords: levetiracetam tablets, quality 
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คุณภาพยาเม็ดไพริโดสตกิมีนโบรไมด ์
Quality of Pyridostigmine Bromide Tablets 

 
ธีรารตัน ์ รตันปูถมัภ ์ชนิสรา  อินทรเ์ตรยีะ และ สายใจ  ปรยิะวาท ี

Teerarat  Rattanupatam, Chanisara  Intareeya and Saijai  Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด ์อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2561 บญัชี ก ใชร้กัษาโรคกลา้มเนือ้อ่อนแรง 

ชนิดไมแอสทีเนียเกรวิส ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่  12 สงขลา ส ารวจคุณภาพยาเม็ดไพริโดสติกมีนโบรไมด ์ตาม
โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการสุ่มตวัอย่างยาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จ านวน 17 
ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 3 ราย (3 ทะเบียนต ารบั) ขนาดความแรง 60 มิลลกิรมั ใชว้ิธีและเกณฑต์ามต ารายาของสหรฐัอเมรกิา 
(USP 40) ตรวจวิเคราะหห์วัขอ้เอกลกัษณย์า ปรมิาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา คา่เบี่ยงเบนจากน า้หนกัเฉลีย่หรอื
ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัตอ่หน่วย และสารปนเป้ือน ซึง่ไดท้วนสอบวิธีวิเคราะหแ์ลว้ ผลพบวา่ ตวัอย่างยาทัง้หมด
เขา้มาตรฐาน ปัจจยัที่ตอ้งระวงัในการวิเคราะหค์ือความชืน้ เนื่องจากตวัยาดดูความชืน้ง่าย สารปนเป้ือนหลกัที่พบในทกุ
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ pyridostigmine bromide related compound B ปรมิาณที่พบอยูใ่นช่วง 0.2–1.3% ซึง่สมัพนัธก์บัเวลาใน
การเก็บรกัษา จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่ายาเม็ดไพริโดสติกมีนโบรไมดม์ีคณุภาพ แต่ต ารายาของสหรฐัอเมริกาฉบบั
ลา่สดุ (USP 42) ก าหนดเกณฑห์วัขอ้สารปนเป้ือนแคบลง คือไม่เกิน 0.2% ดงันัน้บริษัทผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ตอ้งพฒันา
คณุภาพและความคงตวัของยาใหด้ีขึน้ เพื่อประโยชนแ์ก่ผูบ้รโิภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไพรโิดสติกมีนโบรไมด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Pyridostigmine bromide tablets is approved in class A of the National List of Essential Medicines 
2018. It is used to improve muscle strength in patients with a certain muscle disease (myasthenia gravis). The 
quality survey of pyridostigmine bromide tablets was performed by Reginal Medical Sciences Center 12 
Songkhla in the fiscal year 2018. The 17 samples, 3 manufactures (3 registration numbers), with strength of 60 
mg were collected from the public hospitals. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopeia (USP 40) for identification, assay, dissolution, weight variation/content uniformity and impurities 
which was added in this version. The methods were verified prior to sample testing. The results found that all 
samples complied with the pharmacopeia specification. The factor that must be careful in the analysis is 
moisture because the active ingredient is hygroscopic. The main impurities found in all samples was 
pyridostigmine bromide related compound B  with the range of 0.2-1.3% which is related to the storage time. It 
can be concluded that pyridostigmine bromide tablets have satisfactory qualities. However, the United States 
Pharmacopeia (USP 42) requires the impurities not to be greater than 0.2%. Therefore, the manufacturers and 
importers must improve the quality and stability of the drug for the benefit of customers. 
Keywords: pyridostigmine bromide tablets, quality 
Corresponding author: teerarat.r@dmsc.mail.go.th 
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mg were collected from the public hospitals. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopeia (USP 40) for identification, assay, dissolution, weight variation/content uniformity and impurities 
which was added in this version. The methods were verified prior to sample testing. The results found that all 
samples complied with the pharmacopeia specification. The factor that must be careful in the analysis is 
moisture because the active ingredient is hygroscopic. The main impurities found in all samples was 
pyridostigmine bromide related compound B  with the range of 0.2-1.3% which is related to the storage time. It 
can be concluded that pyridostigmine bromide tablets have satisfactory qualities. However, the United States 
Pharmacopeia (USP 42) requires the impurities not to be greater than 0.2%. Therefore, the manufacturers and 
importers must improve the quality and stability of the drug for the benefit of customers. 
Keywords: pyridostigmine bromide tablets, quality 
Corresponding author: teerarat.r@dmsc.mail.go.th 

คุณภาพยาเม็ดไพริโดสตกิมีนโบรไมด ์
Quality of Pyridostigmine Bromide Tablets 

 
ธีรารตัน ์ รตันปูถมัภ ์ชนิสรา  อินทรเ์ตรยีะ และ สายใจ  ปรยิะวาท ี

Teerarat  Rattanupatam, Chanisara  Intareeya and Saijai  Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด ์อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2561 บญัชี ก ใชร้กัษาโรคกลา้มเนือ้อ่อนแรง 

ชนิดไมแอสทีเนียเกรวิส ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่  12 สงขลา ส ารวจคุณภาพยาเม็ดไพริโดสติกมีนโบรไมด ์ตาม
โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการสุ่มตวัอย่างยาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จ านวน 17 
ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 3 ราย (3 ทะเบียนต ารบั) ขนาดความแรง 60 มิลลกิรมั ใชว้ิธีและเกณฑต์ามต ารายาของสหรฐัอเมรกิา 
(USP 40) ตรวจวิเคราะหห์วัขอ้เอกลกัษณย์า ปรมิาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา คา่เบี่ยงเบนจากน า้หนกัเฉลีย่หรอื
ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัตอ่หน่วย และสารปนเป้ือน ซึง่ไดท้วนสอบวิธีวิเคราะหแ์ลว้ ผลพบวา่ ตวัอย่างยาทัง้หมด
เขา้มาตรฐาน ปัจจยัที่ตอ้งระวงัในการวิเคราะหค์ือความชืน้ เนื่องจากตวัยาดดูความชืน้ง่าย สารปนเป้ือนหลกัที่พบในทกุ
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ pyridostigmine bromide related compound B ปรมิาณที่พบอยูใ่นช่วง 0.2–1.3% ซึง่สมัพนัธก์บัเวลาใน
การเก็บรกัษา จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่ายาเม็ดไพริโดสติกมีนโบรไมดม์ีคณุภาพ แต่ต ารายาของสหรฐัอเมริกาฉบบั
ลา่สดุ (USP 42) ก าหนดเกณฑห์วัขอ้สารปนเป้ือนแคบลง คือไม่เกิน 0.2% ดงันัน้บริษัทผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ตอ้งพฒันา
คณุภาพและความคงตวัของยาใหด้ีขึน้ เพื่อประโยชนแ์ก่ผูบ้รโิภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไพรโิดสติกมีนโบรไมด,์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Pyridostigmine bromide tablets is approved in class A of the National List of Essential Medicines 
2018. It is used to improve muscle strength in patients with a certain muscle disease (myasthenia gravis). The 
quality survey of pyridostigmine bromide tablets was performed by Reginal Medical Sciences Center 12 
Songkhla in the fiscal year 2018. The 17 samples, 3 manufactures (3 registration numbers), with strength of 60 
mg were collected from the public hospitals. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopeia (USP 40) for identification, assay, dissolution, weight variation/content uniformity and impurities 
which was added in this version. The methods were verified prior to sample testing. The results found that all 
samples complied with the pharmacopeia specification. The factor that must be careful in the analysis is 
moisture because the active ingredient is hygroscopic. The main impurities found in all samples was 
pyridostigmine bromide related compound B  with the range of 0.2-1.3% which is related to the storage time. It 
can be concluded that pyridostigmine bromide tablets have satisfactory qualities. However, the United States 
Pharmacopeia (USP 42) requires the impurities not to be greater than 0.2%. Therefore, the manufacturers and 
importers must improve the quality and stability of the drug for the benefit of customers. 
Keywords: pyridostigmine bromide tablets, quality 
Corresponding author: teerarat.r@dmsc.mail.go.th 
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คุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตนิแคลเซียม 
Quality of Atorvastatin Calcium Tablets 

 
ปวีณา ก าเหนิดนนท ์สริลิกัษณ ์สายหลอ่ และ วิภาพรรณ ไสยสมบตั ิ

Pavena Kumnerdnon, Sirilak Sailo and Wipapan Saiyasombat 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
อะโทวาสแตติน แคลเซียม เป็นยาลดระดบัไขมนัในเลอืดกลุม่ยาสแตติน จดัอยู่ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ บญัชี 

ง ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวัตถุเสพติดไดท้ าการส ารวจคุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม โดยสุ่ม
ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐัและผูผ้ลติ ตามโครงการประกนัคณุภาพยา จ านวนทัง้สิน้ 55 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 10, 20, 
40 และ 80 มิลลกิรมั จากผูผ้ลติในประเทศ 1 บริษัท รวม1 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตจากตา่งประเทศ 2 บรษัิท รวม 11 
ทะเบียนต ารบัยา  โดยใชว้ิธีที่ก าหนดในต าราฟารม์าโคเปียของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฉบบัท่ี 41 (USP 41) ท่ีไดด้  าเนินการ
ทวนสอบวิธีก่อนท าการวิเคราะหแ์ละวิเคราะหใ์นหวัขอ้ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของปริมาณยาแต่ละหน่วย 
organic impurities และการละลายของตวัยา ผลการส ารวจพบวา่ ตวัอยา่งทัง้หมดเขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้วิเคราะห ์แสดง
ใหเ้ห็นวา่ยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียมที่ใชใ้นประเทศไทยมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม, คณุภาพ 

 
Abstract 

Atorvastatin Calcium is an antilipidemic drug which is listed in Thai National List of Essential 
Medicines. In the fiscal year 2019, the Bureau of Drug and Narcotic performed the quality assurance of 
Atorvastatin Calcium Tablets in accordance  with the United States Pharmacopeia (USP 41). The method was 
verified prior to sample testing.  A total of 55 samples with strengths of 10, 20, 40 and 80 mg were collected 
from public hospitals and manufacturers which consisted  of 1 registration number from 1 local manufacturer 
and 11 registration numbers from 2 overseas manufacturers.  All samples presented satisfactory results which 
complied with pharmacopeial specifications by performing assay, uniformity of dosage unit, organic impuritiies 
and dissolution. The results indicated that Atorvastatin Calcium Tablets marketed in Thailand obtained 
satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: atorvastatin calcium tablets, quality 
Corresponding author: pavena.k@dmsc.mail.go.th
 

P2-52 คุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตนิแคลเซียม 
Quality of Atorvastatin Calcium Tablets 

 
ปวีณา ก าเหนิดนนท ์สริลิกัษณ ์สายหลอ่ และ วิภาพรรณ ไสยสมบตั ิ

Pavena Kumnerdnon, Sirilak Sailo and Wipapan Saiyasombat 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
อะโทวาสแตติน แคลเซียม เป็นยาลดระดบัไขมนัในเลอืดกลุม่ยาสแตติน จดัอยู่ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ บญัชี 

ง ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวัตถุเสพติดไดท้ าการส ารวจคุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม โดยสุ่ม
ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐัและผูผ้ลติ ตามโครงการประกนัคณุภาพยา จ านวนทัง้สิน้ 55 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 10, 20, 
40 และ 80 มิลลกิรมั จากผูผ้ลติในประเทศ 1 บริษัท รวม1 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตจากตา่งประเทศ 2 บรษัิท รวม 11 
ทะเบียนต ารบัยา  โดยใชว้ิธีที่ก าหนดในต าราฟารม์าโคเปียของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฉบบัท่ี 41 (USP 41) ท่ีไดด้  าเนินการ
ทวนสอบวิธีก่อนท าการวิเคราะหแ์ละวิเคราะหใ์นหวัขอ้ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของปริมาณยาแต่ละหน่วย 
organic impurities และการละลายของตวัยา ผลการส ารวจพบวา่ ตวัอยา่งทัง้หมดเขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้วิเคราะห ์แสดง
ใหเ้ห็นวา่ยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียมที่ใชใ้นประเทศไทยมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม, คณุภาพ 

 
Abstract 

Atorvastatin Calcium is an antilipidemic drug which is listed in Thai National List of Essential 
Medicines. In the fiscal year 2019, the Bureau of Drug and Narcotic performed the quality assurance of 
Atorvastatin Calcium Tablets in accordance  with the United States Pharmacopeia (USP 41). The method was 
verified prior to sample testing.  A total of 55 samples with strengths of 10, 20, 40 and 80 mg were collected 
from public hospitals and manufacturers which consisted  of 1 registration number from 1 local manufacturer 
and 11 registration numbers from 2 overseas manufacturers.  All samples presented satisfactory results which 
complied with pharmacopeial specifications by performing assay, uniformity of dosage unit, organic impuritiies 
and dissolution. The results indicated that Atorvastatin Calcium Tablets marketed in Thailand obtained 
satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: atorvastatin calcium tablets, quality 
Corresponding author: pavena.k@dmsc.mail.go.th
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การพัฒนาและทดสอบความถกูต้องของวิธีตรวจเอกลกัษณก์ระท่อม และยาแก้ไอในของกลาง 
โดยเทคนิค ออนไลน ์เอสพีอ ีแอลซี-เอ็มเอส 

Method Development and Validation for Identification of Kratom and Cough Syrup in Seized Materials 
using Online SPE LC-MS 

 
ปัตย ์ธาราไพศาล พงษ์ธร ทองบญุ จิรพงษ์ อตชิาต กาญจนา ศรไีทย และ สฟุเฟียน ปะดอเลง็ 
Pat Tharapaisal, Pongtorn Thongboon, Jirapong Atichat, Kanchana Srithai, and Suffian Padorleng 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ในปัจจบุนัศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี มีการตรวจพิสจูนเ์อกลกัษณส์ารเสพติดในของกลาง
ดว้ยวิธีโครมาโทรกราฟีผิวบางเป็นวิธีมาตรฐาน แต่เนื่องจากตวัอย่างของกลางประเภทกระท่อม สี่คณูรอ้ยและยาแกไ้อ มี
ปริมาณมาก และใชเ้วลาในการเตรียมตวัอย่างนาน รวมทัง้บคุลากรเสี่ยงต่อการไดร้บัสมัผสัสารเคมีอนัตราย มีผลต่อ
สขุภาพในระยะยาว จึงไดพ้ัฒนาวิธีวิเคราะหด์ว้ยการน าเครื่องมือออนไลน์ เอสพีอี แอลซี-เอ็มเอสมาใช้ และได้
ทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า มีความจ าเพาะต่อสารไมทราไจนิน ไดเฟนไฮดรามีน เดกซโ์ตรเมทอรแ์ฟน และ
คลอรเ์ฟนิรามีน โดยปริมาณต ่าสดุที่สามารถตรวจพบไดส้  าหรบัสารไมทราไจนิน ไดเฟนไฮดรามีน เดกซโ์ตรเมทอรแ์ฟน และ
คลอรเ์ฟนิรามีน คือ 100, 90, 80 และ 700 ppb ตามล าดบั ซึ่งวิธีที่พฒันาขึน้นีส้ามารถลดเวลาในขัน้ตอนการสกดั ท าให้
การตรวจวิเคราะหไ์ดร้วดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย า และมีความไวของวิธีมากขึน้  อีกทัง้ยงัปลอดภยัต่อผูท้ดสอบ ท าให้
สามารถรองรบัสถานการณปั์ญหายาเสพติดทัง้ในเชิงปริมาณและความหลากหลายของชนิดยาเสพติดที่เพิ่มมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองตอ่งานบรกิารในเขตสขุภาพท่ี 11 ได ้
ค าส าคัญ: การทดสอบความถกูตอ้ง, การตรวจเอกลกัษณ ์, กระทอ่ม, ยาแกไ้อ 

 
Abstract 

The Regional Medical Sciences Center 11 Suratthani has currently performed the thin-layer 
chromatography method as the standard method for the identification of illicit drugs in seized materials. Kratom 
4x100 (Kratom solution) and cough syrup samples have several limitations of analysis, not only plenty of sample 
number, the methods used, time-consuming process, but also the risk of hazardous chemicals.  The new 
method using online-SPE LC-MS has been developed and validated for specificity using limit of detection 
(LOD).  The results showed that specificity and LOD of mitragynine, diphenhydramine, dextromethorphan and 
chlorpheniramine were 100, 90, 80, and 700 ppb, respectively.  This method will be beneficial to reduce 
extraction time, faster test, increased both accuracy and sensitivity of the tested method, and safe for analysts. 
Moreover, the method will be useful to relieve the problems of drugs both qualitatively and quantitatively in the 
situation of the Regional Health 11. 
Keywords: method validation, identification, kratom, cough syrup 
Corresponding author: pat.t@dmsc.mail.go.th
 

P2-53 การพัฒนาและทดสอบความถกูต้องของวิธีตรวจเอกลกัษณก์ระท่อม และยาแก้ไอในของกลาง 
โดยเทคนิค ออนไลน ์เอสพีอ ีแอลซี-เอ็มเอส 

Method Development and Validation for Identification of Kratom and Cough Syrup in Seized Materials 
using Online SPE LC-MS 

 
ปัตย ์ธาราไพศาล พงษ์ธร ทองบญุ จิรพงษ์ อตชิาต กาญจนา ศรไีทย และ สฟุเฟียน ปะดอเลง็ 
Pat Tharapaisal, Pongtorn Thongboon, Jirapong Atichat, Kanchana Srithai, and Suffian Padorleng 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ในปัจจบุนัศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี มีการตรวจพิสจูนเ์อกลกัษณส์ารเสพติดในของกลาง
ดว้ยวิธีโครมาโทรกราฟีผิวบางเป็นวิธีมาตรฐาน แต่เนื่องจากตวัอย่างของกลางประเภทกระท่อม สี่คณูรอ้ยและยาแกไ้อ มี
ปริมาณมาก และใชเ้วลาในการเตรียมตวัอย่างนาน รวมทัง้บคุลากรเสี่ยงต่อการไดร้บัสมัผสัสารเคมีอนัตราย มีผลต่อ
สขุภาพในระยะยาว จึงไดพ้ัฒนาวิธีวิเคราะหด์ว้ยการน าเครื่องมือออนไลน์ เอสพีอี แอลซี-เอ็มเอสมาใช้ และได้
ทดสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า มีความจ าเพาะต่อสารไมทราไจนิน ไดเฟนไฮดรามีน เดกซโ์ตรเมทอรแ์ฟน และ
คลอรเ์ฟนิรามีน โดยปริมาณต ่าสดุที่สามารถตรวจพบไดส้  าหรบัสารไมทราไจนิน ไดเฟนไฮดรามีน เดกซโ์ตรเมทอรแ์ฟน และ
คลอรเ์ฟนิรามีน คือ 100, 90, 80 และ 700 ppb ตามล าดบั ซึ่งวิธีที่พฒันาขึน้นีส้ามารถลดเวลาในขัน้ตอนการสกดั ท าให้
การตรวจวิเคราะหไ์ดร้วดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย า และมีความไวของวิธีมากขึน้  อีกทัง้ยงัปลอดภยัต่อผูท้ดสอบ ท าให้
สามารถรองรบัสถานการณปั์ญหายาเสพติดทัง้ในเชิงปริมาณและความหลากหลายของชนิดยาเสพติดที่เพิ่มมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองตอ่งานบรกิารในเขตสขุภาพท่ี 11 ได ้
ค าส าคัญ: การทดสอบความถกูตอ้ง, การตรวจเอกลกัษณ ์, กระทอ่ม, ยาแกไ้อ 

 
Abstract 

The Regional Medical Sciences Center 11 Suratthani has currently performed the thin-layer 
chromatography method as the standard method for the identification of illicit drugs in seized materials. Kratom 
4x100 (Kratom solution) and cough syrup samples have several limitations of analysis, not only plenty of sample 
number, the methods used, time-consuming process, but also the risk of hazardous chemicals.  The new 
method using online-SPE LC-MS has been developed and validated for specificity using limit of detection 
(LOD).  The results showed that specificity and LOD of mitragynine, diphenhydramine, dextromethorphan and 
chlorpheniramine were 100, 90, 80, and 700 ppb, respectively.  This method will be beneficial to reduce 
extraction time, faster test, increased both accuracy and sensitivity of the tested method, and safe for analysts. 
Moreover, the method will be useful to relieve the problems of drugs both qualitatively and quantitatively in the 
situation of the Regional Health 11. 
Keywords: method validation, identification, kratom, cough syrup 
Corresponding author: pat.t@dmsc.mail.go.th
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การประเมินความคงสภาพยาและความไม่แน่นอนของการวเิคราะห ์
ปริมาณยาโดยวิธีไตเตรทของ Zinc sulfate ชนิดน ้า 

Stability Study and Measurement Uncertainty for the Assay of Zinc Sulfate Syrup using Titration Method 
 

ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และ วิทิตา ไปบน 
Pintana Duangsombat and Witita Paibon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

โรงพยาบาลพิจิตร โดยฝ่ายผลิตยาไดเ้ตรียมซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้ตามสตูรต ารบัยาโรงพยาบาลเพื่อใช้ป้องกัน
ทอ้งรว่งในเด็กและช่วยลดความรุนแรงของโรค เพื่อใหม้ั่นใจในคณุภาพของยา คณะผูว้ิจยัจึงศึกษาความคงสภาพของยา
และความไม่แน่นอนของการวิเคราะห ์โดยความคงสภาพของยานัน้จะนบัจากวนัผลิตเป็นเวลา 6 เดือน  เก็บที่อณุหภมูิ   
2-8 องศาเซลเซียส และค านวณหาความไม่แน่นอนของการวิเคราะหป์ริมาณตวัยาส าคญัโดยการไตเตรทตามวิธีและ
เกณฑม์าตรฐานของต ารายาประเทศสหรฐัอเมรกิา (USP 41) พบวา่ ซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้ มีความคงสภาพของปริมาณตวั
ยาส าคญั และความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงที่ก าหนดตลอดระยะเวลาศึกษา และมีปริมาณซิงคซ์ลัเฟตเท่ากับรอ้ยละ 
95.33 + 1.30 ของปริมาณที่ระบุ (k เท่ากับ 2 ที่ระดบัความเช่ือมั่น รอ้ยละ 95) การศึกษาดงักล่าว ท าใหโ้รงพยาบาล
สามารถเก็บรกัษายาไดน้านขึน้ ลดคา่ใชจ้่าย และลดภาระงานของผูผ้ลติยา 
ค าส าคัญ: ซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้, ความคงสภาพ, ความไมแ่น่นอนของการวดั 

 
Abstract 

In 2019, the stability study and measurement uncertainty of Zinc Sulfate Syrup were established by 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. Zinc sulfate syrup is an anti-diarrhea drug recommended by 
World Health Organization for diarrhea in children under 5 years old. In this study, Zinc sulfate syrup was 
prepared by Phichit Hospital. The sample contained Zinc sulfate 5 mg/ml and stored at 2-8C for the entire 
study.The content of Zinc sulfate was evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 41). The 
results showed that the preparation was stable up to 6 months with respect to Assay and pH. The percent 
labeled amount (%LA) of Zinc sulfate syrup was 95.33 ± 1.30 (k = 2; 95% confidence level). This study can 
support the stablity of Zinc sulfate syrup as prepared by the hospital and help achieve cost savings 
andreduceworkload. 
Keywords: zinc sulfate syrup, stability, measurement uncertainty 
Corresponding author: pintana.d@dmsc.mail.go.th 

P2-54 การประเมินความคงสภาพยาและความไม่แน่นอนของการวเิคราะห ์
ปริมาณยาโดยวิธีไตเตรทของ Zinc sulfate ชนิดน ้า 

Stability Study and Measurement Uncertainty for the Assay of Zinc Sulfate Syrup using Titration Method 
 

ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และ วิทิตา ไปบน 
Pintana Duangsombat and Witita Paibon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

โรงพยาบาลพิจิตร โดยฝ่ายผลิตยาไดเ้ตรียมซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้ตามสตูรต ารบัยาโรงพยาบาลเพื่อใช้ป้องกัน
ทอ้งรว่งในเด็กและช่วยลดความรุนแรงของโรค เพื่อใหม้ั่นใจในคณุภาพของยา คณะผูว้ิจยัจึงศึกษาความคงสภาพของยา
และความไม่แน่นอนของการวิเคราะห ์โดยความคงสภาพของยานัน้จะนบัจากวนัผลิตเป็นเวลา 6 เดือน  เก็บที่อณุหภมูิ   
2-8 องศาเซลเซียส และค านวณหาความไม่แน่นอนของการวิเคราะหป์ริมาณตวัยาส าคญัโดยการไตเตรทตามวิธีและ
เกณฑม์าตรฐานของต ารายาประเทศสหรฐัอเมรกิา (USP 41) พบวา่ ซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้ มีความคงสภาพของปริมาณตวั
ยาส าคญั และความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงที่ก าหนดตลอดระยะเวลาศึกษา และมีปริมาณซิงคซ์ลัเฟตเท่ากับรอ้ยละ 
95.33 + 1.30 ของปริมาณที่ระบุ (k เท่ากับ 2 ที่ระดบัความเช่ือมั่น รอ้ยละ 95) การศึกษาดงักล่าว ท าใหโ้รงพยาบาล
สามารถเก็บรกัษายาไดน้านขึน้ ลดคา่ใชจ้่าย และลดภาระงานของผูผ้ลติยา 
ค าส าคัญ: ซิงคซ์ลัเฟตชนิดน า้, ความคงสภาพ, ความไมแ่น่นอนของการวดั 

 
Abstract 

In 2019, the stability study and measurement uncertainty of Zinc Sulfate Syrup were established by 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. Zinc sulfate syrup is an anti-diarrhea drug recommended by 
World Health Organization for diarrhea in children under 5 years old. In this study, Zinc sulfate syrup was 
prepared by Phichit Hospital. The sample contained Zinc sulfate 5 mg/ml and stored at 2-8C for the entire 
study.The content of Zinc sulfate was evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 41). The 
results showed that the preparation was stable up to 6 months with respect to Assay and pH. The percent 
labeled amount (%LA) of Zinc sulfate syrup was 95.33 ± 1.30 (k = 2; 95% confidence level). This study can 
support the stablity of Zinc sulfate syrup as prepared by the hospital and help achieve cost savings 
andreduceworkload. 
Keywords: zinc sulfate syrup, stability, measurement uncertainty 
Corresponding author: pintana.d@dmsc.mail.go.th 
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คุณภาพยาเม็ดไดโคลฟีแนคโซเดียม 
Quality of Diclofenac Sodium Tablets 

 
ปิยมาศ กิจชนะพานิชย ์และ ศศดิา อยูส่ขุ 

Piyamas Kijchanapanich and Sasida Yoosook 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) เป็นยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด ์ใชบ้รรเทาอาการปวด และอาการอกัเสบ

ในโรคกระดกู ขอ้อกัเสบเรือ้รงั โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดแ์ละโรคเก๊าตแ์บบเฉียบพลนั ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยาและ
วตัถเุสพติดรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดไดโคลฟีแนค โซเดียม ในโครงการ
หลกัประกนัคณุภาพยา โดยสุม่ตวัอยา่งจากผูผ้ลติ ผูน้  าเขา้และโรงพยาบาลของรฐัทั่วประเทศ ตวัอยา่งยาเม็ดไดโคลฟีแนค 
โซเดียม ขนาดความแรง 25 และ 50 มิลลิกรมั รวมทัง้สิน้ 23 ตวัอย่าง จากผูน้  าเขา้ 1 ราย 1 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิต
ในประเทศ 8 ราย 9 ทะเบียนต ารบัยา ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดในต ารายาฟารม์าโค
เปียของสหรฐัอเมรกิา ฉบบัที่ 41 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะหแ์ลว้ โดยวิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปรมิาณ
ตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา การละลายของตวัยาและ Organic Impurities ผลการส ารวจพบว่า 21 ตวัอย่าง
เขา้มาตรฐานทุกหวัขอ้วิเคราะห ์(รอ้ยละ 91) แต่พบการละลายของตวัยาผิดมาตรฐาน จ านวน 2 ตวัอย่าง ซึ่งขอ้มลูการ
ส ารวจคุณภาพจะน าไปเผยแพร่ในหนังสือรายช่ือผลิตภัณฑย์าคุณภาพและผู้ผลิตของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  
(GREEN BOOK) เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่โรงพยาบาลและหนว่ยบรกิารท่ีจดัซือ้ยาในการคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไดโคลฟีแนค, คณุภาพ 

 
Abstract 

Diclofenac Sodium Tablet is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is used to treat mild to 
moderate pain, inflammatory of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and acute gout attack. In the fiscal year 2019, 
Bureau of Drug and Narcotic collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly collected 
samples from manufacturers, importers and hospitals under Quality Assurance of Medicine program. A total of 
23 samples with strength of 25 and 50 mg from one importer (1 registration number) and 8 local manufacturers 
(9 registration numbers) were evaluated according to the United States Pharmacopoeia (USP 41) for 
identification, assay, content of uniformity, dissolution and organic impurities. The analytical methods were 
verified prior to analysis. The survey showed that 21 samples (91 percentage) complied with the USP 41 
specifications whereas only 2 samples failed in dissolution. These data will be published in the GREEN BOOK. 
Keywords: diclofenac tablets, quality 
Corresponding author: piyamas.s@dmsc.mail.go.th
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ปิยมาศ กิจชนะพานิชย ์และ ศศดิา อยูส่ขุ 

Piyamas Kijchanapanich and Sasida Yoosook 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) เป็นยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด ์ใชบ้รรเทาอาการปวด และอาการอกัเสบ

ในโรคกระดกู ขอ้อกัเสบเรือ้รงั โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดแ์ละโรคเก๊าตแ์บบเฉียบพลนั ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยาและ
วตัถเุสพติดรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดไดโคลฟีแนค โซเดียม ในโครงการ
หลกัประกนัคณุภาพยา โดยสุม่ตวัอยา่งจากผูผ้ลติ ผูน้  าเขา้และโรงพยาบาลของรฐัทั่วประเทศ ตวัอยา่งยาเม็ดไดโคลฟีแนค 
โซเดียม ขนาดความแรง 25 และ 50 มิลลิกรมั รวมทัง้สิน้ 23 ตวัอย่าง จากผูน้  าเขา้ 1 ราย 1 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิต
ในประเทศ 8 ราย 9 ทะเบียนต ารบัยา ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดในต ารายาฟารม์าโค
เปียของสหรฐัอเมรกิา ฉบบัที่ 41 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะหแ์ลว้ โดยวิเคราะหใ์นหวัขอ้การตรวจเอกลกัษณ ์ปรมิาณ
ตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา การละลายของตวัยาและ Organic Impurities ผลการส ารวจพบว่า 21 ตวัอย่าง
เขา้มาตรฐานทุกหวัขอ้วิเคราะห ์(รอ้ยละ 91) แต่พบการละลายของตวัยาผิดมาตรฐาน จ านวน 2 ตวัอย่าง ซึ่งขอ้มลูการ
ส ารวจคุณภาพจะน าไปเผยแพร่ในหนังสือรายช่ือผลิตภัณฑย์าคุณภาพและผู้ผลิตของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  
(GREEN BOOK) เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่โรงพยาบาลและหนว่ยบรกิารท่ีจดัซือ้ยาในการคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไดโคลฟีแนค, คณุภาพ 

 
Abstract 

Diclofenac Sodium Tablet is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is used to treat mild to 
moderate pain, inflammatory of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and acute gout attack. In the fiscal year 2019, 
Bureau of Drug and Narcotic collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly collected 
samples from manufacturers, importers and hospitals under Quality Assurance of Medicine program. A total of 
23 samples with strength of 25 and 50 mg from one importer (1 registration number) and 8 local manufacturers 
(9 registration numbers) were evaluated according to the United States Pharmacopoeia (USP 41) for 
identification, assay, content of uniformity, dissolution and organic impurities. The analytical methods were 
verified prior to analysis. The survey showed that 21 samples (91 percentage) complied with the USP 41 
specifications whereas only 2 samples failed in dissolution. These data will be published in the GREEN BOOK. 
Keywords: diclofenac tablets, quality 
Corresponding author: piyamas.s@dmsc.mail.go.th
 



ห
้อ
งท

ี่0
2

191
2828

ส
าขา M

ed
ica

l Sciences fo
r Better C

o
nsum

er’s H
ea

lth

การปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคุมน ้าหนัก ในเขตพืน้ที่จังหวดัภเูก็ต พังงาและกระบี ่
Adulteration of the Anti-obesity Drug in Weight Control Dietary Supplement in Phuket, Phang Nga and Krabi 

 
พิมลลดา ไชยรตัน ์และ สมฤดี บญุมี 

Pimollada Chairat and Somruedee Boonmee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ตกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัการปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคมุน า้หนกัถูกน าเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ  

อย่างต่อเน่ือง ท าใหผู้บ้ริโภคเริ่มตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสขุภาพจากการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ดงักล่าว เพื่อศึกษาการปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคุมน า้หนกั และแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑ์
สขุภาพท่ีไมป่ลอดภยัในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต พงังาและกระบี่ ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ต จึงไดเ้ก็บตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่จ  าหน่ายในตลาดและรา้นคา้ปลีก ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 –  กุมภาพนัธ ์2562 จ านวน 30 
ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะหก์ารปลอมปนยาแผนปัจจุบนั ดว้ยเทคนิครงคเลขผิวบาง พบการปลอมปน 12 ตวัอย่ าง (รอ้ยละ 
40) โดยยาที่ตรวจพบมากที่สดุเป็นอนัดบัแรก คือ ไซบทูรามีน 8 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 66.7) ของตวัอยา่งที่พบการปลอมปน
ทัง้หมด รองลงมา คือ ไซบูทรามีนร่วมกับไบซาโคดิล 2 ตวัอย่าง ไซบูทรามีนร่วมกับฟลอูอกซิทีน 1 ตวัอย่าง และไบซา
โคดิล 1 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 16.7, 8.3 และ 8.3 ตามล าดบั) เมื่อพิจารณาเลขสารบบอาหาร พบวา่รอ้ยละ 50 ของผลติภณัฑ์
ดงักลา่วมีเลขสารบบอาหารท่ีไมถ่กูตอ้ง จากผลการศึกษา ได้แจง้รายช่ือขอ้มลูผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่ไม่ปลอดภยัใหแ้ก่
ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทั่วประเทศ เพื่อแจง้เตือนภยัผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การปลอมปน, ยาแผนปัจจบุนั, ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารควบคมุน า้หนกั 

 
Abstract 

Recently, the trends of anti-obesity drugs adulterated in weight control dietary supplements are 
continuously presented via various media. It makes the consumers aware of safety and health impacts from 
dietary supplement usage increasingly. To study the adulteration of anti-obesity drugs in weight control dietary 
supplements and warn the unsafe health products in Phuket, Phang Nga and Krabi, the Regional Medical 
Sciences Center 11/1 Phuket took 30 samples sold in markets and retail stores between December 2018 – 
February 2019. Using thin-layer chromatography technique, 12 adulterated anti-obesity drugs (40.0%) were 
found. Only sibutramine was found the most, 8 samples of all adulterated samples (66.7%), 2 samples of 
sibutramine and bisacodyl, 1 sample of sibutramine and fluoxetine and 1 sample of bisacodyl (16.7%, 8.3% 
and 8.3%, respectively). Moreover, 50% of weight control dietary supplements had an incorrect registration 
number. From the results, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket communicated this information to the 
provincial public health office nationwide to warn consumers in the area of responsibility. 
Keywords: adulteration, anti-obesity drug, weight control dietary supplements 
Corresponding author: pimollada.c@dmsc.mail.go.th
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พิมลลดา ไชยรตัน ์และ สมฤดี บญุมี 

Pimollada Chairat and Somruedee Boonmee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ตกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ปัจจุบนัการปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคมุน า้หนกัถูกน าเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ  

อย่างต่อเนื่อง ท าใหผู้บ้ริโภคเริ่มตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสขุภาพจากการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ดงักล่าว เพื่อศึกษาการปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคุมน า้หนกั และแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑ์
สขุภาพท่ีไมป่ลอดภยัในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต พงังาและกระบี่ ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ต จึงไดเ้ก็บตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่จ  าหน่ายในตลาดและรา้นคา้ปลีก ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 –  กุมภาพนัธ ์2562 จ านวน 30 
ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะหก์ารปลอมปนยาแผนปัจจุบนั ดว้ยเทคนิครงคเลขผิวบาง พบการปลอมปน 12 ตวัอย่ าง (รอ้ยละ 
40) โดยยาที่ตรวจพบมากที่สดุเป็นอนัดบัแรก คือ ไซบทูรามีน 8 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 66.7) ของตวัอยา่งที่พบการปลอมปน
ทัง้หมด รองลงมา คือ ไซบูทรามีนร่วมกับไบซาโคดิล 2 ตวัอย่าง ไซบูทรามีนร่วมกับฟลอูอกซิทีน 1 ตวัอย่าง และไบซา
โคดิล 1 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 16.7, 8.3 และ 8.3 ตามล าดบั) เมื่อพิจารณาเลขสารบบอาหาร พบวา่รอ้ยละ 50 ของผลติภณัฑ์
ดงักลา่วมีเลขสารบบอาหารท่ีไมถ่กูตอ้ง จากผลการศึกษา ได้แจง้รายช่ือขอ้มลูผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่ไม่ปลอดภยัใหแ้ก่
ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทั่วประเทศ เพื่อแจง้เตือนภยัผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การปลอมปน, ยาแผนปัจจบุนั, ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารควบคมุน า้หนกั 

 
Abstract 

Recently, the trends of anti-obesity drugs adulterated in weight control dietary supplements are 
continuously presented via various media. It makes the consumers aware of safety and health impacts from 
dietary supplement usage increasingly. To study the adulteration of anti-obesity drugs in weight control dietary 
supplements and warn the unsafe health products in Phuket, Phang Nga and Krabi, the Regional Medical 
Sciences Center 11/1 Phuket took 30 samples sold in markets and retail stores between December 2018 – 
February 2019. Using thin-layer chromatography technique, 12 adulterated anti-obesity drugs (40.0%) were 
found. Only sibutramine was found the most, 8 samples of all adulterated samples (66.7%), 2 samples of 
sibutramine and bisacodyl, 1 sample of sibutramine and fluoxetine and 1 sample of bisacodyl (16.7%, 8.3% 
and 8.3%, respectively). Moreover, 50% of weight control dietary supplements had an incorrect registration 
number. From the results, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket communicated this information to the 
provincial public health office nationwide to warn consumers in the area of responsibility. 
Keywords: adulteration, anti-obesity drug, weight control dietary supplements 
Corresponding author: pimollada.c@dmsc.mail.go.th
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คุณภาพยาเม็ดอะมิทริปไทลนี 
Quality of Amitriptyline Tablets 

 
ภิทรากรณ ์ศรมีงคล กนกวรรณ มจุรนิทร ์จรยิา สขุผล และ ภณิดา รตันานกุลู 

Pitragorn Srimongkon, Kanokwan Mudjarin, Jariya Sukphon, and Panida Rattanukul 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาเม็ดอะมิทริปไทลีนมีขอ้บ่งใชใ้นการรกัษาโรคซึมเศรา้ คลายความกังวล ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 พบ

ปัญหาคณุภาพยาหวัขอ้การละลายผิดมาตรฐานต ารายาสหรัฐอเมรกิา รอ้ยละ 6.4 และ 4.0 ตามล าดบั ปัญหานีส้ง่ผลถึง
การออกฤทธ์ิของยาและการรกัษาผูป่้วย ท่ีผ่านมาเป็นการศึกษาในตวัอย่างจากโรงพยาบาลเท่านัน้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากขึน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไดด้  าเนินการศึกษาครัง้นีข้ึน้ เพื่อศึกษาคุณภาพและเฝ้า
ระวงัคณุภาพยาเม็ดอะมิทรปิไทลนีอยา่งตอ่เนื่อง โดยศึกษาเชิงทดลองและสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรฐัทั่วประเทศ 
โรงงานผลิตยาในประเทศ และรา้นขายยาในเขตสขุภาพที่ 10 ตรวจวิเคราะหต์ามมาตรฐานต ารายาสหรฐัอเมริกา (USP 
40) ผลการศกึษาพบว่า มีตวัอยา่งผิดมาตรฐานหัวขอ้การละลายของตวัยา 21 ตวัอย่าง จาก 105 ตวัอยา่งซึง่สว่นใหญ่มา
จากรา้นขายยาและเป็นยาเม็ดเคลือบน า้ตาล โดยผลิตจากบริษัทยาเดิมท่ีเคยมีขอ้มลูมาแลว้ในปี 2553 และ 2558 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาดา้นการละลายนีย้งัคงมีอยู ่ดงันัน้จึงควรตรวจติดตามคณุภาพของยาดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง  
ค าส าคัญ: ยาเม็ดอะมิทรปิไทลีน, คณุภาพ 

 
Abstract 

Amitriptyline Tablets are used to treat depression symptom and relieve anxiety. In 2010 and 2015, 
the quality problems of these medicines were found unqualified in dissolution test as per the United States 
Pharmacopoeia which were 6.4 and 4.0 percent, respectively. These problems affected the effectiveness of the 
treatment. Since the samples were collected from only the hospitals, therefore this study was sampling from 
government hospitals, local manufacturers and pharmacies in the 10th Health Area  and tested as per the United 
States Pharmacopeia (USP40). The results were shown that 21 samples (20%) from 105 samples were 
unqualified in dissolution test.  Most unqualified samples were obtained from pharmacies, which were sugar-
oated tablets.  These samples were produced from the same manufacturer in the year 2010 and 2015. Since it 
was shown that the problem of dissolution of Amitriptyline Tablets was still existed, therefore  its quality should 
be monitored continuously.  
Keywords: amitriptyline tablets, quality 
Corresponding author: pitragorn.s@dmsc.mail.go.th
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ภิทรากรณ ์ศรมีงคล กนกวรรณ มจุรนิทร ์จรยิา สขุผล และ ภณิดา รตันานกุลู 

Pitragorn Srimongkon, Kanokwan Mudjarin, Jariya Sukphon, and Panida Rattanukul 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ยาเม็ดอะมิทริปไทลีนมีขอ้บ่งใชใ้นการรกัษาโรคซึมเศรา้ คลายความกังวล ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 พบ

ปัญหาคณุภาพยาหวัขอ้การละลายผิดมาตรฐานต ารายาสหรัฐอเมรกิา รอ้ยละ 6.4 และ 4.0 ตามล าดบั ปัญหานีส้ง่ผลถึง
การออกฤทธ์ิของยาและการรกัษาผูป่้วย ท่ีผ่านมาเป็นการศึกษาในตวัอย่างจากโรงพยาบาลเท่านัน้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากขึน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไดด้  าเนินการศึกษาครัง้นีข้ึน้ เพื่อศึกษาคุณภาพและเฝ้า
ระวงัคณุภาพยาเม็ดอะมิทรปิไทลนีอยา่งตอ่เนื่อง โดยศึกษาเชิงทดลองและสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรฐัทั่วประเทศ 
โรงงานผลิตยาในประเทศ และรา้นขายยาในเขตสขุภาพที่ 10 ตรวจวิเคราะหต์ามมาตรฐานต ารายาสหรฐัอเมริกา (USP 
40) ผลการศกึษาพบว่า มีตวัอยา่งผิดมาตรฐานหัวขอ้การละลายของตวัยา 21 ตวัอย่าง จาก 105 ตวัอยา่งซึง่สว่นใหญ่มา
จากรา้นขายยาและเป็นยาเม็ดเคลือบน า้ตาล โดยผลิตจากบริษัทยาเดิมท่ีเคยมีขอ้มลูมาแลว้ในปี 2553 และ 2558 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาดา้นการละลายนีย้งัคงมีอยู ่ดงันัน้จึงควรตรวจติดตามคณุภาพของยาดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง  
ค าส าคัญ: ยาเม็ดอะมิทรปิไทลีน, คณุภาพ 

 
Abstract 

Amitriptyline Tablets are used to treat depression symptom and relieve anxiety. In 2010 and 2015, 
the quality problems of these medicines were found unqualified in dissolution test as per the United States 
Pharmacopoeia which were 6.4 and 4.0 percent, respectively. These problems affected the effectiveness of the 
treatment. Since the samples were collected from only the hospitals, therefore this study was sampling from 
government hospitals, local manufacturers and pharmacies in the 10th Health Area  and tested as per the United 
States Pharmacopeia (USP40). The results were shown that 21 samples (20%) from 105 samples were 
unqualified in dissolution test.  Most unqualified samples were obtained from pharmacies, which were sugar-
oated tablets.  These samples were produced from the same manufacturer in the year 2010 and 2015. Since it 
was shown that the problem of dissolution of Amitriptyline Tablets was still existed, therefore  its quality should 
be monitored continuously.  
Keywords: amitriptyline tablets, quality 
Corresponding author: pitragorn.s@dmsc.mail.go.th
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สถานการณก์ารปนปลอมยาลดความอ้วนในผลติภณัฑเ์สริมอาหารเขตพืน้ที่จังหวดัตรัง พทัลุง และสตูล 
Situation of Dietary Supplements Adulterated with Anti-obesity Drugs in Trang, Phatthalung and Satun 

 
มิตรารุณ ศรเีมือง คมกฤช ร  ามะนะกิจจะ ญดา บญุเจรญิ ณฐัชา ดว้งรกั และ ธงชาติ ทรพัยจ์อมทอง 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

บทคดัยอ่ 
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารท่ีมีการปนปลอมยาและวตัถอุอกฤทธ์ิ ตามพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 จดัเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมาย อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อร่างกายและท าใหเ้สียชีวิตได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั ไดท้ดสอบตวัอย่างเพื่อเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคมุน า้หนกั โดยการเก็บตวัอย่างของ
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ตรงั พทัลงุ และสตลู จ านวน 29 ตวัอย่าง ทดสอบดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง และ
แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี พบการปนปลอมของยาและวตัถุออกฤทธ์ิจ านวน 10 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 34.5) 
ไดแ้ก่ ไซบูทรามีน 9 ตวัอย่าง ซึ่งจดัเป็นวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 1 ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทสว่นกลางท าใหรู้ส้กึไม่อยาก
อาหาร และตรวจพบฟลอูอกซีทีน 1 ตวัอยา่ง มีผลขา้งเคียงท าใหไ้มอ่ยากอาหาร รวมทัง้ท าใหเ้กิดอาการผ่ืนคนั ปวดศีรษะ 
ปวดตามขอ้และกลา้มเนือ้ จากการศกึษาแสดงวา่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในเขตพืน้ที่จงัหวดัตรงั พทัลงุ และสตลู บางสว่น
ยงัมีการปนปลอมยาและวตัถอุอกฤทธ์ิโดยเฉพาะไซบทูรามีนท่ีอาจท าใหเ้สยีชีวิตได ้ดงันัน้จึงควรเฝา้ระวงั และอาศยัความ
รว่มมือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาและแจง้เตือนภยัแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความปลอดภยัในการเลือกใชข้องผูบ้ริโภค
ตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, ยาลดความอว้น, การปนปลอม 

 
Abstract 

Dietary supplements adulterated with drugs and narcotics are classified as illegal products, thus they 
caused a serious health risk and mortality for consumers.  In the Fiscal Year 2019, the Regional Medical 
Sciences Center 12/1 Trang analyzed 29 samples by thin-layer chromatography and gas chromatography- 
mass spectrometry.  The samples were collected by Provincial Public Health Offices in Trang, Patthalung and 
Satun. The results were found that 10 samples (34.5%) did not conform to the requirement of section 26 of Food 
Control in the Food Acts 1979.  Nine samples were adulterated with sibutramine, a type 1 Narcotics that affect 
the central nervous system (CNS) by suppressing appetite. One sample was adulterated with fluoxetine which 
was an antidepressant.  The side effects of fluoxetine are suppressing appetite including loss of appetite, skin 
rash, headache, arthralgia, and pain. The study revealed that some dietary supplements in Trang, Patthalung 
and Satun were adulterated with drugs and narcotics especially sibutramine. Therefore, the surveillance and 
working in cooperation with the relevant authorities are needed to solve the problem. 
Keywords: dietary supplements, anti-obesity drugs, adulteration 
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บทคดัยอ่ 
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารท่ีมีการปนปลอมยาและวตัถอุอกฤทธ์ิ ตามพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 จดัเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมาย อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อร่างกายและท าใหเ้สียชีวิตได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 12/1 ตรงั ไดท้ดสอบตวัอย่างเพื่อเฝ้าระวงัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควบคมุน า้หนกั โดยการเก็บตวัอย่างของ
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ตรงั พทัลงุ และสตลู จ านวน 29 ตวัอย่าง ทดสอบดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง และ
แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี พบการปนปลอมของยาและวตัถุออกฤทธ์ิจ านวน 10 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 34.5) 
ไดแ้ก่ ไซบูทรามีน 9 ตวัอย่าง ซึ่งจดัเป็นวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 1 ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทสว่นกลางท าใหรู้ส้กึไม่อยาก
อาหาร และตรวจพบฟลอูอกซีทีน 1 ตวัอยา่ง มีผลขา้งเคียงท าใหไ้มอ่ยากอาหาร รวมทัง้ท าใหเ้กิดอาการผ่ืนคนั ปวดศีรษะ 
ปวดตามขอ้และกลา้มเนือ้ จากการศกึษาแสดงวา่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในเขตพืน้ที่จงัหวดัตรงั พทัลงุ และสตลู บางสว่น
ยงัมีการปนปลอมยาและวตัถอุอกฤทธ์ิโดยเฉพาะไซบทูรามีนท่ีอาจท าใหเ้สยีชีวิตได ้ดงันัน้จึงควรเฝา้ระวงั และอาศยัความ
รว่มมือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาและแจง้เตือนภยัแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความปลอดภยัในการเลือกใชข้องผูบ้ริโภค
ตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, ยาลดความอว้น, การปนปลอม 

 
Abstract 

Dietary supplements adulterated with drugs and narcotics are classified as illegal products, thus they 
caused a serious health risk and mortality for consumers.  In the Fiscal Year 2019, the Regional Medical 
Sciences Center 12/1 Trang analyzed 29 samples by thin-layer chromatography and gas chromatography- 
mass spectrometry.  The samples were collected by Provincial Public Health Offices in Trang, Patthalung and 
Satun. The results were found that 10 samples (34.5%) did not conform to the requirement of section 26 of Food 
Control in the Food Acts 1979.  Nine samples were adulterated with sibutramine, a type 1 Narcotics that affect 
the central nervous system (CNS) by suppressing appetite. One sample was adulterated with fluoxetine which 
was an antidepressant.  The side effects of fluoxetine are suppressing appetite including loss of appetite, skin 
rash, headache, arthralgia, and pain. The study revealed that some dietary supplements in Trang, Patthalung 
and Satun were adulterated with drugs and narcotics especially sibutramine. Therefore, the surveillance and 
working in cooperation with the relevant authorities are needed to solve the problem. 
Keywords: dietary supplements, anti-obesity drugs, adulteration 
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การบ่งชีท้ี่มาของมอรฟี์นในปัสสาวะโดยใชต้ัวดดูซับของแขง็แบบออนไลน ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 
แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Sources Identification of Morphine in Urine using online SPE-Liquid Chromatography-Tandem 
Mass Spectrometry 
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บทคดัยอ่ 

ตำมพระรำชบญัญัติปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 เมื่อพบมอรฟี์นในปัสสำวะตัง้แต ่300 นำโน
กรมั/มิลลลิิตรขึน้ไป ถือวำ่เป็นผูม้ีสำรเสพติดในรำ่งกำย อยำ่งไรก็ตำมผูเ้สพ ฝ่ิน โคเดอีน เฮโรอีน รวมถึงกำรเสพมอรฟี์น ก็
สำมำรถพบมอรฟี์นในปัสสำวะได ้หำกพบ 6MAM จะบ่งชีก้ำรใช้เฮโรอีน อัตรำส่วนระหว่ำงโคเดอีนต่อมอรฟี์น หำก
มำกกว่ำ 1 บ่งชีก้ำรใชโ้คเดอีน ดงันัน้กำรตรวจสำรเหลำ่นัน้จะช่วยบ่งชีท้ี่มำของมอรฟี์นได้ วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั เพื่อ
ระบุที่มำของมอรฟี์นที่ตรวจพบในรำ่งกำย รวมทัง้ปริมำณที่ตรวจพบไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ดว้ยเทคนิคตวัดดูซบัของแข็งแบบ
ออนไลน ์ลคิวิดโครมำโทกรำฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทร ีโดยใช ้Morphine-D3 และ 6MAM-D3 เป็น internal standard  
สกดัสำรดว้ย ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน ์แยกสำรดว้ยคอลมันช์นิด ion-exchange ตรวจวดัดว้ยแทนเดมแมสสเปกโทร
เมทรี เทคนิค ESI positive mode ตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีอ้ำงอิงตำม FDA guidance ปริมำณต ่ำสุดที่สำมำรถ
ตรวจวดัไดข้อง 6 MAM เทำ่กบั 1 นำโนกรมัตอ่มิลลลิติร ช่วงควำมเป็นเสน้ตรงของโคเดอีนและมอรฟี์นเทำ่กบั 100 – 2000 
นำโนกรมัต่อมิลลิลิตร วิธีวิเครำะห ์มีควำมส ำเรจ็ในกำรใชร้ะบทุี่มำและปริมำณของมอรฟี์นในปัสสำวะและสำมำรถใชใ้น
กำรคดัแยกผูเ้สพยำเสพติดในงำนประจ ำ 
ค าส าคัญ:  มอรฟี์น โคเดอีน เฮโรอีน 6MAM ปัสสำวะ 

 
Abstract 

According to The Narcotics Control Act B.E. 2519, anyone who is detected morphine in urine at the 
300 ng/ml cutoff threshold, they will be reported as the drugs user. However, morphine can be detected in urine 
when taking opium, codeine, heroin, or morphine. However, 6MAM can be identified when using morphine and 
the ratio of codeine:morphine above 1 can be used to identify taking codeine. Thus, these substances would 
be used to identify the sources of morphine. The aim of the present work was to derive the sources of morphine 
in body fluids and quantification of morphine correctly using on-line solid phase extraction-liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry. morphine-d3 and 6MAM-d3 are used as internal standard. 
Extraction was performed by online SPE. Separation was performed on an ion-exchange column and detected 
by tandem mass spectrometry with electron spray ionization, positive mode. The method was validated 
according to the FDA guidance. Limit of 6MAM detection was 1 ng /ml. The linear range of codeine and 
morphine were obtained from 100-2000 ng/mL. This developed method was successfully using for 
quantification of morphine in human urine and its source. The method can be applied in routine work to classify 
drug user. 
Keywords: morphine, codeine, heroine, 6MAM, urine 
Corresponding author: rungtip.j@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

ตำมพระรำชบญัญัติปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 เมื่อพบมอรฟี์นในปัสสำวะตัง้แต ่300 นำโน
กรมั/มิลลลิิตรขึน้ไป ถือวำ่เป็นผูม้ีสำรเสพติดในรำ่งกำย อยำ่งไรก็ตำมผูเ้สพ ฝ่ิน โคเดอีน เฮโรอีน รวมถึงกำรเสพมอรฟี์น ก็
สำมำรถพบมอรฟี์นในปัสสำวะได ้หำกพบ 6MAM จะบ่งชีก้ำรใช้เฮโรอีน อัตรำส่วนระหว่ำงโคเดอีนต่อมอรฟี์น หำก
มำกกว่ำ 1 บ่งชีก้ำรใชโ้คเดอีน ดงันัน้กำรตรวจสำรเหลำ่นัน้จะช่วยบ่งชีท้ี่มำของมอรฟี์นได้ วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั เพื่อ
ระบุที่มำของมอรฟี์นที่ตรวจพบในรำ่งกำย รวมทัง้ปริมำณที่ตรวจพบไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ดว้ยเทคนิคตวัดดูซบัของแข็งแบบ
ออนไลน ์ลคิวิดโครมำโทกรำฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทร ีโดยใช ้Morphine-D3 และ 6MAM-D3 เป็น internal standard  
สกดัสำรดว้ย ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน ์แยกสำรดว้ยคอลมันช์นิด ion-exchange ตรวจวดัดว้ยแทนเดมแมสสเปกโทร
เมทรี เทคนิค ESI positive mode ตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีอ้ำงอิงตำม FDA guidance ปริมำณต ่ำสุดที่สำมำรถ
ตรวจวดัไดข้อง 6 MAM เทำ่กบั 1 นำโนกรมัตอ่มิลลลิติร ช่วงควำมเป็นเสน้ตรงของโคเดอีนและมอรฟี์นเทำ่กบั 100 – 2000 
นำโนกรมัต่อมิลลิลิตร วิธีวิเครำะห ์มีควำมส ำเรจ็ในกำรใชร้ะบทุี่มำและปริมำณของมอรฟี์นในปัสสำวะและสำมำรถใชใ้น
กำรคดัแยกผูเ้สพยำเสพติดในงำนประจ ำ 
ค าส าคัญ:  มอรฟี์น โคเดอีน เฮโรอีน 6MAM ปัสสำวะ 

 
Abstract 

According to The Narcotics Control Act B.E. 2519, anyone who is detected morphine in urine at the 
300 ng/ml cutoff threshold, they will be reported as the drugs user. However, morphine can be detected in urine 
when taking opium, codeine, heroin, or morphine. However, 6MAM can be identified when using morphine and 
the ratio of codeine:morphine above 1 can be used to identify taking codeine. Thus, these substances would 
be used to identify the sources of morphine. The aim of the present work was to derive the sources of morphine 
in body fluids and quantification of morphine correctly using on-line solid phase extraction-liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry. morphine-d3 and 6MAM-d3 are used as internal standard. 
Extraction was performed by online SPE. Separation was performed on an ion-exchange column and detected 
by tandem mass spectrometry with electron spray ionization, positive mode. The method was validated 
according to the FDA guidance. Limit of 6MAM detection was 1 ng /ml. The linear range of codeine and 
morphine were obtained from 100-2000 ng/mL. This developed method was successfully using for 
quantification of morphine in human urine and its source. The method can be applied in routine work to classify 
drug user. 
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การปนเป้ือนสารก่อมะเร็งของยาลดความดนัโลหิตกลุ่มยาต้านตัวรับแองจิโอเทนซิน 
Carcinogenics contaminated in Antihypertensive Drugs, Angiotensin II Receptor Blockers 
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บทคดัยอ่ 

วำลซำรแ์ทนเป็นยำกลุ่มยำตำ้นตวัรบัแองจิโอเทนซินใชล้ดควำมดนัโลหิตสงูและหวัใจลม้เหลว  ในปี 2561 
องคก์ำรอำหำรและยำสหรฐัอเมริกำพบกำรปนเป้ือนสำรก่อมะเร็ง และเรียกคืนยำดงักล่ำว  ในประเทศไทยส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย) ระงบักำรขำย และเก็บตวัอย่ำงวตัถุดิบและผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำยในประเทศรวม 232 
ตวัอยำ่ง (ลอซำรแ์ทน วำลซำรแ์ทน โอลม์ีซำรแ์ทน เออรบี์ซำรแ์ทน เอซิลซำรแ์ทน เทลมิซำรแ์ทน และ แคนดิซำรแ์ทน) สง่
กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทยเ์พื่อตรวจสำรปนเป้ือนกลุม่ไนโตรซำมีน  ประกอบดว้ย N-nitrosodimethylamine (NDMA), N-
nitrosodiethylamine (NDEA) และ N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) โดยลิควิดโครมำโทกรำฟี -             
แทนเดม แมสสเปกโทรเมทรี ผลพบสำรปนเป้ือนในวตัถดุิบลอซำรแ์ทน 8 ตวัอย่ำง ต ่ำกว่ำมำตรฐำนและ 5 ตวัอย่ำงเกิน
มำตรฐำน วตัถดุิบวำลซำรแ์ทน 3 ตวัอย่ำง เกินมำตรฐำน ผลิตภณัฑล์อซำรแ์ทน 4 ตวัอย่ำง ต ่ำกว่ำมำตรฐำนและ 42 
ตวัอยำ่ง เกินมำตรฐำน วตัถดุิบและผลติภณัฑจ์ ำนวน 170 ตวัอยำ่ง ไมพ่บสำรปนเป้ือน ICH ก ำหนดปรมิำณสำรปนเป้ือน
กลุ่มไนโตรซำมีนในยำกลุ่มตำ้นตวัรบัแองจิโอเทนซิน คือ NDMA และ NMBA ไม่เกิน 96 นำโนกรมั และ NDEA ไม่เกิน 
26.5 นำโนกรมัต่อปริมำณกำรใชส้งูสดุของยำต่อวนั วตัถดุิบและผลิตภณัฑท์ี่พบกำรปนเป้ือนนัน้ไดถ้กูระงบักำรผลิตและ
ขำยโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ดงันัน้ ผูป่้วยจึงใชย้ำไดอ้ยำ่งมั่นใจและหลกีเลีย่งกำรไดร้บัสำรก่อมะเรง็ 
ค าส าคัญ: ยำลดควำมดนัโลหติ, ปนเป้ือน, เอ็น-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีน 

 
Abstract 

Valsartan is an angiotensin II receptor blockers (ARBs) used to treat high blood pressure and heart 
failure. In 2018, the US FDA recalled valsartan because of contamination of the carcinogenic chemicals called 
N-nitrosodimethylamine (NDMA). In Thailand, Thai FDA suspended the sale and collected both ARBs raw 
materials and finished products. A total of 232 samples including losartan, valsartan, olmesartan, irbesartan, 
azilsartan, telmisartan and candesartan were sent to Department of Medical Sciences for the analysis of 
nitrosamines contamination (NDMA, N-nitrosodiethylamine; NDEA and N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid; 
NMBA), using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. As a result, 8 and 5 samples of losartan raw 
materials were below and over the limit, respectively. Besides, 3 samples of valsartan raw materials were over 
the limit. For losartan finished products, 4 and 42 samples were found below and over the limit, respectively. 
While 170 samples of both raw materials and finished products were free from contamination. The limits set by 
ICH for NDMA and NMBA are 96 ng while that of NDEA is 26.5 ng, based on the maximum daily dose. Thai 
FDA suspended the sale and their production, thus patients can use the medicines with confidence and avoid 
unnecessary carcinogens risk. 
Keywords: antihypertensive drug, contamination, N-nitrosodimethylamine 
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บทคดัยอ่ 
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Abstract 

Valsartan is an angiotensin II receptor blockers (ARBs) used to treat high blood pressure and heart 
failure. In 2018, the US FDA recalled valsartan because of contamination of the carcinogenic chemicals called 
N-nitrosodimethylamine (NDMA). In Thailand, Thai FDA suspended the sale and collected both ARBs raw 
materials and finished products. A total of 232 samples including losartan, valsartan, olmesartan, irbesartan, 
azilsartan, telmisartan and candesartan were sent to Department of Medical Sciences for the analysis of 
nitrosamines contamination (NDMA, N-nitrosodiethylamine; NDEA and N-nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid; 
NMBA), using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. As a result, 8 and 5 samples of losartan raw 
materials were below and over the limit, respectively. Besides, 3 samples of valsartan raw materials were over 
the limit. For losartan finished products, 4 and 42 samples were found below and over the limit, respectively. 
While 170 samples of both raw materials and finished products were free from contamination. The limits set by 
ICH for NDMA and NMBA are 96 ng while that of NDEA is 26.5 ng, based on the maximum daily dose. Thai 
FDA suspended the sale and their production, thus patients can use the medicines with confidence and avoid 
unnecessary carcinogens risk. 
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การตรวจยาแผนปัจจุบันปลอมปนในผลติภณัฑเ์สริมอาหารโดยเทคนิค TLC 
Detection of Adulterated Drugs in Dietary Supplements using TLC 

 
วชิราภรณ ์พุม่เกต ุวิสฐิศกัด ์ วฒุอิดิเรก และ จินตนา วอ่งวิไลรตัน ์
Wachiraporn Pumket, Wisitsak Wuttiadirak and Jintana Wongwilairat 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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บทคดัยอ่ 
การปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิตต่อผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม

ยาลดความอว้น ยาเสรมิสมรรถภาพทางเพศ ยาระบาย และสเตียรอยด ์เพื่อเฝา้ระวงัการปลอมปนดงักลา่ว คณะผูว้ิจยัได้
พัฒนาวิ ธีวิ เคราะห์ยาแผนปัจจุบัน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเทคนิค  TLC ตามวิ ธี  Clarke's isolation and 
identification of drug ปี 2011 ใช ้Silica gel 60 F254 เป็นวฏัภาคคงที่ และวฏัภาคเคลือ่นท่ี 2 ระบบ คือ (A) เอธิลอะซิเตท:
เมทานอล:แอมโมเนีย (85:10:5) และ (B) คลอโรฟอรม์:เมทานอล (90:10) ตรวจวดัเดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซน พ่น
ดว้ย 1% tetrazolium blue ตามดว้ย 20% sodium hydroxide สว่นอีก 4 ชนิดใช ้acidified iodoplatinate พบวา่สามารถ
แยกยาแผนปัจจบุนัไดพ้รอ้มกนั 6 ชนิด  คือ ไซบทูรามีน, ซิลเดนาฟิล, บิซาโคดิล, ฟลอูอกซิทีน, เดกซาเมทาโซน และเพรด
นิโซน  โดยมีคา่ Rf อยูใ่นช่วง 0.31-0.75 ส าหรบัระบบ A และ 0.15-0.77 ส าหรบัระบบ B ปรมิาณต ่าสดุที่สามารถตรวจพบ
ได ้เทา่กบั 1.32, 1.02, 1.32, 1.02, 0.24 และ 0.25 ไมโครกรมั ตามล าดบั ซึง่ไดน้  าวิธีที่พฒันาและทดสอบแลว้ไปใชใ้นการ
วิเคราะหย์าแผนปัจจบุนัในผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร จ านวน 15 ตวัอยา่ง พบไซบทูรามีน, ซิลเดนาฟิล และบิซาโคดิล จ านวน 
2, 2 และ 1 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ดงันัน้ จึงน าไปใชว้ิเคราะหย์าแผนปัจจบุนัทีป่ลอมปนในผลติภณัฑเ์สรมิอาหารได ้
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, ยาแผนปัจจบุนัปลอมปน, TLC 

 
Abstract 

Drug adulteration in dietary supplements can cause death to consumers, especially weight-loss, 
erectile dysfunction treatment, laxatives, and steroidal drugs. For surveillance of these products, the detection 
method for adulterated drugs using TLC was developed, using Clarke's isolation and identification of drugs 
(2011). Briefly, the silica gel 60 F254 as a stationary phase was developed in two systems of the mobile phase 
as (A) ethylacetate: methanol: ammonia (85:10:5) and (B) chloroform: methanol (90:10). This method exhibited 
that six drugs could be clearly separated, including sibutramine, sildenafil, bisacodyl, fluoxetine, 
dexamethasone, and prednisolone. To identify dexamethasone and prednisolone, the spots of drugs on TLC 
plates were detected with 1% tetrazolium blue followed by 20% (w/v) sodium hydroxide. The other drugs were 
detected with the acidified iodoplatinate spray reagent. It was shown that Rf values were in the range of 0.31-
0.75 and 0.15-0.77 using system A and B, respectively. The minimum limit of detection was 1.32, 1.02, 1.32, 
1.02, 0.24, and 0.25 g, respectively. The developed method was used to analyze the adulterated drugs in 15 
samples. Sibutramine, sildenafil and bisacodyl were found in 2, 2 and 1 samples, respectively. It can be 
concluded that this method can be used for detection of adulterated drugs in dietary supplements.   
Keywords: dietary supplements, drug adulteration, TLC 
Corresponding author: sa_puk@ymail.com 
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บทคดัยอ่ 
อะม็อกซีซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสงัเคราะหก์ลุม่เพนิซิลลนิ มีฤทธ์ิกวา้งในการฆา่เชือ้แบคทีเรีย แตถ่กูท าลาย

โดยเอนไซม ์β-lactamase ท าใหฤ้ทธ์ิไม่ครอบคลมุเชือ้ท่ีสามารถสรา้งเอนไซมนี์ ้คลาวูลานิกแอซิดมีฤทธ์ิในการยับยัง้
เอนไซม ์β-lactamase ท าใหอ้ะม็อกซีซิลลินสามารถฆ่าเชือ้แบคทีเรียไดม้ากขึน้ ปัจจุบนัมียาสตูรผสมระหว่างอะม็อกซี
ซิลลนิและคลาวลูานิกแอซิดในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ชนิดรบัประทานและยาผงส าหรบัฉีด ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยาและ
วตัถเุสพติดรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาอะม็อกซีซิลลินและคลาวลูานิกแอซิด
ในรูปแบบยาผงส าหรบัฉีดในโครงการประกันคุณภาพยา สุ่มเก็บตัวอย่างจากผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้และโรงพยาบาลรฐัทั่ว
ประเทศ รวม 20 ตวัอย่าง มีขนาดความแรง 0.6, 1.2 และ 2.2 กรมั จากผูน้  าเขา้ 4 ราย จ านวน 4 ทะเบียนต ารบัยา และ
จากผูผ้ลติในประเทศ 1 ราย จ านวน 3 ทะเบียนต ารบัยา ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนด
ในต าราฟารม์าโคเปียของสหราชอาณาจักร ฉบบัที่ 2018 ที่ผ่านการทวนสอบแลว้ โดยตรวจวิเคราะหห์ัวขอ้การตรวจ
เอกลกัษณ์ ปริมาณตัวยาส าคัญ Related substances Clavulanate polymer and other fluorescent impurities และ
ความเป็นกรด-ด่าง ผลการส ารวจพบว่า ทกุตวัอย่างเขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้ (รอ้ยละ 100) แสดงใหเ้ห็นว่าอะม็อกซีซิลลิ
นและคลาวลูานิกแอซิดในรูปแบบยาผงส าหรบัฉีดที่มีใชใ้นประเทศมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: อะม็อกซีซิลลิน, คลาวลูานิกแอซิด, ยาฉีด, คณุภาพ 

 
Abstract 

Amoxicillin is a semisynthetic penicillin and broad-spectrum antibiotic but it is susceptible to 
degradation by β-lactamase producing bacteria. Clavulanic acid possesses the ability to inactivate β-
lactamase, prevent destruction of amoxicillin and effectively extend the antibiotic spectrum of amoxicillin. The 
combination of amoxicillin and clavulanic acid is available in various pharmaceutical dosage forms such as oral 
dosage forms and powder for injection. In the fiscal year 2019, Bureau of Drug and Narcotic collaborated with 
Food and Drug Administration randomly collected samples from manufacturers, importers and government 
hospitals under Quality Assurance of Medicine Program. A total of 20 samples with 3 strength (0.6, 1.2 and 2.2 
g) from 4 importers (4 registration numbers) and one local manufacturer (3 registration numbers) were 
evaluated according to British Pharmacopoeia 2018 (BP 2018) for identification, assay, related substances, 
clavulanate polymer and other fluorescent impurities and pH. The analytical methods were verified prior to 
sample analysis. This survey showed that all samples complied with the BP 2018 specifications. It could be 
concluded that amoxicillin and clavulanic acid powder for injection in Thailalnd possessed  good qaulity. 
Keywords: amoxicillin, clavulanic acid, injection, quality 
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บทคดัยอ่ 
อะม็อกซีซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสงัเคราะหก์ลุม่เพนิซิลลนิ มีฤทธ์ิกวา้งในการฆา่เชือ้แบคทีเรีย แตถ่กูท าลาย

โดยเอนไซม ์β-lactamase ท าใหฤ้ทธ์ิไม่ครอบคลมุเชือ้ท่ีสามารถสรา้งเอนไซมนี์ ้คลาวูลานิกแอซิดมีฤทธ์ิในการยับยัง้
เอนไซม ์β-lactamase ท าใหอ้ะม็อกซีซิลลินสามารถฆ่าเชือ้แบคทีเรียไดม้ากขึน้ ปัจจุบนัมียาสตูรผสมระหว่างอะม็อกซี
ซิลลนิและคลาวลูานิกแอซิดในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ชนิดรบัประทานและยาผงส าหรบัฉีด ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยาและ
วตัถเุสพติดรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาอะม็อกซีซิลลินและคลาวลูานิกแอซิด
ในรูปแบบยาผงส าหรบัฉีดในโครงการประกันคุณภาพยา สุ่มเก็บตัวอย่างจากผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้และโรงพยาบาลรฐัทั่ว
ประเทศ รวม 20 ตวัอย่าง มีขนาดความแรง 0.6, 1.2 และ 2.2 กรมั จากผูน้  าเขา้ 4 ราย จ านวน 4 ทะเบียนต ารบัยา และ
จากผูผ้ลติในประเทศ 1 ราย จ านวน 3 ทะเบียนต ารบัยา ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพตามวิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนด
ในต าราฟารม์าโคเปียของสหราชอาณาจักร ฉบบัที่ 2018 ที่ผ่านการทวนสอบแลว้ โดยตรวจวิเคราะหห์ัวขอ้การตรวจ
เอกลกัษณ์ ปริมาณตัวยาส าคัญ Related substances Clavulanate polymer and other fluorescent impurities และ
ความเป็นกรด-ด่าง ผลการส ารวจพบว่า ทกุตวัอย่างเขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้ (รอ้ยละ 100) แสดงใหเ้ห็นว่าอะม็อกซีซิลลิ
นและคลาวลูานิกแอซิดในรูปแบบยาผงส าหรบัฉีดที่มีใชใ้นประเทศมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: อะม็อกซีซิลลิน, คลาวลูานิกแอซิด, ยาฉีด, คณุภาพ 

 
Abstract 

Amoxicillin is a semisynthetic penicillin and broad-spectrum antibiotic but it is susceptible to 
degradation by β-lactamase producing bacteria. Clavulanic acid possesses the ability to inactivate β-
lactamase, prevent destruction of amoxicillin and effectively extend the antibiotic spectrum of amoxicillin. The 
combination of amoxicillin and clavulanic acid is available in various pharmaceutical dosage forms such as oral 
dosage forms and powder for injection. In the fiscal year 2019, Bureau of Drug and Narcotic collaborated with 
Food and Drug Administration randomly collected samples from manufacturers, importers and government 
hospitals under Quality Assurance of Medicine Program. A total of 20 samples with 3 strength (0.6, 1.2 and 2.2 
g) from 4 importers (4 registration numbers) and one local manufacturer (3 registration numbers) were 
evaluated according to British Pharmacopoeia 2018 (BP 2018) for identification, assay, related substances, 
clavulanate polymer and other fluorescent impurities and pH. The analytical methods were verified prior to 
sample analysis. This survey showed that all samples complied with the BP 2018 specifications. It could be 
concluded that amoxicillin and clavulanic acid powder for injection in Thailalnd possessed  good qaulity. 
Keywords: amoxicillin, clavulanic acid, injection, quality 
Corresponding author: witinee.t@dmsc.mail.go.th
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สถานการณก์ารปลอมปนยาซิลเดนาฟิลในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในพืน้ที่จังหวัดภเูก็ต พังงา และกระบี่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

Situation of Sildenafil in Dietary Supplement in Phuket, Phang-Nga and Krabi in Fiscal Year 2019 
 

สมฤดี บญุมี และ พิมลลดา ไชยรตัน ์
Somruedee Boonmee and Pimollada Chairat 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11/1 ภเูก็ต กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

 
บทคัดยอ่ 

ปัจจุบนัมกัมีผลติภณัฑเ์สรมิอาหารลกัลอบใสย่าซิลเดนาฟิล แลว้อวดอา้งสรรพคณุเกินจริงว่าช่วยเสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ  เม่ือผูบ้ริโภคซือ้ไปรบัประทานอาจไดร้บัผลขา้งเคียงที่รุนแรงจากยาจนถึงขัน้เสียชีวิตได้ โดยยาซิลเดนาฟิลจดัเป็นยา
ควบคมุพิเศษคือตอ้งใชใ้บสั่งแพทยใ์นการซือ้ยาเทา่นัน้ ดงันัน้เพ่ือใหท้ราบสถานการณก์ารปลอมปนยาซิลเดนาฟิลในผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 11/1 ภเูก็ต ไดม้ีการเฝา้ระวงัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ใน
พืน้ท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ รวมทัง้สิน้ 30 ตัวอย่าง (มีเลขทะเบียนจ านวน 21 ตัวอย่าง ไม่มีเลขทะเบียนจ านวน 9 
ตวัอยา่ง) ตรวจวิเคราะหต์วัอย่างดว้ยวิธี Thin Layer Chromatography พบการปลอมปนของยาซิลเดนาฟิล 14 ตวัอยา่ง คิดเป็น
รอ้ยละ 46.7 เป็นตัวอย่างที่มีเลขทะเบียนยาจ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 47.6 ส่วนตัวอย่างที่ไม่มีเลขทะเบียนยา 
(ทะเบียนปลอม) พบการปลอมปน จ านวน 4 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 44.4 จากผลที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผลติภณัฑเ์สริมอาหารที่มี
การจ าหน่ายในปัจจุบันไม่ไดป้ลอดภัยเสมอไป ผูบ้ริโภคควรศึกษาถึงความปลอดภัยและผลขา้งเคียงที่อาจจะไดร้บัในการ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรวางแผนเพ่ือด าเนินการควบคมุและวางมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองผูบ้รโิภค และใหค้วามรูป้ระชาชนเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ซิลเดนาฟิล, การปลอมปน 

 
Abstract 

Current dietary supplements are often adulterated with sildenafil, claimed to enhance sexual performance. 
This drug may cause serious side effects to consumers until death. Sildenafil is classified as a specially controlled drug 
required the prescription to purchase medicines only. Therefore, to understand the situation of sildenafil adulteration in 
dietary supplements. In fiscal year 2019, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket collected 30 samples (21 
samples of registration number and 9 samples of non- registration number) dietary supplements in Phuket, Phang-Nga 
and Krabi. Using thin-layer chromatography technique, 14 samples (46.7%) adulterated with sildenafil were found of 
which 10 samples (47.6%) with registration number and 4 samples (44.4 %) without registration number. From the result, 
dietary supplements available today are not always safe. Consumers should be educated about the safety and side 
effects before using dietary supplements and the relevant authorities must take the appropriate control and health 
literacy for further consumer's protection. 
Keywords: sildenafil, adulteration 
Corresponding author: somruedee.b@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดยอ่ 

ปัจจุบนัมกัมีผลติภณัฑเ์สรมิอาหารลกัลอบใสย่าซิลเดนาฟิล แลว้อวดอา้งสรรพคณุเกินจริงว่าช่วยเสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ  เม่ือผูบ้ริโภคซือ้ไปรบัประทานอาจไดร้บัผลขา้งเคียงที่รุนแรงจากยาจนถึงขัน้เสียชีวิตได้ โดยยาซิลเดนาฟิลจดัเป็นยา
ควบคมุพิเศษคือตอ้งใชใ้บสั่งแพทยใ์นการซือ้ยาเทา่นัน้ ดงันัน้เพ่ือใหท้ราบสถานการณก์ารปลอมปนยาซิลเดนาฟิลในผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 11/1 ภเูก็ต ไดม้ีการเฝา้ระวงัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ใน
พืน้ท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ รวมทัง้สิน้ 30 ตัวอย่าง (มีเลขทะเบียนจ านวน 21 ตัวอย่าง ไม่มีเลขทะเบียนจ านวน 9 
ตวัอยา่ง) ตรวจวิเคราะหต์วัอย่างดว้ยวิธี Thin Layer Chromatography พบการปลอมปนของยาซิลเดนาฟิล 14 ตวัอยา่ง คิดเป็น
รอ้ยละ 46.7 เป็นตัวอย่างที่มีเลขทะเบียนยาจ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 47.6 ส่วนตัวอย่างที่ไม่มีเลขทะเบียนยา 
(ทะเบียนปลอม) พบการปลอมปน จ านวน 4 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 44.4 จากผลที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผลติภณัฑเ์สริมอาหารที่มี
การจ าหน่ายในปัจจุบันไม่ไดป้ลอดภัยเสมอไป ผูบ้ริโภคควรศึกษาถึงความปลอดภัยและผลขา้งเคียงที่อาจจะไดร้บัในการ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรวางแผนเพื่อด าเนินการควบคมุและวางมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองผูบ้รโิภค และใหค้วามรูป้ระชาชนเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ซิลเดนาฟิล, การปลอมปน 

 
Abstract 

Current dietary supplements are often adulterated with sildenafil, claimed to enhance sexual performance. 
This drug may cause serious side effects to consumers until death. Sildenafil is classified as a specially controlled drug 
required the prescription to purchase medicines only. Therefore, to understand the situation of sildenafil adulteration in 
dietary supplements. In fiscal year 2019, Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket collected 30 samples (21 
samples of registration number and 9 samples of non- registration number) dietary supplements in Phuket, Phang-Nga 
and Krabi. Using thin-layer chromatography technique, 14 samples (46.7%) adulterated with sildenafil were found of 
which 10 samples (47.6%) with registration number and 4 samples (44.4 %) without registration number. From the result, 
dietary supplements available today are not always safe. Consumers should be educated about the safety and side 
effects before using dietary supplements and the relevant authorities must take the appropriate control and health 
literacy for further consumer's protection. 
Keywords: sildenafil, adulteration 
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บทคดัยอ่ 
โอฟลอ็กซาซิน เป็นยาปฏิชีวนะท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ ในกลุม่ฟลอูอโรควิโนโลน มีกลไกการออกฤทธ์ิคือ

การยบัยัง้กระบวนการสงัเคราะหด์ีเอ็นเอของแบคทีเรยี ในปีงบประมาณ 2557 ไดม้ีการส ารวจคณุภาพยาเม็ดโอฟล็อกซา
ซิน โดยสุม่จากโรงพยาบาลรฐัตามโครงการประกนัคณุภาพยา ผลการส ารวจพบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเขา้มาตรฐานในหวัขอ้
ปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกต่างของน า้หนกัเฉลี่ย และการละลายของตัวยา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยา ใน
ปีงบประมาณ 2562 ส านักยาและวัตถุเสพติดจึงท าการส ารวจคุณภาพยาเม็ดโอฟล็อกซาซิน โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรฐั จ านวนทัง้สิน้ 34 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 14 ราย รวม 17 ทะเบียนต ารบัยา เป็นผูผ้ลติในประเทศ 13 ราย รวม 
16 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตจากต่างประเทศ 1 ราย รวม 1 ทะเบียนต ารบัยา ประกอบดว้ยขนาดความแรง 100 และ 
200 มิลลิกรมัต่อเม็ด ในการส ารวจคุณภาพยาเม็ดโอฟล็อกซาซิน ไดอ้า้งอิงวิ ธีวิเคราะหท์ี่ระบุในต ารายาของประเทศ
สหรฐัอเมริกา (USP 41) โดยไดด้  าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการวิเคราะหแ์ละวิเคราะหใ์นหวัขอ้ปริมาณตวัยาส าคญั 
ความแตกตา่งของน า้หนกัเฉลี่ย การละลายของตวัยา และ Organic Impurities ผลการส ารวจพบวา่ ตวัอยา่งทัง้หมดเขา้
มาตรฐานทกุหวัขอ้วิเคราะห ์การส ารวจนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ยาเม็ดโอฟลอ็กซาซินที่มีใชใ้นประเทศไทยยงัคงมีคณุภาพดี 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดโอฟล็อกซาซิน, คณุภาพ 

 
Abstract 

Ofloxacin tablets is an antibiotic listed in the National List of Essential Medicines 2018. Ofloxacin is 
in a group of  fluoroquinolone antibiotic which inhibits DNA synthesis in bacteria. In the fiscal year 2014, the 
survey on quality of ofloxacin tablets wes conducted by randomly collected samples from hospitals. The study 
showed all samples complied with the specifications on assay, weight variation and dissolution. In the fiscal 
year 2019, Ofloxacin tablets were chosen to study on the quality specifications again. A total of 34 samples 
were collected from public hospital in a part of the “Quality Assurance of Medicines” which 13 local 
manufacturers (16 registration numbers) and 1 importer (1 registration number) in consist of strength 100 and 
200 mg/tab. The samples were analyzed according to the United States Pharmacopoeia specification (USP 41) 
for assay, weight variation, dissolution and organic impurities. The analytical methods were verified prior to 
analysis. The results showed that all samples complied with the USP 41 specifications. The study revealed that 
ofloxacin tablets have a satisfactory pharmaceutical quality. 
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โอฟลอ็กซาซิน เป็นยาปฏิชีวนะท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ ในกลุม่ฟลอูอโรควิโนโลน มีกลไกการออกฤทธ์ิคือ

การยบัยัง้กระบวนการสงัเคราะหด์ีเอ็นเอของแบคทีเรยี ในปีงบประมาณ 2557 ไดม้ีการส ารวจคณุภาพยาเม็ดโอฟล็อกซา
ซิน โดยสุม่จากโรงพยาบาลรฐัตามโครงการประกนัคณุภาพยา ผลการส ารวจพบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเขา้มาตรฐานในหวัขอ้
ปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกต่างของน า้หนกัเฉลี่ย และการละลายของตัวยา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยา ใน
ปีงบประมาณ 2562 ส านักยาและวัตถุเสพติดจึงท าการส ารวจคุณภาพยาเม็ดโอฟล็อกซาซิน โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรฐั จ านวนทัง้สิน้ 34 ตวัอยา่ง จากผูผ้ลติ 14 ราย รวม 17 ทะเบียนต ารบัยา เป็นผูผ้ลติในประเทศ 13 ราย รวม 
16 ทะเบียนต ารบัยา และผูผ้ลิตจากต่างประเทศ 1 ราย รวม 1 ทะเบียนต ารบัยา ประกอบดว้ยขนาดความแรง 100 และ 
200 มิลลิกรมัต่อเม็ด ในการส ารวจคุณภาพยาเม็ดโอฟล็อกซาซิน ไดอ้า้งอิงวิ ธีวิเคราะหท์ี่ระบุในต ารายาของประเทศ
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บทคดัยอ่ 
อะม็อกซีซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะกลุม่เพนิซิลลินมีฤทธ์ิฆ่าเชือ้แบคทีเรียท่ีกวา้ง คลาวูลานิกแอซิดมีฤทธ์ิยบัยัง้

เอนไซม ์β-lactamase ท่ีแบคทีเรียสรา้งขึน้เพ่ือท าลายโครงสรา้งอะม็อกซีซิลลินท าใหไ้ม่สามารถออกฤทธ์ิได ้โดยยาสตูร
ผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิดถกูพฒันาใหม้ีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้แบคทีเรียที่ดีขึน้ ในรูปแบบยาเม็ดมี
ขนาดความแรง 375, 625 และ 1000 มิลลิกรมั ในปีงบประมาณ 2562 ส านกัยาและวตัถเุสพติดด าเนินโครงการประกนั
คณุภาพยา สุม่เก็บตวัอย่างยาจากโรงพยาบาลรฐัเพื่อส ารวจคณุภาพยาเม็ดอะม็อกซีซิลลนิและคลาวลูานิกแอซิดรวม 33 
ตวัอยา่ง จากผูน้  าเขา้ 5 ราย 7 ทะเบียนต ารบั และผูผ้ลติในประเทศ 3 ราย 6 ทะเบียนต ารบั ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพโดยใช้
วิธีวิเคราะหแ์ละมาตรฐานตามต ารายาบริทิชฟารม์าโคเปีย ฉบบั 2018 ที่ผ่านการทวนสอบแลว้ โดยตรวจวิเคราะหห์วัขอ้
การตรวจเอกลกัษณ ์ปรมิาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา Uniformity of dosage units, Related substances และ 
Clavulanate polymer and other fluorescent impurities ผลการส ารวจพบวา่ ยาเม็ดเขา้มาตรฐานทกุหวัขอ้ 30 ตวัอยา่ง 
(รอ้ยละ 91) ผิดมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 9) แสดงใหเ้ห็นว่า ยาเม็ดอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิดที่มีใน
ประเทศไทยสว่นใหญ่มีคณุภาพ น าไปใชป้ระโยชนใ์นการจดัซือ้ยาในโรงพยาบาลและเพื่อพฒันาปรบัปรุงคณุภาพยาตอ่ไป 
ค าส าคัญ: อะม็อกซีซิลลิน, คลาวลูานิกแอซิด, ยาเม็ด, คณุภาพ 

 
Abstract 

Amoxicillin is a broad-spectrum penicillin. Clavulanic acid is a β-lactamase inhibitor which can 
inactivate β-lactamase and prevent destruction of amoxicillin. The combination of amoxicillin and clavulanic 
acid was developed to improve efficiency in bacterial killing. The formulations are available in the strength of 
375, 625 and 1000 mg. In the fiscal year 2019, Bureau of Drug and Narcotic surveyed the quality of amoxicillin 
and clavulanic acid tablets by randomly collected samples from public hospitals under Quality Assurance of 
Medicine Program. The total of 33 samples, from 5 importers (7 registration numbers) and 3 manufacturers (6 
registration numbers) were evaluated according to the British Pharmacopoeia specification (BP 2018) for 
identification, assay, dissolution, uniformity of dosage units, related substances and clavulanate polymer and 
other fluorescent impurities. The analytical method was verified prior to sample testing. The results showed that 
30 samples (91%) passed and 3 samples (9%) failed to comply with British pharmacopoeia 2018 specifications. 
It can be concluded that most of amoxicillin and clavulanic acid tablets in Thailand have satisfactory 
pharmaceutical characteristics which will be used for drug procurement in hospitals and will help to improve 
the quality of products. 
Keywords: amoxicillin, clavulanic acid, tablets, quality  
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บทคดัยอ่ 

เนื่องจากปัจจุบนัพบว่ามีการปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
ในการศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อตรวจวิเคราะห์การปนปลอมของยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 7 ขอนแก่นไดต้รวจพิสจูนเ์อกลกัษณย์าในตวัอย่างที่เป็นผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร จ านวน 184 ตวัอย่าง ดว้ยเทคนิคทีแอลซี สเปคโตรโฟโทมิเตอรแ์ละจีซีเอ็มเอส ผลการทดสอบตรวจพบการ
ปนปลอม 155  ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 85 จ าแนกเป็นตรวจพบวตัถอุอกฤทธ์ิ ฯ จ านวน 70 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ sibutramine 
diazepam และ phentermine จ านวน 63, 5 และ 2 ตวัอย่าง ตามล าดับ และพบยาแผนปัจจุบัน จ านวน 85 ตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ bisacodyl, chlorpheniramine, fluoxetine, hydroxyzine, niacinamide, paracetamol, sildenafil, omeprazole, 
caffeine โดยมีตัวอย่างท่ีผสมยามากกว่า 1 ชนิดจ านวน 43 ตัวอย่าง ชนิดที่พบมากที่สุดคือ sibutramine ผสมกับ 
fluoxetine จ านวน 38 ตวัอยา่ง  ผลการทดสอบดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รโิภคที่ใชผ้ลติภณัฑ์เสรมิอาหารมีความเสีย่งใน
การไดร้บัยาท่ีไม่ทราบชนิดและปริมาณซึ่งอาจน ามาซึ่งอนัตรายต่อสขุภาพจนอาจท าใหเ้สียชีวิตได้ การเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักลา่วจะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคในการใชผ้ลติภณัฑล์ดความอว้น 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, การปนปลอม, ยา 

 
Abstract 

Since there are drugs adaulteration in many dietary supplements nowadays, causing danger to 
consumers. This study aimed to inspect adulterants in dietary supplements. In 2019, the Regional Medical 
Sciences Center 7 Khon Kaen identified 184 samples of the products using thin-layer chromatography (TLC), 
spectrophotometer and GC-MS.  The results showed that 155 samples (85%) were adulterated.  Among these, 
adulterants in 70 samples were identified as sibutramine, diazepam and phentermine (63, 5, and 2 samples, 
respectively).  In addition, 85 samples were contaminated with drugs including bisacodyl, chlorpheniramine, 
fluoxetine, hydroxyzine, niacinamide, paracetamol, sildenafil, omeprazole, and caffeine. Interestingly, up to 43 
samples were adulterated with combined drugs.  The most common combination was sibutramine and 
fluoxetine, added up to 38 samples. In conclusion, these findings indicated that consumers using these falsified 
products were at risk of receiving the incorrect active ingredient or the wrong amount of the active ingredient. 
This information could help consumers deciding to select appropriate dietary supplements products. 
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บทคดัยอ่ 

เนื่องจากปัจจุบนัพบว่ามีการปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
ในการศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อตรวจวิเคราะห์การปนปลอมของยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 7 ขอนแก่นไดต้รวจพิสจูนเ์อกลกัษณย์าในตวัอย่างที่เป็นผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร จ านวน 184 ตวัอย่าง ดว้ยเทคนิคทีแอลซี สเปคโตรโฟโทมิเตอรแ์ละจีซีเอ็มเอส ผลการทดสอบตรวจพบการ
ปนปลอม 155  ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 85 จ าแนกเป็นตรวจพบวตัถอุอกฤทธ์ิ ฯ จ านวน 70 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ sibutramine 
diazepam และ phentermine จ านวน 63, 5 และ 2 ตวัอย่าง ตามล าดับ และพบยาแผนปัจจุบัน จ านวน 85 ตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ bisacodyl, chlorpheniramine, fluoxetine, hydroxyzine, niacinamide, paracetamol, sildenafil, omeprazole, 
caffeine โดยมีตัวอย่างท่ีผสมยามากกว่า 1 ชนิดจ านวน 43 ตัวอย่าง ชนิดที่พบมากที่สุดคือ sibutramine ผสมกับ 
fluoxetine จ านวน 38 ตวัอยา่ง  ผลการทดสอบดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รโิภคที่ใชผ้ลติภณัฑ์เสรมิอาหารมีความเสีย่งใน
การไดร้บัยาท่ีไม่ทราบชนิดและปริมาณซึ่งอาจน ามาซึ่งอนัตรายต่อสขุภาพจนอาจท าใหเ้สียชีวิตได้ การเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักลา่วจะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคในการใชผ้ลติภณัฑล์ดความอว้น 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, การปนปลอม, ยา 

 
Abstract 

Since there are drugs adaulteration in many dietary supplements nowadays, causing danger to 
consumers. This study aimed to inspect adulterants in dietary supplements. In 2019, the Regional Medical 
Sciences Center 7 Khon Kaen identified 184 samples of the products using thin-layer chromatography (TLC), 
spectrophotometer and GC-MS.  The results showed that 155 samples (85%) were adulterated.  Among these, 
adulterants in 70 samples were identified as sibutramine, diazepam and phentermine (63, 5, and 2 samples, 
respectively).  In addition, 85 samples were contaminated with drugs including bisacodyl, chlorpheniramine, 
fluoxetine, hydroxyzine, niacinamide, paracetamol, sildenafil, omeprazole, and caffeine. Interestingly, up to 43 
samples were adulterated with combined drugs.  The most common combination was sibutramine and 
fluoxetine, added up to 38 samples. In conclusion, these findings indicated that consumers using these falsified 
products were at risk of receiving the incorrect active ingredient or the wrong amount of the active ingredient. 
This information could help consumers deciding to select appropriate dietary supplements products. 
Keywords: dietary supplements, adulteration, drugs 
Corresponding author: supaluck.p@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
คาเทชิน (catechin) เป็นสารส าคญัชนิดหนึ่งในเปลอืกตน้ทิง้ถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth. วงศ ์Fabaceae 

(Leguminosae) มีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา เช่น ตา้นอกัเสบ ยบัยัง้เอนไซม ์HIV-1 integrase เป็นตน้ เนื่องจากยงัไม่มีรายงาน
การศึกษาปริมาณสารส าคญัในเปลอืกตน้ทิง้ถ่อนมาก่อน การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาวิธีวิเคราะหป์ริมาณคาเทชิน
ในเปลือกตน้ทิง้ถ่อนโดยใชโ้ครมาโทกราฟีสมรรถนะสงู (UHPLC) ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการจดัท าขอ้ก าหนดทางเคมีของสมนุไพร
ทิง้ถ่อน การเตรียมตวัอย่างท าโดยตม้สกัดดว้ยน า้ใหม้ีความเขม้ขน้ 10 มก./มล. วฏัภาคคงท่ีใช ้ZORBAX Eclipse Plus C18   
วฏัภาคเคลือ่นที่ใช ้5 มิลลิโมลารข์องกรดแอซีติกในน า้ (A) และอะซีโตไนไตรล ์(B) ปรบัสดัสว่นแบบ gradient อตัราการไหล 
0.4 มล.ตอ่นาที ตรวจวดัดว้ยยวูีที่ 278 นม. การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี พบวา่ กราฟมาตรฐานของคาเทชิน มีความเป็นเสน้ตรง
ในช่วงความเขม้ขน้ 8-96 มคก./มล. ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.9996 ความแม่นแสดงดว้ย % recovery 
อยูใ่นช่วง 95-97% ความเที่ยงแสดงดว้ย %RSD อยูใ่นช่วง 0.32-1.03% ขีดจ ากดัของการตรวจพบและการวดัเชิงปรมิาณ 
เทา่กบั 1 และ 5 มคก./มล. ตามล าดบั สรุปไดว้า่ วิธีที่พฒันาขึน้นีม้ีความแมน่ย าและเที่ยงตรง เมื่อน ามาวิเคราะหป์รมิาณ
คาเทชินในเปลอืกตน้ทิง้ถ่อน จ านวน 30 ตวัอยา่ง พบวา่มีคา่อยูใ่นช่วง 0.05-0.53% โดยน า้หนกั 
ค าส าคัญ: ทิง้ถ่อน, คาเทชิน, การพฒันาวิธีวิเคราะห,์ การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะห ์ 

 
Abstract 

Catechin, one of active compounds in Albizia procera (Roxb.) Benth. barks, Family Fabaceae 
(Leguminosae), has pharmacological activities such as anti-inflammatory, anti-HIV-1 integrase, etc. Since there 
has been no report of the quantitative analysis of A. procera bark before. The objective of this study was to develop 
an analytical method for determining catechin content in A. procera bark by UHPLC for chemical quality control. 
The sample was warmed with water, providing a concentration of 10 mg/ml. ZORBAX Eclipse Plus C18 column 
was used as stationary phase. A mixture of 5 mM acetic acid in water (A) and acetonitrile (B) was used as a 
mobile phase, using gradient elution with a flow rate at 0.4 ml/min. Detection was conducted on UV at 278 nm. The 
method validation showed the calibration curve of catechin was linear at a concentration range of 8-96 µg/ml with R2 
at 0.9996. The accuracy, as % recovery, was in the range of 95-97%. The precision, as %RSD, was in the range 
of 0.32-1.03%. The LOD and LOQ were 1 and 5 µg/ml, respectively. In conclusion, this method was accurate 
and precise. The analysis in 30 samples of A. procera bark showed the catechin content was in the range of 
0.05-0.53% w/w. 
Keywords: Albizia procera, catechin, method development, method validation 
Corresponding author: kwansri.s@dmsc.mail.go.th 
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ในช่วงความเขม้ขน้ 8-96 มคก./มล. ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.9996 ความแม่นแสดงดว้ย % recovery 
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Abstract 

Catechin, one of active compounds in Albizia procera (Roxb.) Benth. barks, Family Fabaceae 
(Leguminosae), has pharmacological activities such as anti-inflammatory, anti-HIV-1 integrase, etc. Since there 
has been no report of the quantitative analysis of A. procera bark before. The objective of this study was to develop 
an analytical method for determining catechin content in A. procera bark by UHPLC for chemical quality control. 
The sample was warmed with water, providing a concentration of 10 mg/ml. ZORBAX Eclipse Plus C18 column 
was used as stationary phase. A mixture of 5 mM acetic acid in water (A) and acetonitrile (B) was used as a 
mobile phase, using gradient elution with a flow rate at 0.4 ml/min. Detection was conducted on UV at 278 nm. The 
method validation showed the calibration curve of catechin was linear at a concentration range of 8-96 µg/ml with R2 
at 0.9996. The accuracy, as % recovery, was in the range of 95-97%. The precision, as %RSD, was in the range 
of 0.32-1.03%. The LOD and LOQ were 1 and 5 µg/ml, respectively. In conclusion, this method was accurate 
and precise. The analysis in 30 samples of A. procera bark showed the catechin content was in the range of 
0.05-0.53% w/w. 
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การวิเคราะหป์ริมาณไรนาแคนทนิ ซี ในสารสกดัรากทองพนัชั่ง 
Determination of Rhinacanthin C from Rhinacantus nasutus Root Extracts 
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บทคดัยอ่ 
ทองพันชั่ง มีสรรพคุณโดดเด่นในการรกัษาโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกลือ้น และผ่ืนคัน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

สขุภาพหลายชนิดที่น  าสารสกัดทองพนัชั่งมาใชเ้ป็นสว่นผสม อย่างไรก็ตาม ขณะนีย้งัไม่มีขอ้ก าหนดและวิธีการส าหรบั
ควบคมุคณุภาพสารสกดัทองพนัชั่ง การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหป์ริมาณไรนาแคนทิน ซี ในสารสกดัเอทานอล
และเอทิลอะซิเตทของรากทองพนัชั่งซึ่งเก็บจากแหล่งต่างๆ 8 จังหวดั ในประเทศไทย โดยใชไ้รนาแคนทิน ซี เป็นสาร
มาตรฐาน วิเคราะหป์รมิาณไรนาแคนทิน ซี โดยวิธี HPLC ใชค้อลมันช์นิด C18 และใช ้0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในอะ
ซิโตไนไตรล ์และ 0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในน า้ อตัราสว่น 75:25 เป็นวฏัภาคเคลือ่นท่ี อตัราการไหล 1 มิลลลิติรต่อ
นาที เตรียมตัวอย่างสารสกัดที่ความเขม้ขน้ 100 ไมโครกรมั/มิลลิกรมั วดัการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตดว้ยเครื่อง
ตรวจวดัสารชนิดไดโอดอะเรย ์ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัเอทานอล -เอทิลอะซิเตทมี
ปริมาณไรนาแคนทิน ซี สงูกว่าสารสกดัเอทานอล โดยคา่เฉลีย่ไรนาแคนทิน ซี จากสารสกดัรากทองพนัชั่งตวัอย่าง ที่เก็บ
จากแหลง่ต่าง ๆ ใน 8 จงัหวดัคือ 61.78  ± 2.18 และ 22.94 ± 4.98 ไมโครกรมั/มิลลิลติร ตามล าดบั ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑท์ี่เตรยีมจากสารสกดัรากทองพนัชั่งตอ่ไป 
ค าส าคัญ: รากทองพนัชั่ง, ไรนาแคนทนิ ซี, สารสกดัสมนุไพร 

 
Abstract 

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz is used for skin disorders such as ringworm and pruritus. Recently, 
there are many products that contain R. nasutus extract. However, there is no available method and 
specification to control the quality of R. nasutus crude extracts. The aim of this study was to determine 
rhinacanthin C content in ethanolic and ethyl acetate extracts of which its raw materials were collected from 8 
provinces in Thailand, using rhinacanthin C as a reference standard. A HPLC method for quantification of 
rhinacanthin C was performed using C18 column and 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in acetonitrile and 0.1% 
TFA in milliQ water (75:25 v/v) as mobile phase with a flow rate of 1 mL/min, and each sample was prepared at 
100 µg/mL. The detection was carried out using photodiode array detector (PDA) measuring UV absorbance 
value at 254 nm. The result showed that the amount of rhinacanthin C in ethanol-ethyl acetate root extract was 
higher than that of ethanolic extract. The average amount of rhinacanthin C in the root extracts collected from 
eight provinces were 61.77 ± 2.18 and 22.94 ±4.98 µg/mL, respectively. The result will be useful to control the 
quality of the herbal extract products from Rhinacantus nasutus roots. 
Keywords: Rhinacantus nasutus roots, rhinacanthin C, herbal extract 
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บทคดัยอ่ 
ทองพันชั่ง มีสรรพคุณโดดเด่นในการรกัษาโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกลือ้น และผ่ืนคัน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

สขุภาพหลายชนิดที่น  าสารสกัดทองพนัชั่งมาใชเ้ป็นสว่นผสม อย่างไรก็ตาม ขณะนีย้งัไม่มีขอ้ก าหนดและวิธีการส าหรบั
ควบคมุคณุภาพสารสกดัทองพนัชั่ง การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหป์ริมาณไรนาแคนทิน ซี ในสารสกดัเอทานอล
และเอทิลอะซิเตทของรากทองพนัชั่งซึ่งเก็บจากแหล่งต่างๆ 8 จังหวดั ในประเทศไทย โดยใชไ้รนาแคนทิน ซี เป็นสาร
มาตรฐาน วิเคราะหป์รมิาณไรนาแคนทิน ซี โดยวิธี HPLC ใชค้อลมันช์นิด C18 และใช ้0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในอะ
ซิโตไนไตรล ์และ 0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในน า้ อตัราสว่น 75:25 เป็นวฏัภาคเคลือ่นท่ี อตัราการไหล 1 มิลลลิติรต่อ
นาที เตรียมตัวอย่างสารสกัดที่ความเขม้ขน้ 100 ไมโครกรมั/มิลลิกรมั วดัการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตดว้ยเครื่อง
ตรวจวดัสารชนิดไดโอดอะเรย ์ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัเอทานอล -เอทิลอะซิเตทมี
ปริมาณไรนาแคนทิน ซี สงูกว่าสารสกดัเอทานอล โดยคา่เฉลีย่ไรนาแคนทิน ซี จากสารสกดัรากทองพนัชั่งตวัอย่าง ที่เก็บ
จากแหลง่ต่าง ๆ ใน 8 จงัหวดัคือ 61.78  ± 2.18 และ 22.94 ± 4.98 ไมโครกรมั/มิลลิลติร ตามล าดบั ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑท์ี่เตรยีมจากสารสกดัรากทองพนัชั่งตอ่ไป 
ค าส าคัญ: รากทองพนัชั่ง, ไรนาแคนทนิ ซี, สารสกดัสมนุไพร 

 
Abstract 

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz is used for skin disorders such as ringworm and pruritus. Recently, 
there are many products that contain R. nasutus extract. However, there is no available method and 
specification to control the quality of R. nasutus crude extracts. The aim of this study was to determine 
rhinacanthin C content in ethanolic and ethyl acetate extracts of which its raw materials were collected from 8 
provinces in Thailand, using rhinacanthin C as a reference standard. A HPLC method for quantification of 
rhinacanthin C was performed using C18 column and 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in acetonitrile and 0.1% 
TFA in milliQ water (75:25 v/v) as mobile phase with a flow rate of 1 mL/min, and each sample was prepared at 
100 µg/mL. The detection was carried out using photodiode array detector (PDA) measuring UV absorbance 
value at 254 nm. The result showed that the amount of rhinacanthin C in ethanol-ethyl acetate root extract was 
higher than that of ethanolic extract. The average amount of rhinacanthin C in the root extracts collected from 
eight provinces were 61.77 ± 2.18 and 22.94 ±4.98 µg/mL, respectively. The result will be useful to control the 
quality of the herbal extract products from Rhinacantus nasutus roots. 
Keywords: Rhinacantus nasutus roots, rhinacanthin C, herbal extract 
Corresponding author: chattraporn.j@dmsc.mail.go.th 
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Determination of Glabridin and Licochalcone A in Licorice for Cosmetics by UPLC 
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บทคดัยอ่ 

ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) มีสาร glabridin ที่ยับยัง้การสรา้งเม็ดสีผิว ท าใหผิ้วกระจ่างใส และมี 
licochalcone A ที่ลดการอกัเสบและระคายเคือง จึงนิยมใชเ้ป็นสารส าคญัในเครือ่งส าอาง แตย่งัไมม่ีวิธีและขอ้มลูส าหรบั
ใชค้วบคมุคณุภาพ จึงไดพ้ฒันาวธีิวิเคราะหป์รมิาณสาร glabridin และ licochalcone A ในชะเอมเทศดว้ยเทคนิค HPLC 
โดยใชค้อลมัน ์Acquity UPLC BEH C18 (1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm) ที่อุณหภูมิ 40°C  ปริมาตรฉีดเท่ากับ 1 มคล. 
โดยมีตวัพา methyl alcohol และ 0.1% glacial acetic acid ในสดัสว่น 62:38 โดยปรมิาตร ท่ีอตัราการไหล 0.3 มล./นาที 
และตรวจวดัที่ความยาวคลื่น 290 nm ผลการทดสอบความถกูตอ้งของวิธีมีความเป็นเสน้ตรงในช่วง 1-50 มคก./มล. ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มากกว่า 0.999 ความเที่ยงของวิธีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธร์อ้ยละ 1.2 ค่ารอ้ยละของ
การคืนกลบั 95-105 และคา่ LOQ และ LOD มีคา่รอ้ยละ 0.005 และ 0.003 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ส าหรบัสาร glabridin 
และ licochalcone A และเมื่อวิเคราะหว์ตัถดุิบและสารสกดัชะเอมเทศที่สุม่เก็บจากทอ้งตลาดจ านวน 23 ตวัอย่าง โดย
การน าตวัอยา่งมาสกดัดว้ย methyl alcohol พบปรมิาณสาร glabridin และ licochalcone A ในช่วงรอ้ยละ<0.005–41.62 
และ 0.007-0.79 โดยน า้หนกั ตามล าดบั สามารถน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการควบคมุคณุภาพชะเอมเทศ
ส าหรบัใชใ้นการผลติเครือ่งส  าอางตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ชะเอมเทศ, กลาบรดิิน, ลิโคชาลโคน เอ, UPLC 

 
Abstract 

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) has been used in cosmetics since it contains glabridin, which inhibits 
skin pigmentation and improves skin lightening, and licochalcone A, which reduces inflammation and irritation 
of skin. Since quantitative analytical method and data for quality control of licorice was not available, a 
quantitative analysis of glabridin and licochalcone A in licorice was developed using Acquity UPLC BEH C18 
column (1.7 µm, 2.1 mm x100 mm) at 40°C with 1 µL injecton volume. The mobile phase was a mixture of methyl 
alcohol and 0.1%v/v glacial acetic acid, 62:38 ratio, using flow rate of 0.3 mL/min, and detected with PDA at 
290 nm. The method was validated in terms of linearity in the range of 1-50 µg/ml with the correlation coefficient 
>0.999. The precision was presented as relative standard deviation with 1.2% and the percent recovery was 
between 95 -105. The LOQ and LOD were 0.005% and 0.003% by weight, respectively, for both glabridin and 
licochalcone A. Therefore, the developed UPLC method is suitable for determination of glabridin and 
licochalcone A in licorice. The 23 samples of raw materials and extracts of licorice collected from markets were 
extracted with methyl alcohol. They were found to contain glabridin and licochalcone A contents in the range 
of 0.005-41.62 and 0.007-0.79 %w/w, respectively. These data may be used for quality control of licorice. 
Keywords: licorice, glabridin, licochalcone A, UPLC 
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บทคดัยอ่ 

ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) มีสาร glabridin ที่ยับยัง้การสรา้งเม็ดสีผิว ท าใหผิ้วกระจ่างใส และมี 
licochalcone A ที่ลดการอกัเสบและระคายเคือง จึงนิยมใชเ้ป็นสารส าคญัในเครือ่งส าอาง แตย่งัไมม่ีวิธีและขอ้มลูส าหรบั
ใชค้วบคมุคณุภาพ จึงไดพ้ฒันาวธีิวิเคราะหป์รมิาณสาร glabridin และ licochalcone A ในชะเอมเทศดว้ยเทคนิค HPLC 
โดยใชค้อลมัน ์Acquity UPLC BEH C18 (1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm) ที่อุณหภูมิ 40°C  ปริมาตรฉีดเท่ากับ 1 มคล. 
โดยมีตวัพา methyl alcohol และ 0.1% glacial acetic acid ในสดัสว่น 62:38 โดยปรมิาตร ท่ีอตัราการไหล 0.3 มล./นาที 
และตรวจวดัที่ความยาวคลื่น 290 nm ผลการทดสอบความถกูตอ้งของวิธีมีความเป็นเสน้ตรงในช่วง 1-50 มคก./มล. ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มากกว่า 0.999 ความเที่ยงของวิธีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธร์อ้ยละ 1.2 ค่ารอ้ยละของ
การคืนกลบั 95-105 และคา่ LOQ และ LOD มีคา่รอ้ยละ 0.005 และ 0.003 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ส าหรบัสาร glabridin 
และ licochalcone A และเมื่อวิเคราะหว์ตัถดุิบและสารสกดัชะเอมเทศที่สุม่เก็บจากทอ้งตลาดจ านวน 23 ตวัอย่าง โดย
การน าตวัอยา่งมาสกดัดว้ย methyl alcohol พบปรมิาณสาร glabridin และ licochalcone A ในช่วงรอ้ยละ<0.005–41.62 
และ 0.007-0.79 โดยน า้หนกั ตามล าดบั สามารถน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการควบคมุคณุภาพชะเอมเทศ
ส าหรบัใชใ้นการผลติเครือ่งส  าอางตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ชะเอมเทศ, กลาบรดิิน, ลิโคชาลโคน เอ, UPLC 

 
Abstract 

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) has been used in cosmetics since it contains glabridin, which inhibits 
skin pigmentation and improves skin lightening, and licochalcone A, which reduces inflammation and irritation 
of skin. Since quantitative analytical method and data for quality control of licorice was not available, a 
quantitative analysis of glabridin and licochalcone A in licorice was developed using Acquity UPLC BEH C18 
column (1.7 µm, 2.1 mm x100 mm) at 40°C with 1 µL injecton volume. The mobile phase was a mixture of methyl 
alcohol and 0.1%v/v glacial acetic acid, 62:38 ratio, using flow rate of 0.3 mL/min, and detected with PDA at 
290 nm. The method was validated in terms of linearity in the range of 1-50 µg/ml with the correlation coefficient 
>0.999. The precision was presented as relative standard deviation with 1.2% and the percent recovery was 
between 95 -105. The LOQ and LOD were 0.005% and 0.003% by weight, respectively, for both glabridin and 
licochalcone A. Therefore, the developed UPLC method is suitable for determination of glabridin and 
licochalcone A in licorice. The 23 samples of raw materials and extracts of licorice collected from markets were 
extracted with methyl alcohol. They were found to contain glabridin and licochalcone A contents in the range 
of 0.005-41.62 and 0.007-0.79 %w/w, respectively. These data may be used for quality control of licorice. 
Keywords: licorice, glabridin, licochalcone A, UPLC 
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การเปรียบเทียบคุณภาพยาแคปซูลขมิน้ชนัที่จ าหน่ายในจังหวดัสงขลา 
Quality Comparison of Turmeric Capsules available in Songkhla Province  

ทศันีย ์ปานผดงุ และ สายใจ ปรยิะวาที 
Tassanee Panphadung and Saijai Pariyawatee 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
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บทคดัยอ่ 

ขมิน้ชนั มีช่ือวิทยาศาสตร ์คือ Curcuma longa L. เป็นพืชที่มีคณุค่าทางยาและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูทั่ว
โลก ในประเทศไทยสว่นใหญ่ใชเ้ป็นเครื่องเทศและยาสมนุไพร ยาแคปซูลขมิน้ชนัใชส้  าหรบับรรเทาอาการแน่น จุกเสียด 
ทอ้งอืด จดัอยู่ในกลุม่ยาพฒันาจากสมนุไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2555 ตามนโยบายสง่เสริมการใชย้าสมนุไพร
ของประเทศ จึงมีผูผ้ลติยาแคปซูลขมิน้ชนัจ านวนมากออกสูท่อ้งตลาด การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปรยีบเทียบคณุภาพ
ยาแคปซูลขมิน้ชันในทอ้งตลาดจงัหวดัสงขลา โดยเก็บตวัอย่างยาแคปซูลขมิน้ชนัที่นิยมใช้ในทอ้งตลาดสงขลา จ านวน        
18 ตวัอย่าง จาก 5 ยี่หอ้ (A, B, C, D, E) ใชว้ิธีเคราะหต์ามต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย 2019 ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
แลว้ ตรวจวิเคราะหห์ัวข้อปริมาณเคอรค์ูมินอยด ์ความแตกต่างจากน า้หนักเฉลี่ย  และระยะเวลาในการแตกตัว ผล
การศึกษาพบว่าตวัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑม์าตรฐาน นอกจากนีย้งัพบว่าตวัอย่างแต่ละรุ่นการผลิตของแต่ละยี่หอ้มี
คณุภาพที่เหมือนกนั แสดงถึงคณุภาพการผลติที่สม ่าเสมอ ขอ้มลูจากงานนีจ้ะช่วยสนบัสนนุใหแ้พทยแ์ละผูบ้ริโภคมั่นใจ
ในการใชย้าแคปซูลขมิน้ชนัและยงัสามารถสง่เสรมินโยบายประเทศในการใชส้มนุไพรเพื่อพึง่พาตนเองได ้
ค าส าคัญ: ขมิน้ชนั, คณุภาพ  
 

Abstract 
 Turmeric, Curcuma longa L., is a plant of high medicinal and economic value globally. In Thailand, it 
is used as spices and herbal medicines. Turmeric capsules, using as anti- flatulent, is classified as drugs 
developed from herbs groups in National List of Essential Medicines B.E.2555. The national policy encourages 
the use of herbal medicines. Therefore, many manufacturers produce turmeric capsules available in markets. 
This study aimed to compare the quality of turmeric capsules commercially available in Songkhla province.         
A total of 18 samples were collected from 5 popular brands (A, B, C, D, E) in Songkhla. The samples were 
evaluated according to Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 specification for curcuminoids content, weight 
variation and disintegration time. The analytical methods were verified prior to sample testing. The results 
showed that all sample complied with the pharmacopoeia specification. It was also found that samples of each 
set of any brand were similar quality, showing the consistency of quality of production. Data from this work will 
support medical professionals and consumers to be confident to use turmeric capsules and also promote the 
national policy of herbal dugs use for self-reliance. 
Keywords: turmeric, quality 
Corresponding author: thassanee.p@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

ขมิน้ชนั มีช่ือวิทยาศาสตร ์คือ Curcuma longa L. เป็นพืชที่มีคณุค่าทางยาและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูทั่ว
โลก ในประเทศไทยสว่นใหญ่ใชเ้ป็นเครื่องเทศและยาสมนุไพร ยาแคปซูลขมิน้ชนัใชส้  าหรบับรรเทาอาการแน่น จุกเสียด 
ทอ้งอืด จดัอยู่ในกลุม่ยาพฒันาจากสมนุไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2555 ตามนโยบายสง่เสริมการใชย้าสมนุไพร
ของประเทศ จึงมีผูผ้ลติยาแคปซูลขมิน้ชนัจ านวนมากออกสูท่อ้งตลาด การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปรยีบเทียบคณุภาพ
ยาแคปซูลขมิน้ชันในทอ้งตลาดจงัหวดัสงขลา โดยเก็บตวัอย่างยาแคปซูลขมิน้ชนัที่นิยมใช้ในทอ้งตลาดสงขลา จ านวน        
18 ตวัอย่าง จาก 5 ยี่หอ้ (A, B, C, D, E) ใชว้ิธีเคราะหต์ามต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย 2019 ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
แลว้ ตรวจวิเคราะหห์ัวข้อปริมาณเคอรค์ูมินอยด ์ความแตกต่างจากน า้หนักเฉลี่ย  และระยะเวลาในการแตกตัว ผล
การศึกษาพบว่าตวัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑม์าตรฐาน นอกจากนีย้งัพบว่าตวัอย่างแต่ละรุ่นการผลิตของแต่ละยี่หอ้มี
คณุภาพที่เหมือนกนั แสดงถึงคณุภาพการผลติที่สม ่าเสมอ ขอ้มลูจากงานนีจ้ะช่วยสนบัสนนุใหแ้พทยแ์ละผูบ้ริโภคมั่นใจ
ในการใชย้าแคปซูลขมิน้ชนัและยงัสามารถสง่เสรมินโยบายประเทศในการใชส้มนุไพรเพื่อพึง่พาตนเองได ้
ค าส าคัญ: ขมิน้ชนั, คณุภาพ  
 

Abstract 
 Turmeric, Curcuma longa L., is a plant of high medicinal and economic value globally. In Thailand, it 
is used as spices and herbal medicines. Turmeric capsules, using as anti- flatulent, is classified as drugs 
developed from herbs groups in National List of Essential Medicines B.E.2555. The national policy encourages 
the use of herbal medicines. Therefore, many manufacturers produce turmeric capsules available in markets. 
This study aimed to compare the quality of turmeric capsules commercially available in Songkhla province.         
A total of 18 samples were collected from 5 popular brands (A, B, C, D, E) in Songkhla. The samples were 
evaluated according to Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 specification for curcuminoids content, weight 
variation and disintegration time. The analytical methods were verified prior to sample testing. The results 
showed that all sample complied with the pharmacopoeia specification. It was also found that samples of each 
set of any brand were similar quality, showing the consistency of quality of production. Data from this work will 
support medical professionals and consumers to be confident to use turmeric capsules and also promote the 
national policy of herbal dugs use for self-reliance. 
Keywords: turmeric, quality 
Corresponding author: thassanee.p@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพเบือ้งตน้ของผลติภณัฑย์ากัญชาด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง 
Development of Screening Analytical Method for Quality Control of Cannabis Products 

by Thin-layer Chromatography 
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บทคดัยอ่ 

กญัชาในประเทศไทยจดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 ท่ีสามารถน ามาใชท้างการแพทย ์ในผลติภณัฑก์ญัชา
มีสารส าคญั คือ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol; THC) และ แคนนาบิไดออล (Cannabidiol; 
CBD) ซึ่งมีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา โดยมีแคนนาบินอล (Cannabinol; CBN) เป็นสารสลายตวัที่ส  าคญัของ THC จากขอ้มูล
ทางหอ้งปฏิบตัิการ พบว่าผลิตภณัฑย์ากญัชาที่ผลิตในประเทศไทยพบสาร CBN  เมื่อวิเคราะหด์ว้ย TLC ตาม American 
Herbal Pharmacopeia (AHP) นัน้ พบวา่ CBN แยกออกจาก THC ไดไ้มช่ดัเจน ดงันัน้จึงพฒันาสภาวะวิเคราะหเ์พื่อแยก
สารใหด้ีขึน้ ดงันี ้ตวัอยา่งสกดัดว้ยสารผสมเมทานอลกบัคลอโรฟอรม์ (9:1) ดว้ยวิธีโซนิเคชั่น น าไปแช่แข็ง และกรองเพื่อ
ก าจดัสว่นน า้มนัออก ระเหยสารละลายตวัอย่าง และละลายดว้ยเมทานอล 1 มิลลลิิตร, น าไปวิเคราะหโ์ดยใชส้ารละลาย
ตวัอย่าง 3 ไมโครลิตร โดยมี RP-18 silica gel 60F254 เป็นวฏัภาคคงที่ สารละลายผสมของอะซิโตไนไตรล ์และ 5% 
กรดอะซีติกแอซิด (95:5) เป็นวฏัภาคเคลื่อนที่ ระยะทาง 7 ซม. และตรวจดว้ยน า้ยา Fast blue B salt ซึ่งพบว่าสามารถ
แยกสาร THC, CBD และ CBN ไดช้ดัเจน ดงันัน้ จึงใชว้ิธีนีเ้พื่อทดสอบคณุภาพเบือ้งตน้ของยากญัชาในประเทศไทยไดด้ี 
ค าส าคัญ: เตตราไฮโดรแคนนาบินอล, แคนนาบิไดออล, แคนนาบินอล, เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง 

 
Abstract 

Cannabis is a psychoactive drug from the cannabis plant, categorized as narcotics class 5, which 
can be used for medicinal purpose in Thailand. Major compounds are THC and CBD, providing 
pharmacological activities. Cannabinol (CBN) is the important degradation product of THC, a well-known 
psychoactive compound. From the laboratories’ data, the products in Thailand were found abundant CBN. From 
AHP, cannabis is analysed by thin-layer chromatography (TLC). However, it is not good enough to separate 
CBN and THC. In this study, a simply TLC method for identification of cannabis products was developed to 
separate THC, CBD and CBN. The sample was extracted with a mixture of methanol and chloroform (9:1) by 
sonication, then frozen and filtered to remove oil. The solution was evaporated and dissolved with 1 ml of 
methanol, using -portion. It was applied to RP-18 silica gel 60F254 plate, using a mixture of  acetonitrile 
and 5% glacial acetic acid (95:5) as a mobile phase. The developing distance was 7 cm, spraying with Fast 
blue B salt solution. As a result, it was suitable to separate THC, CBD and CBN clearly. Thus, it will be useful to 
screen the quality of cannabis products in Thailand quite well. 
Keywords: tetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, thin-layer chromatography 
Corresponding author: tanaporn.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

กญัชาในประเทศไทยจดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 ท่ีสามารถน ามาใชท้างการแพทย ์ในผลติภณัฑก์ญัชา
มีสารส าคญั คือ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol; THC) และ แคนนาบิไดออล (Cannabidiol; 
CBD) ซึ่งมีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา โดยมีแคนนาบินอล (Cannabinol; CBN) เป็นสารสลายตวัที่ส  าคญัของ THC จากขอ้มูล
ทางหอ้งปฏิบตัิการ พบว่าผลิตภณัฑย์ากญัชาที่ผลิตในประเทศไทยพบสาร CBN  เมื่อวิเคราะหด์ว้ย TLC ตาม American 
Herbal Pharmacopeia (AHP) นัน้ พบวา่ CBN แยกออกจาก THC ไดไ้มช่ดัเจน ดงันัน้จึงพฒันาสภาวะวิเคราะหเ์พื่อแยก
สารใหด้ีขึน้ ดงันี ้ตวัอยา่งสกดัดว้ยสารผสมเมทานอลกบัคลอโรฟอรม์ (9:1) ดว้ยวิธีโซนิเคชั่น น าไปแช่แข็ง และกรองเพื่อ
ก าจดัสว่นน า้มนัออก ระเหยสารละลายตวัอย่าง และละลายดว้ยเมทานอล 1 มิลลลิิตร, น าไปวิเคราะหโ์ดยใชส้ารละลาย
ตวัอย่าง 3 ไมโครลิตร โดยมี RP-18 silica gel 60F254 เป็นวฏัภาคคงที่ สารละลายผสมของอะซิโตไนไตรล ์และ 5% 
กรดอะซีติกแอซิด (95:5) เป็นวฏัภาคเคลื่อนที่ ระยะทาง 7 ซม. และตรวจดว้ยน า้ยา Fast blue B salt ซึ่งพบว่าสามารถ
แยกสาร THC, CBD และ CBN ไดช้ดัเจน ดงันัน้ จึงใชว้ิธีนีเ้พื่อทดสอบคณุภาพเบือ้งตน้ของยากญัชาในประเทศไทยไดด้ี 
ค าส าคัญ: เตตราไฮโดรแคนนาบินอล, แคนนาบิไดออล, แคนนาบินอล, เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง 

 
Abstract 

Cannabis is a psychoactive drug from the cannabis plant, categorized as narcotics class 5, which 
can be used for medicinal purpose in Thailand. Major compounds are THC and CBD, providing 
pharmacological activities. Cannabinol (CBN) is the important degradation product of THC, a well-known 
psychoactive compound. From the laboratories’ data, the products in Thailand were found abundant CBN. From 
AHP, cannabis is analysed by thin-layer chromatography (TLC). However, it is not good enough to separate 
CBN and THC. In this study, a simply TLC method for identification of cannabis products was developed to 
separate THC, CBD and CBN. The sample was extracted with a mixture of methanol and chloroform (9:1) by 
sonication, then frozen and filtered to remove oil. The solution was evaporated and dissolved with 1 ml of 
methanol, using -portion. It was applied to RP-18 silica gel 60F254 plate, using a mixture of  acetonitrile 
and 5% glacial acetic acid (95:5) as a mobile phase. The developing distance was 7 cm, spraying with Fast 
blue B salt solution. As a result, it was suitable to separate THC, CBD and CBN clearly. Thus, it will be useful to 
screen the quality of cannabis products in Thailand quite well. 
Keywords: tetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, thin-layer chromatography 
Corresponding author: tanaporn.s@dmsc.mail.go.th 
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ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดีพีพเีอชของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง 
Antioxidant Activity using DPPH Assay of Roselle Extracts 

 
นฤมล บญุราศร ีสายใจ ปรยิะวาที และ วีระชยั พิพฒันร์ตันเสร ี

Narumon Boonrasri, Saijai Pariyawatee and Weerachai Pipatrattanaseree 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
กระเจีย๊บแดง เป็นสมนุไพรทีใ่ชใ้นการรกัษาความดนัโลหิตสงู และมีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาอื่นๆ เช่น ตา้นอกัเสบ 

ลดไขมนัในเลอืด และตา้นอนมุลูอิสระ ถกูบรรจใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ.2554 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์ปรยีบเทียบ
ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ DPPH ของสารสกดัจากกอกกระเจี๊ยบแดงดว้ยวิธีต่างๆ และสารสกัดท่ีไดจ้ากการแยกสารบริสทุธ์ิ
กลุ่มแอนโธไซยานิน วิธีการสกัด คือ การตม้ดว้ยน า้ การหมักดว้ย 50 และ 95% เอทานอล แล้วน าสารสกัดชั้น 50%          
เอทานอล ซึ่งใหผ้ลผลิตมากที่สดุไปสกดัต่อใหบ้ริสทุธ์ิเพ่ิมขึน้ ดว้ยวิธี Vacuum liquid chromatography (VLC) โดยชะ
ดว้ยเอทิลอะซีเตต เอทานอล เมทานอล และน า้  ผลพบว่าสารสกัดชัน้ 50%เอทานอลมีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ DPPH สงู
ที่สดุ โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 23.40±1.14 มคก./มล. และสารสกัดเมทานอลท่ีท าใหบ้ริสทุธ์ิขึน้ดว้ยวิธี VLC มีฤทธ์ิตา้น
อนมุูลอิสระสงูที่สดุ โดยมีค่า EC50 เท่ากบั 22.92±1.52 มคก./มล. โดยฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระของสารควบคุมเชิงบวกคือ 
butylhydroxytoluene (BHT) มีคา่ EC50 เทา่กบั 17.97±1.74 มคก./มล. นอกจากนีฤ้ทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระของสารสกดัดอก
กระเจีย๊บแดงมีความสมัพนัธก์บัปริมาณสารกลุม่ฟีนอลคิที่เป็นองคป์ระกอบหลกัทางเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดง จากขอ้มลู
ที่ไดส้ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑส์ขุภาพท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระจากสารสกดักระเจีย๊บแดงตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กระเจีย๊บแดง, ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ, ดีพีพีเอช 

 
Abstract 

Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is contained in The National List of Essential Medicine B.E. 2554 as 
antihypertensive drug. However, it also exhibits several pharmacological activities such as anti-inflammation, 
anti-hyperlipidemia and anti-oxidant. The objective of this study was to investigate anti-oxidant activity by DPPH 
assay of the Roselle extracts obtained from various extraction methods, including the purified anthocyanin 
extract prepared from anthocyanin purification process. Rosell calyces were extracted using decoction, 
maceration with 50 and 95% ethanol. The 50% ethanolic extract, showing the highest yield, was subjected to 
further purify using vacuum liquid chromatography (VLC) technique eluting with ethyl acetate, ethanol, 
methanol, and water to provide purified anthocyanin extract. Using DPPH assay, the 50% ethanolic extract 
showed anti-oxidant activity with EC50= 23.40±1.14 g/mL while the methanolic extract from VLC process 
showed the highest anti-oxidant activity with EC50 = 22.92±1.52 g/mL compared to a positive control, BHT with 
EC50 = 17.97±1.74 g/mL.  Anti-oxidant activities of roselle extracts were related to phenolic contents, major 
components of roselle calyces. The result can be used for further development as herbal health products from 
roselle extracts as anti-oxidant.  
Keywords: Roselle, anti-oxidant, DPPH 
Corresponding author: weerachai.p@dmsc.mail.go.th 
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นฤมล บญุราศร ีสายใจ ปรยิะวาที และ วีระชยั พิพฒันร์ตันเสร ี

Narumon Boonrasri, Saijai Pariyawatee and Weerachai Pipatrattanaseree 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
กระเจีย๊บแดง เป็นสมนุไพรทีใ่ชใ้นการรกัษาความดนัโลหิตสงู และมีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาอื่นๆ เช่น ตา้นอกัเสบ 

ลดไขมนัในเลอืด และตา้นอนมุลูอิสระ ถกูบรรจใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ.2554 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์ปรยีบเทียบ
ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ DPPH ของสารสกดัจากกอกกระเจี๊ยบแดงดว้ยวิธีต่างๆ และสารสกัดท่ีไดจ้ากการแยกสารบริสทุธ์ิ
กลุ่มแอนโธไซยานิน วิธีการสกัด คือ การตม้ดว้ยน า้ การหมักดว้ย 50 และ 95% เอทานอล แล้วน าสารสกัดชั้น 50%          
เอทานอล ซึ่งใหผ้ลผลิตมากที่สดุไปสกดัต่อใหบ้ริสทุธ์ิเพ่ิมขึน้ ดว้ยวิธี Vacuum liquid chromatography (VLC) โดยชะ
ดว้ยเอทิลอะซีเตต เอทานอล เมทานอล และน า้  ผลพบว่าสารสกัดชัน้ 50%เอทานอลมีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ DPPH สงู
ที่สดุ โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 23.40±1.14 มคก./มล. และสารสกัดเมทานอลท่ีท าใหบ้ริสทุธ์ิขึน้ดว้ยวิธี VLC มีฤทธ์ิตา้น
อนมุูลอิสระสงูที่สดุ โดยมีค่า EC50 เท่ากบั 22.92±1.52 มคก./มล. โดยฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระของสารควบคุมเชิงบวกคือ 
butylhydroxytoluene (BHT) มีคา่ EC50 เทา่กบั 17.97±1.74 มคก./มล. นอกจากนีฤ้ทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระของสารสกดัดอก
กระเจีย๊บแดงมีความสมัพนัธก์บัปริมาณสารกลุม่ฟีนอลคิที่เป็นองคป์ระกอบหลกัทางเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดง จากขอ้มลู
ที่ไดส้ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑส์ขุภาพท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระจากสารสกดักระเจีย๊บแดงตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กระเจีย๊บแดง, ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ, ดีพีพีเอช 

 
Abstract 

Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is contained in The National List of Essential Medicine B.E. 2554 as 
antihypertensive drug. However, it also exhibits several pharmacological activities such as anti-inflammation, 
anti-hyperlipidemia and anti-oxidant. The objective of this study was to investigate anti-oxidant activity by DPPH 
assay of the Roselle extracts obtained from various extraction methods, including the purified anthocyanin 
extract prepared from anthocyanin purification process. Rosell calyces were extracted using decoction, 
maceration with 50 and 95% ethanol. The 50% ethanolic extract, showing the highest yield, was subjected to 
further purify using vacuum liquid chromatography (VLC) technique eluting with ethyl acetate, ethanol, 
methanol, and water to provide purified anthocyanin extract. Using DPPH assay, the 50% ethanolic extract 
showed anti-oxidant activity with EC50= 23.40±1.14 g/mL while the methanolic extract from VLC process 
showed the highest anti-oxidant activity with EC50 = 22.92±1.52 g/mL compared to a positive control, BHT with 
EC50 = 17.97±1.74 g/mL.  Anti-oxidant activities of roselle extracts were related to phenolic contents, major 
components of roselle calyces. The result can be used for further development as herbal health products from 
roselle extracts as anti-oxidant.  
Keywords: Roselle, anti-oxidant, DPPH 
Corresponding author: weerachai.p@dmsc.mail.go.th 
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ฤทธ์ิยบัยัง้แบคทีเรียของสารสกัดมะขามป้อมต่อเชือ้สแตฟฟิลโลคอคคัสที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอฟิลม์ 
Antibacterial Activities of Phyllanthus emblica L. Extracts on Staphylococcus aureus as Biofilms and Planktonic Cells  

 
ปัทมาวดี เสตะกณัณะ  สมจิตร ์เนียมสกลุ  สนุิสา ก าพลชยัเดช  ประถม ทองศรรีกัษ ์ อบุลพรรณ คงสา และคณะ 
Pattamawadee setakanna, Somchit Niumsakul, Sunisa Kamponchaidet, Prathom Tongsrirak, Ubonphan Kongsa, et al. 

สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

Staphylococcus aureus เป็นเชือ้ก่อโรคที่ส  าคญัในโรงพยาบาล พบว่าหลายสายพนัธุ์มีการดือ้ยาเพิ่มขึน้ 
นอกจากนีเ้ชือ้ยงัสรา้งไบโอฟิลม์ ซึ่งทนต่อยาปฏิชีวนะไดด้ีกว่าเชือ้ที่เจริญแบบอิสระ ท าใหเ้กิดโรคติดเชือ้ที่มีความรุนแรง 
และมีอตัราการตายสงูขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หาสารตา้นจลุชีพชนิดใหมท่ี่มีประสทิธิภาพในการยบัยัง้แบคทีเรยีดงักลา่ว
ทั้งท่ีเจริญแบบอิสระ และแบบไบโอฟิลม์ การศึกษานีเ้พ่ือทดสอบฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจาก
มะขามป้อมต่อเชือ้ S. aureus จ านวน 8 สายพันธุ์ที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอฟิลม์ดว้ยวิธี microbroth dilution 
เปรียบเทียบกับยา vancomycin ที่เป็นกลุ่มควบคุมบวก พบว่าค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของสารสกัดมะขามป้อมที่มีฤทธ์ิ
ยบัยัง้เชือ้ และฆ่าเชือ้ที่เจรญิแบบอิสระ เทา่กบั 4-16 และ 32 มิลลกิรมัต่อมิลลลิติร ตามล าดบั ในขณะที่ความเขม้ขน้ของ
สารสกดัมะขามป้อมที่สามารถยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ของเชือ้ และยบัยัง้เชือ้ที่เจริญแบบไบโอฟิลม์ เท่ากบั 8-16 และ 
16-32 มิลลกิรมัตอ่มิลลลิติร ตามล าดบั แมว้า่ความเขม้ขน้ของสารสกดัมะขามปอ้มที่ยบัยัง้เชือ้นีจ้ะสงู อยา่งไรก็ตาม จาก
การวิจยันีท้  าใหไ้ดแ้นวทางส าหรบัน าไปศึกษาคน้ควา้หาสมุนไพรที่มีศกัยภาพในการยบัยัง้เชือ้กลุม่อื่นที่สรา้งไบโอฟิลม์ 
เพื่อใชท้ดแทนยาปฏิชีวนะและลดปัญหาการดือ้ยาตา้นจลุชีพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จลุินทรยี,์ สารสกดัมะขามป้อม, เชือ้ Staphylococcus aureus 

 
Abstract 

Staphylococcus aureus is one of the major causes of nosocomial infections. It was found that many 
strains of S. aureus developed resistance to commonly used antibiotics. Additionally, the biofilm-forming S. 
aureus has been shown to be more highly resistant to antibiotics than planktonic cells. The formation of a biofilm 
increases the resistance to antibiotics, worsening the infection, and increases the mortality rate. Therefore, it is 
necessary to search for the new bioactive compounds which may effectively inhibit both planktonic and biofilm 
forms of S. aureus. This study aimed to investigate antimicrobial activity of Phyllanthus emblica L. extract of 
eight strains of S. aureus in both planktonic and biofilm forms using microbroth dilution method, compared to 
vancomycin used as a positive control. The results showed that the minimal inhibitory concentration (MIC) and 
minimal bactericidal concentration (MBC) of planktonic S. aureus were 4-16 and 32 mg/ml, respectively. The 
extract at concentration of 8-16 mg/ml and 16-32 mg/ml inhibited biofilm formation and biofilm form of S. aureus, 
respectively. Although the concentration of P. emblica extract used to inhibit S. aureus was quite high, the 
results obtained from this study suggested the potential model for investigating the antimicrobial activity of other 
herbal plants against biofilm-forming pathogens, which would be beneficial for antibiotic replacement and 
reducing the antibiotic resistance problem. 
Keywords: antimicrobial activity, Phyllanthus emblica L., Staphylococcus aureus, biofilm, planktonic 
Corresponding author: pattamawadee.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 

Staphylococcus aureus เป็นเชือ้ก่อโรคที่ส  าคญัในโรงพยาบาล พบว่าหลายสายพนัธุ์มีการดือ้ยาเพิ่มขึน้ 
นอกจากนีเ้ชือ้ยงัสรา้งไบโอฟิลม์ ซึ่งทนต่อยาปฏิชีวนะไดด้ีกว่าเชือ้ที่เจริญแบบอิสระ ท าใหเ้กิดโรคติดเชือ้ที่มีความรุนแรง 
และมีอตัราการตายสงูขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หาสารตา้นจลุชีพชนิดใหมท่ี่มีประสทิธิภาพในการยบัยัง้แบคทีเรยีดงักลา่ว
ทั้งท่ีเจริญแบบอิสระ และแบบไบโอฟิลม์ การศึกษานีเ้พ่ือทดสอบฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจาก
มะขามป้อมต่อเชือ้ S. aureus จ านวน 8 สายพันธุ์ที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอฟิลม์ดว้ยวิธี microbroth dilution 
เปรียบเทียบกับยา vancomycin ที่เป็นกลุ่มควบคุมบวก พบว่าค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของสารสกัดมะขามป้อมท่ีมีฤทธ์ิ
ยบัยัง้เชือ้ และฆ่าเชือ้ที่เจรญิแบบอิสระ เทา่กบั 4-16 และ 32 มิลลกิรมัต่อมิลลลิติร ตามล าดบั ในขณะที่ความเขม้ขน้ของ
สารสกดัมะขามป้อมที่สามารถยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ของเชือ้ และยบัยัง้เชือ้ที่เจริญแบบไบโอฟิลม์ เท่ากบั 8-16 และ 
16-32 มิลลกิรมัตอ่มิลลลิติร ตามล าดบั แมว้า่ความเขม้ขน้ของสารสกดัมะขามปอ้มที่ยบัยัง้เชือ้นีจ้ะสงู อยา่งไรก็ตาม จาก
การวิจยันีท้  าใหไ้ดแ้นวทางส าหรบัน าไปศึกษาคน้ควา้หาสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพในการยบัยัง้เชือ้กลุม่อื่นท่ีสรา้งไบโอฟิลม์ 
เพื่อใชท้ดแทนยาปฏิชีวนะและลดปัญหาการดือ้ยาตา้นจลุชีพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จลุินทรยี,์ สารสกดัมะขามป้อม, เชือ้ Staphylococcus aureus 

 
Abstract 

Staphylococcus aureus is one of the major causes of nosocomial infections. It was found that many 
strains of S. aureus developed resistance to commonly used antibiotics. Additionally, the biofilm-forming S. 
aureus has been shown to be more highly resistant to antibiotics than planktonic cells. The formation of a biofilm 
increases the resistance to antibiotics, worsening the infection, and increases the mortality rate. Therefore, it is 
necessary to search for the new bioactive compounds which may effectively inhibit both planktonic and biofilm 
forms of S. aureus. This study aimed to investigate antimicrobial activity of Phyllanthus emblica L. extract of 
eight strains of S. aureus in both planktonic and biofilm forms using microbroth dilution method, compared to 
vancomycin used as a positive control. The results showed that the minimal inhibitory concentration (MIC) and 
minimal bactericidal concentration (MBC) of planktonic S. aureus were 4-16 and 32 mg/ml, respectively. The 
extract at concentration of 8-16 mg/ml and 16-32 mg/ml inhibited biofilm formation and biofilm form of S. aureus, 
respectively. Although the concentration of P. emblica extract used to inhibit S. aureus was quite high, the 
results obtained from this study suggested the potential model for investigating the antimicrobial activity of other 
herbal plants against biofilm-forming pathogens, which would be beneficial for antibiotic replacement and 
reducing the antibiotic resistance problem. 
Keywords: antimicrobial activity, Phyllanthus emblica L., Staphylococcus aureus, biofilm, planktonic 
Corresponding author: pattamawadee.s@dmsc.mail.go.th 
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การปนเป้ือนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เชือ้จุลนิทรีย ์และโลหะหนักในดอกค าฝอย 
Pesticides, Microbial and Heavy Metals Contaminations of Carthamus tinctorius L. Petals 

 
ภทัรพล อดุมลาภ โชติวรรณ พรทมุ และ วชัระ วารนิทร ์

Pattarapol Udomlarp, Chotiwan Pornthum and Watchara Warin 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 8 อดุรธานี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

บทคดัยอ่ 
ดอกค าฝอย  (Carthamus tinctorius L.) ถกูน ามาใชใ้นต ารบัยาไทยตัง้แต่โบราณ แต่ยงัไม่มีการรายงานดา้น

ความปลอดภยัของดอกค าฝอยในประเทศไทยมาก่อน การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความปลอดภยัของวตัถดุิบ
และผลติภณัฑข์องดอกค าฝอย ดา้นการปนเป้ือนจลุนิทรีย ์(โดยใชว้ิธีตามต ารายาแหง่ประเทศไทย ฉบบัเพิ่มเติม ปี 2005) 
สารเคมีก าจัดศตัรูพืช (โดยใชชุ้ดทดสอบ TM-kit) และโลหะหนกั (โดยเทคนิค AAs) โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2019 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้เก็บตัวอย่างดอกค าฝอย
ประกอบดว้ยวัตถุดิบ 15 ตัวอย่าง โดยได้จากแหล่งปลูก 4 ตัวอย่าง และจากรา้นขายยาสมุนไพร 11 ตัวอย่าง และ
ผลติภณัฑ ์10 ตวัอยา่ง แบง่เป็นชาชงสมนุไพร 6 ตวัอย่าง และยาแคปซูล 4 ตวัอยา่ง จากรา้นขายยาสมนุไพรในกรุงเทพฯ 
ผลการตรวจสอบพบว่ามีการปนเป้ือนจลุินทรยีท์ัง้หมดในวตัถดุิบเกินเกณฑ ์2 ตวัอย่าง (13%) การปนเป้ือนของตะกั่วใน
วัตถุดิบสูงกว่าเกณฑ  ์(ไม่เกิน 10 ppm) 2 ตัวอย่าง (13%) การปนเป้ือนของสารหนูในผลิตภัณฑช์าชงสูงกว่าเกณฑ์           
(ไม่เกิน 4 ppm) 1 ตวัอย่าง (10%) ผลการศึกษานี ้แสดงว่าผูบ้ริโภคควรระวงัความปลอดภยัในการเลือกใช้ค าฝอยและ
ผลติภณัฑ ์ซึง่ตอ้งค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ตัง้แตก่ารปลกู การเก็บเก่ียว การผลติ และการเก็บรกัษาที่เหมาะสม  
ค าส าคัญ: ค าฝอย, การปนเป้ือนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช, การปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ การปนเป้ือนโลหะหนกั 

 
Abstract 

Carthamus tinctorius L., belonging to Family Compositae, or “Kham Foi” (in Thai) has been used in 
Thai traditional medicine but it has not been studied for its contamination. The study was objective to analyse 
the saftey of its raw materials and products on the contaminations of microbial, as described in Thai 
Pharmacopoeia Supplement 2005, pesticides, using TM-kit, and heavy metals, using AAs technique. The 
standard criteria according to Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 were conducted. During November 2016 – 
February 2018, 15 samples of raw materials consisting of 4 samples from natural area and 11 samples from 
drug stores were examined. In addition, 6 and 4 samples of infusion tea and herbal capsules, respectively, 
were collected from drug stores in Bangkok. The results of microbial and pesticides as well as heavy metal 
contaminations in raw materials showed that total aerobic microbial count in 2 samples (13%) were exceeded 
the criteria. While 2 samples (13%) were contaminated with lead over the limit (<10 ppm). Moreover, arsenic 
contamination in 1 sample of infusion tea (10%) higher than the criteria (<4 ppm). Thus, consumers should 
aware of the safety from contaminations before using Kham Foi raw materials and products. Besides, factors 
related to agricultural, harvesting, production, and storage conditions should be monitored. 
Keywords: Carthamus tinctorius L., microbial contamination, pesticide contamination, heavy metal contamination 
Corresponding author: pattarapol.u@gmail.com 
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บทคดัยอ่ 
ดอกค าฝอย  (Carthamus tinctorius L.) ถกูน ามาใชใ้นต ารบัยาไทยตัง้แต่โบราณ แต่ยงัไม่มีการรายงานดา้น

ความปลอดภยัของดอกค าฝอยในประเทศไทยมาก่อน การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความปลอดภยัของวตัถดุิบ
และผลติภณัฑข์องดอกค าฝอย ดา้นการปนเป้ือนจลุนิทรีย ์(โดยใชว้ิธีตามต ารายาแหง่ประเทศไทย ฉบบัเพิ่มเติม ปี 2005) 
สารเคมีก าจัดศตัรูพืช (โดยใชชุ้ดทดสอบ TM-kit) และโลหะหนกั (โดยเทคนิค AAs) โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2019 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้เก็บตัวอย่างดอกค าฝอย
ประกอบดว้ยวัตถุดิบ 15 ตัวอย่าง โดยได้จากแหล่งปลูก 4 ตัวอย่าง และจากรา้นขายยาสมุนไพร 11 ตัวอย่าง และ
ผลติภณัฑ ์10 ตวัอยา่ง แบง่เป็นชาชงสมนุไพร 6 ตวัอย่าง และยาแคปซูล 4 ตวัอยา่ง จากรา้นขายยาสมนุไพรในกรุงเทพฯ 
ผลการตรวจสอบพบว่ามีการปนเป้ือนจลุินทรยีท์ัง้หมดในวตัถดุิบเกินเกณฑ ์2 ตวัอย่าง (13%) การปนเป้ือนของตะกั่วใน
วัตถุดิบสูงกว่าเกณฑ  ์(ไม่เกิน 10 ppm) 2 ตัวอย่าง (13%) การปนเป้ือนของสารหนูในผลิตภัณฑช์าชงสูงกว่าเกณฑ์           
(ไม่เกิน 4 ppm) 1 ตวัอย่าง (10%) ผลการศึกษานี ้แสดงว่าผูบ้ริโภคควรระวงัความปลอดภยัในการเลือกใช้ค าฝอยและ
ผลติภณัฑ ์ซึง่ตอ้งค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ตัง้แตก่ารปลกู การเก็บเก่ียว การผลติ และการเก็บรกัษาที่เหมาะสม  
ค าส าคัญ: ค าฝอย, การปนเป้ือนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช, การปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ การปนเป้ือนโลหะหนกั 

 
Abstract 

Carthamus tinctorius L., belonging to Family Compositae, or “Kham Foi” (in Thai) has been used in 
Thai traditional medicine but it has not been studied for its contamination. The study was objective to analyse 
the saftey of its raw materials and products on the contaminations of microbial, as described in Thai 
Pharmacopoeia Supplement 2005, pesticides, using TM-kit, and heavy metals, using AAs technique. The 
standard criteria according to Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 were conducted. During November 2016 – 
February 2018, 15 samples of raw materials consisting of 4 samples from natural area and 11 samples from 
drug stores were examined. In addition, 6 and 4 samples of infusion tea and herbal capsules, respectively, 
were collected from drug stores in Bangkok. The results of microbial and pesticides as well as heavy metal 
contaminations in raw materials showed that total aerobic microbial count in 2 samples (13%) were exceeded 
the criteria. While 2 samples (13%) were contaminated with lead over the limit (<10 ppm). Moreover, arsenic 
contamination in 1 sample of infusion tea (10%) higher than the criteria (<4 ppm). Thus, consumers should 
aware of the safety from contaminations before using Kham Foi raw materials and products. Besides, factors 
related to agricultural, harvesting, production, and storage conditions should be monitored. 
Keywords: Carthamus tinctorius L., microbial contamination, pesticide contamination, heavy metal contamination 
Corresponding author: pattarapol.u@gmail.com 
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การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรียค์รอสตริเดียมในผลิตภณัฑย์าแผนโบราณและยาสมุนไพร  
The Contamination of Clostridium spp. in Traditional and Herbal Medicines  

 
สริดา ปงเมืองมลู1 ชตุิมา จิตตประสาทศีล2 ณฐัพร คลา้ยคลงึ1 ปิยะดา หวงัรุง่ทรพัย2์ และ จินตนา วอ่งวิไลรตัน1์ 

Sirada Pongmuangmul1, Chutima Jittaprasatsin2, Nattaporn Klykleung1, Piyada Wongroongsarb2, and Jintana Wongwilairat1 
1ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค,์ 2สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

1Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, 2National Institute of Health 
 

บทคดัยอ่ 
เชือ้คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) เป็นแบคทีเรยีแกรมบวกเจรญิในสภาวะไรอ้อกซิเจน สรา้งสปอรภ์ายใน

เซลลท์ี่ทนรอ้น พบปนเป้ือนในดิน น า้ ก่อใหเ้กิดโรคอนัตราย เช่น อาหารเป็นพิษ ล าไสอ้กัเสบ โบทลูซิึม่ เป็นตน้  หลกัเกณฑ์
การพิจารณาขึน้ทะเบียนต ารบัยาแผนโบราณ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตอ้งไมพ่บ Clostridium 
spp. ในตวัอย่าง 10 กรมั จากขอ้มูลการวิเคราะหย์าแผนโบราณและยาสมุนไพร ตามวิธีต ารายาของประเทศไทยฉบบั
เพิ่มเติมปี 2005 และต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทยปี 2017 โดยศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค ์ระหว่างปี 
พ.ศ.2554 ถึง 2562 จ านวน 400 ตวัอย่าง พบผิดมาตรฐาน 138 ตวัอย่าง ตรวจพบ Clostridium spp. 104 ตวัอย่าง          
(รอ้ยละ 75.4) เมื่อตรวจยืนยนัสายพนัธุด์ว้ยวิธีทดสอบคณุสมบตัิทางชีวเคมี โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ พบ
เป็น C. perfringens, C. bifermentans, C. sordellii และ Clostridium sp. จ านวน 64, 19, 5 และ 34 ตวัอยา่ง ตามล าดบั  
ชีใ้หเ้ห็นว่าการผลิตยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรใหป้ลอดภยันัน้ การลา้งวตัถุดิบดว้ยน า้สะอาดและป้องกันฝุ่ น
ละอองในระหวา่งกระบวนการผลติถือเป็นวิธีที่ส  าคญั เนื่องจากในขัน้ตอนการอบแหง้วตัถดุิบ จะใชอ้ณุหภมูิต  ่าไมส่ามารถ
ก าจดั Clostridium spp. ได ้หรอือาจใชก้ารฉายรงัสแีกมมาแตค่า่ใชจ้่ายสงูไมเ่หมาะกบัผูผ้ลติขนาดเลก็ 
ค าส าคัญ: การปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ คลอสตรเิดียม, ยาสมนุไพร, ยาแผนโบราณ 

 
Abstract 

Clostridium is a genus of anaerobic, gram-positive bacteria. Clostridium typically lives in soil and 
waters that can produce endospores of which resistant to heat. They can cause food poisoning, gastroenteritis, 
gas gangrene, and botulism in human. According to Thai FDA requirement, registration criteria of traditional 
medicines shall be free from Clostridium spp. in 10 grams of sample. The Regional Medical Sciences Center 3 
Nakhon Sawan collected microbial contamination analysis data of traditional and herbal products during the 
fiscal year 2011-2019. Thai Pharmacopoeia Supplement 2005 and Thai Herbal Pharmacopoeia 2017 were used 
as references. The data showed that 138 from 400 samples were not complied with the specifications which 
Clostridium spp. were found in 104 samples (75.4%). Further strains confirmation using biochemical properties 
tested by NIH was classified as C. perfringens, C. bifermentans, C. sordellii and Clostridium sp. for 64, 19, 5, 
and 34 samples, respectively. Thus, to wash raw materials with clean water and protect from dust during the 
production process were important for traditional and herbal medicines production. Since Clostridium spp. 
cannot be eliminated at low temperature. On the other hand, gamma radiation is popularly used to eradicate 
microbial contamination, but it is costly and may not be suitable for small manufacturers. 
Keywords: Clostridium spp., microbial contamination, herbal medicines, traditional medicines 
Corresponding author: sirada.p@dmsc.mail.go.th 

P2-75 การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรียค์รอสตริเดียมในผลิตภณัฑย์าแผนโบราณและยาสมุนไพร  
The Contamination of Clostridium spp. in Traditional and Herbal Medicines  

 
สริดา ปงเมืองมลู1 ชตุิมา จิตตประสาทศีล2 ณฐัพร คลา้ยคลงึ1 ปิยะดา หวงัรุง่ทรพัย2์ และ จินตนา วอ่งวิไลรตัน1์ 

Sirada Pongmuangmul1, Chutima Jittaprasatsin2, Nattaporn Klykleung1, Piyada Wongroongsarb2, and Jintana Wongwilairat1 
1ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค,์ 2สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

1Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, 2National Institute of Health 
 

บทคดัยอ่ 
เชือ้คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) เป็นแบคทีเรยีแกรมบวกเจรญิในสภาวะไรอ้อกซิเจน สรา้งสปอรภ์ายใน

เซลลท์ี่ทนรอ้น พบปนเป้ือนในดิน น า้ ก่อใหเ้กิดโรคอนัตราย เช่น อาหารเป็นพิษ ล าไสอ้กัเสบ โบทลูซิึม่ เป็นตน้  หลกัเกณฑ์
การพิจารณาขึน้ทะเบียนต ารบัยาแผนโบราณ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตอ้งไมพ่บ Clostridium 
spp. ในตวัอย่าง 10 กรมั จากขอ้มูลการวิเคราะหย์าแผนโบราณและยาสมุนไพร ตามวิธีต ารายาของประเทศไทยฉบบั
เพิ่มเติมปี 2005 และต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทยปี 2017 โดยศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค ์ระหว่างปี 
พ.ศ.2554 ถึง 2562 จ านวน 400 ตวัอย่าง พบผิดมาตรฐาน 138 ตวัอย่าง ตรวจพบ Clostridium spp. 104 ตวัอย่าง          
(รอ้ยละ 75.4) เมื่อตรวจยืนยนัสายพนัธุด์ว้ยวิธีทดสอบคณุสมบตัิทางชีวเคมี โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ พบ
เป็น C. perfringens, C. bifermentans, C. sordellii และ Clostridium sp. จ านวน 64, 19, 5 และ 34 ตวัอยา่ง ตามล าดบั  
ชีใ้หเ้ห็นว่าการผลิตยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรใหป้ลอดภยันัน้ การลา้งวตัถุดิบดว้ยน า้สะอาดและป้องกันฝุ่ น
ละอองในระหวา่งกระบวนการผลติถือเป็นวิธีที่ส  าคญั เนื่องจากในขัน้ตอนการอบแหง้วตัถดุิบ จะใชอ้ณุหภมูิต  ่าไมส่ามารถ
ก าจดั Clostridium spp. ได ้หรอือาจใชก้ารฉายรงัสแีกมมาแตค่า่ใชจ้่ายสงูไมเ่หมาะกบัผูผ้ลติขนาดเลก็ 
ค าส าคัญ: การปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ คลอสตรเิดียม, ยาสมนุไพร, ยาแผนโบราณ 

 
Abstract 

Clostridium is a genus of anaerobic, gram-positive bacteria. Clostridium typically lives in soil and 
waters that can produce endospores of which resistant to heat. They can cause food poisoning, gastroenteritis, 
gas gangrene, and botulism in human. According to Thai FDA requirement, registration criteria of traditional 
medicines shall be free from Clostridium spp. in 10 grams of sample. The Regional Medical Sciences Center 3 
Nakhon Sawan collected microbial contamination analysis data of traditional and herbal products during the 
fiscal year 2011-2019. Thai Pharmacopoeia Supplement 2005 and Thai Herbal Pharmacopoeia 2017 were used 
as references. The data showed that 138 from 400 samples were not complied with the specifications which 
Clostridium spp. were found in 104 samples (75.4%). Further strains confirmation using biochemical properties 
tested by NIH was classified as C. perfringens, C. bifermentans, C. sordellii and Clostridium sp. for 64, 19, 5, 
and 34 samples, respectively. Thus, to wash raw materials with clean water and protect from dust during the 
production process were important for traditional and herbal medicines production. Since Clostridium spp. 
cannot be eliminated at low temperature. On the other hand, gamma radiation is popularly used to eradicate 
microbial contamination, but it is costly and may not be suitable for small manufacturers. 
Keywords: Clostridium spp., microbial contamination, herbal medicines, traditional medicines 
Corresponding author: sirada.p@dmsc.mail.go.th 



ห
้อ
งท

ี่0
2

211
2828

ส
าขา M

ed
ica

l Sciences fo
r Better C

o
nsum

er’s H
ea

lth

การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและปริมาณกรดสเตียริกในสารสกัดเมลด็ฟักข้าวดว้ยแกส๊โครมาโทกราฟี/
แมสสเปกโทรเมทรี 

Study on Chemical Constituents and Stearic Acid Content in “Fak Khao” Seed Extracts using GC/MS 
 

สนุนัทา ศรโีสภณ1 ขวญัศร ีสราญกวิน2 สมจิตร ์เนียมสกลุ1 สมชาย แสนหลวงอินทร1์ นจุร ีศรสีนาม1 และคณะ 
Sununta Srisopon1, Kwansri Sarankawin2, Somchit Niumsakul1, Somchai Saenlong-in1, Nuchjaree Seesanam1, et al. 

1สถาบนัวิจยัสมนุไพร, 2ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 4 สระบรุ ี
1Medicinal Plant Research Institute, 2Regional Medical Sciences Center 4 Saraburi 

 
บทคดัยอ่ 

กรดสเตียริก คือ กรดไขมนัอ่ิมตวัที่พบไดใ้นพืชและสตัว ์มีการน ามาใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมการผลิตยา
และเครือ่งส าอางและมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญั เช่น ความสามารถในการช่วยฟ้ืนฟคูวามผิดปกติของเซลลต์บัท่ีถกูท าลาย
จากการเหนี่ยวน าดว้ย acetaminophen และฤทธ์ิตา้นซมึเศรา้ โดยพบวา่กรดสเตียรกิเป็นองคป์ระกอบทางเคมีในเมลด็ฟัก
ขา้ว ซึง่มีช่ือวิทยาศาสตรว์า่ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. วงศ ์Cucurbitaceae การสกดัสารประเภทท่ี
มีขัว้ต  ่าจากสมุนไพรสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การกลั่นโดยใชน้ า้ การสกดัแบบต่อเนื่อง  และการสกดัสารดว้ยของไหล
วิกฤติยิ่งยวด เป็นตน้ การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบทางเคมีและปรมิาณกรดสเตียรกิในสารสกดัเมล็ด
ฟักขา้วดว้ยแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมทร ีผลการศกึษาพบวา่สารสกดัเมลด็ฟักขา้วมีองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ 
กรดสเตียริก, แกมม่า-สเตียโรแลคโตน, กรด 9-ออกตาเดคาโนอิค, บิวทิล สเตียเรท และ อลัฟา-โทโคฟีรอล ปริมาณกรด 
สเตียริกในสารสกัดเมล็ดฟักขา้วจากการสกัดดว้ยของไหลวิกฤติยิ่งยวด การกลั่นโดยใชน้ า้ และการสกัดแบบต่อเนื่อง 
เท่ากับ 441, 450 และ 466 มิลลิกรมั/100 กรมั ตามล าดบั การศึกษานีท้  าใหท้ราบองคป์ระกอบทางเคมี ปริมาณกรด           
สเตียริกในเมล็ดฟักขา้ว และวิธีการสกดัเมล็ดฟักขา้วที่เหมาะสมเพ่ือน าไปต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพจาก
เมลด็ฟักขา้วตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กรดสเตียรกิ, เมล็ดฟักขา้ว, แก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมทร ี

 
Abstract 

Stearic acid is a saturated fatty acid that is found in plants and animals.  It was used in pharmaceutical 
and cosmetic manufacturing.  The important bioactivities of stearic acid are recovering of hepatic dysfunction 
in a rat model of which injured by acetaminophen inducing and antidepressant. Stearic acid is a chemical 
constituent found in Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. (Family Cucurbitaceae) seeds (MCS). 
Extractions of non-polar chemical compounds from plants are several methods such as water distillation, 
continuous extraction and supercritical fluid extraction.  The objectives of this study were to study on chemical 
constituents as well as stearic acid content of MCS extracts using GC/MS.  As a result, the chemical constituents 
were identified as stearic acid, -stearolactone, 9-octadecanoic acid, butyl stearate, and -tocopherol. In 
addition, stearic acid contents of MCS using supercritical fluid extraction, water distillation and continuous 
extraction were equal to 441, 450 and 466 mg/100 g, respectively. This result provided chemical constituents 
and stearic acid contents of MCS as well as extraction techniques for healthy products development from MCS. 
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บทคดัยอ่ 

กรดสเตียริก คือ กรดไขมนัอิ่มตวัที่พบไดใ้นพืชและสตัว ์มีการน ามาใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมการผลิตยา
และเครือ่งส าอางและมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญั เช่น ความสามารถในการช่วยฟ้ืนฟคูวามผิดปกติของเซลลต์บัท่ีถกูท าลาย
จากการเหนี่ยวน าดว้ย acetaminophen และฤทธ์ิตา้นซมึเศรา้ โดยพบวา่กรดสเตียรกิเป็นองคป์ระกอบทางเคมีในเมลด็ฟัก
ขา้ว ซึง่มีช่ือวิทยาศาสตรว์า่ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. วงศ ์Cucurbitaceae การสกดัสารประเภทท่ี
มีขัว้ต  ่าจากสมุนไพรสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การกลั่นโดยใชน้ า้ การสกดัแบบต่อเนื่อง  และการสกดัสารดว้ยของไหล
วิกฤติยิ่งยวด เป็นตน้ การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบทางเคมีและปรมิาณกรดสเตียรกิในสารสกดัเมล็ด
ฟักขา้วดว้ยแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมทร ีผลการศกึษาพบวา่สารสกดัเมลด็ฟักขา้วมีองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ 
กรดสเตียริก, แกมม่า-สเตียโรแลคโตน, กรด 9-ออกตาเดคาโนอิค, บิวทิล สเตียเรท และ อลัฟา-โทโคฟีรอล ปริมาณกรด 
สเตียริกในสารสกัดเมล็ดฟักขา้วจากการสกัดดว้ยของไหลวิกฤติยิ่งยวด การกลั่นโดยใชน้ า้ และการสกัดแบบต่อเนื่อง 
เท่ากับ 441, 450 และ 466 มิลลิกรมั/100 กรมั ตามล าดบั การศึกษานีท้  าใหท้ราบองคป์ระกอบทางเคมี ปริมาณกรด           
สเตียริกในเมล็ดฟักขา้ว และวิธีการสกดัเมล็ดฟักขา้วที่เหมาะสมเพื่อน าไปต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพจาก
เมลด็ฟักขา้วตอ่ไป 
ค าส าคัญ: กรดสเตียรกิ, เมล็ดฟักขา้ว, แก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมทร ี

 
Abstract 

Stearic acid is a saturated fatty acid that is found in plants and animals.  It was used in pharmaceutical 
and cosmetic manufacturing.  The important bioactivities of stearic acid are recovering of hepatic dysfunction 
in a rat model of which injured by acetaminophen inducing and antidepressant. Stearic acid is a chemical 
constituent found in Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. (Family Cucurbitaceae) seeds (MCS). 
Extractions of non-polar chemical compounds from plants are several methods such as water distillation, 
continuous extraction and supercritical fluid extraction.  The objectives of this study were to study on chemical 
constituents as well as stearic acid content of MCS extracts using GC/MS.  As a result, the chemical constituents 
were identified as stearic acid, -stearolactone, 9-octadecanoic acid, butyl stearate, and -tocopherol. In 
addition, stearic acid contents of MCS using supercritical fluid extraction, water distillation and continuous 
extraction were equal to 441, 450 and 466 mg/100 g, respectively. This result provided chemical constituents 
and stearic acid contents of MCS as well as extraction techniques for healthy products development from MCS. 
Keywords: stearic acid, Momordica cochinchinensis seed, gas chromatography/mass spectrometry 
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การพัฒนาผลติภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากน ้าแร่ใน 4 ชุมชนของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
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บทคดัยอ่ 
จากยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของรฐับาล และยทุธศาสตรก์ลุม่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ่

แมฮ่่องสอน ล าพนู ล าปาง) ในการบรูณาการสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชน จึงจดัท าโครงการเพื่อพฒันาเครื่องส าอางที่มี
สว่นผสมของน า้แร ่ดว้ยภมูิปัญญาและการใชส้มนุไพรในทอ้งถ่ิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหก้บัชุมชนแหลง่น า้พุ
รอ้น โดยคดัเลือกชุมชนแหลง่น า้พรุอ้นที่มีศกัยภาพ พฒันาสตูรผลิตภณัฑจ์ากน า้แรแ่ละพืชสมนุไพรที่เป็นอตัลกัษณข์อง
พืน้ท่ี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่ชุมชน ผลการด าเนินงาน ได้
ผลติภณัฑ ์12 สตูร จาก 4 พืน้ท่ี ไดแ้ก่ น า้พรุอ้นหนองครก อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่น า้พรุอ้นบา้นโป่งรอ้น อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
น า้พรุอ้นผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และน า้พุรอ้นบา้นหนองแหง้ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทุกผลิตภณัฑไ์ดร้บัการ
ทดสอบวา่มีความคงตวั มีคณุภาพผา่นมาตรฐาน และไดอ้บรมถ่ายทอดสตูรและวิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ใหก้บัชุมชน 
เพื่อน าไปตอ่ยอดเพิ่มรายไดใ้หก้บัชมุชน และน าไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเที่ยวน า้พรุอ้นและสปาทอ้งถ่ินใหม้ีคณุภาพ สรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนทัง้ดา้นเศรฐกิจ และสงัคมอยา่งยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์ครือ่งส  าอาง น า้แร ่สมนุไพร ชมุชน น า้พรุอ้น 

Abstract 
Due to the 20 years National Strategy (2017-2036) of Thai government and the strategy of Upper 

Northern Provincial Cluster 1 (Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang) for strengthening the 
community, the project for development of cosmetic products from mineral water was set up in order to 
develop cosmetic products containing mineral water and distinctive folk herbs by using local wisdom and 
training a good manufacturing process to the community. The 4 high potential hot spring communities were 
selected to be the targets of the project which were Nong Khrok Hot Springs, Phrao, Chiang Mai ; Ban Pong 
Hot Springs, Ko Kha, Lampang; Pha Bong Hot Springs, Muang, Mae Hong Son and Ban Nong Haeng Hot 
Springs, Khun Yuam, Mae Hong Son. In total, 12 formulations of mineral water products from these areas 
were developed. All products were proved for standard quality and then had been designed their own unique 
packaging. The communities were trained for a good manufacturing process of the products, thus lead to 
increase of the communities income and to promote the hot spring tourism and wellness folk spas. Therefore, 
the communities would be sustainably strong in both economic and social aspects. 
Keywords: cosmetic product, mineral water, herb, hot spring, community 
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เพื่อน าไปตอ่ยอดเพิ่มรายไดใ้หก้บัชมุชน และน าไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเที่ยวน า้พรุอ้นและสปาทอ้งถ่ินใหม้ีคณุภาพ สรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนทัง้ดา้นเศรฐกิจ และสงัคมอยา่งยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์ครือ่งส  าอาง น า้แร ่สมนุไพร ชมุชน น า้พรุอ้น 

Abstract 
Due to the 20 years National Strategy (2017-2036) of Thai government and the strategy of Upper 

Northern Provincial Cluster 1 (Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang) for strengthening the 
community, the project for development of cosmetic products from mineral water was set up in order to 
develop cosmetic products containing mineral water and distinctive folk herbs by using local wisdom and 
training a good manufacturing process to the community. The 4 high potential hot spring communities were 
selected to be the targets of the project which were Nong Khrok Hot Springs, Phrao, Chiang Mai ; Ban Pong 
Hot Springs, Ko Kha, Lampang; Pha Bong Hot Springs, Muang, Mae Hong Son and Ban Nong Haeng Hot 
Springs, Khun Yuam, Mae Hong Son. In total, 12 formulations of mineral water products from these areas 
were developed. All products were proved for standard quality and then had been designed their own unique 
packaging. The communities were trained for a good manufacturing process of the products, thus lead to 
increase of the communities income and to promote the hot spring tourism and wellness folk spas. Therefore, 
the communities would be sustainably strong in both economic and social aspects. 
Keywords: cosmetic product, mineral water, herb, hot spring, community 
Corresponding author: kanyarat.c@dmsc.mail.go.th 
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รูปแบบการพัฒนาศูนยเ์ฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 
Development Model of Surveillance Center and Checking Health Products in Community 

 
นิตยาภา นนัทขวา้ง, นลนิี  แกว้ทอง 

Nitayapa Nanthakwang, Nalinee Kawthong 
โรงพยาบาลสนัทราย 

Sansai hospital 
 

บทคดัยอ่ 
การพฒันาศกัยภาพของชมุชนในการเฝา้ระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพไดด้ว้ยตนเองเป็นเรื่องส าคญัที่

จะท าใหด้  าเนินการเฝ้าระวงัความปลอดภยัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม การวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษา
รูปแบบการพฒันาศนูยเ์ฝา้ระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน โดยท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึในผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 
เก็บรวบรวมขอ้มลูในปี 2562 วิเคราะหข์อ้มูล โดยการตีความและใหค้วามหมายขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการท างานของศนูยเ์ฝา้ระวงัฯ เป็นการท างานรว่มกบัเครือข่ายในพืน้ที่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอในประเด็นอาหารปลอดภยั ผูใ้หญ่บา้น สถานีวิทย ุชมรมผูส้งูอาย ุอาสาสมคัรวิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ุมชน 
และเครอืขา่ยวิชาการ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ และศนูยว์ิชาการเฝา้ระวงัและ
พฒันาระบบยา เป็นการบูรณาการเขา้กับงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเดิมในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยตรวจสอบผลิตภณัฑ์
สขุภาพในชมุชนรว่มกบัเครอืข่าย อสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ุมชน ซึ่งการสง่เสริมใหม้ีศนูยเ์ฝา้ระวงัฯ ในชุมชนเป็นการ
เปิดบทบาทดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคแบบบรูณาการโดยมีหนว่ยบรกิารปฐมภมูิเช่ือมโยงเครอืขา่ยในชมุชนใหเ้ขา้มามีสว่น
รว่มในการท างานจนเกิดประโยชนใ์นการเฝา้ระวงัความปลอดภยัดา้นการบรโิภคอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่คนในชมุชน 
ค าส าคัญ: การคุม้ครองผูบ้รโิภค  ศนูยเ์ฝา้ระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑส์ขุภาพ  อสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน 
 

Abstract 
Community potential development for monitoring and health product checking in the community on 

their own is important for community strength. By the earnest community supporting, the concrete surveillance 
could be performed. This qualitative research aimed to study the working pattern of health product 
surveillance and inspection center (HPSIC) in the community. In-depth interviews with the network were 
collected in 2019 and analyzed through interpreting and examining the meaning of qualitative data. The 
results revealed that the working pattern of HPSIC was the participation of networks including District Health 
Board, village leaders, the elderly club, community medical science volunteers (CMSV) and academic 
networks such as Maejo University, Chulalongkorn University, and Regional Medical Sciences Center 1 
Chiang Mai which facilitated the health consumer protection activities of the primary care unit (PCU). Activities 
of HPSIC such as to examine the suspected unhealthy products and communicate the results to the 
community by the CMSV were integrated with the health consumer protection sector of the PCU. HPSIC would 
be an important organization to promote the participation of the community networks in health product 
surveillance and consumer protection concretely. 
Keywords: Surveillance center and checking health products, Community medical science volunteer 
Corresponding author: n_nandhakwang@hotmail.com 
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Abstract 
Community potential development for monitoring and health product checking in the community on 

their own is important for community strength. By the earnest community supporting, the concrete surveillance 
could be performed. This qualitative research aimed to study the working pattern of health product 
surveillance and inspection center (HPSIC) in the community. In-depth interviews with the network were 
collected in 2019 and analyzed through interpreting and examining the meaning of qualitative data. The 
results revealed that the working pattern of HPSIC was the participation of networks including District Health 
Board, village leaders, the elderly club, community medical science volunteers (CMSV) and academic 
networks such as Maejo University, Chulalongkorn University, and Regional Medical Sciences Center 1 
Chiang Mai which facilitated the health consumer protection activities of the primary care unit (PCU). Activities 
of HPSIC such as to examine the suspected unhealthy products and communicate the results to the 
community by the CMSV were integrated with the health consumer protection sector of the PCU. HPSIC would 
be an important organization to promote the participation of the community networks in health product 
surveillance and consumer protection concretely. 
Keywords: Surveillance center and checking health products, Community medical science volunteer 
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The District model for Consumer Protection with Wang Somboon District Community Medical Science Network 
 

รตันชยั เพช็รสมบตั,ิ จ ำเนียร สวุรรณชำต,ิ บญุยืน ทิศพรม 
Rattanachai Pechsombut, Jumnion suwannachat, Boonyuen Tisprom 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอวงัสมบรูณ ์
Wang Somboon District Public Health Office 

บทคดัยอ่ 
อ ำเภอวงัสมบูรณ ์เป็นอ ำเภอตน้แบบกำรด ำเนินงำนคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยเครือข่ำยวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์

ชมุชนของจงัหวดัสระแกว้โดยประยกุตแ์นวทำงกำรด ำเนินงำนจำกนำม่วงโมเดล จงัหวดัอดุรธำนี ไดร้บักำรสนบัสนนุจำก
ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีในกำรพฒันำศนูยฯ์และพฒันำศกัยภำพอสม.นกัวิทย ์ตัง้แตปี่พ.ศ.2558 ถึงปัจจบุนั 
มีศนูยฯ์ ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 ต ำบล มีเครอืขำ่ยไดแ้ก่ รพ.สต. 6 แหง่ ตลำดเอกชน 1 แหง่ โรงเรยีน 23 แหง่ อปท.3 แห่ง อสม.
นกัวิทย ์จ ำนวน 75 คน อย.นอ้ยนกัวิทย ์จ ำนวน 128 คน ด ำเนินกำรภำยใตยุ้ทธศำสตร ์4 ดี วิถีพอเพียงฯ ไดร้บักำร
สนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพทอ้งถ่ิน ด ำเนินงำน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัดำ้น
อำหำร ยำ เครื่องส ำอำง ผลิตภณัฑส์ขุภำพ กำรสรำ้งเครือข่ำยและขยำยเครือข่ำยไปสู่อ  ำเภออื่น  ๆ มีกำรลงนำมบนัทึก
ขอ้ตกลงในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนฯ รวมถึงมีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
พฒันำระบบกำรสื่อสำรสขุภำพโดยใหค้วำมรูแ้ก่ชุมชนเพื่อสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้นสขุภำพ จำกกำรด ำเนินงำนกว่ำ 4 ปี  
พบวำ่สำมำรถลดอตัรำกำรป่วยดว้ยโรคติดตอ่ทำงอำหำรและน ำ้รอ้ยละ 39.65 โรคจำกกำรใชส้ำรเคมีรอ้ยละ 12.78 และ
กำรใชผ้ลติภณัฑส์ขุภำพท่ีไมถ่กูตอ้งรอ้ยละ 58.26 
ค าส าคัญ: วิทยำศำสตรก์ำรแพทยช์มุชน , อสม.นกัวิทยช์มุชน 

Abstract 
Wang Sombun District is a ideal district of consumer protection which operates by the community 

medical science network of Sa Kaeo Province by applying the operation method from Na Muang Model, Udon 
Thani Province supported by Regional Medical Sciences Center 6 Chon Buri to develop the center and the 
potential of the Volunteers. Since 2015, there have been the centers covering 3 subdistricts working with the 
networks including 6 health promoting hospitals, 1 private market, 23 schools, 3 local government 
organizations, 75 Community Medical Sciences Volunteers and 128 school scientists (Oryornoi). The process 
had run under the 4 D, Sufficiency Pathways strategy which sponsored by the Local Health Master Fund. The 
strategy was to work in 3 careers: firstly, to carry on surveillance of food, medicines and cosmetics, secondly, 
to perform a network and expand the network to other districts by signing a memorandum of agreement to 
drive the operation and continuously lesson learn and lastly, to develop a health communication system in 
order to educate the community with health literacy. Over 4 years of the process, 39.65% of illness rates 
caused from food and waterborne diseases, 12.78% of diseases caused from chemical usage and 58.26% of 
misuse of health products were reduced. 
Keywords: Community medical science, Community medical science village health volunteer 
Corresponding author: apnea5@hotmail.com 
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ขอ้ตกลงในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนฯ รวมถึงมีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
พฒันำระบบกำรสื่อสำรสขุภำพโดยใหค้วำมรูแ้ก่ชุมชนเพื่อสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้นสขุภำพ จำกกำรด ำเนินงำนกว่ำ 4 ปี  
พบวำ่สำมำรถลดอตัรำกำรป่วยดว้ยโรคติดตอ่ทำงอำหำรและน ำ้รอ้ยละ 39.65 โรคจำกกำรใชส้ำรเคมีรอ้ยละ 12.78 และ
กำรใชผ้ลติภณัฑส์ขุภำพท่ีไมถ่กูตอ้งรอ้ยละ 58.26 
ค าส าคัญ: วิทยำศำสตรก์ำรแพทยช์มุชน , อสม.นกัวิทยช์มุชน 

Abstract 
Wang Sombun District is a ideal district of consumer protection which operates by the community 

medical science network of Sa Kaeo Province by applying the operation method from Na Muang Model, Udon 
Thani Province supported by Regional Medical Sciences Center 6 Chon Buri to develop the center and the 
potential of the Volunteers. Since 2015, there have been the centers covering 3 subdistricts working with the 
networks including 6 health promoting hospitals, 1 private market, 23 schools, 3 local government 
organizations, 75 Community Medical Sciences Volunteers and 128 school scientists (Oryornoi). The process 
had run under the 4 D, Sufficiency Pathways strategy which sponsored by the Local Health Master Fund. The 
strategy was to work in 3 careers: firstly, to carry on surveillance of food, medicines and cosmetics, secondly, 
to perform a network and expand the network to other districts by signing a memorandum of agreement to 
drive the operation and continuously lesson learn and lastly, to develop a health communication system in 
order to educate the community with health literacy. Over 4 years of the process, 39.65% of illness rates 
caused from food and waterborne diseases, 12.78% of diseases caused from chemical usage and 58.26% of 
misuse of health products were reduced. 
Keywords: Community medical science, Community medical science village health volunteer 
Corresponding author: apnea5@hotmail.com 
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เครือข่ายอสม.นักวทิยพ์ันธุใ์หม่ต้านภยัชุมชน 
Community Empowerment with Smart VHL Network 

 
จกัรพนัธ ์นิลด ี

Jakkraphan Nindee 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลมะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
Makham Lom Subdistrict Health Promoting Hospital, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province 

บทคดัยอ่ 
ต าบลมะขามลม้เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งจ าหน่ายอาหาร ผลิตภณัฑส์ขุภาพใหก้ับชุมชนและ

ต าบลใกลเ้คียง มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลมะขามลม้ท าหนา้ที่ดแูลสขุภาพประชาชนในชมุชน ในปีพ.ศ. 2558 ได้
ด าเนินการตรวจตลาดนดัตามมาตรฐาน และตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร พบตกมาตรฐาน สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ
ตลาดนดัไม่พอใจ เกิดความขดัแยง้ระหว่างภาครฐัและผูป้ระกอบการ เพื่อลดความขดัแยง้จึงไดจ้ดัท าโครงการเครือข่าย  
อสม.นกัวิทยพ์นัธุใ์หม่ ตา้นภยัชุมชน โดยมีชุมชนเป็นศนูยก์ลางการด าเนินงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพประชาชน แกนน า
นกัเรยีน พ่อคา้แม่คา้ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ใหม้ีความรูก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภค ดา้นอาหารปลอดภยัเป็นแกนน าตา้นภยั
ชุมชนท าใหเ้กิดชุมชนเขม้แข็งป้องกันปัญหาสขุภาพในชุมชนและลดปัญหาความขดัแยง้ ปัจจุบนัโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลมะขามลม้เป็นศนูยแ์จง้เตือนภยัเฝ้าระวงัและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนผลติภณัฑส์ขุภาพ ขบัเคลือ่นงานโดยเครือข่าย
นกัวิทยพ์ันธุ์ใหม่ ตา้นภัยชุมชนจ านวน ๑๑๐ ราย รบัผิดชอบพืน้ที่ ๑๔ หมู่บา้น ใหข้อ้มูลข่าวสารถึงอนัตรายของสาร
ปนเป้ือนในอาหารและผลิตภณัฑส์ขุภาพเกิดเป็นชุมชนเขม้แข็ง ปลอดภยั ปลอดโรค ปัจจยัความส า เร็จคือความรว่มมือ
จากชมุชนและทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม 
ค าส าคัญ: มะขามลม้ ศนูยแ์จง้เตือนภยั เครอืข่าย อสม.นกัวิทย ์

Abstract 
Makham Lom subdistrict is a local economic hub. It is a center of food, and health products for the 

local community and nearby subdistricts. Makham Lom subdistrict health promoting hospital are responsible 
for primary health care and health promotion in the community. In 2015, some of food products which had 
been randomly collected from community’s flea market and examined were not meet the food quality 
standard, leading to conflict between local entrepreneurs and a government sector. For this reason, the smart 
village health volunteer (VHL) networking launched this project to handle and manage these conflicts. 
Moreover, this encouraged the community to gain more consumers knowledge. Currently, Makham Lom 
subdistrict health promoting hospital has become the alert center of surveillance as well as complaints 
handling and management of health products which operated by 110 VHL networks distributing in 14 villages.  
This report suggested that the key success factor of community empowerment in food safety and health 
products was the cooperation between the private and public sectors. 
Keywords: Makham Lom, alert center, smart village health volunteer networking 
Corresponding author: gridchaya.a@dmsc.mail.go.th 
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Jakkraphan Nindee 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลมะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี 
Makham Lom Subdistrict Health Promoting Hospital, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province 

บทคดัยอ่ 
ต าบลมะขามลม้เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งจ าหน่ายอาหาร ผลิตภณัฑส์ขุภาพใหก้ับชุมชนและ

ต าบลใกลเ้คียง มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลมะขามลม้ท าหนา้ที่ดแูลสขุภาพประชาชนในชมุชน ในปีพ.ศ. 2558 ได้
ด าเนินการตรวจตลาดนดัตามมาตรฐาน และตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร พบตกมาตรฐาน สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ
ตลาดนดัไม่พอใจ เกิดความขดัแยง้ระหว่างภาครฐัและผูป้ระกอบการ เพื่อลดความขดัแยง้จึงไดจ้ดัท าโครงการเครือข่าย  
อสม.นกัวิทยพ์นัธุใ์หม่ ตา้นภยัชุมชน โดยมีชุมชนเป็นศนูยก์ลางการด าเนินงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพประชาชน แกนน า
นกัเรยีน พ่อคา้แม่คา้ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ใหม้ีความรูก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภค ดา้นอาหารปลอดภยัเป็นแกนน าตา้นภยั
ชุมชนท าใหเ้กิดชุมชนเขม้แข็งป้องกันปัญหาสขุภาพในชุมชนและลดปัญหาความขดัแยง้ ปัจจุบนัโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลมะขามลม้เป็นศนูยแ์จง้เตือนภยัเฝ้าระวงัและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนผลติภณัฑส์ขุภาพ ขบัเคลือ่นงานโดยเครือข่าย
นกัวิทยพ์ันธุ์ใหม่ ตา้นภัยชุมชนจ านวน ๑๑๐ ราย รบัผิดชอบพืน้ที่ ๑๔ หมู่บา้น ใหข้อ้มูลข่าวสารถึงอนัตรายของสาร
ปนเป้ือนในอาหารและผลิตภณัฑส์ขุภาพเกิดเป็นชุมชนเขม้แข็ง ปลอดภยั ปลอดโรค ปัจจยัความส า เร็จคือความรว่มมือ
จากชมุชนและทกุภาคสว่นมีสว่นรว่ม 
ค าส าคัญ: มะขามลม้ ศนูยแ์จง้เตือนภยั เครอืข่าย อสม.นกัวิทย ์

Abstract 
Makham Lom subdistrict is a local economic hub. It is a center of food, and health products for the 

local community and nearby subdistricts. Makham Lom subdistrict health promoting hospital are responsible 
for primary health care and health promotion in the community. In 2015, some of food products which had 
been randomly collected from community’s flea market and examined were not meet the food quality 
standard, leading to conflict between local entrepreneurs and a government sector. For this reason, the smart 
village health volunteer (VHL) networking launched this project to handle and manage these conflicts. 
Moreover, this encouraged the community to gain more consumers knowledge. Currently, Makham Lom 
subdistrict health promoting hospital has become the alert center of surveillance as well as complaints 
handling and management of health products which operated by 110 VHL networks distributing in 14 villages.  
This report suggested that the key success factor of community empowerment in food safety and health 
products was the cooperation between the private and public sectors. 
Keywords: Makham Lom, alert center, smart village health volunteer networking 
Corresponding author: gridchaya.a@dmsc.mail.go.th 
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มาตรการจัดการสินค้าไม่ปลอดภยั; ปัญหาผัก ผลไม้ และผลิตภณัฑก์ารเกษตรปนเป้ือนสารเคมี 
A management measure of unhealthy products; chemicals contamination in fruits, vegetables  

and agricultural products 

สภุาพร ภมูิเวียงศร,ี กอ้งลอืไกร แข็งแอ, ศิวกร พงษ์ภกัดิ,์ ศกัดิด์า ตน้คชสาร 
SuphaphonPhumwiangsri, KongluekraiKhaengair, SiwakronPongpuk, SukdaTonkhotchasan 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น  
Nong na kham District Health Office ,Khon Kaen  

บทคดัยอ่ 
ความหลากหลายของสนิคา้ไมป่ลอดภยัดา้นสขุภาพมกีระจายในทุกพืน้ท่ีในอ าเภอหนองนาค า ผูบ้รโิภคทกุกลุม่วยั

ตอ้งเผชิญ ลว้นสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพตามมา อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมคน้หาปัญหา
สนิคา้ไมป่ลอดภยั โดยใชห้ลกัการจดัล าดบัตามเกณฑก์ารจดัล าดบัความส าคญัสนิคา้ไมป่ลอดภยัของศนูยว์ิชาการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ(คคส.) พบปัญหาสนิคา้จากการประชาคม จ านวน 10 รายการ และไดเ้ลอืกปัญหาที่สง่ผล
กระทบตอ่สขุภาพผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีจ านวนมากมาจดัการแกไ้ข คือ ปัญหาผกั ผลไม ้และผลติภณัฑท์างการเกษตรปนเป้ือน
สารเคมี ซึง่มีวตัถปุระสงคเ์พือ่คน้หาและก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัพืน้ท่ีอ าเภอหนองนาค า โดยใช้
รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร แบบมีสว่นรว่ม (Participatory Action Research:PAR) 5 ขัน้ตอน ประชากรการวจิยัไดแ้ก่
ภาคีเครอืขา่ยโครงการตน้แบบการจดัการสนิคา้ไมป่ลอดภยัโดยกลไก พชอ. อ าเภอหนองนาค า ผลจากการด าเนินงาน
แบบมีสว่นรว่มเกิดมาตรการดงันี ้ สนบัสนนุการปลกูผกัปลอดสารพิษทานเอง ใหใ้ชปุ้๋ ยและน า้หมกัชีวภาพในพืน้ท่ีท า
เกษตร หา้มใช/้ขาย 3 สารเคมีอนัตราย เมื่อตรวจพบระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสมีความเสีย่งและไมป่ลอดภยัตอ้งไดร้บั
การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และหมูบ่า้นตน้แบบรว่มปฏิบตัิใชต้วัชีว้ดั ทัง้นีจ้ากการก าหนดใชม้าตรการดงักลา่วในพืน้ท่ี
อ าเภอหนองนาค า สง่ผลใหอ้ตัราความเสีย่งและไมป่ลอดภยัของระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในประชากรกลุม่เสีย่งจาก
ปีที่ผา่นมาลดลงรอ้ยละ 10.64 
ค าส าคัญ: สินคา้ไมป่ลอดภยั, มาตรการการจดัการ, ปนเป้ือนสารเคมี 

Abstract 
A variety of unhealthy products which have been widely distributed in Nong Na Kham District could 

pose serious health problems to consumers in all ages. Therefore, Nong Na Kham District organized a public 
meeting to identify unhealthy products using issue prioritization method created by Health Consumer 
Protection Program. The top ten issues which currently impacted community healthcare were listed. A 
chemicals contamination of agricultural products was selected as the most important health issue of the 
community required management. This study aimed to find a proper community-based solution. The 
Participatory Action Research (PAR) was conducted with a collective effort from an area networks which are 
involved in unhealthy products management. The 5 steps of actions including growing their own non-
pesticides used vegetables, using biofertilizer, prohibiting use or sell the 3 controversial pesticides, building 
good habits for people who had found unsafe level of cholinesterase and participating of model villages were 
proposed. The result of an overall operation suggested that implementation of these management practices 
were suitable for Nong Na Kham district, Khon Kaen Province as shown with a 10.64% reduction of a risk 
group from last year. 
Keywords: unhealthy products, management measures, chemicals contamination  
Corresponding author: annyc2@hotmail.co.th 
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and agricultural products 

สภุาพร ภมูิเวียงศร,ี กอ้งลอืไกร แข็งแอ, ศิวกร พงษ์ภกัดิ,์ ศกัดิด์า ตน้คชสาร 
SuphaphonPhumwiangsri, KongluekraiKhaengair, SiwakronPongpuk, SukdaTonkhotchasan 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น  
Nong na kham District Health Office ,Khon Kaen  

บทคดัยอ่ 
ความหลากหลายของสนิคา้ไมป่ลอดภยัดา้นสขุภาพมกีระจายในทุกพืน้ท่ีในอ าเภอหนองนาค า ผูบ้รโิภคทกุกลุม่วยั

ตอ้งเผชิญ ลว้นสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพตามมา อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมคน้หาปัญหา
สนิคา้ไมป่ลอดภยั โดยใชห้ลกัการจดัล าดบัตามเกณฑก์ารจดัล าดบัความส าคญัสนิคา้ไมป่ลอดภยัของศนูยว์ิชาการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ(คคส.) พบปัญหาสนิคา้จากการประชาคม จ านวน 10 รายการ และไดเ้ลอืกปัญหาที่สง่ผล
กระทบตอ่สขุภาพผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีจ านวนมากมาจดัการแกไ้ข คือ ปัญหาผกั ผลไม ้และผลติภณัฑท์างการเกษตรปนเป้ือน
สารเคมี ซึง่มีวตัถปุระสงคเ์พือ่คน้หาและก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมกบัพืน้ท่ีอ าเภอหนองนาค า โดยใช้
รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร แบบมีสว่นรว่ม (Participatory Action Research:PAR) 5 ขัน้ตอน ประชากรการวจิยัไดแ้ก่
ภาคีเครอืขา่ยโครงการตน้แบบการจดัการสนิคา้ไมป่ลอดภยัโดยกลไก พชอ. อ าเภอหนองนาค า ผลจากการด าเนินงาน
แบบมีสว่นรว่มเกิดมาตรการดงันี ้ สนบัสนนุการปลกูผกัปลอดสารพิษทานเอง ใหใ้ชปุ้๋ ยและน า้หมกัชีวภาพในพืน้ท่ีท า
เกษตร หา้มใช/้ขาย 3 สารเคมีอนัตราย เมื่อตรวจพบระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสมีความเสีย่งและไมป่ลอดภยัตอ้งไดร้บั
การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และหมูบ่า้นตน้แบบรว่มปฏิบตัิใชต้วัชีว้ดั ทัง้นีจ้ากการก าหนดใชม้าตรการดงักลา่วในพืน้ท่ี
อ าเภอหนองนาค า สง่ผลใหอ้ตัราความเสีย่งและไมป่ลอดภยัของระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในประชากรกลุม่เสีย่งจาก
ปีที่ผา่นมาลดลงรอ้ยละ 10.64 
ค าส าคัญ: สินคา้ไมป่ลอดภยั, มาตรการการจดัการ, ปนเป้ือนสารเคมี 

Abstract 
A variety of unhealthy products which have been widely distributed in Nong Na Kham District could 

pose serious health problems to consumers in all ages. Therefore, Nong Na Kham District organized a public 
meeting to identify unhealthy products using issue prioritization method created by Health Consumer 
Protection Program. The top ten issues which currently impacted community healthcare were listed. A 
chemicals contamination of agricultural products was selected as the most important health issue of the 
community required management. This study aimed to find a proper community-based solution. The 
Participatory Action Research (PAR) was conducted with a collective effort from an area networks which are 
involved in unhealthy products management. The 5 steps of actions including growing their own non-
pesticides used vegetables, using biofertilizer, prohibiting use or sell the 3 controversial pesticides, building 
good habits for people who had found unsafe level of cholinesterase and participating of model villages were 
proposed. The result of an overall operation suggested that implementation of these management practices 
were suitable for Nong Na Kham district, Khon Kaen Province as shown with a 10.64% reduction of a risk 
group from last year. 
Keywords: unhealthy products, management measures, chemicals contamination  
Corresponding author: annyc2@hotmail.co.th 
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การใช้ค่า HbA1cในการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลด่านขุนทด 
 Use of HbA1c in adjusting diabetic care plans: Case study of Dankhunthod Hospital 

 
สง่า จีบสนัเทียะ 

Sanga Jeebsuntea 

โรงพยาบาลดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
Dan Khun Thod Hospital, Nakhon Ratchasima 

 
บทคดัย่อ 

อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีามีผู้ ป่วยเบาหวานจ านวนมากที่ไมส่ามารถควบคมุระดบั HbA1c ให้อยูใ่น
เป้าหมาย < 7% ได้ การศกึษานีเ้พื่อเปรียบเทยีบระดบั HbA1c ของผู้ ป่วยเบาหวานระหวา่งปีพ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 
จากข้อมลูพบวา่ผู้ ป่วยที่ได้รับการตรวจ HbA1c ครบทัง้ 2 ปี จ านวน 3,728 รายจากทัง้หมด 4,158 ราย คิดเป็น 89.65% 
ปี 2560 และ ปี 2561 โดยมีคา่ระดบั HbA1c เฉลีย่เทา่กบั 7.75 และ 7.88 ตามล าดบั เมื่อใช้สถิติ Pair t-test พบวา่ในปี 
2561ผู้ ป่วยมีคา่ HbA1c เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-Value = 0.0013) จากผลการศกึษาแสดงวา่การรักษาผู้ ป่วย
เบาหวานโดยการปรับพฤตกิรรมรวมกลุม่ไมท่ าให้ผู้ ป่วยมีคา่ HbA1c อยูใ่นเป้าหมายได้ เพราะมปัีจจยัรายบคุคลอื่น ๆ ที่มี
ผลตอ่ระดบั HbA1c เช่น อาย ุการศกึษา การรับรู้ ความเช่ือ ศาสนา อาชีพ ฐานะทางสงัคม โรคร่วมอื่นๆ น า้หนกั สว่นสงู 
รอบเอว ระยะเวลาที่ได้มารับการรักษาโรค ระยะเวลาที่ได้รับการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวาน  
ค าส าคัญ: เปรียบเทียบระดบั HbA1c, Diabetic patients 
 

Abstract 
In Dan Khun Thod District, Nakhon Ratchasima, many diabetic patients are unable to control their 

HbA1c target to achieve the goal (<7%). This study aimed comparing HbA1c levels of diabetic patients in 
2018 and 2017. 3,728 cases of 4,158 diabetic patients (89.65%) had been examined the HbA1c level in both 
2017 and 2018. The average HbA1c levels were 7.75 and 7.88 respectively. By Pair t-test, the average 
HbA1c values of the patients tested in 2018 increased significantly (P-Value = 0.0013). The results indicated 
that the treatment of diabetic patients by group behavior modification could not help the patients to achieve 
the HbA1c target due to other individual factors such as age, education, perception, belief, religion, 
occupation, social background, other common diseases, weight, height, waist circumference, duration of 
treatment, the time it has been diagnosed with diabetes. 

Keywords: Compare HbA1c level, Diabetic patients 
Corresponding author: Dankhunthodlab@gmail.com 
 

O3-6 การใช้ค่า HbA1cในการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลด่านขุนทด 
 Use of HbA1c in adjusting diabetic care plans: Case study of Dankhunthod Hospital 

 
สง่า จีบสนัเทียะ 

Sanga Jeebsuntea 

โรงพยาบาลดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
Dan Khun Thod Hospital, Nakhon Ratchasima 

 
บทคดัย่อ 

อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีามีผู้ ป่วยเบาหวานจ านวนมากที่ไมส่ามารถควบคมุระดบั HbA1c ให้อยูใ่น
เป้าหมาย < 7% ได้ การศกึษานีเ้พื่อเปรียบเทยีบระดบั HbA1c ของผู้ ป่วยเบาหวานระหวา่งปีพ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 
จากข้อมลูพบวา่ผู้ ป่วยที่ได้รับการตรวจ HbA1c ครบทัง้ 2 ปี จ านวน 3,728 รายจากทัง้หมด 4,158 ราย คิดเป็น 89.65% 
ปี 2560 และ ปี 2561 โดยมีคา่ระดบั HbA1c เฉลีย่เทา่กบั 7.75 และ 7.88 ตามล าดบั เมื่อใช้สถิติ Pair t-test พบวา่ในปี 
2561ผู้ ป่วยมีคา่ HbA1c เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-Value = 0.0013) จากผลการศกึษาแสดงวา่การรักษาผู้ ป่วย
เบาหวานโดยการปรับพฤตกิรรมรวมกลุม่ไมท่ าให้ผู้ ป่วยมีคา่ HbA1c อยูใ่นเป้าหมายได้ เพราะมปัีจจยัรายบคุคลอื่น ๆ ที่มี
ผลตอ่ระดบั HbA1c เช่น อาย ุการศกึษา การรับรู้ ความเช่ือ ศาสนา อาชีพ ฐานะทางสงัคม โรคร่วมอื่นๆ น า้หนกั สว่นสงู 
รอบเอว ระยะเวลาที่ได้มารับการรักษาโรค ระยะเวลาที่ได้รับการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวาน  
ค าส าคัญ: เปรียบเทียบระดบั HbA1c, Diabetic patients 
 

Abstract 
In Dan Khun Thod District, Nakhon Ratchasima, many diabetic patients are unable to control their 

HbA1c target to achieve the goal (<7%). This study aimed comparing HbA1c levels of diabetic patients in 
2018 and 2017. 3,728 cases of 4,158 diabetic patients (89.65%) had been examined the HbA1c level in both 
2017 and 2018. The average HbA1c levels were 7.75 and 7.88 respectively. By Pair t-test, the average 
HbA1c values of the patients tested in 2018 increased significantly (P-Value = 0.0013). The results indicated 
that the treatment of diabetic patients by group behavior modification could not help the patients to achieve 
the HbA1c target due to other individual factors such as age, education, perception, belief, religion, 
occupation, social background, other common diseases, weight, height, waist circumference, duration of 
treatment, the time it has been diagnosed with diabetes. 

Keywords: Compare HbA1c level, Diabetic patients 
Corresponding author: Dankhunthodlab@gmail.com 
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การเฝ้าระวังยากลุ่มยบัยัง้เอนไซม ์PDE5 ในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส าหรับเพศชายจากร้านค้าออนไลน ์
Surveillance of PDE5 inhibitor drugs in male dietary supplements from online shopping stores 

 
พงษ์ธร ทองบญุ, กาญจนา ศรไีทย 

Pongtorn Thongboon, Kanchana Srithai 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่สื่อสรรพคณุบ ารุงสมรรถภาพทางเพศชายมีจ าหน่ายจ านวนมากในหลายช่องทาง 

ผลิตภณัฑห์ลายชนิดเคยไดร้บัการตรวจสอบพบการเจือปนยากลุม่ยบัยัง้เอนไซม ์PDE5 (PDE5i) ซึ่งเป็นยาที่หา้มใชใ้น
ผูป่้วยที่เสี ่ยงต่อภาวะหวัใจขาดเลือดหรือมีการใชย้ากลุม่ไนเตรท เพราะท าใหเ้สี ่ยงต่อการเสียชีวิตได ้ในปัจจุบนัมี
ผลิตภณัฑช์นิดใหม่จากผูข้ายกระจายสูผู่บ้ริโภคผ่านช่องทางรา้นคา้ออนไลนที์่สะดวกและไดร้บัความนิยม ดงันัน้เพื่อ
เป็นการสกดักัน้ความเสี่ยงต่อผูบ้ริโภค จึงได้ท าการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างผลิตภณัฑเ์สริมอาหารกลุม่ดงักลา่ว จ านวน 
23 ตวัอย่าง ที่สั่งซือ้จากรา้นคา้ออนไลน ์จ านวน 22 รา้น ผ่านแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ที่เป็นที่นิยม 1 ระบบ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 พบการเจือปนตวัยา PDE5i จ านวน 18 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 78.3 ตวัยาที่พบ ไดแ้ก่ ซิล
เดนาฟิล ทาดาลาฟิล และ วาเดนาฟิล เจือปนทัง้ในรูปแบบยาเดียวและสองชนิดผสมกัน ทัง้นีไ้ดแ้จง้ขอ้มูลผลการเฝา้
ระวงัไปยงัเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้ริโภคของภาครฐัทั่วประเทศเพื่อหามาตรการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วต่อไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, หยอ่นสมรรถภาพทางเพศ, รา้นคา้ออนไลน,์ การปนปลอม, ซิลดานาฟิล 
 

Abstract 
The dietary supplements for enhancing sexual function in male are sold in many marketing 

channels. Many products have been detected phosphodiesterase type 5 inhibitor drugs (PDE5i) adulteration 
that is contraindicated in patients with risk of ischemic heart disease or taking nitrate drugs because of the 
high risk of death. Nowadays, many new products are distributed to consumers through an online shopping 
store which is easy and popular. In order to prevent the risks to consumers, 23 products ordered from 22 
selected online shopping stores via a popular E-commerce platform between July - August 2019, were 
analyzed. After analysis, 18 products (78.3%) were found the adulteration of PDE5i including sildenafil, 
tadalafil and vardenafil, in both single and combined drugs adulteration. The surveillance results had been 
reported to the government consumer protection networks across the country in order to find the solutions to 
resolve this problems. 
Keywords: dietary supplement, sexual dysfunction, online shopping store, adulteration, sildenafil 
Corresponding author: pongtorn.t@dmsc.mail.go.th 

O3-7 การเฝ้าระวังยากลุ่มยบัยัง้เอนไซม ์PDE5 ในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส าหรับเพศชายจากร้านค้าออนไลน ์
Surveillance of PDE5 inhibitor drugs in male dietary supplements from online shopping stores 
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บทคดัยอ่ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่สื่อสรรพคณุบ ารุงสมรรถภาพทางเพศชายมีจ าหน่ายจ านวนมากในหลายช่องทาง 

ผลิตภณัฑห์ลายชนิดเคยไดร้บัการตรวจสอบพบการเจือปนยากลุม่ยบัยัง้เอนไซม ์PDE5 (PDE5i) ซึ่งเป็นยาที่หา้มใชใ้น
ผูป่้วยที่เสี ่ยงต่อภาวะหวัใจขาดเลือดหรือมีการใชย้ากลุม่ไนเตรท เพราะท าใหเ้สี ่ยงต่อการเสียชีวิตได ้ในปัจจุบนัมี
ผลิตภณัฑช์นิดใหม่จากผูข้ายกระจายสูผู่บ้ริโภคผ่านช่องทางรา้นคา้ออนไลนที์่สะดวกและไดร้บัความนิยม ดงันัน้เพื่อ
เป็นการสกดักัน้ความเสี่ยงต่อผูบ้ริโภค จึงได้ท าการตรวจวิเคราะหต์วัอย่างผลิตภณัฑเ์สริมอาหารกลุม่ดงักลา่ว จ านวน 
23 ตวัอย่าง ที่สั่งซือ้จากรา้นคา้ออนไลน ์จ านวน 22 รา้น ผ่านแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ที่เป็นที่นิยม 1 ระบบ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 พบการเจือปนตวัยา PDE5i จ านวน 18 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 78.3 ตวัยาที่พบ ไดแ้ก่ ซิล
เดนาฟิล ทาดาลาฟิล และ วาเดนาฟิล เจือปนทัง้ในรูปแบบยาเดียวและสองชนิดผสมกัน ทัง้นีไ้ดแ้จง้ขอ้มูลผลการเฝา้
ระวงัไปยงัเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้ริโภคของภาครฐัทั่วประเทศเพื่อหามาตรการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วต่อไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร, หยอ่นสมรรถภาพทางเพศ, รา้นคา้ออนไลน,์ การปนปลอม, ซิลดานาฟิล 
 

Abstract 
The dietary supplements for enhancing sexual function in male are sold in many marketing 

channels. Many products have been detected phosphodiesterase type 5 inhibitor drugs (PDE5i) adulteration 
that is contraindicated in patients with risk of ischemic heart disease or taking nitrate drugs because of the 
high risk of death. Nowadays, many new products are distributed to consumers through an online shopping 
store which is easy and popular. In order to prevent the risks to consumers, 23 products ordered from 22 
selected online shopping stores via a popular E-commerce platform between July - August 2019, were 
analyzed. After analysis, 18 products (78.3%) were found the adulteration of PDE5i including sildenafil, 
tadalafil and vardenafil, in both single and combined drugs adulteration. The surveillance results had been 
reported to the government consumer protection networks across the country in order to find the solutions to 
resolve this problems. 
Keywords: dietary supplement, sexual dysfunction, online shopping store, adulteration, sildenafil 
Corresponding author: pongtorn.t@dmsc.mail.go.th 
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O3-8 การตดิตามความต้านทานของลูกน า้ยุง C. quinquefasciatus ต่อ B. thuringiensis var. israelensis, B. sphaericus 
และทมีีฟอส ในห้องปฏบิัตกิารและจากสภาพธรรมชาติ 

Monitoring of resistance in laboratory strain and field population strains of C. quinquefasciatus to                
B. thuringiensis var. israelensis B. sphaericus and temephos 

 

อรุุญากร จนัทร์แสง นิตยา เมธาวณิชพงศ์ จิตต ิจนัทร์แสง และ ดนาพร สารพฤกษ์ 
Uruyakorn Chansang, Nittaya Methawanitpong, Chitti Chansang and Danaporn Saraprug      

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ นนทบุรี 11000         
National Institute of Health Nonthaburi 11000  

         

บทคัดย่อ   
ยุงร าคาญ Culex quinquefasciatus เป็นพาหะน าโรคเท้าช้างและไข้สมองอักเสบ ซึ่งระบาดในประเทศเพ่ือน

บ้าน ดังนัน้การเฝ้าระวงัยุงร าคาญตามพืน้ท่ีชายแดนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในการควบคมุลกูน า้ยุงดงักล่าวนัน้ มีการใช้ B. 
thuringiensis var. israelensis (Bti), B. sphaericus (Bsph) และทีมีฟอส จึงได้ศกึษาความต้านทานของยุงร าคาญสาย
พนัธุ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนไทย-ลาว, ไทย-กัมพชูา และไทย-เมียนมาร์ ตอ่สารข้างต้น เพ่ือน าไปสูก่ารเลือกใช้ท่ีเหมาะสม 
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thuringiensis var. israelensis (Bti), B. sphaericus (Bsph) และทีมีฟอส จึงได้ศกึษาความต้านทานของยุงร าคาญสาย
พนัธุ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนไทย-ลาว, ไทย-กัมพชูา และไทย-เมียนมาร์ ตอ่สารข้างต้น เพ่ือน าไปสูก่ารเลือกใช้ท่ีเหมาะสม 
พบวา่ยงุในพืน้ท่ีชายแดนทัง้ 3 ด้าน มีความต้านทานตอ่ Bti และทีมีฟอส อยู่ในระดบัต ่า-ปานกลาง และความต้านทานต่อ 
Bsph พบจังหวดัท่ีมีความต้านทานสงู บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา และได้ศึกษาการเหน่ียวน าให้เกิดความต้านทาน ใน
ยงุสายพนัธุ์ห้องปฏิบตัิการ เพ่ือสงัเกตการพฒันาของการดือ้ต่อสารก าจัดลกูน า้ พบว่าความต้านทานของลกูน า้รุ่นท่ี 25 
ตอ่ Bti, Bsph และทีมีฟอส เพิม่ขึน้ 1.86, 22.31 และ 4.25 เท่าตามล าดบั และเม่ืองดใช้สารก าจัดลกูน า้ไป 6 และ 16 รุ่น 
พบวา่ลกูน า้ท่ีต้านทานตอ่ Bti และทีมีฟอส กลบัมามีความต้านทานเท่ากับสายพนัธุ์ห้องปฏิบตักิาร สว่นความต้านทานต่อ 
Bsph ยงัคงอยู่ 10 เท่า แม้จะงดใช้ไป 43 รุ่นแล้วก็ตาม จากการศกึษาข้างต้นยืนยันได้วา่ในการควบคมุยุงร าคาญด้วย Bti 
และทีมีฟอสยงัมีความเหมาะสมและควรใช้ร่วมกบัการควบคมุยงุแบบผสมผสาน 
ค าส าคัญ: ยงุร าคาญ, ยงุดือ้ยา, B. thuringiensis var. israelensis, B. sphaericus, ทมีีฟอส 
 

Abstract 
The nuisance mosquito, Culex quinquefasciatus, is the vector of Filariasis and Japanese Encephalitis 

in neighbour countries. In controlling, the continued use of B. thuringiensis  var. israelensis (Bti), B. sphaericus 
(Bsph) and temephos can cause mosquito resistance. This study was initiated to find Resistance Ratio (RR) of 
field mosquitoes along the border of Thai-Laos, Thai-Cambodia and Thai-Myanmar. The results showed that 
Mosquitoes from 3  areas resisted to Bti and temephos in low-medium level. For Bsph, mosquitoes collected 
from the Thai-Cambodia border showed high RR. The resistance induction in the laboratory showed the 
mosquitoes at 25th generation developed resistance to Bti, Bsph and temephos at 1.86, 22.31 and 4.25 times 
respectively. And after 6 and 16 generations of non-treatment periods, Bti and temephos resistant mosquitoes 
have the same RR as laboratory strain. For Bsph, the resistance was still at 10 times even after 43 generations 
of non-treatment periods. This study suggested, Bti and temephos can be used for mosquitoes control 
effectively due to the low RR in target areas, and the resistance can rapidly reduce and temporary. Also, using 
integrated control methods in the same area are recommended.       
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บทคดัยอ่ 

เครือ่งมือวดัเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในกระบวนการวดัทางหอ้งปฏิบตัิการ ในแตล่ะปีจะพบปัญหาเรือ่งเครือ่งมือวดั
อยา่งตอ่เนื่อง ท าใหต้อ้งสญูเสยีเวลาและงบประมาณในการจดัการ ดงันัน้เพื่อใหร้ะดบัของความเสยีหายที่จะเกิดขึน้อยูใ่น
ระดบัที่ยอมรบั และจัดการไดอ้ย่างมีระบบ จึงไดน้ าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 3100 เป็น
เครือ่งมือในการบรหิารความเสีย่งเครือ่งมือวดั ในระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2562 ซึ่งพบว่าปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญัของเครื่องมือ
วดั ไดแ้ก่ เครื่องมือช ารุดเสื่อมสภาพตามอายุการใชง้าน ไม่มีเครื่องมือส าหรบัการเปิดบริการใหม่ ไม่มีเครื่องมือส ารอง
กรณีเครือ่งมือเฉพาะเสยี ไมไ่ดส้อบเทียบ ไมป่ระเมินผลการสอบเทียบ ไม่ระบเุกณฑก์ารยอมรบั  ซึ่งสาเหตหุลกัเกิดจากมี
งบประมาณจ ากดั ระบบการจดัการไมม่ีประสทิธิภาพเพียงพอ ผลจากการบรหิารความเสีย่งท าใหม้ีการวางแผนจดัหาและ
เรยีงล าดบัเครือ่งมือส าคญัในการจดัท าค าของบประมาณแตล่ะปี การจดัท าแผนปอ้งกนักรณีที่ไมไ่ดเ้ครือ่งมือในปีที่ตอ้งใช้
งาน การประเมินความคุ้มค่าการใช้เครื่องมือที่ส  าคัญ การถ่ายทอดตัวชีว้ัดสู่ระดับบุคคลในการท าแผนสอบเทียบ/
บ ารุงรกัษา มอบหมายผูร้บัผิดชอบและประเมินผลการสอบเทียบ เป็นผลใหม้ีการใชง้บประมาณในการจัดหาเครื่องมือ
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ งานไมห่ยดุชะงกั ระบบการจดัการเครือ่งมือวดัมีประสทิธิภาพขึน้ 
ค าส าคัญ: การบรหิารความเสี่ยง , เครือ่งมือวดั 
 

Abstract 
Measuring instrument is an essiantial factor in the laboratory measurement process. In every year, 

problems about instrument have been encountered continuously which caused time wasting and budget 
managing. In order to control the damage at an acceptable level systematically, the risk management 
guidelines in accordance with the international standard ISO 3100 was applied as a tool for risk management. 
During the year 2018-2019, the results showed that the key risk factors were measuring instrument damaged, 
deterioration due to long service life, lacking of measuring instrument for new services,lacking of backup in 
case of broken instrument, no calibration, no calibration results evaluation, no acceptance criteria 
specified.The main reason was limited budget and the management system was not efficient enough.The 
result of risk management led to planning, procurement and sorting of important items for making budget 
requests in each year.There was a preventve plan  for remaining instrument in the year of use.There was also 
the measuring instrument worthiness evaluation  and indicators which were transfered to the individuals for 
calibration plans, maintenanceand responsibility for instrument evaluation. As a result, budgets were used to 
procure measuring instrument efficiently, continuous working flow and more efficiently management system. 
Keywords: risk management , measuring instrument 
Corresponding author: sineenad.r@dmsc.mail.go.th 
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Chakrit Norsiri*, Wasu Bumroongchaichana, Jintana Wongvilairat, Sirada Pongmuangmul, et al 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 
บทคดัยอ่ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หนว่ยงานภาครฐัตอ้งพฒันาองคก์รสู ่“ระบบราชการ 4.0” มีขีดสมรรถนะสงูและ
ทนัสมยั ปรบัเขา้สู่ความเป็นดิจิทลัเต็มรูปแบบสอดรบักับนโยบาย paperless office ของรฐับาล ศนูยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์ในฐานะหอ้งปฏิบตัิการอา้งอิงมีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ
ดา้นผลิตภณัฑส์ขุภาพและชนัสตูรโรค ไดพ้ฒันาโปรแกรมการรบัตวัอย่างและระบบการรายงานผลวิเคราะหเ์ป็น Web 
Report Online ดว้ยโปรแกรม Visual C# ในฐานขอ้มลู PostgreSQL โดยปีงบประมาณ 2562 ไดเ้ริ่มใช ้Web Report 
Online น ารอ่งในรายงานผลตรวจคดักรองกลุม่อาการดาวนใ์หก้บัโรงพยาบาลทั่วประเทศ และปีงบประมาณ 2563 ขยาย
ใหบ้รกิารครอบคลมุครบทกุหอ้งปฏิบตัิการ ซึง่ความโดดเดน่ของโปรแกรมจะเช่ือมโยงตั้งแต่งานรบัตวัอย่าง การเงิน บญัชี 
การรายงานผลวิเคราะห ์รวมถึงการแจง้หนี ้ถือเป็นนวตักรรมท่ีช่วยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ี ลดการใช้
ทรพัยากรในการจดัสง่รายงานผลวิเคราะห ์ศนูยฯ์ มีคลงัขอ้มลูรายงานผลวิเคราะหเ์ป็นอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์สะดวกในการ
จดัเก็บและเรียกใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการใช ้username และ password เฉพาะของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายเขา้สู่ระบบเพื่อรบั
รายงานผลวิเคราะหใ์นรูปแบบไฟล ์pdf ทนัทีใชง้านไดต้ลอดเวลา ตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนที่ตอ้งการให้
หนว่ยงานภาครฐัใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ ทกุที่ ทกุเวลา อยา่งมั่นคงปลอดภยั 
ค าส าคัญ: นวตักรรม, ระบบราชการ 4.0, ดิจิทลั, Web Report Online 

Abstract 
According to Thailand policy 4.0, government agencies must develop the organization to "GOV 4.0" 

with high performance and modern capabilities fully transformed into digital, complies with government 
paperless office policies. Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, as reference laboratories, have 
a primary mission to provide laboratory analysis services for health products and Clinical Pathology have 
developed a laboratory analysis report system by using Web Report Online with Visual C # in PostgreSQL 
database. In the fiscal year 2019,Web Report Online had been initialized in the Down syndrome screening 
report for hospitals nationwide and the fiscal year 2020, expanding to cover all laboratories. The 
outstandingness of the program would be linking data from the sample custodian, finance, account, 
laboratory analysis report and invoice. Regarding as an innovation that reduces staff work procedures and the 
use of resources in delivering reports. There is a data warehouse of analytical reports collected as electronic 
files which were convenient to store and use. Users apply the unique username and password of each user 
log in order to receive the analytical reports in pdf format immediately at anytime. This program would meet 
the expectations of people who require the securely services from government agencies at anyplace and 
anytime . 
Keywords: Innovation, GOV 4.0, digital, Web Report Online 
Corresponding author: charkrit.n@dmsc.mail.go.th 

P3-2 นวตักรรมการรายงานผลวเิคราะห ์Web Report Online 
Innovative laboratory analysis report by using Web Report Online 

 
ชาครติ หนอ่ศิร*ิ, วส ุบ ารุงชยัชนะ, จินตนา วอ่งวิไลรตัน,์ สริดา ปงเมืองมลู, และคณะ 

Chakrit Norsiri*, Wasu Bumroongchaichana, Jintana Wongvilairat, Sirada Pongmuangmul, et al 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan, Department of Medical Sciences 
บทคดัยอ่ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หนว่ยงานภาครฐัตอ้งพฒันาองคก์รสู ่“ระบบราชการ 4.0” มีขีดสมรรถนะสงูและ
ทนัสมยั ปรบัเขา้สู่ความเป็นดิจิทลัเต็มรูปแบบสอดรบักับนโยบาย paperless office ของรฐับาล ศนูยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์ในฐานะหอ้งปฏิบตัิการอา้งอิงมีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ
ดา้นผลิตภณัฑส์ขุภาพและชนัสตูรโรค ไดพ้ฒันาโปรแกรมการรบัตวัอย่างและระบบการรายงานผลวิเคราะหเ์ป็น Web 
Report Online ดว้ยโปรแกรม Visual C# ในฐานขอ้มลู PostgreSQL โดยปีงบประมาณ 2562 ไดเ้ริ่มใช ้Web Report 
Online น ารอ่งในรายงานผลตรวจคดักรองกลุม่อาการดาวนใ์หก้บัโรงพยาบาลทั่วประเทศ และปีงบประมาณ 2563 ขยาย
ใหบ้รกิารครอบคลมุครบทกุหอ้งปฏิบตัิการ ซึง่ความโดดเดน่ของโปรแกรมจะเช่ือมโยงตั้งแต่งานรบัตวัอย่าง การเงิน บญัชี 
การรายงานผลวิเคราะห ์รวมถึงการแจง้หนี ้ถือเป็นนวตักรรมท่ีช่วยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ี ลดการใช้
ทรพัยากรในการจดัสง่รายงานผลวิเคราะห ์ศนูยฯ์ มีคลงัขอ้มลูรายงานผลวิเคราะหเ์ป็นอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์สะดวกในการ
จดัเก็บและเรียกใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการใช ้username และ password เฉพาะของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายเขา้สู่ระบบเพื่อรบั
รายงานผลวิเคราะหใ์นรูปแบบไฟล ์pdf ทนัทีใชง้านไดต้ลอดเวลา ตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนที่ตอ้งการให้
หนว่ยงานภาครฐัใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ ทกุที่ ทกุเวลา อยา่งมั่นคงปลอดภยั 
ค าส าคัญ: นวตักรรม, ระบบราชการ 4.0, ดิจิทลั, Web Report Online 

Abstract 
According to Thailand policy 4.0, government agencies must develop the organization to "GOV 4.0" 

with high performance and modern capabilities fully transformed into digital, complies with government 
paperless office policies. Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, as reference laboratories, have 
a primary mission to provide laboratory analysis services for health products and Clinical Pathology have 
developed a laboratory analysis report system by using Web Report Online with Visual C # in PostgreSQL 
database. In the fiscal year 2019,Web Report Online had been initialized in the Down syndrome screening 
report for hospitals nationwide and the fiscal year 2020, expanding to cover all laboratories. The 
outstandingness of the program would be linking data from the sample custodian, finance, account, 
laboratory analysis report and invoice. Regarding as an innovation that reduces staff work procedures and the 
use of resources in delivering reports. There is a data warehouse of analytical reports collected as electronic 
files which were convenient to store and use. Users apply the unique username and password of each user 
log in order to receive the analytical reports in pdf format immediately at anytime. This program would meet 
the expectations of people who require the securely services from government agencies at anyplace and 
anytime . 
Keywords: Innovation, GOV 4.0, digital, Web Report Online 
Corresponding author: charkrit.n@dmsc.mail.go.th 
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ระบบสารสนเทศออนไลนส์ าหรับกิจกรรมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการระดับหน่วยบริการปฐมภมิู 
Online Information System for Laboratory Proficiency Testing Program Primary care unit 

 
รุง่ตะวนั โท๊ะศร,ี จิรพรรณ บญุสงู 

Rungtawan Tosri, Jirapun Boonsoong 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม ่กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ เปิดใหบ้ริการกิจกรรมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการ

หน่วยบริการปฐมภมิู ตัง้แต่ พ.ศ. 2557 โดยในปัจจุบนัมีสมาชิกเขา้รว่ม 1,075 แห่ง ศนูยฯ์ จึงไดจ้ัดท าระบบสารสนเทศ
การทดสอบความช านาญหนว่ยบรกิารปฐมภมูิออนไลนข์ึน้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน ลดการ
ใชเ้อกสารและลดค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดพ้ฒันาระบบในดา้นการรบัเงินดว้ย 
Internet banking โดยระบบดงักลา่วประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกัคือ การลงทะเบียนสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมและการช าระ
เงิน การบนัทกึผลการทดสอบของสมาชิก และการรายงานสรุปผลการด าเนินงานใหก้บัสมาชิก เครื่องมือที่ใชพ้ฒันาระบบ
ประกอบดว้ย โปรแกรม phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver และ XAMPP จากการน าระบบการทดสอบความ
ช านาญออนไลนม์าใชใ้นการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 พบว่าระบบดงักลา่วช่วยใหก้ารด าเนินงานมีความ
สะดวก รวดเรว็ ลดค่าใชจ้่ายของกิจกรรมมากกว่า 100,000 บาท/ปี และสมาชิกมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการรอ้ยละ 
85.0 
ค าส าคัญ:การทดสอบความช านาญ,หน่วยบรกิารปฐมภมิู 

 
Abstract 

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has provided Proficiency Testing Program Primary 
care unit since 2014, there are almost 1,075 participants nowaday. In 2017, an online information system of 
PT schemes was developed in order to reduce the work process, used of documents and the cost of 
documents shipment. In 2019, an online information system of PT schemes use in Primary care unit was 
developed the payment  system by using Internet banking. The system consists of 3 sections; registration and 
application, recording of test results from participants and reporting from a PT provider. The development 
tools include phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver and XAMPP. The online information system was 
implemented. It was found that the system facilitates quick and convenient operation and cost could be 
reduced more than 100,000 baths. The satisfaction in PT Program was 85.0 % 
Keywords: Proficiency Testing,Primary care unit 
Corresponding author: rungtawan.t@dmsc.mail.go.th 

P3-3 ระบบสารสนเทศออนไลนส์ าหรับกิจกรรมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการระดับหน่วยบริการปฐมภมิู 
Online Information System for Laboratory Proficiency Testing Program Primary care unit 

 
รุง่ตะวนั โท๊ะศร,ี จิรพรรณ บญุสงู 

Rungtawan Tosri, Jirapun Boonsoong 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม ่กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ เปิดใหบ้ริการกิจกรรมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการ

หน่วยบริการปฐมภมูิ ตัง้แต่ พ.ศ. 2557 โดยในปัจจุบนัมีสมาชิกเขา้รว่ม 1,075 แห่ง ศนูยฯ์ จึงไดจ้ัดท าระบบสารสนเทศ
การทดสอบความช านาญหนว่ยบรกิารปฐมภมูิออนไลนข์ึน้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน ลดการ
ใชเ้อกสารและลดค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดพ้ฒันาระบบในดา้นการรบัเงินดว้ย 
Internet banking โดยระบบดงักลา่วประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกัคือ การลงทะเบียนสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมและการช าระ
เงิน การบนัทกึผลการทดสอบของสมาชิก และการรายงานสรุปผลการด าเนินงานใหก้บัสมาชิก เครื่องมือที่ใชพ้ฒันาระบบ
ประกอบดว้ย โปรแกรม phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver และ XAMPP จากการน าระบบการทดสอบความ
ช านาญออนไลนม์าใชใ้นการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 พบว่าระบบดงักลา่วช่วยใหก้ารด าเนินงานมีความ
สะดวก รวดเรว็ ลดค่าใชจ้่ายของกิจกรรมมากกว่า 100,000 บาท/ปี และสมาชิกมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการรอ้ยละ 
85.0 
ค าส าคัญ:การทดสอบความช านาญ,หน่วยบรกิารปฐมภมิู 

 
Abstract 

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has provided Proficiency Testing Program Primary 
care unit since 2014, there are almost 1,075 participants nowaday. In 2017, an online information system of 
PT schemes was developed in order to reduce the work process, used of documents and the cost of 
documents shipment. In 2019, an online information system of PT schemes use in Primary care unit was 
developed the payment  system by using Internet banking. The system consists of 3 sections; registration and 
application, recording of test results from participants and reporting from a PT provider. The development 
tools include phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver and XAMPP. The online information system was 
implemented. It was found that the system facilitates quick and convenient operation and cost could be 
reduced more than 100,000 baths. The satisfaction in PT Program was 85.0 % 
Keywords: Proficiency Testing,Primary care unit 
Corresponding author: rungtawan.t@dmsc.mail.go.th 
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การแจ้งครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ ์ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อสนัติ (ฉบับใหม่) ผ่านระบบออนไลน ์

Possession or Use of Medical X-ray Machine According to  
Nuclear Energy for Peace Act (New edition) Online 

 
อมรรตัน ์ภูท่อง, ชยัยศ อินทรต์ยิะ, อรณิญา พงศธรพิศทุธ์ิ 
Amonrath Photong, Chaiyot Intiya, Arinya Pongsathornpisuth 

ส านกัรงัสีและเครือ่งมือแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Bureau of Radiation and Medical Devices, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ส านกัรงัสีและเครื่องมือแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เป็นหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการรบั
แจง้ครอบครองหรือใชเ้ครื่องก าเนิดรงัสีเพื่อการวินิจฉยัทางการแพทย ์ตามพระราชบญัญัติพลงังานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยไดจ้ดัเตรยีมระบบงานแจง้ครอบครอง ประกอบดว้ย การก าหนดเครื่องก าเนิดรงัสีเอกซท์ี่ตอ้ง
แจง้ครอบครอง ขัน้ตอนและวิธีการแจง้ครอบครองรวมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น และไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการท างาน โดยไดจ้ัดท าโปรแกรมแจง้ครอบครองหรือใชเ้ครื่องก าเนิดรงัสีเอกซผ์่านระบบออนไลน ์ เพื่อรบัการแจ้ง
ครอบครองจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยระบบนีเ้ป็นการด าเนินงานแบบครบวงจร ณ จุดบริการจุดเดียว (One Stop 
Service) ตัง้แต่การลงทะเบียน การยื่นค าขอพรอ้มเอกสารและหลกัฐาน จนถึงการขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใชเ้ครื่อง
ก าเนิดรงัสีเอกซ ์ผูแ้จง้สามารถตรวจสอบสถานะไดต้ลอด 24 ชั่วโมง และระบบนีม้ีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ และส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ สามารถเขา้ดู
ขอ้มลูการแจง้ครอบครองได ้โปรแกรมแจง้ครอบครองนีไ้ดพ้ฒันาขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการใหบ้ริการกบั
สถานพยาบาลทั่วประเทศ การใชส้ารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกเป็นการตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รฐับาล ในการอ านวยความสะดวกแก่ผูร้บับรกิารท่ีมาติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ 
ค าส าคัญ:โปรแกรมแจง้ครอบครอง, เครือ่งก าเนิดรงัสีเอกซ,์ จดุบรกิารจดุเดยีว 
 

Abstract 
According to new regulation on Nuclear Energy for Peace Act (No.2) B.E. 2562, Bureau of 

Radiation and Medical Device of Department of Medical Sciences (DMSC) is responsible for registration of all 
X-ray machines used for diagnostic radiology in Thailand. New registration act comprises of a list of X-ray 
machines, forms and documentation, standard equipment needed and appropriated via internet. A program 
called X-Ray-REGIST was created to serve this purpose. Customers or hospitals using X-ray machines could 
register to DMSC as one-stop service process. They could submit registration forms and relevant document 
as well as tracking their registration status real time. This information technology serves customers and also to 
upgrade the e-service of Thailand 4.0 policy. In addition, database of X-ray registration will be used by other 
government organizations such as Department of Health Service Support, Food and Drug Administration and 
the Office of Atoms for Peace in order to strengthen X-ray control system in Thailand. 
Keywords: X-Ray-REGIST program, x-ray machine, One Stop Service 
Corresponding author:amonrath.p@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
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(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยไดจ้ดัเตรยีมระบบงานแจง้ครอบครอง ประกอบดว้ย การก าหนดเครื่องก าเนิดรงัสีเอกซท์ี่ตอ้ง
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Abstract 
According to new regulation on Nuclear Energy for Peace Act (No.2) B.E. 2562, Bureau of 

Radiation and Medical Device of Department of Medical Sciences (DMSC) is responsible for registration of all 
X-ray machines used for diagnostic radiology in Thailand. New registration act comprises of a list of X-ray 
machines, forms and documentation, standard equipment needed and appropriated via internet. A program 
called X-Ray-REGIST was created to serve this purpose. Customers or hospitals using X-ray machines could 
register to DMSC as one-stop service process. They could submit registration forms and relevant document 
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การพัฒนาโปรแกรมการอ่านบันทกึการดือ้ยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียผ่านระบบสมารท์โฟน 
และคอมพิวเตอร ์ส าหรับประเทศไทย 4.0 

Development of Antibiogram appilcation on smart phone and computer for Thailand 4.0 
 

วรวฒุิ เพช็รยงั, ปิยะวฒัน ์บญุศร,ี และวิลาวลัย ์กนัทะสอน  
Worawut Phetyang, PiyawatBoonsri, and Wilawan Kantasorn  
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ในปีงบประมาณ 2661-2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลก พฒันาโปรแกรมการอา่นบนัทกึการดือ้ยา

ตา้นจุลชีพของแบคทีเรีย (Antibiogram) ผ่านระบบสมารท์โฟนและคอมพิวเตอร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหแ้พทยใ์ช้
ประกอบการสั่งจ่ายยาตา้นจลุชีพอยา่งเหมาะสมในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป่้วยที่มีภาวะติดเชือ้ไดส้ะดวกและทนัเวลา ลดปัญหา
การใชย้าตา้นจุลชีพอย่างไม่สมเหตผุล ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการดือ้ยาตา้นจุลชีพในโรงพยาบาล โดยรวบรวมขอ้มูล 
Antibiogram ที่ไดจ้ากการน าผลเพาะเชือ้และทดสอบความไวต่อยาของเชือ้แต่ละสายพนัธุ์ในโรงพยาบาลมาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ เรียกโปรแกรมนีว้่า “Easy Antibiogram Tool” (EAT) ผลการประเมินโดยการวิจัยเชิงส ารวจดว้ย
แบบสอบถาม พบว่าสามารถสืบคน้ผลจาก Antibiogram ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า ตรงกบั Antibiogram ในรูปแบบ
เอกสาร พบว่า รอ้ยละ 100 ของการคน้หาจากโปรแกรมใชเ้วลา 30 วินาทีต่อครัง้  พบแพทยม์ีความพึงพอใจรอ้ยละ 80 
โดย การพฒันาในครัง้นีเ้ป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยลดการใชย้าตา้นจลุชีพเกินความจ าเป็น อีกทัง้ยงัลดปัจจยัสง่เสรมิ
ใหเ้ชือ้จลุชีพดือ้ยา ซึง่เป็นการสนบัสนนุนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ค าส าคัญ: เชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชีพ แอนตีไ้บโอแกรม นวตักรรม 

Abstract 
In fiscal year 2018-2019, Antibiogram appilcation on smart phone and computer was developed by 

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. The aim of this development was to use as a powerful tool 
for  physician to be convenient for appropriate prescribing antibiotics for infectious patient in the beginning, in 
time as well as reducing of inappropriate and unreasonable antibiotic prescribing problem. This problem was 
a factor to encourage the spread of antimicrobial resistance in hospital. In this development, Antibiograms 
were analyzed from culture results and drug susceptibility tests in each microorganism by microbiology 
department of laboratory in hospital which were systematically collected using an application namely “Easy 
Antibiogram Tool” (EAT).  EAT were evaluated by survey research using questionnaires. The result showed 
that, Antibiogram results by using this application had an accuracy and precision similar to searching by 
paper form. 100 % of searching Antibiogram took times only 30 seconds/time. Moreover, 80 % of physicians 
were satisfied. This development indicated that by using this kind of technological innovation according to 
Thailand 4.0 policy could be useful for decreasing the unnescessary antibiotic prescribing and the spreading 
of antimicrobial resistance in hospital. 
Keywords: Resistance microorganism, Antibiogram, Innovation 
Corresponding author: worawut.p@dmsc.mail.go.th 
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Antibiogram Tool” (EAT).  EAT were evaluated by survey research using questionnaires. The result showed 
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การพัฒนาอ าเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภยั เฝ้าระวัง และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
:กรณีศึกษา นาน้อย จังหวัดน่าน และเด่นชัย จังหวดัแพร ่

A district model development of surveillance, alert and accepting complaints for unhealthy products  
: A case study of Na Noi, Nan Province and Den Chai, Phrae Province 
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บทคดัยอ่ 

การพฒันาอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภยั เฝา้ระวงั และรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาผลิตภณัฑส์ขุภาพชุมชน โดย
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงรายในปีพ.ศ.2562 ไดพ้ฒันาอ าเภอตน้แบบ 2 แห่งไดแ้ก่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั
น่าน และอ าเภอเด่นชัย จังหวดัแพร่ โดยมีการถ่ายทอดองคค์วามรู ้การคดักรองผลิตภณัฑส์ขุภาพในชุมชน โดย  อสม.
วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน น าสง่ขอ้มลูเขา้สูฐ่านขอ้มลู “กรมวิทย ์with you” หากผลการตรวจยืนยนัผลิตภณัฑพ์บว่ามี
ความเสี่ยงในการบริโภคจะน าไปสู่การสื่อสารแจง้เตือนภยั และเฝา้ระวงัในพืน้ที่ มีระบบการสื่อสาร แจง้เตือนภยั สง่ต่อ
ขอ้มลูหลากหลายช่องทางสูช่มุชนอยา่งทั่วถึง จนชมุชนมีความเขม้แข็งและสามารถขยายการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในทุกต าบลในพืน้ที่ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของอ าเภอต้นแบบของอ าเภอนาน้อยคือการออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน  
ดว้ยนวตักรรมเต็นทโ์มบายยนูิตเคลือ่นท่ีงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ณ จดุบรกิารเชิงรุก และจดุเดน่ของอ าเภอเด่นชยั คือ มีการ
สรา้งนวตักรรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรน์ าทาง สรา้งอสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ุมชน สู่สขุภาพประชาชนที่ยั่งยืน  
ดงันัน้จึงเป็นจดุเดน่ของชมุชนในการพฒันาอ าเภอตน้แบบตอ่ไป  
ค าส าคัญ: อ  าเภอตน้แบบ, อสม. วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน 
 

Abstract 
A district model development of surveillance alert and accepting complaints for health products in 

the community was conducted at Na Noi District, Nan Province and Den Chai District, Phrae Province by 
Regional Medical Science Center 1/1 Chiangrai in 2019.  Activities including transferring knowledge to the 
community, screening health products by the community medical sciences volunteers and sending the data 
to the database "DMSc with you" were implemented.  Confirmation results of unsafety products would be 
communicated by various medias and observed in the community for surveillance.  Both district models could 
operate the consumer protecting action themselves and expand to sub-districts in their responsible areas. 
The notable point of Na Noi district was one stop service by mobile tent innovation whereas the highlight 
innovation of Den Chai District was strategies mapping and community medical sciences volunteers setting to 
work for sustainable consumer protection in the community.  Therefore, these district models development 
should be extend further to other districts. 
Keywords: district model, Community medical sciences volunteers 
Corresponding author: ugrit.s@dmsc.mail.go.th 

P3-6 การพัฒนาอ าเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภยั เฝ้าระวัง และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
:กรณีศึกษา นาน้อย จังหวัดน่าน และเด่นชัย จังหวดัแพร ่

A district model development of surveillance, alert and accepting complaints for unhealthy products  
: A case study of Na Noi, Nan Province and Den Chai, Phrae Province 

 
อกุฤษฎ ์สกุใส1, ชญัญาทิพย ์พทุธวงศ1์, องัสนา ค าเงิน1, ก่อกิตต ์เขื่อนค า2, ทวีศกัดิ ์เจรญิชยั3 

Ugrit Suksai1, Chunyatip Puttawong1, Angsana Khomngen1, Kokitt Keuankom2, Taweesak Charoenchai3  
1ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย, 2สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต  าบลสถาน,  

3สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต  าบลแมจ่ั๊วะ 
1Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai, 2Institute queen Sirikit Public health center Satan, 3Institute queen Sirikit Public health center Maejua 

 
บทคดัยอ่ 

การพฒันาอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภยั เฝา้ระวงั และรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาผลิตภณัฑส์ขุภาพชุมชน โดย
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1/1 เชียงรายในปีพ.ศ.2562 ไดพ้ฒันาอ าเภอตน้แบบ 2 แห่งไดแ้ก่ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดั
น่าน และอ าเภอเด่นชัย จังหวดัแพร่ โดยมีการถ่ายทอดองคค์วามรู ้การคดักรองผลิตภณัฑส์ขุภาพในชุมชน โดย  อสม.
วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน น าสง่ขอ้มลูเขา้สูฐ่านขอ้มลู “กรมวิทย ์with you” หากผลการตรวจยืนยนัผลิตภณัฑพ์บว่ามี
ความเสี่ยงในการบริโภคจะน าไปสู่การสื่อสารแจง้เตือนภยั และเฝา้ระวงัในพืน้ที่ มีระบบการสื่อสาร แจง้เตือนภยั สง่ต่อ
ขอ้มลูหลากหลายช่องทางสูช่มุชนอยา่งทั่วถึง จนชมุชนมีความเขม้แข็งและสามารถขยายการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในทุกต าบลในพืน้ที่ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของอ าเภอต้นแบบของอ าเภอนาน้อยคือการออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน  
ดว้ยนวตักรรมเต็นทโ์มบายยนูิตเคลือ่นท่ีงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ณ จดุบรกิารเชิงรุก และจดุเดน่ของอ าเภอเด่นชยั คือ มีการ
สรา้งนวตักรรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรน์ าทาง สรา้งอสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์ุมชน สู่สขุภาพประชาชนที่ยั่งยืน  
ดงันัน้จึงเป็นจดุเดน่ของชมุชนในการพฒันาอ าเภอตน้แบบตอ่ไป  
ค าส าคัญ: อ  าเภอตน้แบบ, อสม. วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน 
 

Abstract 
A district model development of surveillance alert and accepting complaints for health products in 

the community was conducted at Na Noi District, Nan Province and Den Chai District, Phrae Province by 
Regional Medical Science Center 1/1 Chiangrai in 2019.  Activities including transferring knowledge to the 
community, screening health products by the community medical sciences volunteers and sending the data 
to the database "DMSc with you" were implemented.  Confirmation results of unsafety products would be 
communicated by various medias and observed in the community for surveillance.  Both district models could 
operate the consumer protecting action themselves and expand to sub-districts in their responsible areas. 
The notable point of Na Noi district was one stop service by mobile tent innovation whereas the highlight 
innovation of Den Chai District was strategies mapping and community medical sciences volunteers setting to 
work for sustainable consumer protection in the community.  Therefore, these district models development 
should be extend further to other districts. 
Keywords: district model, Community medical sciences volunteers 
Corresponding author: ugrit.s@dmsc.mail.go.th 
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การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัการตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลย ี(HBsAg และ Anti-HBs) 
ปีพ.ศ. 2560-2562 

Proficiency Testing Scheme in HBsAg and Anti-HBs Serology Testing During the year 2017 to 2019  
 

จารุรนิ วณีสอน, กชกร อินตะมลู, สมคิด ธิจกัร ์
Jarurin Waneesorn, Kotchakorn Intamul, Somkhid Thichak 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหมใ่หบ้รกิารการทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการตรวจ HBsAg 

และ Anti-HBs โดยจดัเตรยีมตวัอยา่งพลาสมาครัง้ละ 5 ตวัอยา่ง สง่ใหแ้ก่สมาชิกปีละ 3 ครัง้ น าผลการทดสอบที่ไดร้บัมา
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกบัคา่เปา้หมาย หาความแมน่และความเที่ยงของผลการทดสอบ ในปีพ.ศ. 2560-2562 มีสมาชิกเขา้
รว่มโครงการจ านวน 249, 294 และ 332 แห่งตามล าดบั มีการใชว้ิธีทดสอบ 2 ประเภทคือ เครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมตัิ และ
ชุดทดสอบประเภท rapid assay ผลการทดสอบโดยใชเ้ครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมตัิในการตรวจ HBsAg มีความแม่นเฉลี่ย
รอ้ยละ 99.8, 99.9 และ 99.5 มีความเท่ียงเฉลี่ยรอ้ยละ 97.1, 100 และ 100 ตามล าดบั ในการตรวจ Anti-HBs มีความ
แม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 100 และ 98.5 มีความเที่ยงเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 100 และ 100 ตามล าดบั ผลการตรวจโดยใช ้
rapid assay ในการตรวจ HBsAg มีความแม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.7, 99.2 และ 99.4 มีความเที่ยงเฉลี่ยรอ้ยละ 100, 98.2 
และ 100 ตามล าดบั ในการตรวจ Anti-HBs มีความแม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 96.7 และ 99.5 มีความเท่ียงเฉลี่ยรอ้ยละ 
100, 98.0 และ 99.5 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าการทดสอบ HBsAg และ Anti-HBs ดว้ยเครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมัติและชุด
ทดสอบประเภท rapid assay ของหอ้งปฏิบตัิการสมาชิกมีความน่าเช่ือถือ สมาชิกสามารถน าผลการทดสอบความ
ช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการไปประเมินตนเอง เพื่อพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การทดสอบความช านาญ, HBsAg,  Anti-HBs, เครือ่งวิเคราะหอ์ตัโนมตัิ, rapid assay 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai provides Hepatitis B surface antigen (HBsAg) and 

Hepatitis B surface antibody (Anti-HBs) Serology Proficiency Testing Scheme each year. Five PT-items are 
sent to participants three rounds a year. The testing results received from participants are analysed by 
comparing with assigned values and evaluated for accuracy and precision. During 2017 to 2019, there were 
249, 294 and 332 medical laboratories participated in the assessment, respectively. Two testing methods 
including machine-based assay and rapid assay were used. The results showed that by using machine-
based assay, the average accuracy of HBsAg testing was 99.8%, 99.9% and 99.5%, respectively and the 
average precision was 97.1%, 100% and 100%, respectively. The average accuracy of Anti-HBs testing was 
99.4%, 100% and 98.5%, respectively and the average precision was 99.4%, 100% and 100%, respectively. 
By using rapid assay, the average accuracy of HBsAg testing was 99.7%, 99.2% and 99.4%, respectively and 
the average precision was 100%, 98.2% and 100%, respectively. The average accuracy of Anti-HBs testing 
was 99.4, 96.7 and 99.5%, respectively and the average precision was 100%, 98.0% and 99.5%, 
respectively. The results indicated that HBsAg and Anti-HBs tested by using either machined-based assay or 
rapid assay were reliable and suitable for self-evaluation of participating laboratory performances which is 
essential for the control and improvement of laboratory quality. 
Keywords: Proficiency Testing, HBsAg, Anti-HBs, machine-based assay, rapid assay 
Corresponding author: jarurin.w@dmsc.mail.go.th 

P3-7 การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัการตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลย ี(HBsAg และ Anti-HBs) 
ปีพ.ศ. 2560-2562 

Proficiency Testing Scheme in HBsAg and Anti-HBs Serology Testing During the year 2017 to 2019  
 

จารุรนิ วณีสอน, กชกร อินตะมลู, สมคิด ธิจกัร ์
Jarurin Waneesorn, Kotchakorn Intamul, Somkhid Thichak 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหมใ่หบ้รกิารการทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการตรวจ HBsAg 

และ Anti-HBs โดยจดัเตรยีมตวัอยา่งพลาสมาครัง้ละ 5 ตวัอยา่ง สง่ใหแ้ก่สมาชิกปีละ 3 ครัง้ น าผลการทดสอบที่ไดร้บัมา
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกบัคา่เปา้หมาย หาความแมน่และความเที่ยงของผลการทดสอบ ในปีพ.ศ. 2560-2562 มีสมาชิกเขา้
รว่มโครงการจ านวน 249, 294 และ 332 แห่งตามล าดบั มีการใชว้ิธีทดสอบ 2 ประเภทคือ เครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมตัิ และ
ชุดทดสอบประเภท rapid assay ผลการทดสอบโดยใชเ้ครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมตัิในการตรวจ HBsAg มีความแม่นเฉลี่ย
รอ้ยละ 99.8, 99.9 และ 99.5 มีความเท่ียงเฉลี่ยรอ้ยละ 97.1, 100 และ 100 ตามล าดบั ในการตรวจ Anti-HBs มีความ
แม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 100 และ 98.5 มีความเที่ยงเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 100 และ 100 ตามล าดบั ผลการตรวจโดยใช ้
rapid assay ในการตรวจ HBsAg มีความแม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.7, 99.2 และ 99.4 มีความเที่ยงเฉลี่ยรอ้ยละ 100, 98.2 
และ 100 ตามล าดบั ในการตรวจ Anti-HBs มีความแม่นเฉลี่ยรอ้ยละ 99.4, 96.7 และ 99.5 มีความเท่ียงเฉลี่ยรอ้ยละ 
100, 98.0 และ 99.5 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าการทดสอบ HBsAg และ Anti-HBs ดว้ยเครื่องวิเคราะหอ์ตัโนมัติและชุด
ทดสอบประเภท rapid assay ของหอ้งปฏิบตัิการสมาชิกมีความน่าเช่ือถือ สมาชิกสามารถน าผลการทดสอบความ
ช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการไปประเมินตนเอง เพื่อพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การทดสอบความช านาญ, HBsAg,  Anti-HBs, เครือ่งวิเคราะหอ์ตัโนมตัิ, rapid assay 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai provides Hepatitis B surface antigen (HBsAg) and 

Hepatitis B surface antibody (Anti-HBs) Serology Proficiency Testing Scheme each year. Five PT-items are 
sent to participants three rounds a year. The testing results received from participants are analysed by 
comparing with assigned values and evaluated for accuracy and precision. During 2017 to 2019, there were 
249, 294 and 332 medical laboratories participated in the assessment, respectively. Two testing methods 
including machine-based assay and rapid assay were used. The results showed that by using machine-
based assay, the average accuracy of HBsAg testing was 99.8%, 99.9% and 99.5%, respectively and the 
average precision was 97.1%, 100% and 100%, respectively. The average accuracy of Anti-HBs testing was 
99.4%, 100% and 98.5%, respectively and the average precision was 99.4%, 100% and 100%, respectively. 
By using rapid assay, the average accuracy of HBsAg testing was 99.7%, 99.2% and 99.4%, respectively and 
the average precision was 100%, 98.2% and 100%, respectively. The average accuracy of Anti-HBs testing 
was 99.4, 96.7 and 99.5%, respectively and the average precision was 100%, 98.0% and 99.5%, 
respectively. The results indicated that HBsAg and Anti-HBs tested by using either machined-based assay or 
rapid assay were reliable and suitable for self-evaluation of participating laboratory performances which is 
essential for the control and improvement of laboratory quality. 
Keywords: Proficiency Testing, HBsAg, Anti-HBs, machine-based assay, rapid assay 
Corresponding author: jarurin.w@dmsc.mail.go.th 
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การส ารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยป์ระจ าปี 2562 
Health survey among staffs of the Department of Medical Sciences in 2019 

 
ทศันีย ์ไชยค ำ, กฤษณช์ยั จนัทเพ็ชร, วรำงลกัษณ ์พิมพำภยั, สวุนิดำ เสนำวรำนนท,์ อำชวินทร ์โรจนวิวฒัน,์ และคณะ 
Tassanee Chaiyakum, Kritchai Chantapetch, Warangluk Pimpapai, Suwanida Saenawaranon, Archawin Rojanawiwat, et al 

สถำบนัชีววิทยำศำสตรท์ำงกำรแพทย ์กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปีเป็นสิง่ส  ำคญัซึง่จะท ำใหต้รวจพบควำมผิดปกติในระยะเริ่มแรกได ้ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน

โรคติดเชือ้ และไม่ติดเชือ้ สำมำรถพยำกรณโ์รคในปัจจุบนั และดูภำวะสขุภำพในอนำคต หำทำงป้องกนัและแกไ้ข เพื่อ
ส ำรวจภำวะสขุภำพบุคลำกรสงักดักรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทยแ์บบภำคตัดขวำงช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2562 
โดยใชว้ิธีกำรเก็บขอ้มลู และวิเครำะหผ์ลขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนำ จำกผลกำรศึกษำบคุลำกรที่เขำ้รบักำรตรวจสภุำพปี 62 
จ ำนวน 1,174 รำย (ชำย 256 คน หญิง 918 คน) ควำมผิดปกติที่ตรวจพบบ่อย 3 ล ำดบัแรก คือ ภำวะไขมนัในเลือดสงู 
(59.21%) ภำวะโภชนำกำรเกิน(41.17%) และภำวะควำมดนัโลหิตสงู(6.18%) ตำมล ำดบั และ พบผูป่้วยรำยใหม่สงูสดุ 5 
ภำวะแรก ไดแ้ก่ ภำวะไขมันในเลือดสูง (434รำย;38.20%) ภำวะโรคเก๊ำท ์(185รำย;17.16%) ภำวะโภชนำกำรเกิน 
(151รำย;13.22%) ภำวะน ำ้ตำลในเลอืดสงู (22รำย;2.05%) และ ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี (10รำย;4.50%) ตำมล ำดบั ซึง่ใน
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปีสำมำรถบอกถึงจ ำนวนอบุติักำรณท์ี่เพิ่มขึน้ของกำรเกิดภำวะโรคของบคุลำกรได ้ดงันัน้จึงเป็น
กำรเตือนภัยดำ้นภำวะสุขภำพปัจจุบันและพยำกรณ์ภำวะสุขภำพในอนำคตได ้ผูท้ี่ตรวจพบควำมผิดปกติจะไดร้ับ
ค ำแนะน ำและตรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อท ำกำรรกัษำ อีกทัง้กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทยจ์ะไดม้ีแนวทำงควบคุม 
ปอ้งกนัโรค รวมทัง้กำรสง่เสรมิสขุภำพของบคุลำกรตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ตรวจสขุภำพประจ ำปี บคุลำกร กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

Abstract 
The annual health check up is a key to detect early abnormalities whether it is an infectious or non-

infectious disease and also predicts the disease prognosis that affects the treatment and prevention program. 
This cross-sectional study aimed to survey the health conditions of the Department of Medical Science staffs 
between May-July 2019. Data collecting method and descriptive statistics were performed. According to the 
results of the study from 1,174 personnel checked (256 males, 918 females), the 3 most commonly detected 
disorders were Hyperlipidemia (59.21%), Overnutrition (41.17%) and Hypertension (6.18%), respectively. 
Moreover, the top 5 conditions found in new patients were Hyperlipidemia (434 cases; 38.20%), 
Hyperuricemia (185 cases;17.16%), Overnutrition(151 cases;13.22%), Hyperglycemia (22 cases; 2.05%) and 
Hepatitis B virus (10 cases; 4.50%), respectively. The annual health check could inform the increasing 
incidence rate, staff current health status, and prognosis. Those who were detected abnormalities will receive 
an advice and follow up continuously for treatment. Also, the Department of Medical Sciences will be able to 
provide a further health policy of prevention and promoting the health of personnel. 
Keywords: annual health check up, staffs, Department of Medical Sciences 
Corresponding author: tassanee.c@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปีเป็นสิง่ส  ำคญัซึง่จะท ำใหต้รวจพบควำมผิดปกติในระยะเริ่มแรกได ้ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน

โรคติดเชือ้ และไม่ติดเชือ้ สำมำรถพยำกรณโ์รคในปัจจุบนั และดูภำวะสขุภำพในอนำคต หำทำงป้องกนัและแกไ้ข เพื่อ
ส ำรวจภำวะสขุภำพบุคลำกรสงักดักรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทยแ์บบภำคตัดขวำงช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2562 
โดยใชว้ิธีกำรเก็บขอ้มลู และวิเครำะหผ์ลขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนำ จำกผลกำรศึกษำบคุลำกรที่เขำ้รบักำรตรวจสภุำพปี 62 
จ ำนวน 1,174 รำย (ชำย 256 คน หญิง 918 คน) ควำมผิดปกติที่ตรวจพบบ่อย 3 ล ำดบัแรก คือ ภำวะไขมนัในเลือดสงู 
(59.21%) ภำวะโภชนำกำรเกิน(41.17%) และภำวะควำมดนัโลหิตสงู(6.18%) ตำมล ำดบั และ พบผูป่้วยรำยใหม่สงูสดุ 5 
ภำวะแรก ไดแ้ก่ ภำวะไขมันในเลือดสูง (434รำย;38.20%) ภำวะโรคเก๊ำท ์(185รำย;17.16%) ภำวะโภชนำกำรเกิน 
(151รำย;13.22%) ภำวะน ำ้ตำลในเลอืดสงู (22รำย;2.05%) และ ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี (10รำย;4.50%) ตำมล ำดบั ซึง่ใน
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปีสำมำรถบอกถึงจ ำนวนอบุติักำรณท์ี่เพิ่มขึน้ของกำรเกิดภำวะโรคของบคุลำกรได ้ดงันัน้จึงเป็น
กำรเตือนภัยดำ้นภำวะสุขภำพปัจจุบันและพยำกรณ์ภำวะสุขภำพในอนำคตได ้ผูท้ี่ตรวจพบควำมผิดปกติจะไดร้ับ
ค ำแนะน ำและตรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อท ำกำรรกัษำ อีกทัง้กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทยจ์ะไดม้ีแนวทำงควบคุม 
ปอ้งกนัโรค รวมทัง้กำรสง่เสรมิสขุภำพของบคุลำกรตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ตรวจสขุภำพประจ ำปี บคุลำกร กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

Abstract 
The annual health check up is a key to detect early abnormalities whether it is an infectious or non-

infectious disease and also predicts the disease prognosis that affects the treatment and prevention program. 
This cross-sectional study aimed to survey the health conditions of the Department of Medical Science staffs 
between May-July 2019. Data collecting method and descriptive statistics were performed. According to the 
results of the study from 1,174 personnel checked (256 males, 918 females), the 3 most commonly detected 
disorders were Hyperlipidemia (59.21%), Overnutrition (41.17%) and Hypertension (6.18%), respectively. 
Moreover, the top 5 conditions found in new patients were Hyperlipidemia (434 cases; 38.20%), 
Hyperuricemia (185 cases;17.16%), Overnutrition(151 cases;13.22%), Hyperglycemia (22 cases; 2.05%) and 
Hepatitis B virus (10 cases; 4.50%), respectively. The annual health check could inform the increasing 
incidence rate, staff current health status, and prognosis. Those who were detected abnormalities will receive 
an advice and follow up continuously for treatment. Also, the Department of Medical Sciences will be able to 
provide a further health policy of prevention and promoting the health of personnel. 
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เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
The DMSc Research Network for Stem Cell Products 

 
สมชาย แสงกิจพร, สิรภิากร แสงกิจพร, พชัราภรณ ์นพปรางค,์ อารรีตัน ์ขอไชย, อจัฉราพร ด  าบวั 

Somchai Sangkitporn, Siripakorn Sangkitporn, Phatcharaphon Nopprang, Areerat Korchai, Acharaporn Dambua 
สถาบนัชีววิทยาศาสตรท์างการแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 

ศูนยเ์ซลลต์น้ก าเนิดและเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสภาวะเสื่อม มีภารกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด
ครอบคลมุการเตรียมเซลล ์ตรวจสอบคุณภาพ และต่อยอดงานวิจัยสู่การวิจัยทางคลินิก ที่ผ่านมาประสบปัญหาการ
ควบคมุและทวนสอบกระบวนการ รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นบคุลากร และการน าไปใชป้ระโยชนท์ี่ตอ้งอาศยัแพทยใ์นการท าหตั
การเพื่อน าผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก าเนิดไปใช้พัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงน ามาตรฐานสากล ISO9001:2015 , 
ISO15189:2012, ISO15190:2003 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ GMP, ATMPs มาใชบ้รหิารจดัการกระบวนการใหเ้ป็น
ระบบ มีการปรบัปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง ผลการด าเนินงานปี 2559 ถึง 2562 พบวา่การน ามาตรฐานดงักลา่วมาใช ้ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพฒันาสามารถขึน้ทะเบียนบญัชีสินทรพัยท์างความรู ้รวม 51 รายการ ประกอบดว้ย องค์
ความรู ้26 รายการ ตน้แบบนวัตกรรม 10 รายการ สิ่งประดิษฐ์ 3 รายการ นวัตกรรม 7 รายการ แบ่งเป็นนวัตกรรม
ผลติภณัฑ ์2 รายการ อาหารเลีย้งเซลล ์1 รายการ มาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการเซลลท์างการแพทย ์1 รายการ และนวตักรรม
กระบวนการ 3 รายการ ผลงานที่ไดร้างวลั 5 รายการ สามารถพฒันาเครือข่ายการวิจยัรว่มกับหน่วยงานในประเทศ 10 
แห่ง ต่างประเทศ 4 แห่ง ไดร้บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการรอ้ยละ 97.5 นบัเป็นความส าเร็จในการบุกเบิกเครือข่าย
หอ้งปฏิบัติการที่สามารถต่อยอดสู่การวิจัยทางคลินิก เพื่อน าผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิดไปใช้ในการรกัษาและพฒันา
คณุภาพชีวิตผูป่้วย สรา้งความมั่นคงดา้นสขุภาพและสนบัสนนุการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยนวตักรรมอยา่งยั่งยืน  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด, ISO9001:2015, บญัชีสินทรพัยท์างความรู ้

Abstract 
As a part of the Department of Medical Sciences, the Stem Cell and Regenerative Medicine Center 

is responsible for conducting translational research to bridge scientific discovery to clinical practice. In the 
past, there were some problems of control and verification in the process, limitation on personnel and 
requirement of physicians who use stem cells products for patients treatment. Therefore, this research 
implemented the quality system standard and law such as ISO 9001:2015, ISO 15189:2012/ ISO 15190:2003 
and Ministry of Public Health Notification of GMP, ATMPs as a solution. After implementation of the related 
quality system standard and law during 2016 to 2019, the efficiency in the processes of product design and 
development has increased. The Stem Cell and Regenerative Medicine Center was able to register 51 
knowledge assets consisting of 26 knowledges, 10 prototypes, 3 inventions, 7 innovations divided into 2 
treatment products, 1 culture medium, 1 Laboratory standard for cellular therapy, 3 laboratory services and 5 
prizes and to develop 10 research networks in country and 4 international research networks with 97.5 
percentage of service satisfaction. It is a great success in laboratory networks that can extend to clinical trial 
in order to use stem cell for treatment and improve the quality of patients’ lives and strengthen health security 
for Thai people and support the country's drive through sustainable innovation. 
Keywords: Stem cell product, ISO9001:2015, knowledge assets account 
Corresponding author: phatcharaphon.n@dmsc.mail.go.th 
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Somchai Sangkitporn, Siripakorn Sangkitporn, Phatcharaphon Nopprang, Areerat Korchai, Acharaporn Dambua 
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บทคดัยอ่ 

ศูนยเ์ซลลต์น้ก าเนิดและเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสภาวะเสื่อม มีภารกิจวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด
ครอบคลมุการเตรียมเซลล ์ตรวจสอบคุณภาพ และต่อยอดงานวิจัยสู่การวิจัยทางคลินิก ที่ผ่านมาประสบปัญหาการ
ควบคมุและทวนสอบกระบวนการ รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นบคุลากร และการน าไปใชป้ระโยชนท์ี่ตอ้งอาศยัแพทยใ์นการท าหตั
การเพื่อน าผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก าเนิดไปใช้พัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงน ามาตรฐานสากล ISO9001:2015 , 
ISO15189:2012, ISO15190:2003 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ GMP, ATMPs มาใชบ้รหิารจดัการกระบวนการใหเ้ป็น
ระบบ มีการปรบัปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง ผลการด าเนินงานปี 2559 ถึง 2562 พบวา่การน ามาตรฐานดงักลา่วมาใช ้ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพฒันาสามารถขึน้ทะเบียนบญัชีสินทรพัยท์างความรู ้รวม 51 รายการ ประกอบดว้ย องค์
ความรู ้26 รายการ ตน้แบบนวัตกรรม 10 รายการ สิ่งประดิษฐ์ 3 รายการ นวัตกรรม 7 รายการ แบ่งเป็นนวัตกรรม
ผลติภณัฑ ์2 รายการ อาหารเลีย้งเซลล ์1 รายการ มาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการเซลลท์างการแพทย ์1 รายการ และนวตักรรม
กระบวนการ 3 รายการ ผลงานที่ไดร้างวลั 5 รายการ สามารถพฒันาเครือข่ายการวิจยัรว่มกับหน่วยงานในประเทศ 10 
แห่ง ต่างประเทศ 4 แห่ง ไดร้บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการรอ้ยละ 97.5 นบัเป็นความส าเร็จในการบุกเบิกเครือข่าย
หอ้งปฏิบัติการที่สามารถต่อยอดสู่การวิจัยทางคลินิก เพื่อน าผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิดไปใช้ในการรกัษาและพฒันา
คณุภาพชีวิตผูป่้วย สรา้งความมั่นคงดา้นสขุภาพและสนบัสนนุการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยนวตักรรมอยา่งยั่งยืน  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด, ISO9001:2015, บญัชีสินทรพัยท์างความรู ้

Abstract 
As a part of the Department of Medical Sciences, the Stem Cell and Regenerative Medicine Center 

is responsible for conducting translational research to bridge scientific discovery to clinical practice. In the 
past, there were some problems of control and verification in the process, limitation on personnel and 
requirement of physicians who use stem cells products for patients treatment. Therefore, this research 
implemented the quality system standard and law such as ISO 9001:2015, ISO 15189:2012/ ISO 15190:2003 
and Ministry of Public Health Notification of GMP, ATMPs as a solution. After implementation of the related 
quality system standard and law during 2016 to 2019, the efficiency in the processes of product design and 
development has increased. The Stem Cell and Regenerative Medicine Center was able to register 51 
knowledge assets consisting of 26 knowledges, 10 prototypes, 3 inventions, 7 innovations divided into 2 
treatment products, 1 culture medium, 1 Laboratory standard for cellular therapy, 3 laboratory services and 5 
prizes and to develop 10 research networks in country and 4 international research networks with 97.5 
percentage of service satisfaction. It is a great success in laboratory networks that can extend to clinical trial 
in order to use stem cell for treatment and improve the quality of patients’ lives and strengthen health security 
for Thai people and support the country's drive through sustainable innovation. 
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Corresponding author: phatcharaphon.n@dmsc.mail.go.th 



0
3

ห
้อ
งท

ี่
ส
าขา ก

รม
วิ
ท
ย
์ w

ith yo
u

233
2828

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2677:2558 

Enhancement of the safety standard for chemicals laboratories according to the industry standard (TIS) 2677-2558 
 

พนัธวิทย ์นทกลุ, อบุลวรรณ ชยัอารยะเลศิ, อนรุกัษ์ เมืองสงวน, ยถิุกา ขาวมีช่ือ, อจัฉรยิา ทรงธนนิตย,์ และคณะ 
Puntawit Natakul, Ubonwan Chaiarrayalert, Anurak Muengsanghuan, Yuthika Kaomeechue, Atchariya Songtananit, et al 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ(วช)ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 2677:2558 โดยเช่ือมโยงกับการจัดสรรทุนวิจัย สถาบันชีววัตถุตระหนักถึง
ความส าคญัของการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยแก่ผูป้ฏิบัติงานและใช้เป็นกลไกในการพัฒนามาตรฐาน
งานวิจยัในอนาคต การพฒันาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการ โดยใชแ้บบ
รายการส ารวจที่เรียกว่า ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือประเมินสถานภาพตัง้ตน้ของหอ้งปฏิบตัิการ ประกอบดว้ย
กรอบแนวคิดของหอ้งปฏิบตัิการปลอดภยั 7 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงท าแผนพฒันาหอ้งปฏิบตัิการใหม้ีความปลอดภยั ผล
การส ารวจพบว่ายงัมีขอ้บกพรอ่งที่ตอ้งพฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย และ
ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการ อปุกรณแ์ละเครื่องมือ ในระยะแรกการปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการใชท้รพัยากรที่มี
อยูแ่ลว้ เช่น ใชโ้ปรแกรมChemInvent ในการเบิกจ่ายสารเคมี จดัท าระบบการจดัเก็บและก าจดัของเสีย ก าหนดทางออก
ฉกุเฉินของหอ้งปฏิบตัิการ ก าหนดเกณฑใ์ชป้ลัก๊พว่งไฟฟา้กบัเครือ่งมือวิทยาศาสตรร์วมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่บคุลากรทกุระดบั 
ส าหรบัองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัที่แกไ้ขปรบัปรุงไดย้าก เช่น การปรบัปรุงอาคารสถานที่ การจดัหาวสัด ุครุภณัฑ์
เพิ่มเติม จะจดัท าเป็นแผนพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานของหอ้งปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ESPReL Checklist, โปรแกรม ChemInvent, มอก. 

Abstract 
Since the National Research Council of Thailand (NRCT) has established guidelines to drive 

laboratory safety standards following TIS 2677:2558 and promote the enhancement of laboratory safety by 
linking with the allocation of research funds. The Institute of Biological Products therefore recognizes the 
importance of the development of laboratory safety management systems and will use as a mechanism to 
develop research standards in the future. This development aimed to raise the safety of laboratories by using 
a survey form called ESPReL Checklist as a tool for evaluating initial status of laboratory which consist of 7 
components of safety concept, then the safety operation plan was developed. From the survey results, there 
were many areas need to be improved, including chemical inventory systems, waste management system 
and laboratory facilities. In the first phase, we used existing resources for improvement such as using 
ChemInvent program for chemicals management, establishing waste collection and disposal systems, 
establishing emergency exit pathway, setting criteria for using electrical extension plugs for scientific 
instruments and also providing knowledge to personnel at all levels. For laboratory facilities which are difficult 
to improve such as building renovation and procurement of additional equipment will be set in the next phase 
of development plan. 
Keywords: ESPReL Checklist, ChemInvent Program, TIS 
Corresponding author: puntawit.n@dmsc.mail.go.th 
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Puntawit Natakul, Ubonwan Chaiarrayalert, Anurak Muengsanghuan, Yuthika Kaomeechue, Atchariya Songtananit, et al 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ(วช)ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตาม มอก. 2677:2558 โดยเช่ือมโยงกับการจัดสรรทุนวิจัย สถาบันชีววัตถุตระหนักถึง
ความส าคญัของการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยแก่ผูป้ฏิบัติงานและใช้เป็นกลไกในการพัฒนามาตรฐาน
งานวิจยัในอนาคต การพฒันาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการ โดยใชแ้บบ
รายการส ารวจที่เรียกว่า ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือประเมินสถานภาพตัง้ตน้ของหอ้งปฏิบตัิการ ประกอบดว้ย
กรอบแนวคิดของหอ้งปฏิบตัิการปลอดภยั 7 องคป์ระกอบ จากนัน้จึงท าแผนพฒันาหอ้งปฏิบตัิการใหม้ีความปลอดภยั ผล
การส ารวจพบว่ายงัมีขอ้บกพรอ่งที่ตอ้งพฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย และ
ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการ อปุกรณแ์ละเครื่องมือ ในระยะแรกการปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการใชท้รพัยากรที่มี
อยูแ่ลว้ เช่น ใชโ้ปรแกรมChemInvent ในการเบิกจ่ายสารเคมี จดัท าระบบการจดัเก็บและก าจดัของเสีย ก าหนดทางออก
ฉกุเฉินของหอ้งปฏิบตัิการ ก าหนดเกณฑใ์ชป้ลัก๊พว่งไฟฟา้กบัเครือ่งมือวิทยาศาสตรร์วมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่บคุลากรทกุระดบั 
ส าหรบัองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท่ีแกไ้ขปรบัปรุงไดย้าก เช่น การปรบัปรุงอาคารสถานที่ การจดัหาวสัด ุครุภณัฑ์
เพิ่มเติม จะจดัท าเป็นแผนพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานของหอ้งปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ESPReL Checklist, โปรแกรม ChemInvent, มอก. 

Abstract 
Since the National Research Council of Thailand (NRCT) has established guidelines to drive 

laboratory safety standards following TIS 2677:2558 and promote the enhancement of laboratory safety by 
linking with the allocation of research funds. The Institute of Biological Products therefore recognizes the 
importance of the development of laboratory safety management systems and will use as a mechanism to 
develop research standards in the future. This development aimed to raise the safety of laboratories by using 
a survey form called ESPReL Checklist as a tool for evaluating initial status of laboratory which consist of 7 
components of safety concept, then the safety operation plan was developed. From the survey results, there 
were many areas need to be improved, including chemical inventory systems, waste management system 
and laboratory facilities. In the first phase, we used existing resources for improvement such as using 
ChemInvent program for chemicals management, establishing waste collection and disposal systems, 
establishing emergency exit pathway, setting criteria for using electrical extension plugs for scientific 
instruments and also providing knowledge to personnel at all levels. For laboratory facilities which are difficult 
to improve such as building renovation and procurement of additional equipment will be set in the next phase 
of development plan. 
Keywords: ESPReL Checklist, ChemInvent Program, TIS 
Corresponding author: puntawit.n@dmsc.mail.go.th 
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อุบัตกิารณก์ารเกิดโรคหัดและหัดเยอรมันในเขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ 2561–2562 
Incidence of Measles and Rubella in the 6th Health Region during the fiscal year 2018-2019 

 
วลยัลกัษณ ์ทะลอื, ทิพยร์ตัน ์โพธิพิทกัษ ์ 

Walailuck Talue, Tiparat Potipitak 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
หดัและหดัเยอรมนัเป็นโรคติดเชือ้ที่ติดต่อไดง้่ายและรวดเร็ว อาการส าคญัคือ ไขอ้อกผ่ืน โดยหดัเกิดจากเชือ้ไวรสั  

รูบิโอลา สว่นหดัเยอรมนัเกิดจากเชือ้ไวรสัรูเบลลา่ การศกึษายอ้นหลงันีเ้ป็นการทบทวนผลการตรวจหาภมูิคุม้กนัชนิด IgM 
ตอ่ไวรสัหดัและหดัเยอรมนั ระหวา่งปีงบประมาณ 2561-2562 โดยมุง่เนน้ท่ีการเก็บตวัอยา่งเลอืดที่นอ้ยกวา่ 4 วนัหลงัออก
ผ่ืนเป็นเกณฑพ์ิจารณา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมในการเก็บตวัอย่างสง่ตรวจหาภมูิคุม้กนัชนิด IgM มีตวัอย่างส่ง
ตรวจ 1,029 ตวัอย่าง เป็นตวัอย่างเลือดที่เก็บนอ้ยกว่า 4 วนัหลงัออกผ่ืน 285 ตวัอย่าง (27.70%) โดยใหผ้ลบวก ผลลบ 
และไม่แน่ชดั คิดเป็นรอ้ยละ 31.58, 62.10, และ 6.32 ตามล าดบั นอกจากนีไ้ดท้  าการทบทวนสายพนัธุ์ของหดัและหดั
เยอรมนัท่ีระบาดในเขตสขุภาพท่ี 6 จากตวัอยา่งที่สง่ตรวจสายพนัธุจ์  านวน 89 ตวัอยา่ง พบวา่สายพนัธห์ดัที่ใหผ้ลบวก 59 
ตวัอยา่ง (64.41 %) และสายพนัธห์ดัเยอรมนัใหผ้ลบวก 3 ตวัอยา่ง (3.37%) ซึง่ในช่วง 2 ปีนี ้มีการระบาดของหดัสายพนัธุ์ 
D8 และหดัเยอรมนัสายพนัธุ ์1E เมื่อจดักลุม่สายพนัธุใ์นประเทศ พบว่า D8 ที่ระบาดสามารถจดักลุม่ย่อยได ้9 กลุม่ คือ 
D8-1, D8-2, D8-2-8, D8-2-8-4, D8-2-8-5, D8-10-2, D8-13, D8-13-2, และ D8-13-3-1 จ านวน 1, 15, 2, 11, 2, 1, 23, 
1, และ 3 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ในขณะท่ีประเทศไทยยงัไมส่ามารถจดักลุม่หดัเยอรมนัไดเ้นื่องจากตวัอยา่งไมเ่พียงพอ 
ค าส าคัญ: หดั หดัเยอรมนั สายพนัธุ ์เขตสขุภาพที่ 6 

Abstract 
Measles and rubella are infectious disease which is easy and rapid to contract. The main symptom is 

fever with rash. Measles is caused by the Rubeola virus and rubella is caused by the Rubella virus. This 
retrospective study aimed to review the results of IgM antibody of Measles/ Rubella detecting during the fiscal 
year 2018 to 2019 focusing only the samples collected at less than 4 days after getting fever and rash which 
was inappropriate period for collecting samples to test IgM antibody. It was found that there were 285 
samples (27.70%) from 1,029 samples were collected at that improper period. From the results obtained, the 
positive, negative, and borderline results were 31.58%, 62.10%, and 6.32%, respectively. In addition, the 
results of measles and rubella genotypes spreading out in the 6th Health region were also reviewed. From 89 
genotyping samples, 59 samples (64.41%) were measles positive and 3 samples (3.37%) were rubella 
positive. During the past 2 years, D8 genotype of measles and 1E genotype of rubella were found expanding 
in this area. By measles genotype grouping in Thailand, D8 genotype dispersed in the 6th Health region could 
be classified into 9 sub-groups including D8-1, D8-2, D8-2-8, D8-2-8-4, D8-2-8-5, D8-10-2, D8-13, D8-13-2, 
D8-13-3-1. However, rubella genotypes in Thailand could not be grouped due to a few samples was obtained. 
Keywords: Measles, Rubella, genotype, 6th Health region 
Corresponding author: walailuck.t@dmsc.mail.go.th 
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Incidence of Measles and Rubella in the 6th Health Region during the fiscal year 2018-2019 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
หดัและหดัเยอรมนัเป็นโรคติดเชือ้ที่ติดต่อไดง้่ายและรวดเร็ว อาการส าคญัคือ ไขอ้อกผ่ืน โดยหดัเกิดจากเชือ้ไวรสั  

รูบิโอลา สว่นหดัเยอรมนัเกิดจากเชือ้ไวรสัรูเบลลา่ การศกึษายอ้นหลงันีเ้ป็นการทบทวนผลการตรวจหาภมูิคุม้กนัชนิด IgM 
ตอ่ไวรสัหดัและหดัเยอรมนั ระหวา่งปีงบประมาณ 2561-2562 โดยมุง่เนน้ท่ีการเก็บตวัอยา่งเลอืดที่นอ้ยกวา่ 4 วนัหลงัออก
ผ่ืนเป็นเกณฑพ์ิจารณา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมในการเก็บตวัอย่างสง่ตรวจหาภมูิคุม้กนัชนิด IgM มีตวัอย่างส่ง
ตรวจ 1,029 ตวัอย่าง เป็นตวัอย่างเลือดที่เก็บนอ้ยกว่า 4 วนัหลงัออกผ่ืน 285 ตวัอย่าง (27.70%) โดยใหผ้ลบวก ผลลบ 
และไม่แน่ชดั คิดเป็นรอ้ยละ 31.58, 62.10, และ 6.32 ตามล าดบั นอกจากนีไ้ดท้  าการทบทวนสายพนัธุ์ของหดัและหดั
เยอรมนัท่ีระบาดในเขตสขุภาพท่ี 6 จากตวัอยา่งที่สง่ตรวจสายพนัธุจ์  านวน 89 ตวัอยา่ง พบวา่สายพนัธห์ดัที่ใหผ้ลบวก 59 
ตวัอยา่ง (64.41 %) และสายพนัธห์ดัเยอรมนัใหผ้ลบวก 3 ตวัอยา่ง (3.37%) ซึง่ในช่วง 2 ปีนี ้มีการระบาดของหดัสายพนัธุ์ 
D8 และหดัเยอรมนัสายพนัธุ ์1E เมื่อจดักลุม่สายพนัธุใ์นประเทศ พบว่า D8 ที่ระบาดสามารถจดักลุม่ย่อยได ้9 กลุม่ คือ 
D8-1, D8-2, D8-2-8, D8-2-8-4, D8-2-8-5, D8-10-2, D8-13, D8-13-2, และ D8-13-3-1 จ านวน 1, 15, 2, 11, 2, 1, 23, 
1, และ 3 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ในขณะท่ีประเทศไทยยงัไมส่ามารถจดักลุม่หดัเยอรมนัไดเ้นื่องจากตวัอยา่งไมเ่พียงพอ 
ค าส าคัญ: หดั หดัเยอรมนั สายพนัธุ ์เขตสขุภาพที่ 6 

Abstract 
Measles and rubella are infectious disease which is easy and rapid to contract. The main symptom is 

fever with rash. Measles is caused by the Rubeola virus and rubella is caused by the Rubella virus. This 
retrospective study aimed to review the results of IgM antibody of Measles/ Rubella detecting during the fiscal 
year 2018 to 2019 focusing only the samples collected at less than 4 days after getting fever and rash which 
was inappropriate period for collecting samples to test IgM antibody. It was found that there were 285 
samples (27.70%) from 1,029 samples were collected at that improper period. From the results obtained, the 
positive, negative, and borderline results were 31.58%, 62.10%, and 6.32%, respectively. In addition, the 
results of measles and rubella genotypes spreading out in the 6th Health region were also reviewed. From 89 
genotyping samples, 59 samples (64.41%) were measles positive and 3 samples (3.37%) were rubella 
positive. During the past 2 years, D8 genotype of measles and 1E genotype of rubella were found expanding 
in this area. By measles genotype grouping in Thailand, D8 genotype dispersed in the 6th Health region could 
be classified into 9 sub-groups including D8-1, D8-2, D8-2-8, D8-2-8-4, D8-2-8-5, D8-10-2, D8-13, D8-13-2, 
D8-13-3-1. However, rubella genotypes in Thailand could not be grouped due to a few samples was obtained. 
Keywords: Measles, Rubella, genotype, 6th Health region 
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การทดสอบความช านาญการตรวจสารพนัธุกรรมไวรัสซกิาด้วยวธีิ RT-PCR ปี 2559-2562 
Proficiency testing for detection of zika virus by RT-PCR, 2016-2019 
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การประเมินคุณภาพโดยองคก์รภายนอกเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบของหอ้งปฏิบัติการทาง
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ดว้ยวิธี Realtime RT-PCR  แตไ่มม่ีหนว่ยงานท่ีใหบ้รกิารตวัอยา่งทดสอบความช านาญ ผูว้ิจยัจึงจดัท าแผนทดสอบความ
ช านาญการตรวจสารพนัธุกรรมไวรสัซิกาขึน้ครัง้แรกในปีพ.ศ. 2559 โดยผลติวตัถทุดสอบความช านาญไวรสัซิกาจ านวน 5 
ตวัอยา่งจากน า้เหลอืงของคนปกติและตวัอยา่งที่เติมเชือ้ไวรสัซิกาในระดบัความเขม้ขน้ตา่งๆ จดัสง่วตัถทุดสอบใหส้มาชิก
ตรวจวิเคราะห ์น าผลของสมาชิกมาวิเคราะหแ์ละประเมินโดยค านวณคะแนนมาตรฐานซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากบั 4 ในปี 
2559 มีสมาชิกเขา้ร่วมแผนทดสอบความช านาญ 20 แห่งและมีแนวโนม้ของจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ทุกปีตัง้แต่ปี 2560-
2562 คือ 24, 26 และ 26 แห่งตามล าดบั การด าเนินงานทุกกิจกรรมของแผนทดสอบความช านาญสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนด ISO 17043 ผลการประเมินความสามารถหอ้งปฏิบตัิการพบวา่ ปีพ.ศ.2559 สมาชิกตอบผลถกูตอ้งทัง้หมดจดั
อยู่ในเกณฑด์ีเย่ียมรอ้ยละ 100 แต่ในปีพ.ศ. 2562 ผลประเมินของสมาชิกอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยมรอ้ยละ 92.0 เกณฑพ์อใช้
รอ้ยละ 4.0 และเกณฑค์วรปรบัปรุงรอ้ยละ 4.0 หอ้งปฏิบตัิการที่ตอบผลผิดไดร้บัค าแนะน าเพื่อน าไปพัฒนาปรบัปรุง
กระบวนการตรวจวิเคราะหใ์หม้ีคณุภาพมากขึน้ แผนทดสอบความช านาญการตรวจสารพนัธุกรรมไวรสัซิกามีประโยชนใ์น
การช่วยผูว้ิเคราะหพ์ฒันาคณุภาพการตรวจวิเคราะห ์เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานสากล 
ค าส าคัญ: ไวรสัซิกา,การประเมินคณุภาพโดยองคก์รภายนอก, การทดสอบความช านาญ 

Abstract 
The external quality assessment is a quality assurance for laboratory testing to ensure the accuracy 

of test methods and result as require by ISO 15189. Since the first zika outbreak in the 2016, many 
laboratories had opened zika virus testing by realtime RT-PCR service. However, there were not any 
proficiency test program which led us to establish the proficiency testing for zika virus detection in the 2016. 
The testing materials were formulated by adding zika virus in different concentrations into normal human 
serum. Five samples were sent to participating laboratories. The participants’ results were analysed and 
evaluated by standard score calculation. The final total score was 4. In the 2016, there were 20 participants 
and tended to increase every years as The number of paticipants in 2017 to 2019 were 24, 26 and 26 
respectively. The program activities was in accordance with ISO 17043. The assessment result showed that 
participants showed excellent scores of 100%. However in the 2019, the participants’s results had excellent 
scores of 92%, borderline scores 4% and unacceptable scores 4%. The laboratory who had undesired result 
received suggestion for the quality system of the analysis proceeding improvement. In conclusion, proficiency 
testing for detection of zika virus program help improve the quality of analysis according to international 
standard. 
Keywords: zika virus, external quality assessments, proficiency testing 
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บทคดัย่อ 
ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าอตัราการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในประเทศไทยเพิ่มขึน้

อยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อระบชุนิดของตวัอยา่งเห็ดจากรายงานการเกิดพิษระหวา่งปี พ.ศ. 
2560 ถึง 2562 รวมทัง้สิน้ 88  ตัวอย่างด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดและวิเคราะห์ชนิดสารพิษด้วยเทคนิค Liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS / MS) จากผลการศึกษาพบเห็ดท่ีสร้างสารพิษท่ีออกฤทธ์ิต่อ
ระบบทางเดินอาหารมากที่สดุ รองลงมาคือกลุม่เห็ดที่สร้างพิษตอ่เซลล์ พิษตอ่ระบบกล้ามเนือ้ และพิษตอ่ระบบเมตาบอลิ
ซึมและต่อมไร้ท่อ โดยอบุตัิการณ์ดงักลา่วพบมากกว่าร้อยละ 80 ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม เห็ดพิษ
ร้ายแรง 3 ชนิดที่ท าให้เสียชีวิตประกอบด้วยเห็ดพิษ Amanita brunneitoxicaria เห็ดพิษ Hebeloma และเห็ดถ่านเลือด 
Russula subnigricans สารพิษที่วิเคราะห์ได้จากตวัอย่างเห็ดได้แก่ Alpha-amanitin, Beta-amanitin และ Phalloidin 
โดยสาเหตุหลกัที่ท าให้เกิดสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดเนื่องจากความผิดพลาดในการระบุชนิด 
และความเข้าใจผิดในการคดัแยกเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้โดยใช้ความเช่ือที่บอกตอ่กนัมา 
ค าส าคัญ: ดีเอ็นเอบาร์โค้ด,  ชนิดที่ท าให้เสียชีวิต,  อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด 
 

Abstract 
Epidemiological data showed increasing incidence rates of mushroom poisoning cases in Thailand. 

Hence, this study aimed to identify 88 mushroom samples from clinically reported cases during 2017 to 2019 
based on DNA barcoding and determine their toxins using liquid chromatography-tandem mass spectrometry 
(LC-MS/MS). Our results revealed that gastrointestinal irritant mushroom poisoning was the most frequently 
encountered, followed by other types of mushroom poisoning, including cytotoxic, myotoxic and 
metabolic/endocrine toxicity. More than 80% of poisoning cases occurred in rainy season extending from May 
to August. These included three main lethal species; Amanita brunneitoxicaria, Hebeloma sp. and Russula 
subnigricans. The toxins discovered from the clinical samples were alpha-amanitin, beta-amanitin & 
phalloidin. These cases of mycetism occurred mainly due to misidentification and misconceptions about 
indigenous knowledge of the nontoxic and toxic mushrooms. 
Keywords: DNA barcoding, lethal species, mycetism 
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ความชุกของอาหารทะเลปนเป้ือนสารฟอร์มาลนิ สู่การสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารทะเล 
ในตลาดนัด อาํเภอรัษฎา จังหวดัตรัง 

The prevalence of formalin contaminated seafood leading to cooperation of seafood entrepreneurs in flea 
market in Ratsada district, Trang Province 
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บทคดัย่อ 
อาหารทะเลสว่นใหญ่มีราคาสงูทําให้ผู้ประกอบการนิยมเติมสารฟอร์มาลนิลงไปเพื่อคงความสด ดงันัน้จึงสาํรวจ

การปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนดัในเขตอําเภอรัษฎา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ
อาหารทะเลปนเปือ้นฟอร์มาลนิและสร้างมาตรการความร่วมมือของผู้ประกอบการในการคดัเลือกแหลง่ที่มา การศึกษานี ้
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาจากตลาดนัดจํานวน 3  แห่ง โดยทําการทดสอบการ
ปนเปือ้นสารฟอร์มาลินในตวัอย่างอาหารทะเลโดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลิน มีการสาธิตและฝึกทกัษะการใช้ชุดทดสอบ
ฟอร์มาลินให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทัง้ทดสอบความรู้เร่ืองฟอร์มาลินของผู้ประกอบการก่อนและหลงัการอบรม จากการ
สาํรวจอาหารทะเลจํานวน 38 ตวัอยา่ง พบมีการปนเปือ้นฟอร์มาลนิในกลุม่ตวัอยา่งประเภทปลา จํานวน 2  ตวัอย่าง จาก 
38 ตวัอยา่ง คิดเป็น  5.26%  จากผลการสาํรวจนําไปสูม่าตรการสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พบว่า คะแนนการ
ทดสอบความรู้เร่ืองฟอร์มาลินของผู้ประกอบการก่อนและหลงัการอบรมเพิ่มขึน้จากคะแนนเฉลี่ย 5.80 เป็น 8.05 และ
ผู้ประกอบการอาหารทะเลมีศกัยภาพในการคัดสรรอาหารทะเลผ่านกระบวนการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน ซึ่ง
หลงัจากการดําเนินงานไมพ่บสารปนเปือ้นในอาหารทะเล 100% 
คาํสาํคัญ : อาหารทะเลปนเปือ้นสารฟอร์มาลิน, ตลาดนดั, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค, มาตรการ 

Abstract 
In situation that, some entrepreneurs still used formalin for refreshing some seafood. The survey of 

formalin contaminated seafood sold in flea market was conducted to study the prevalence of this situation as 
well as to lead the cooperation of seafood entrepreneurs for management this problem. 67 seafood samples 
collected from 3 participating flea markets in Ratsada district, Trang Province were tested for formalin 
contaminated by formalin test kit. The seafood entrepreneurs were trained to use the kit and were also 
assessed their knowledge by questionnaire before and after training. From the results obtained, 2 samples 
from 38 fish products (5.26%) were contaminated with formalin. However, after implementing the 
management measures with the cooperation of the entrepreneurs, safety products were selected through the 
examination process. There were no formalin contaminated seafood products found in those markets and 
knowledge assessment scores of those entrepreneurs after training (8.05) were higher than scores evaluated 
before training (5.80) significantly. 
Keywords:  formalin contaminated seafood, flea market, entrepreneurs, consumers, management measures 
Corresponding author: areerat_pak@hotmail.com 
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Abstract 
In situation that, some entrepreneurs still used formalin for refreshing some seafood. The survey of 

formalin contaminated seafood sold in flea market was conducted to study the prevalence of this situation as 
well as to lead the cooperation of seafood entrepreneurs for management this problem. 67 seafood samples 
collected from 3 participating flea markets in Ratsada district, Trang Province were tested for formalin 
contaminated by formalin test kit. The seafood entrepreneurs were trained to use the kit and were also 
assessed their knowledge by questionnaire before and after training. From the results obtained, 2 samples 
from 38 fish products (5.26%) were contaminated with formalin. However, after implementing the 
management measures with the cooperation of the entrepreneurs, safety products were selected through the 
examination process. There were no formalin contaminated seafood products found in those markets and 
knowledge assessment scores of those entrepreneurs after training (8.05) were higher than scores evaluated 
before training (5.80) significantly. 
Keywords:  formalin contaminated seafood, flea market, entrepreneurs, consumers, management measures 
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แอลกอฮอลใ์นเลอืดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบตัิเหตุจากการจราจรทางบก ในเขตสุขภาพที่ 5 ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
ระหว่างปี 2561-2562 

Blood Alcohol Level of drivers related in an accidents 
in the Public Health Region 5th, Songkran Festival 2018-2019 

 
ชานิดา  แสงสรุยิ,์ ประเสรฐิ หิรญัณรงคช์ยั, กลัยา ขาเหลก็, มะลวิรรณ งามลม 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ช่วงสงกรานตปี์ 2561-2562 มีตวัอยา่งสง่ตรวจแอลกอฮอลใ์นเลือดของผูข้บัขี่ ในเขตสขุภาพที่ 5 จ านวน 278 

ตวัอย่าง ปี 2561 จ านวน 119 ตวัอย่าง และ ปี 2562 จ านวน 159 ตวัอย่าง โดยในปี 2561 ผูป้ระสบอบุตัิเหต ุอยู่ในช่วง
อาย ุ30-39 ปี มากที่สดุ รอ้ยละ 26.9 รองลงมาคือ 20-29 ปี รอ้ยละ 25.2 แตใ่นปี2562 ช่วงอายทุี่พบมากสดุ คือ 20-29 ปี 
รอ้ยละ 27.7 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 20 ปี รอ้ยละ 17.6 โดยในกลุม่อายนุอ้ยกว่า 20 ปี พบระดบัแอลกอฮอลเ์กิน 20 mg% 
รอ้ยละ 30.0 และ 7.1 ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั และในกลุม่อาย ุ20 ปีขึน้ไป พบเกิน 50 mg% รอ้ยละ 52.5 
และ 45.8 ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั พาหนะท่ีเกิดอบุตัิเหตสุงูสดุทัง้ในปี 2561 และปี 2562 คือ รถจกัรยานยนต ์
จากผูข้ับขี่ที่เสียชีวิตทัง้หมด ในปี 2561 และ ปี 2562 ไม่พบแอลกอฮอลใ์นเลือด  รอ้ยละ 30.0 และ 58.3 ตามล าดับ 
จ านวนตวัอย่างสง่ตรวจที่มากขึน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดอบุตัิเหตุที่เพิ่มขึน้หรือมีระบบการจดัการน าสง่ตวัอย่างดีขึน้ ที่
ส  าคญัคือ กลุม่อายุของผูข้บัขี่ที่เกิดอุบตัิเหตมุีอายนุอ้ยลง  (อายนุอ้ยกว่า 20 ปี) มีจ านวนเพิ่มขึน้ และผูเ้สียชีวิตที่ไม่พบ
แอลกอฮอลใ์นเลือด มีสงูถึงเกือบรอ้ยละ 60 แสดงใหเ้ห็นว่าควรตอ้งปรบัมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการจราจรทางถนนให้
เขม้งวดมากขึน้ 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล,์ เลือด 

Abstract 
During Songkran Festival 2018-2019, Regional Medical Sciences Center 5th, Samut Songkhram 

received blood samples involved road traffic accident in the health service region 5 th to analyze blood alcohol 
content using Headspace gas chromatography. The number of collected samples were 278 samples, 119 
samples were obtained in 2018 and 159 samples were obtained in 2019. Most accidents , were 30-39 years 
old (26.9%), followed by  of 20-29 years old (25.2%). while in 2019, 27.7% were aged 20-29 and 17.6% were 
aged below 20. A study conducted in 2018-2019 has been reported that the prevalence of high blood alcohol 
content for the aged 20 and below which limits to not over 20 mg%, were 30% and 7.1%, while the aged 20 
and above which limits to less than 50 mg% were 52.5mg% and 45.8 mg%, respectively. Most of the road 
traffic accidents involved with motorcycles. The estimated deaths from traffic accidents who had negative 
blood alcohol content in 2018 and 2019 were 30% and 58.3%, respectively.  In current study, an increasing 
number of tested blood samples might indicate a rising cases of accident or an improvement of samples 
transportation. Interestingly, this study also revealed a significantly increase of a young driver, aged below 20 
years. Moreover, almost 60% mortality had negative blood alcohol concentration. These findings suggested 
that the traffic law should be tightly implemented in Thai society. 
Keywords: Alcohol, Blood 
Corresponding author: chanida.s@dmsc.mail.go.th 
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จ านวนตวัอย่างสง่ตรวจที่มากขึน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดอบุตัิเหตุที่เพิ่มขึน้หรือมีระบบการจดัการน าสง่ตวัอย่างดีขึน้ ที่
ส  าคญัคือ กลุม่อายุของผูข้บัขี่ที่เกิดอุบตัิเหตมุีอายนุอ้ยลง  (อายนุอ้ยกว่า 20 ปี) มีจ านวนเพิ่มขึน้ และผูเ้สียชีวิตที่ไม่พบ
แอลกอฮอลใ์นเลือด มีสงูถึงเกือบรอ้ยละ 60 แสดงใหเ้ห็นว่าควรตอ้งปรบัมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการจราจรทางถนนให้
เขม้งวดมากขึน้ 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล,์ เลือด 

Abstract 
During Songkran Festival 2018-2019, Regional Medical Sciences Center 5th, Samut Songkhram 

received blood samples involved road traffic accident in the health service region 5 th to analyze blood alcohol 
content using Headspace gas chromatography. The number of collected samples were 278 samples, 119 
samples were obtained in 2018 and 159 samples were obtained in 2019. Most accidents , were 30-39 years 
old (26.9%), followed by  of 20-29 years old (25.2%). while in 2019, 27.7% were aged 20-29 and 17.6% were 
aged below 20. A study conducted in 2018-2019 has been reported that the prevalence of high blood alcohol 
content for the aged 20 and below which limits to not over 20 mg%, were 30% and 7.1%, while the aged 20 
and above which limits to less than 50 mg% were 52.5mg% and 45.8 mg%, respectively. Most of the road 
traffic accidents involved with motorcycles. The estimated deaths from traffic accidents who had negative 
blood alcohol content in 2018 and 2019 were 30% and 58.3%, respectively.  In current study, an increasing 
number of tested blood samples might indicate a rising cases of accident or an improvement of samples 
transportation. Interestingly, this study also revealed a significantly increase of a young driver, aged below 20 
years. Moreover, almost 60% mortality had negative blood alcohol concentration. These findings suggested 
that the traffic law should be tightly implemented in Thai society. 
Keywords: Alcohol, Blood 
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บทคดัยอ่ 
ช่วงสงกรานตปี์ 2561-2562 มีตวัอยา่งสง่ตรวจแอลกอฮอลใ์นเลือดของผูข้บัขี่ ในเขตสขุภาพที่ 5 จ านวน 278 

ตวัอย่าง ปี 2561 จ านวน 119 ตวัอย่าง และ ปี 2562 จ านวน 159 ตวัอย่าง โดยในปี 2561 ผูป้ระสบอบุตัิเหต ุอยู่ในช่วง
อาย ุ30-39 ปี มากที่สดุ รอ้ยละ 26.9 รองลงมาคือ 20-29 ปี รอ้ยละ 25.2 แตใ่นปี2562 ช่วงอายทุี่พบมากสดุ คือ 20-29 ปี 
รอ้ยละ 27.7 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 20 ปี รอ้ยละ 17.6 โดยในกลุม่อายนุอ้ยกว่า 20 ปี พบระดบัแอลกอฮอลเ์กิน 20 mg% 
รอ้ยละ 30.0 และ 7.1 ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั และในกลุม่อาย ุ20 ปีขึน้ไป พบเกิน 50 mg% รอ้ยละ 52.5 
และ 45.8 ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั พาหนะท่ีเกิดอบุตัิเหตสุงูสดุทัง้ในปี 2561 และปี 2562 คือ รถจกัรยานยนต ์
จากผูข้ับขี่ที่เสียชีวิตทัง้หมด ในปี 2561 และ ปี 2562 ไม่พบแอลกอฮอลใ์นเลือด  รอ้ยละ 30.0 และ 58.3 ตามล าดับ 
จ านวนตวัอย่างสง่ตรวจที่มากขึน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดอบุตัิเหตุที่เพิ่มขึน้หรือมีระบบการจดัการน าสง่ตวัอย่างดีขึน้ ที่
ส  าคญัคือ กลุม่อายุของผูข้บัขี่ที่เกิดอุบตัิเหตมุีอายนุอ้ยลง  (อายนุอ้ยกว่า 20 ปี) มีจ านวนเพิ่มขึน้ และผูเ้สียชีวิตที่ไม่พบ
แอลกอฮอลใ์นเลือด มีสงูถึงเกือบรอ้ยละ 60 แสดงใหเ้ห็นว่าควรตอ้งปรบัมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการจราจรทางถนนให้
เขม้งวดมากขึน้ 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล,์ เลือด 

Abstract 
During Songkran Festival 2018-2019, Regional Medical Sciences Center 5th, Samut Songkhram 

received blood samples involved road traffic accident in the health service region 5 th to analyze blood alcohol 
content using Headspace gas chromatography. The number of collected samples were 278 samples, 119 
samples were obtained in 2018 and 159 samples were obtained in 2019. Most accidents , were 30-39 years 
old (26.9%), followed by  of 20-29 years old (25.2%). while in 2019, 27.7% were aged 20-29 and 17.6% were 
aged below 20. A study conducted in 2018-2019 has been reported that the prevalence of high blood alcohol 
content for the aged 20 and below which limits to not over 20 mg%, were 30% and 7.1%, while the aged 20 
and above which limits to less than 50 mg% were 52.5mg% and 45.8 mg%, respectively. Most of the road 
traffic accidents involved with motorcycles. The estimated deaths from traffic accidents who had negative 
blood alcohol content in 2018 and 2019 were 30% and 58.3%, respectively.  In current study, an increasing 
number of tested blood samples might indicate a rising cases of accident or an improvement of samples 
transportation. Interestingly, this study also revealed a significantly increase of a young driver, aged below 20 
years. Moreover, almost 60% mortality had negative blood alcohol concentration. These findings suggested 
that the traffic law should be tightly implemented in Thai society. 
Keywords: Alcohol, Blood 
Corresponding author: chanida.s@dmsc.mail.go.th 
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การทวนสอบความถกูต้องของการทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดโดย GC-Headspace 
Method Validation for Determination of Alcohol in Blood by GC-Headspace 
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บทคดัยอ่ 

การดื่มสรุาท าใหป้ระสทิธิภาพการขบัขี่ลดลงโดยขณะที่ผูด้ื่มสรุาไม่รูต้วัว่าประสิทธิภาพการขบัขี่ของตนลดลง 
หนว่ยงานราชการหลายหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจึงพยายามลดอบุตัิเหตจุากผูเ้มาสรุาโดยก าหนดบทลงโทษ  ใหค้วามรูแ้ละ
รณรงคส์รา้งจิตส านกึแก่ผูข้บัขี่ กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศกฎกระทรวงก าหนดใหป้รมิาณแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 
50 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตใ์หถื้อว่าเมาสรุา ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 5 สมทุรสงคราม มีสว่นที่เก่ียวขอ้งเป็นหน่วยงาน
ทดสอบหาปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดและเพื่อใหก้ารทดสอบมีความถกูตอ้งเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล จึงตอ้งมีการทวน
สอบความถกูตอ้งของวิธีทดสอบ โดยท าการทดสอบ 4 พารามิเตอร ์คือ 1. Precision ใชส้ารมาตรฐาน 9 ความเขม้ขน้ท า
การทดสอบความเขม้ขน้ละ 10 ซ  า้ ค  านวณหาค่าเฉลี่ยและ %RSD น าค่าท่ีไดม้าค านวณหาค่า HORRAT ที่ความเขม้ขน้ 
7.892 mg% ได ้0.21 2. Linearity ใชส้ารมาตรฐาน 9 ความเขม้ขน้จาก 7.982 – 394.605 mg% น าค่าที่ไดม้าค านวณหา
ค่า R2 ได ้0.99988 3. Accuracy เติมสารมาตรฐาน 5 ความเขม้ขน้ จาก 21.40 – 260.80 ลงในตวัอย่างเลือด น ามา
ค านวณค่า %Recovery ได ้89.16 – 96.62 ตามล าดบั 4. Sensitivity สรา้งกราฟมาตรฐาน และค านวณหาค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของสมการเชิงเสน้ (Standard error of the regression) และค่าความชนั น ามาค านวณหาค่า LOD 
เทา่กบั 1.24 mg% และ คา่ LOQ เทา่กบั 4.13 mg% 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล,์ GC-Headspace,การทดสอบความถกูตอ้ง 
 

Abstract 
Drinking alcohol reduced driving performance but most drinkers were unaware about their declined 

driving performance. Many Governmental departments have attempted to reduce accidents caused by 
drunkards using sanctions, education and awareness campaigns. The Ministry of Interior has issued 
regulations requiring the blood alcohol content over 50 milligrams percentage is considered drunk. The 
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkharm is the relevant departments in testing the blood 
alcohol content and in order to provide the international acceptable accurate test, the accuracy of the test 
method is need to be verified. The verification of the tes was performed in 4 parameters.  1. Precision using 9 
concentrations of standard and testing was replicated 10 times individually. The average results were 
calculated to substract %RSD and HORRAT value, which was 0.21 at concentration 7.982 mg%.  2. Linearity, 
from 9 standard  concentrations in range of 7.982-394.605 mg%, the R2 was 0.99988. 3. Accuracy, spiking 5 
concentrations of standard in range of 21.40-260.80 mg% into blood sample and calculated %Recovery was 
89.16-96.62. 4. Sensitivity, generating standard curve and standard error of the regression and slope were 
then calculated as LOD and LOQ, which were 1.24 and 4.13 mg%, respectively. 
Keywords: Alcohol, GC-Headspace, Method Validation 
Corresponding author: prasert.h@dmsc.moph.go.th 
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บทคดัยอ่ 

การดื่มสรุาท าใหป้ระสทิธิภาพการขบัขี่ลดลงโดยขณะที่ผูด้ื่มสรุาไม่รูต้วัว่าประสิทธิภาพการขบัขี่ของตนลดลง 
หนว่ยงานราชการหลายหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจึงพยายามลดอบุตัิเหตจุากผูเ้มาสรุาโดยก าหนดบทลงโทษ  ใหค้วามรูแ้ละ
รณรงคส์รา้งจิตส านกึแก่ผูข้บัขี่ กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศกฎกระทรวงก าหนดใหป้รมิาณแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 
50 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตใ์หถื้อว่าเมาสรุา ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์ 5 สมทุรสงคราม มีสว่นที่เก่ียวขอ้งเป็นหน่วยงาน
ทดสอบหาปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดและเพื่อใหก้ารทดสอบมีความถกูตอ้งเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล จึงตอ้งมีการทวน
สอบความถกูตอ้งของวิธีทดสอบ โดยท าการทดสอบ 4 พารามิเตอร ์คือ 1. Precision ใชส้ารมาตรฐาน 9 ความเขม้ขน้ท า
การทดสอบความเขม้ขน้ละ 10 ซ  า้ ค  านวณหาค่าเฉลี่ยและ %RSD น าค่าท่ีไดม้าค านวณหาค่า HORRAT ที่ความเขม้ขน้ 
7.892 mg% ได ้0.21 2. Linearity ใชส้ารมาตรฐาน 9 ความเขม้ขน้จาก 7.982 – 394.605 mg% น าค่าที่ไดม้าค านวณหา
ค่า R2 ได ้0.99988 3. Accuracy เติมสารมาตรฐาน 5 ความเขม้ขน้ จาก 21.40 – 260.80 ลงในตวัอย่างเลือด น ามา
ค านวณค่า %Recovery ได ้89.16 – 96.62 ตามล าดบั 4. Sensitivity สรา้งกราฟมาตรฐาน และค านวณหาค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของสมการเชิงเสน้ (Standard error of the regression) และค่าความชนั น ามาค านวณหาค่า LOD 
เทา่กบั 1.24 mg% และ คา่ LOQ เทา่กบั 4.13 mg% 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล,์ GC-Headspace,การทดสอบความถกูตอ้ง 
 

Abstract 
Drinking alcohol reduced driving performance but most drinkers were unaware about their declined 

driving performance. Many Governmental departments have attempted to reduce accidents caused by 
drunkards using sanctions, education and awareness campaigns. The Ministry of Interior has issued 
regulations requiring the blood alcohol content over 50 milligrams percentage is considered drunk. The 
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkharm is the relevant departments in testing the blood 
alcohol content and in order to provide the international acceptable accurate test, the accuracy of the test 
method is need to be verified. The verification of the tes was performed in 4 parameters.  1. Precision using 9 
concentrations of standard and testing was replicated 10 times individually. The average results were 
calculated to substract %RSD and HORRAT value, which was 0.21 at concentration 7.982 mg%.  2. Linearity, 
from 9 standard  concentrations in range of 7.982-394.605 mg%, the R2 was 0.99988. 3. Accuracy, spiking 5 
concentrations of standard in range of 21.40-260.80 mg% into blood sample and calculated %Recovery was 
89.16-96.62. 4. Sensitivity, generating standard curve and standard error of the regression and slope were 
then calculated as LOD and LOQ, which were 1.24 and 4.13 mg%, respectively. 
Keywords: Alcohol, GC-Headspace, Method Validation 
Corresponding author: prasert.h@dmsc.moph.go.th 
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บทคดัยอ่ 

กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านความ
ปลอดภยัของการปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตัิการ จึงไดเ้ขา้รว่มโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการ
ที่เก่ียวขอ้งกับสารเคมี ในปี 2562 โดยมีมหาวิทยาลยันเรศวรเป็นแม่ข่ายเพื่อยกระดบัสู่มาตรฐานความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบตัิงาน โดยเริม่จากส ารวจสภาพความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการดว้ย ESPReL check list จ านวน 7 องคป์ระกอบ
ความปลอดภยั หลงัจากนัน้วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน ผลจากการส ารวจและการประเมินจากผูต้รวจประเมิน ท าใหพ้บจุด
แข็งและจุดอ่อนที่ตอ้งปรบัปรุง หลงัจากปรบัปรุงในสว่นที่จ  าเป็นเรง่ด่วนและสิ่งที่สามารถแกไ้ขไดก้่อน จึงท าการส ารวจ
ดว้ย ESPReL check list ซ  า้อีกครัง้ พบวา่คะแนนเฉลีย่ของ 7 องคป์ระกอบ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 71.3 และ
หากมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องจนไดค้ะแนนเต็ม 100 ของแต่ละองคป์ระกอบ จะท าใหส้ามารถยกระดบัความปลอดภยั
อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นตน้แบบดา้นความปลอดภยั และกา้วสูม่าตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการที่
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี มอก. 2677 – 2558 
ค าส าคัญ: ESPReL checklist  , มาตรฐาน มอก. 2677 – 2558 

 
Abstract  

Toxicological laboratory of Regional Medical Sciences center 2 Phitsanulok realized the importance 
about safety of operators in the laboratory. Therefore in 2019, the project to raise the safety standard of 
laboratories related to chemicals has been launched with Naresuan University as a nodein order to raise the 
safety standards of personnel. The process began with exploring the safety conditions of the laboratory using 
ESPReL check list consisted of 7 safety components. . The results which explored and assessed from 
auditors revealed that the strengths and weaknesses that need improvement. After marking necessary and 
urgent improvement, the ESPeL check list was then remeasured again. The result found that average score of 
the 7 components were increased from 60 to 71.3 %. If continuous development was performed until 
receiving full score in every topics, the laboratory will become a model for safety and advance to the safety 
standards of laboratories related to chemicals in the Thai Industrial Standard : TIS 2677-2015. 
Keywords: ESPReL checklist, Thai Industrial Standard: TIS 2677- 2558. 
Corresponding author: Ratchaneekorn.b@dmsc.mail.go.th 
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กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความส าคัญในด้านความ
ปลอดภยัของการปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตัิการ จึงไดเ้ขา้รว่มโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการ
ที่เก่ียวขอ้งกับสารเคมี ในปี 2562 โดยมีมหาวิทยาลยันเรศวรเป็นแม่ข่ายเพื่อยกระดบัสู่มาตรฐานความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบตัิงาน โดยเริม่จากส ารวจสภาพความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการดว้ย ESPReL check list จ านวน 7 องคป์ระกอบ
ความปลอดภยั หลงัจากนัน้วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน ผลจากการส ารวจและการประเมินจากผูต้รวจประเมิน ท าใหพ้บจุด
แข็งและจุดอ่อนที่ตอ้งปรบัปรุง หลงัจากปรบัปรุงในสว่นที่จ  าเป็นเรง่ด่วนและสิ่งที่สามารถแกไ้ขไดก้่อน จึงท าการส ารวจ
ดว้ย ESPReL check list ซ  า้อีกครัง้ พบวา่คะแนนเฉลีย่ของ 7 องคป์ระกอบ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 71.3 และ
หากมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องจนไดค้ะแนนเต็ม 100 ของแต่ละองคป์ระกอบ จะท าใหส้ามารถยกระดบัความปลอดภยั
อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นตน้แบบดา้นความปลอดภยั และกา้วสูม่าตรฐานความปลอดภยัของหอ้งปฏิบตัิการที่
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมี มอก. 2677 – 2558 
ค าส าคัญ: ESPReL checklist  , มาตรฐาน มอก. 2677 – 2558 

 
Abstract  

Toxicological laboratory of Regional Medical Sciences center 2 Phitsanulok realized the importance 
about safety of operators in the laboratory. Therefore in 2019, the project to raise the safety standard of 
laboratories related to chemicals has been launched with Naresuan University as a nodein order to raise the 
safety standards of personnel. The process began with exploring the safety conditions of the laboratory using 
ESPReL check list consisted of 7 safety components. . The results which explored and assessed from 
auditors revealed that the strengths and weaknesses that need improvement. After marking necessary and 
urgent improvement, the ESPeL check list was then remeasured again. The result found that average score of 
the 7 components were increased from 60 to 71.3 %. If continuous development was performed until 
receiving full score in every topics, the laboratory will become a model for safety and advance to the safety 
standards of laboratories related to chemicals in the Thai Industrial Standard : TIS 2677-2015. 
Keywords: ESPReL checklist, Thai Industrial Standard: TIS 2677- 2558. 
Corresponding author: Ratchaneekorn.b@dmsc.mail.go.th 
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ระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดและอุบัติเหตุจราจรทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 
เขตสุขภาพที่ 6 

Blood alcohol concentration and road traffic accidents during Songkran Festival 2018 – 2019 
in Health Region 6 

 
วราพร ชลอ าไพ, วชัรชยั รุจิโรจนก์ลุ, ศภิุสรา สขุเกษม 

Varaporn Cholumpai, Watcharachai Rujirojkul, Supisara Sukkasem 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
การขบัขี่รถขณะเมาสรุาเป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดอุบตัิเหตุ ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบุรี ได้

ท าการศึกษาแบบย้อนกลับเพื่ อวิ เคราะห์ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิ ธี  Headspace-Gas 
Chromatography ของผูข้บัข่ีที่ประสบอุบตัิเหตุจราจรทางถนน เขตสขุภาพที่ 6 ช่วงเวลาเฝ้าระวงั 7 วันอนัตรายของ
เทศกาลสงกรานต ์วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร ์พบว่า ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีตวัอย่างเลือดสง่
มาจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจ 189 และ 128 ตัวอย่าง พบระดับแอลกอฮอลใ์นเลือดเกินกฎหมายก าหนด 
(มากกว่า 50 mg% หรือเมาแลว้ขบั) รอ้ยละ 51.3 และ 44.5 ตามล าดับ ช่วงที่พบ 52 ถึง 363 mg% และ 55 ถึง 397 
mg% ตามล าดับ ทั้งสองปีผู้ที่เมาแล้วขับมีอายุระหว่าง 20 ถึง น้อยกว่า 30 ปี มากที่สุด (รอ้ยละ 38.1 และ 40.4 
ตามล าดบั) เวลาเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่ง 18.01 ถึง 24.00 น. มากที่สดุ (รอ้ยละ 44.4 และ 45.6 ตามล าดบั) ประเภทรถที่เกิด
อบุตัิเหตคุือรถจกัรยานยนตม์ากที่สดุ (รอ้ยละ 80.4 และ 8.07 ตามล าดบั) รอ้ยละของผูท้ี่เมาแลว้ขบั ความถ่ีของแตล่ะช่วง
อายผุูท้ี่เมาแลว้ขบั เวลา และประเภทรถที่เกิดอบุตัิเหต ุปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากผลการศึกษานี ้จึงยงัคงมีความจ าเป็นในการตรวจวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดอย่าง
ตอ่เนื่องทกุปีเพื่อดแูนวโนม้และความรุนแรงของปัญหา 
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, อบุตัิเหต,ุ สงกรานต,์ เขตสขุภาพที่ 6 
 

Abstract 
Driving while intoxicated is a major cause of road traffic accidents. Regional Medical Sciences 

Center 6, Chonburi conducted a retrospective study. The objective was to analyze the results of blood alcohol 
concentration (BACs) of drivers who had road traffic accidents by using Headspace-Gas Chromatography in 
the Health Region 6 during the 7-day surveillance period of the Songkran Festival. The data were analyzed by 
descriptive statistics and chi-squares. In 2018 and 2019, total of 189 and 128 blood samples (sent from 
hospitals and police stations) were found to exceed the legal level (> 50 mg% or drunk driver) 51.3% and 
44.5% with BACs ranged from 52 to 363 mg% and 55 to 397 mg%, respectively. In both years, most drunk 
drivers were age in range from 20 to < 30 years (38.1% and 40.4% respectively) and the accidents occurred 
between 18.01 and 24.00 pm (44.4% and 45.6% respectively). The most of vehicle that have accidents was 
motorbike (80.4 and 80.7%, respectively). In both years, percentage of drunk driver, frequency of ages 
ranged, time and type of vehicles that had an accident were not significant different at the level of 0.05. 
Therefore, it is necessary to regularly analyze BACs of drivers who injured by road traffic accidents to 
investigate trends and severity of problems. 
Keywords: Blood Alcohol Concentration, Accident, Songkran, Health Region 6 
Corresponding author: varaporn.c@dmsc.mail.go.th 
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ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
การขบัขี่รถขณะเมาสรุาเป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดอุบตัิเหตุ ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบุรี ได้

ท าการศึกษาแบบย้อนกลับเพื่ อวิ เคราะห์ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิ ธี  Headspace-Gas 
Chromatography ของผูข้บัขี่ที่ประสบอุบตัิเหตุจราจรทางถนน เขตสขุภาพที่ 6 ช่วงเวลาเฝ้าระวงั 7 วันอนัตรายของ
เทศกาลสงกรานต ์วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร ์พบว่า ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีตวัอย่างเลือดสง่
มาจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจ 189 และ 128 ตัวอย่าง พบระดับแอลกอฮอลใ์นเลือดเกินกฎหมายก าหนด 
(มากกว่า 50 mg% หรือเมาแลว้ขบั) รอ้ยละ 51.3 และ 44.5 ตามล าดับ ช่วงที่พบ 52 ถึง 363 mg% และ 55 ถึง 397 
mg% ตามล าดับ ทั้งสองปีผู้ที่เมาแล้วขับมีอายุระหว่าง 20 ถึง น้อยกว่า 30 ปี มากที่สุด (รอ้ยละ 38.1 และ 40.4 
ตามล าดบั) เวลาเกิดอบุตัิเหตรุะหวา่ง 18.01 ถึง 24.00 น. มากที่สดุ (รอ้ยละ 44.4 และ 45.6 ตามล าดบั) ประเภทรถที่เกิด
อบุตัิเหตคุือรถจกัรยานยนตม์ากที่สดุ (รอ้ยละ 80.4 และ 8.07 ตามล าดบั) รอ้ยละของผูท้ี่เมาแลว้ขบั ความถ่ีของแตล่ะช่วง
อายผุูท้ี่เมาแลว้ขบั เวลา และประเภทรถที่เกิดอบุตัิเหต ุปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากผลการศึกษานี ้จึงยงัคงมีความจ าเป็นในการตรวจวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดอย่าง
ตอ่เนื่องทกุปีเพื่อดแูนวโนม้และความรุนแรงของปัญหา 
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, อบุตัิเหต,ุ สงกรานต,์ เขตสขุภาพที่ 6 
 

Abstract 
Driving while intoxicated is a major cause of road traffic accidents. Regional Medical Sciences 

Center 6, Chonburi conducted a retrospective study. The objective was to analyze the results of blood alcohol 
concentration (BACs) of drivers who had road traffic accidents by using Headspace-Gas Chromatography in 
the Health Region 6 during the 7-day surveillance period of the Songkran Festival. The data were analyzed by 
descriptive statistics and chi-squares. In 2018 and 2019, total of 189 and 128 blood samples (sent from 
hospitals and police stations) were found to exceed the legal level (> 50 mg% or drunk driver) 51.3% and 
44.5% with BACs ranged from 52 to 363 mg% and 55 to 397 mg%, respectively. In both years, most drunk 
drivers were age in range from 20 to < 30 years (38.1% and 40.4% respectively) and the accidents occurred 
between 18.01 and 24.00 pm (44.4% and 45.6% respectively). The most of vehicle that have accidents was 
motorbike (80.4 and 80.7%, respectively). In both years, percentage of drunk driver, frequency of ages 
ranged, time and type of vehicles that had an accident were not significant different at the level of 0.05. 
Therefore, it is necessary to regularly analyze BACs of drivers who injured by road traffic accidents to 
investigate trends and severity of problems. 
Keywords: Blood Alcohol Concentration, Accident, Songkran, Health Region 6 
Corresponding author: varaporn.c@dmsc.mail.go.th 
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การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะหร์ะดับแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยวิธี 
แก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบต่อคอลัมนค์ู ่

Validation of a quantitative determination method of blood alcohol by  
gas chromatography-headspace with dual column 

 
วชัรชยั รุจิโรจนก์ลุ, ศภิุสรา สขุเกษม, วราพร ชลอ าไพ 

Watcharachai Rujirojkul, Supisara Sukkasem, Varaporn Chonumpai 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
การตรวจวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเป็นงานประจ าในหอ้งปฏิบตัิการพิษวิทยา วิธีการตรวจวิเคราะห์

ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในความถูกตอ้งคือการตรวจวิเคราะหด์ว้ยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี -เฮดสเปสแบบคอลมันค์ู่และมีส่วน
ตรวจวดัชนิด FID การเปรียบเทียบเวลาในการแยกสารจากคอลมันท์ัง้สอง จะช่วยใหส้ามารถระบชุนิดของสารไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และสามารถค านวณหาปรมิาณของสารไดจ้ากกราฟมาตรฐานจากทัง้สองคอลมันด์ว้ย การศึกษานีม้ีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาและทดสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยใชเ้ครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่หอ้ 
Agilent รุน่ 7890B ต่อกบัเครื่องเฮดสเปส รุ่น 7697A และใชค้อลมันส์  าหรบัตรวจแยกแอลกอฮอลส์องแบบ ไดแ้ก่ DB-
BAC1 และ DB-BAC2 ใชส้ว่นตรวจวดัชนิด FID โดยพบวา่คา่ retention time ของคอลมัน ์DB-BAC1 เทา่กบั 1.068 นาที 
นอ้ยกวา่ที่ไดจ้ากคอลมัน ์DB-BAC2 ซึง่เทา่กบั 1.175 นาที ใช ้t-butanol เป็น internal standard คา่ความเป็นเสน้ตรงอยู่
ในช่วง 5.7-376.02 mg% คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.9999 ทัง้สองคอลมัน ์รอ้ยละการคืนกลบัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 
96.83-105.76 คา่ต ่าสดุที่ตรวจพบไดเ้ทา่กบั 5 mg% และปรมิาณต ่าสดุที่ตรวจวิเคราะหไ์ดเ้ทา่กบั 7 mg% ทัง้สองคอลมัน ์
ดงันัน้ วิธีการตรวจวิเคราะหท์ี่พฒันาและทดสอบความเป็นเสน้ตรง ความแม่นย าและความถกูตอ้งแลว้นี ้สามารถใชเ้ป็น
วิธีส  าหรบัตรวจวิเคราะหห์าระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดได ้
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, แก๊สโครมาโตกราฟี- เฮดสเปส, คอลมันค์ู,่ การทดสอบความถกูตอ้งของวิธี 
 

Abstract 
The analysis of blood alcohol concentration (BAC) is routinely carried out in toxicological 

laboratory. The general method for accurate BAC determination is static headspace sampling and dual 
column separation using gas chromatography followed by flame ionization detector (FID). By comparing the 
retention times from both columns, accurate compound identification was achieved. The concentration was 
determined using two calibration curves. The aim of this study was to develop and validate a method to 
determine the quantity of blood alcohol using GC 7890B Agilent equipment, with headspace 7697A, two 
column for alcohol analysis (DB-BAC1 and DB-BAC2) and FID detectors. The retention time from column DB-
BAC1 (1.068 min) was less than that of column DB-BAC2 (1.175 min). Internal standard of this method was t-
butanol. Linearity of this method was in the range of 5.7-376.02 mg%. The correlation coefficients were 0.9999 
in both columns. The recovery percentages were between 96.83% and 105.76%.The detection limit was 5 
mg% and the quantification limit was 7 mg% in both columns. Therefore, these developed methods had been 
validated in linear, precise and accurate aspects and could be used for BAC determination. 
Keywords: blood alcohol concentration, gas chromatography-headspace, dual column, method validation 
Corresponding author: watcharuj@gmail.com 
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Validation of a quantitative determination method of blood alcohol by  
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บทคดัยอ่ 
การตรวจวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเป็นงานประจ าในหอ้งปฏิบตัิการพิษวิทยา วิธีการตรวจวิเคราะห์

ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในความถูกตอ้งคือการตรวจวิเคราะหด์ว้ยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี -เฮดสเปสแบบคอลมันค์ู่และมีส่วน
ตรวจวดัชนิด FID การเปรียบเทียบเวลาในการแยกสารจากคอลมันท์ัง้สอง จะช่วยใหส้ามารถระบชุนิดของสารไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และสามารถค านวณหาปรมิาณของสารไดจ้ากกราฟมาตรฐานจากทัง้สองคอลมันด์ว้ย การศึกษานีม้ีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาและทดสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยใชเ้ครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่หอ้ 
Agilent รุน่ 7890B ต่อกบัเครื่องเฮดสเปส รุ่น 7697A และใชค้อลมันส์  าหรบัตรวจแยกแอลกอฮอลส์องแบบ ไดแ้ก่ DB-
BAC1 และ DB-BAC2 ใชส้ว่นตรวจวดัชนิด FID โดยพบวา่คา่ retention time ของคอลมัน ์DB-BAC1 เทา่กบั 1.068 นาที 
นอ้ยกวา่ที่ไดจ้ากคอลมัน ์DB-BAC2 ซึง่เทา่กบั 1.175 นาที ใช ้t-butanol เป็น internal standard คา่ความเป็นเสน้ตรงอยู่
ในช่วง 5.7-376.02 mg% คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.9999 ทัง้สองคอลมัน ์รอ้ยละการคืนกลบัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 
96.83-105.76 คา่ต ่าสดุที่ตรวจพบไดเ้ทา่กบั 5 mg% และปรมิาณต ่าสดุที่ตรวจวิเคราะหไ์ดเ้ทา่กบั 7 mg% ทัง้สองคอลมัน ์
ดงันัน้ วิธีการตรวจวิเคราะหท์ี่พฒันาและทดสอบความเป็นเสน้ตรง ความแม่นย าและความถกูตอ้งแลว้นี ้สามารถใชเ้ป็น
วิธีส  าหรบัตรวจวิเคราะหห์าระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดได ้
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, แก๊สโครมาโตกราฟี- เฮดสเปส, คอลมันค์ู,่ การทดสอบความถกูตอ้งของวิธี 
 

Abstract 
The analysis of blood alcohol concentration (BAC) is routinely carried out in toxicological 

laboratory. The general method for accurate BAC determination is static headspace sampling and dual 
column separation using gas chromatography followed by flame ionization detector (FID). By comparing the 
retention times from both columns, accurate compound identification was achieved. The concentration was 
determined using two calibration curves. The aim of this study was to develop and validate a method to 
determine the quantity of blood alcohol using GC 7890B Agilent equipment, with headspace 7697A, two 
column for alcohol analysis (DB-BAC1 and DB-BAC2) and FID detectors. The retention time from column DB-
BAC1 (1.068 min) was less than that of column DB-BAC2 (1.175 min). Internal standard of this method was t-
butanol. Linearity of this method was in the range of 5.7-376.02 mg%. The correlation coefficients were 0.9999 
in both columns. The recovery percentages were between 96.83% and 105.76%.The detection limit was 5 
mg% and the quantification limit was 7 mg% in both columns. Therefore, these developed methods had been 
validated in linear, precise and accurate aspects and could be used for BAC determination. 
Keywords: blood alcohol concentration, gas chromatography-headspace, dual column, method validation 
Corresponding author: watcharuj@gmail.com 
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การประเมินความสามารถห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะหส์ารอาหารในนมโคและผลิตภณัฑพ์ร้อมดื่ม ประจ าปี 
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 
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บทคดัยอ่ 
เนื่องจากรฐับาลตอ้งการแกปั้ญหาเด็กขาดสารอาหารในวยัเรียน และเพื่อสนบัสนนุอตุสาหกรรมโคนม จึงได้

พัฒนานมโคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ประกอบกับการแก้ไขปัญหาผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NCD’S) กรม
สรรพสามิต ไดก้ าหนดพิกดัอตัราภาษีเครื่องดื่มที่มีการเติมน า้ตาล พ.ศ. 2562 ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
จึงด าเนินการทดสอบ ความช านาญการวิเคราะหส์ารอาหารในนมพรอ้มด่ืมประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ใน
รายการทดสอบปรมิาณของแข็งทัง้หมด ไขมนั โปรตีน แลคโตส และซูโครส มีหอ้งปฏิบตัิการเขา้รว่ม 47 และ 50 แห่ง ทัง้
ภาครฐัและเอกชน เกณฑใ์นการตดัสนิใชค้ะแนน z-score ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑท์ี่นา่พอใจรอ้ยละ 77, 86, 85, 100, 
100 และ 82, 85, 86, 100, 88 ตามล าดบั พบว่าหอ้งปฏิบตัิการมีความสามารถอยู่ในเกณฑท์ี่นา่พอใจทกุรายการ แสดง
ถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ที่น่าเช่ือถือ นอกจากนีย้ังพบว่ารายการแลคโตสที่ใช้เทคนิค 
Mikoscan FTIR/IR ในการวิเคราะหม์ีความแปรปรวนสงู จึงไมถ่กูน ามาประเมิน 
ค าส าคัญ:ความสามารถหอ้งปฏิบตัิการ, สารอาหาร, ผลติภณัฑพ์รอ้มดื่ม 

 
Abstract 

The government policy is specified to solve the problem of malnutrition in school-aged children and 
support Diary Industry since 2016. In addition, the Excise Department has announced the excise taxation on 
beverages with added sugar in 2019 in order to decrease the NCD’s. Bureau of Quality and Safety of Food 
then had set up the proficiency testing program for analyse of nutrients in milk and ready-to-drink milk product 
in 2018 and 2019. The analyte nutrients were total solids, fat, protein, lactose and sucrose. There were 47 and 
50 laboratories from government and private sector participating in this program. Laboratory analytical 
performance evaluated by using z-score revealed the satisfactory results with all parameters at 77, 86, 85, 
100, 100 and 82, 85, 86, 62, 88% respectively. However, high variance on analysis of lactose using Mikoscan 
FTIR/IR were found  which therefore excluded from evaluation. The findings strongly demonstrated good 
performance of laboratory for testing with reliability. 
Keywords: laboratory performance, nutrients, ready-to-drink milk product 
Corresponding author:phatchara.k@dmsc.mail.go.th 
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พัฒนานมโคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ประกอบกับการแก้ไขปัญหาผูป่้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NCD’S) กรม
สรรพสามิต ไดก้ าหนดพิกดัอตัราภาษีเครื่องดื่มที่มีการเติมน า้ตาล พ.ศ. 2562 ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
จึงด าเนินการทดสอบ ความช านาญการวิเคราะหส์ารอาหารในนมพรอ้มดื่มประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ใน
รายการทดสอบปรมิาณของแข็งทัง้หมด ไขมนั โปรตีน แลคโตส และซูโครส มีหอ้งปฏิบตัิการเขา้รว่ม 47 และ 50 แห่ง ทัง้
ภาครฐัและเอกชน เกณฑใ์นการตดัสนิใชค้ะแนน z-score ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑท์ี่นา่พอใจรอ้ยละ 77, 86, 85, 100, 
100 และ 82, 85, 86, 100, 88 ตามล าดบั พบว่าหอ้งปฏิบตัิการมีความสามารถอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจทกุรายการ แสดง
ถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ที่น่าเช่ือถือ นอกจากนีย้ังพบว่ารายการแลคโตสที่ใช้เทคนิค 
Mikoscan FTIR/IR ในการวิเคราะหม์ีความแปรปรวนสงู จึงไมถ่กูน ามาประเมิน 
ค าส าคัญ:ความสามารถหอ้งปฏิบตัิการ, สารอาหาร, ผลติภณัฑพ์รอ้มดื่ม 

 
Abstract 

The government policy is specified to solve the problem of malnutrition in school-aged children and 
support Diary Industry since 2016. In addition, the Excise Department has announced the excise taxation on 
beverages with added sugar in 2019 in order to decrease the NCD’s. Bureau of Quality and Safety of Food 
then had set up the proficiency testing program for analyse of nutrients in milk and ready-to-drink milk product 
in 2018 and 2019. The analyte nutrients were total solids, fat, protein, lactose and sucrose. There were 47 and 
50 laboratories from government and private sector participating in this program. Laboratory analytical 
performance evaluated by using z-score revealed the satisfactory results with all parameters at 77, 86, 85, 
100, 100 and 82, 85, 86, 62, 88% respectively. However, high variance on analysis of lactose using Mikoscan 
FTIR/IR were found  which therefore excluded from evaluation. The findings strongly demonstrated good 
performance of laboratory for testing with reliability. 
Keywords: laboratory performance, nutrients, ready-to-drink milk product 
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บทคดัยอ่ 
ในปี 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา พฒันาอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภยัเฝา้ระวงัและรบั

เรือ่งรอ้งเรยีนปัญหาผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน ในพืน้ท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต ้(สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อ
พฒันาเครอืขา่ยศนูยแ์จง้เตือนภยัฯ ตน้แบบระดบัอ าเภอ เนน้การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอ ด าเนินงานโดย
การประสานงาน ชีแ้จงเพื่อใหเ้กิดการมีสว่นรว่มของเครือข่าย ไดแ้ก่ ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส านกังานสาธารณสขุ
อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล และศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์โดยการสนบัสนนุความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตรวจยืนยนัผลิตภณัฑส์ขุภาพตอ้งสงสยั และตรวจ
ประเมินอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภัยฯ ตามเกณฑค์ุณภาพของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์สามารถพัฒนาอ าเภอ
ตน้แบบการแจง้เตือนภยัฯ ไดจ้ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา สง่ผลใหใ้นพืน้ที่
มีการขยายศนูยแ์จง้เตือนภยัฯ ครอบคลมุพืน้ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 14 แห่ง มีการเฝา้ระวงัผลิตภณัฑส์ขุภาพในพืน้ที่ โดยตรวจ
ยืนยนัสารอันตรายปลอมปนในผลิตภณัฑส์ุขภาพ จ านวน 10 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเครื่องส าอาง 3 ตวัอย่าง และยาแผน
โบราณ 7 ตวัอย่าง พบสารประกอบของปรอท 2 ตวัอย่าง และยาเดกซาเมทาโซน 5 ตวัอย่าง กระบวนการพฒันาอ าเภอ
ตน้แบบการแจง้เตือนภยัฯ นี ้สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานในพืน้ท่ีอื่น ๆ ตอ่ไปได  ้
ค าส าคัญ: อ  าเภอแจง้เตือนภยัฯ, วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน, คุม้ครองผูบ้รโิภค, ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

Abstract 
In 2019, the district model health products alert system for the monitoing and receiving the 

complaints of health products for consumer protection in 4 Sounthern provinces of Thailand (Songkhla, 
Pattani, Yala, and Narathiwat) were developed by Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla. The 
network offices were performed for cooperation, including the provincial public health offices, district public 
health offices, community hospitals, Queen Sirikit health centers and health promoting hospitals with health 
products alert centers. In this development, the medical sciences knowledges were transfered for the new 
health products alert centers, confirmation tested for hazard substances in the suspect health products, 
finally assessed the district level alert network according to the criteria of the Department of Medical 
Sciences. Resulting in 2 districts in Songkhla can achieved the criteria, Hat Yai District and Sathing Phra 
District. There were new 14 health products alert centers operating in health promoting hospitals of both 
districts. 10 suspect health products were confirmed, 3 cosmetic samples and 7 traditional medicines 
samples. Mercury compounds and dexamethasone were found in 2 and 5 samples, respectively. We will 
expand the development processes of district health products alert system to other areas. 
Keywords: District alert system, Community medical sciences, Customer protection, Health products 
Corresponding author: kanogwan.k@dmsc.mail.go.th 

P3-21 การพัฒนาอ าเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภยัในพืน้ที่ 4 จังหวดัชายแดนภาคใต ้
The development of district model health products alert system in 4 Southern provinces of Thailand 

 
กนกวรรณ แกว้จนัทร,์ อภิชาต ตนัธนวฒัน,์ สายนั ขนุนชุ, สายใจ ปรยิะวาท ี

Kanogwan Kaewjan, Apichart Tantanawat, Sayan Koonut, Saijai Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
ในปี 2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา พฒันาอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภยัเฝา้ระวงัและรบั

เรือ่งรอ้งเรยีนปัญหาผลติภณัฑส์ขุภาพในชมุชน ในพืน้ท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต ้(สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อ
พฒันาเครอืขา่ยศนูยแ์จง้เตือนภยัฯ ตน้แบบระดบัอ าเภอ เนน้การด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอ ด าเนินงานโดย
การประสานงาน ชีแ้จงเพื่อใหเ้กิดการมีสว่นรว่มของเครือข่าย ไดแ้ก่ ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส านกังานสาธารณสขุ
อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล และศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์โดยการสนบัสนนุความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตรวจยืนยนัผลิตภณัฑส์ขุภาพตอ้งสงสยั และตรวจ
ประเมินอ าเภอตน้แบบการแจง้เตือนภัยฯ ตามเกณฑค์ุณภาพของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์สามารถพัฒนาอ าเภอ
ตน้แบบการแจง้เตือนภยัฯ ไดจ้ านวน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา สง่ผลใหใ้นพืน้ที่
มีการขยายศนูยแ์จง้เตือนภยัฯ ครอบคลมุพืน้ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 14 แห่ง มีการเฝา้ระวงัผลิตภณัฑส์ขุภาพในพืน้ที่ โดยตรวจ
ยืนยนัสารอันตรายปลอมปนในผลิตภณัฑส์ุขภาพ จ านวน 10 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเครื่องส าอาง 3 ตวัอย่าง และยาแผน
โบราณ 7 ตวัอย่าง พบสารประกอบของปรอท 2 ตวัอย่าง และยาเดกซาเมทาโซน 5 ตวัอย่าง กระบวนการพฒันาอ าเภอ
ตน้แบบการแจง้เตือนภยัฯ นี ้สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานในพืน้ท่ีอื่น ๆ ตอ่ไปได  ้
ค าส าคัญ: อ  าเภอแจง้เตือนภยัฯ, วิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน, คุม้ครองผูบ้รโิภค, ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

Abstract 
In 2019, the district model health products alert system for the monitoing and receiving the 

complaints of health products for consumer protection in 4 Sounthern provinces of Thailand (Songkhla, 
Pattani, Yala, and Narathiwat) were developed by Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla. The 
network offices were performed for cooperation, including the provincial public health offices, district public 
health offices, community hospitals, Queen Sirikit health centers and health promoting hospitals with health 
products alert centers. In this development, the medical sciences knowledges were transfered for the new 
health products alert centers, confirmation tested for hazard substances in the suspect health products, 
finally assessed the district level alert network according to the criteria of the Department of Medical 
Sciences. Resulting in 2 districts in Songkhla can achieved the criteria, Hat Yai District and Sathing Phra 
District. There were new 14 health products alert centers operating in health promoting hospitals of both 
districts. 10 suspect health products were confirmed, 3 cosmetic samples and 7 traditional medicines 
samples. Mercury compounds and dexamethasone were found in 2 and 5 samples, respectively. We will 
expand the development processes of district health products alert system to other areas. 
Keywords: District alert system, Community medical sciences, Customer protection, Health products 
Corresponding author: kanogwan.k@dmsc.mail.go.th 



0
3

ห
้อ
งท

ี่
ส
าขา ก

รม
วิ
ท
ย
์ w

ith yo
u

245
2828

การศึกษาชวีสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบกับยาตน้แบบในชว่งปี 2552-2562  
ของศูนยว์ิจัยทางคลนิิก กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bioequivalence study of generic drugs compared with original drugs during 2009-2019  
by the Clinical Research Center, DMSc 

 
คณิศร ลาภอดิศร, กฤษณช์ยั จนัทเพ็ชร, ชญาดา ทองค าแสน, วรางลกัษณ ์พิมพาภยั, อาชวินทร ์โรจนวิวฒัน,์ และคณะ 

Kanidsorn Larpadisorn, Kritchai Chantapetch, Chayada Thongkhamsan, Warangluk Pimpapai, Archawin Rojanawiwat, et al 
สถาบนัชีววิทยาศาสตรท์างการแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
การศกึษาชีวสมมลู คือการเปรยีบเทียบความเทา่เทียมกนัของยาตน้แบบกบัยาสามญั เพื่อยืนยนัความเท่ากนั

ของชีวปรมิาณออกฤทธ์ิ ความปลอดภยั สามารถใชท้ดแทนกนัได ้จึงตอ้งศึกษาการปลดปลอ่ยตวัยาจนกระทั่งถกูดดูซึมสู่
กระแสเลือด และแพร่กระจายไปต าแหน่งที่ออกฤทธ์ิเพ่ือใหท้ราบค่าชีวปริมาณออกฤทธ์ิของตวัยาส าคญั โดยศึกษาใน
อาสาสมัคร 20-30 คน ศูนย์วิจัยทางคลินิกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ท าการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยคัดเลือก
อาสาสมคัร บริหารยา และเก็บตวัอย่างเลือด เพื่อวดัระดบัยาที่เวลาต่างๆ ตามแนวทางการปฎิบตัิการวิจยัที่ดี สว่นงาน
ดา้นการวิเคราะหเ์ภสชัจลนศาสตรด์  าเนินการที่องคก์ารเภสชักรรม โดยใชพ้ารามิเตอร ์3 ตวัคือ ความเขม้ขน้ของยาใน
เลือด เวลาท่ีระดบัยาสงูสดุ และพืน้ที่ใตก้ราฟของความเขม้ขน้กบัเวลา ตาม ASEAN Guidelines for the Conduct of 
Bioavailability and Bioequivalence Studies โดยระหวา่งปี 2552-2562 ไดศ้กึษาทัง้หมด 31 โครงการ เป็นชีวสมมลู 20 
โครงการ สว่นใหญ่เป็นยา กลุม่ Cardiovascular 9 โครงการ Antioretroviral 6 โครงการ และ CNS agents 5 โครงการ ไม่
เป็นชีวสมมลู 11 โครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตจุากการแตกตวั การละลาย การดดูซึมของยา หรือวตัถดุิบในการผลิต ไม่ผ่าน
เกณฑ ์ซึง่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง และทดสอบใหมต่อ่ไป สว่นยาที่ผา่นการทดสอบชีวสมมลูแลว้องคก์ารเภสชักรรมน าไป
ขึน้ทะเบียนยา ผลติ และท ายอดขายในปี 2553-2562 ไดก้วา่ 10,967 ลา้นบาท ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงยาราคาถกู
ไดท้ั่วประเทศ 
ค าส าคัญ: ชีวปรมิาณออกฤทธ์ิ, การศกึษาชีวสมมลู, แนวทางการปฎบิตัิการวิจยัที่ดี 

Abstract 
Two medicinal products containing the same active substance are considered bioequivalent if their 

bio-availabilities after administration in the same molar dose lie within acceptable limits. Generally, studies are 
conducted on about 20-30 volunteers at the Clinical Research Center, Department of Medical Sciences by 
providing the selection of subjects, drug administration, and blood sample collection services under Good 
Clinical Practice Guidelines. The pharmacokinetics analysis was carried out at the Government 
Pharmaceutical Organization (GPO), using 3 parameters such as maximal concentration, time for maximal 
concentration and area under the concentration-time curve following ASEAN Guidelines for the Conduct of 
Bioavailability and Bioequivalence Studies. During the year 2009-2019, bioequivalence studies were 
performed in the total of 31 projects including 21 bioequivalent projects; 9 cardiovascular drugs, 6 
antiretroviral drugs, and 5 CNS agents and 11 non-bioequivalent projects due to variation in disintegration, 
dissolution and absorption of product or raw materials. GPO has sold the bioequivalent products during 2010 
- 2019 up to 10,967 million bahts resulting in the public being able to access reasonable price medicines. 
Keywords: Bioavailability, Bioequivalence study, Good Clinical Practice Guidelines 
Corresponding author: kanidsorn.l@dmsc.mail.go.th 
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ของศูนยว์ิจัยทางคลนิิก กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

Bioequivalence study of generic drugs compared with original drugs during 2009-2019  
by the Clinical Research Center, DMSc 

 
คณิศร ลาภอดิศร, กฤษณช์ยั จนัทเพ็ชร, ชญาดา ทองค าแสน, วรางลกัษณ ์พิมพาภยั, อาชวินทร ์โรจนวิวฒัน,์ และคณะ 

Kanidsorn Larpadisorn, Kritchai Chantapetch, Chayada Thongkhamsan, Warangluk Pimpapai, Archawin Rojanawiwat, et al 
สถาบนัชีววิทยาศาสตรท์างการแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
การศกึษาชีวสมมลู คือการเปรยีบเทียบความเทา่เทียมกนัของยาตน้แบบกบัยาสามญั เพื่อยืนยนัความเท่ากนั

ของชีวปรมิาณออกฤทธ์ิ ความปลอดภยั สามารถใชท้ดแทนกนัได ้จึงตอ้งศึกษาการปลดปลอ่ยตวัยาจนกระทั่งถกูดดูซึมสู่
กระแสเลือด และแพร่กระจายไปต าแหน่งที่ออกฤทธ์ิเพ่ือใหท้ราบค่าชีวปริมาณออกฤทธ์ิของตวัยาส าคญั โดยศึกษาใน
อาสาสมัคร 20-30 คน ศูนย์วิจัยทางคลินิกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ท าการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยคัดเลือก
อาสาสมคัร บริหารยา และเก็บตวัอย่างเลือด เพื่อวดัระดบัยาที่เวลาต่างๆ ตามแนวทางการปฎิบตัิการวิจยัที่ดี สว่นงาน
ดา้นการวิเคราะหเ์ภสชัจลนศาสตรด์  าเนินการที่องคก์ารเภสชักรรม โดยใชพ้ารามิเตอร ์3 ตวัคือ ความเขม้ขน้ของยาใน
เลือด เวลาท่ีระดบัยาสงูสดุ และพืน้ที่ใตก้ราฟของความเขม้ขน้กบัเวลา ตาม ASEAN Guidelines for the Conduct of 
Bioavailability and Bioequivalence Studies โดยระหวา่งปี 2552-2562 ไดศ้กึษาทัง้หมด 31 โครงการ เป็นชีวสมมลู 20 
โครงการ สว่นใหญ่เป็นยา กลุม่ Cardiovascular 9 โครงการ Antioretroviral 6 โครงการ และ CNS agents 5 โครงการ ไม่
เป็นชีวสมมลู 11 โครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตจุากการแตกตวั การละลาย การดดูซึมของยา หรือวตัถดุิบในการผลิต ไม่ผ่าน
เกณฑ ์ซึง่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง และทดสอบใหมต่อ่ไป สว่นยาที่ผา่นการทดสอบชีวสมมลูแลว้องคก์ารเภสชักรรมน าไป
ขึน้ทะเบียนยา ผลติ และท ายอดขายในปี 2553-2562 ไดก้วา่ 10,967 ลา้นบาท ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงยาราคาถกู
ไดท้ั่วประเทศ 
ค าส าคัญ: ชีวปรมิาณออกฤทธ์ิ, การศกึษาชีวสมมลู, แนวทางการปฎบิตัิการวิจยัที่ดี 

Abstract 
Two medicinal products containing the same active substance are considered bioequivalent if their 

bio-availabilities after administration in the same molar dose lie within acceptable limits. Generally, studies are 
conducted on about 20-30 volunteers at the Clinical Research Center, Department of Medical Sciences by 
providing the selection of subjects, drug administration, and blood sample collection services under Good 
Clinical Practice Guidelines. The pharmacokinetics analysis was carried out at the Government 
Pharmaceutical Organization (GPO), using 3 parameters such as maximal concentration, time for maximal 
concentration and area under the concentration-time curve following ASEAN Guidelines for the Conduct of 
Bioavailability and Bioequivalence Studies. During the year 2009-2019, bioequivalence studies were 
performed in the total of 31 projects including 21 bioequivalent projects; 9 cardiovascular drugs, 6 
antiretroviral drugs, and 5 CNS agents and 11 non-bioequivalent projects due to variation in disintegration, 
dissolution and absorption of product or raw materials. GPO has sold the bioequivalent products during 2010 
- 2019 up to 10,967 million bahts resulting in the public being able to access reasonable price medicines. 
Keywords: Bioavailability, Bioequivalence study, Good Clinical Practice Guidelines 
Corresponding author: kanidsorn.l@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรด้วยวทิยาศาสตรก์ารแพทยชุ์มชน 
ปีงบประมาณ 2561-2562 

Development of Herbal Cosmetics Entrepreneurs Network by Community of Medical Science 
in Fiscal year 2018–2019 

 

จิราณี พฒุิกลุบวร, พงษ์ธร ทองบญุ 
Jiranee Puttikulbovorn, Pongtorn Tongboon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ที่ 11 สรุาษฎรธ์านี ด าเนินการพฒันาผูป้ระกอบการ
และผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางผสมสมนุไพร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
ผูผ้ลิตเครื่องส าอางสมุนไพรใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพสอดคลอ้งกับเกณฑ ์FDA THAI HERB ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดว้ยวิธีการคดัเลอืกผูป้ระกอบการ อบรมถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมสถานที่
ผลิต พฒันาสตูรต ารบั และตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์จากผลด าเนินงาน พบมีผลิตภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการที่ผ่าน
เกณฑก์ารคดัเลอืก จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์เคอรค์มูินเซรั่ม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนพฤกษาไทยบา้นถ า้ผึง้ และ
ผลิตภณัฑแ์ชมพูอาหารผมผสมสารสกัดหอยนางรม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเอเชียบา้นสมุนไพร จากการพัฒนาดว้ย
หลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SME/OTOP ผลิตเครื่องส าอางสมนุไพร พบสถานที่
ผลติมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลติจากการประเมินภายหลงัการอบรม ยิ่งไปกว่านัน้ใน
การพฒันาสตูรต ารบัและตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ ์พบผลิตภณัฑท์ี่ผ่านเกณฑ ์ทดสอบคณุภาพทัง้  4 รายการ ไดแ้ก่ 
เคอรค์มูินเซรั่ม สว่นผลติภณัฑแ์ชมพอูาหารผมผสมสารสกดัหอยนางรม ผ่านเกณฑท์ดสอบคณุภาพ  3 รายการ ภายหลงั
การพฒันา พบผลติภณัฑเ์คอรค์มูินเซรั่ม มีคณุภาพสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์FDA THAI HERB  
ค าส าคัญ: เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพร, วิสาหกิจชมุชน, FDA THAI HERB 

Abstract 
In fiscal year 2018–2019, Herbal cosmetic products and their entrepreneurs were improved by 

Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani. The aim of this development is to support knowledge and 
improve the potential of herbal cosmetic manufacturers to produce the best quality products that complied with 
FDA THAI HERB criteria. This research and development process consisted of the SME entrepreneurs selection, 
training to knowledge and technology sharing, the premises for manufacturing inspection, formulation 
development and quality control. The products and entrepreneurs that met the selection criteria were Curcumin 
Serum product made by SME Enterprise of the Preuk Sa Thai Baan Tham Phueng and BoB hair oyster extract 
shampoo product made by The Asia Baan Samunphrai. The entrepreneur has attended the SME / OTOP 
Entrepreneur Capacity Development for Herbal Cosmetics workshop. Thereafter, entrepreneurs evaluation after 
the training revealed that the production sites were improved to comply with good production guidelines and 
procedures. Moreover, the formulation and product quality determinations were performed. Curcumin Serum 
product was found to meet 4 topics in quality control tests while BoB hair oyster extract shampoo product 
passed 3 topics. Therefore, Curcumin Serum product is in accordance with the FDA THAI HERB criteria in the 
fiscal year 2019.  
Keywords: Herbal cosmetics, SME Entrepreneurs, FDA THAI HERB 
Corresponding author: jiranee.p@dmsc.mail.go.th 

P3-23 การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรด้วยวทิยาศาสตรก์ารแพทยชุ์มชน 
ปีงบประมาณ 2561-2562 

Development of Herbal Cosmetics Entrepreneurs Network by Community of Medical Science 
in Fiscal year 2018–2019 

 

จิราณี พฒุิกลุบวร, พงษ์ธร ทองบญุ 
Jiranee Puttikulbovorn, Pongtorn Tongboon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 11 สรุาษฎรธ์านี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ที่ 11 สรุาษฎรธ์านี ด าเนินการพฒันาผูป้ระกอบการ
และผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางผสมสมนุไพร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ
ผูผ้ลิตเครื่องส าอางสมุนไพรใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพสอดคลอ้งกับเกณฑ ์FDA THAI HERB ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดว้ยวิธีการคดัเลอืกผูป้ระกอบการ อบรมถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมสถานที่
ผลิต พฒันาสตูรต ารบั และตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์จากผลด าเนินงาน พบมีผลิตภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการที่ผ่าน
เกณฑก์ารคดัเลอืก จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์เคอรค์มูินเซรั่ม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนพฤกษาไทยบา้นถ า้ผึง้ และ
ผลิตภณัฑแ์ชมพูอาหารผมผสมสารสกัดหอยนางรม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเอเชียบา้นสมุนไพร จากการพัฒนาดว้ย
หลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SME/OTOP ผลิตเครื่องส าอางสมนุไพร พบสถานที่
ผลติมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลติจากการประเมินภายหลงัการอบรม ยิ่งไปกว่านัน้ใน
การพฒันาสตูรต ารบัและตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ ์พบผลิตภณัฑท์ี่ผ่านเกณฑ ์ทดสอบคณุภาพทัง้  4 รายการ ไดแ้ก่ 
เคอรค์มูินเซรั่ม สว่นผลติภณัฑแ์ชมพอูาหารผมผสมสารสกดัหอยนางรม ผ่านเกณฑท์ดสอบคณุภาพ  3 รายการ ภายหลงั
การพฒันา พบผลติภณัฑเ์คอรค์มูินเซรั่ม มีคณุภาพสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์FDA THAI HERB  
ค าส าคัญ: เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพร, วิสาหกิจชมุชน, FDA THAI HERB 

Abstract 
In fiscal year 2018–2019, Herbal cosmetic products and their entrepreneurs were improved by 

Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani. The aim of this development is to support knowledge and 
improve the potential of herbal cosmetic manufacturers to produce the best quality products that complied with 
FDA THAI HERB criteria. This research and development process consisted of the SME entrepreneurs selection, 
training to knowledge and technology sharing, the premises for manufacturing inspection, formulation 
development and quality control. The products and entrepreneurs that met the selection criteria were Curcumin 
Serum product made by SME Enterprise of the Preuk Sa Thai Baan Tham Phueng and BoB hair oyster extract 
shampoo product made by The Asia Baan Samunphrai. The entrepreneur has attended the SME / OTOP 
Entrepreneur Capacity Development for Herbal Cosmetics workshop. Thereafter, entrepreneurs evaluation after 
the training revealed that the production sites were improved to comply with good production guidelines and 
procedures. Moreover, the formulation and product quality determinations were performed. Curcumin Serum 
product was found to meet 4 topics in quality control tests while BoB hair oyster extract shampoo product 
passed 3 topics. Therefore, Curcumin Serum product is in accordance with the FDA THAI HERB criteria in the 
fiscal year 2019.  
Keywords: Herbal cosmetics, SME Entrepreneurs, FDA THAI HERB 
Corresponding author: jiranee.p@dmsc.mail.go.th 



0
3

ห
้อ
งท

ี่
ส
าขา ก

รม
วิ
ท
ย
์ w

ith yo
u

247
2828

คุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผสมสมุนไพรในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 2 
Quality of herbal cosmetic products in Health Region 2 

 
จฬุญาณี แกว้บวัรมย,์ วิทิตา ไปบน 
Junyanee Kaewbuarom, Witita Paibon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ในปี 2561-2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ไดศ้ึกษาคุณภาพดา้นจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์
เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพร อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพเครือ่งส  าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2559 และศกึษา
คณุภาพดา้นเคมี คา่ความเป็นกรด-ดา่ง อา้งอิงมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส ารวจเฝา้ระวงัคณุภาพ
ของผลติภณัฑฯ์ รวมถึงสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยในพืน้ท่ีเขตสขุภาพท่ี 2 ในการศกึษานีไ้ดสุ้ม่เก็บตวัอยา่งในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
จ านวน 41 ตวัอยา่ง ผลการศกึษาพบ 10 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 24.4) ไมเ่ขา้มาตรฐานทางจลุชีววทิยา โดยพบการปนเป้ือนเชือ้
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศ จ านวน 3 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 7.3) พบการปนเป้ือนเชือ้Pseudomonas 
aeruginosa รว่มกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ผิดมาตรฐาน จ านวน 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 2.4)  และพบค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ผิดมาตรฐาน จ านวน 6 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 14.6) จากผลการศึกษาดังกล่าว หน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งควรร่วมกัน
วางแผนพฒันาคณุภาพและเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหผ้ลติภณัฑไ์ดม้าตรฐานและปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค ทัง้นีท้างศนูยฯ์ 
ไดล้งพืน้ท่ีตรวจเยี่ยมแหลง่ผลิตและแหลง่แปรรูปวตัถดุิบ ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อสรา้งและ
พฒันาเครอืขา่ยในพืน้ท่ี ใหส้ามารถพฒันาการผลติใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานตอ่ไปได  ้
ค าส าคัญ:เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพรเขตสขุภาพที่ 2, คณุภาพผลิตภณัฑ ์
 

Abstract 
In 2018-2019, Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok studied quality of herbal cosmetic 

products according to the notification of ministry of public health (B.E.2559) and pH based on community 
products standards. The objectives of this study were to survey quality surveillance of products and develop 
community network in area. Totally, 41 samples were gathered analyzed. The results showed that 10 samples 
(24.4%) did not pass the standards which consisted of 3 samples (7.3%) failed in total aerobic bacteria yeast 
and mold count, 1 sample (2.4%) found Pseudomonas aeruginosa with pH out of the standards. and 6 
samples (14.6%) had pH out of the standards. From these data, related governmental agencies should 
collaborate together for quality development of herbal cosmetic products and product surveillance. Visiting 
production site and raw material processing area in order to give advice on GMP knowledge ( Good 
manufacturing Practice ) was necessary to improve product quality. 
Keywords: herbal cosmetic in Regional Medical Sciences Center 2, products quality 
Corresponding author:junyanee.k@dmsc.mail.go.th 

P3-24 คุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผสมสมุนไพรในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 2 
Quality of herbal cosmetic products in Health Region 2 

 
จฬุญาณี แกว้บวัรมย,์ วิทิตา ไปบน 
Junyanee Kaewbuarom, Witita Paibon 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลกกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

ในปี 2561-2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ไดศ้ึกษาคุณภาพดา้นจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์
เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพร อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพเครือ่งส  าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2559 และศกึษา
คณุภาพดา้นเคมี คา่ความเป็นกรด-ดา่ง อา้งอิงมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส ารวจเฝา้ระวงัคณุภาพ
ของผลติภณัฑฯ์ รวมถึงสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยในพืน้ท่ีเขตสขุภาพท่ี 2 ในการศกึษานีไ้ดสุ้ม่เก็บตวัอยา่งในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
จ านวน 41 ตวัอยา่ง ผลการศกึษาพบ 10 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 24.4) ไมเ่ขา้มาตรฐานทางจลุชีววทิยา โดยพบการปนเป้ือนเชือ้
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศ จ านวน 3 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 7.3) พบการปนเป้ือนเชือ้Pseudomonas 
aeruginosa รว่มกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ผิดมาตรฐาน จ านวน 1 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 2.4)  และพบค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ผิดมาตรฐาน จ านวน 6 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 14.6) จากผลการศึกษาดังกล่าว หน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งควรร่วมกัน
วางแผนพฒันาคณุภาพและเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหผ้ลติภณัฑไ์ดม้าตรฐานและปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค ทัง้นีท้างศนูยฯ์ 
ไดล้งพืน้ท่ีตรวจเยี่ยมแหลง่ผลิตและแหลง่แปรรูปวตัถดุิบ ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อสรา้งและ
พฒันาเครอืขา่ยในพืน้ท่ี ใหส้ามารถพฒันาการผลติใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานตอ่ไปได  ้
ค าส าคัญ:เครือ่งส  าอางผสมสมนุไพรเขตสขุภาพที่ 2, คณุภาพผลิตภณัฑ ์
 

Abstract 
In 2018-2019, Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok studied quality of herbal cosmetic 

products according to the notification of ministry of public health (B.E.2559) and pH based on community 
products standards. The objectives of this study were to survey quality surveillance of products and develop 
community network in area. Totally, 41 samples were gathered analyzed. The results showed that 10 samples 
(24.4%) did not pass the standards which consisted of 3 samples (7.3%) failed in total aerobic bacteria yeast 
and mold count, 1 sample (2.4%) found Pseudomonas aeruginosa with pH out of the standards. and 6 
samples (14.6%) had pH out of the standards. From these data, related governmental agencies should 
collaborate together for quality development of herbal cosmetic products and product surveillance. Visiting 
production site and raw material processing area in order to give advice on GMP knowledge ( Good 
manufacturing Practice ) was necessary to improve product quality. 
Keywords: herbal cosmetic in Regional Medical Sciences Center 2, products quality 
Corresponding author:junyanee.k@dmsc.mail.go.th 
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การจัดการปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ปลอมปนสเตียรอยดโ์ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
: อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 

Management of steroid Adulterated Health Products Problem Using Community Participation  
: Sawang Daen Din District Sakon Nakhon 

 
วิษณ ุ ยิ่งยอด, อิศรกัษ์  เหลาคม 
Witsanu Yingyod*, Itsalak laokom 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน 
SawangDanDin Crown Prince Hospital 

บทคดัยอ่ 
การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการปัญหาผลิตภณัฑส์ขุภาพที่ปลอมปนสเตียรอยดโ์ดยการมี

สว่นร่วมของชุมชน การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่หนึ่งเป็นการส ารวจสถานการณแ์ละปัจจยัที่มีผลต่อการใช้
ผลติภณัฑท์ี่ปลอมปนสเตียรอยดเ์ชิงรุกโดยนกัวิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน และคืนขอ้มลูใหช้มุชนรบัรูปั้ญหา ระยะที่สองเป็น
การรว่มกนัวิเคราะหปั์ญหา ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการมีสว่นรว่มพบว่าปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการใชผ้ลิตภณัฑ์
สขุภาพ ไดแ้ก่ เพศ จ านวนปีที่ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั และระยะทางในการมารบับรกิารที่สถานบรกิารปฐมภมูิ แนวทางแกไ้ขปัญหา 
มี 3 วิธี ประกอบดว้ย การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่กลุม่สงูอายุ การจดัตัง้ศนูยแ์จง้เตือนภยั เฝา้ระวงัและรบัเรื่องรอ้งเรียนโดย
เครอืขา่ยอาสาสมคัรนกัวิทยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละผูน้  าชมุชน และการก าหนดมาตรการชมุชนในการเฝา้ระวงัและสกดักัน้การ
กระจายผลิตภณัฑผ์่านแอพพลิเคชั่น กรมวิทย ์with you ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในชุมชนมีความรูเ้พิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ ดา้นพฤติกรรมมีการบริโภคลดลงรอ้ยละ 92 การศึกษาครัง้นีไ้ดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกับการจัดการปัญหา
ผลติภณัฑส์ขุภาพฯโดยการมีสว่นรว่มของชุมชน เนน้ความมีสว่นรว่มระหว่างทกุภาคสว่นในชุมชนภาครฐัและเอกชน  น าไปสู่
การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภคอยา่งยั่งยืน 
ค าส าคัญ: สเตียรอยด,์ การมีสว่นรว่มของชมุชน, การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

Abstract 
This study aims to develop a model for managing health problem related to adulterated steroid 

products using community participation. The procudure was divided into 2 phases. The first phase was a survey 
of the situation and factors affecting the use of adulterated steroid by community medical scientists and the 
results were sent to the community to recognize problems. The second phase was a joint analysis of the problem 
and formulated solutions for problems using community participation. The results showed that the factors 
affecting the usage were gender, the length of chronic illness and the remote distance from primary care unit. 
There are 3 strategies to solve the problem including strengthening the elderly group, setting up a monitory center 
to observe and receive complaints from a network of volunteers, and community leaders and establishing 
community measures to monitor and interrupt the distribution of products through applications the DMSC with 
you. In the community, knowledge has increased significantly. In terms of behavior, consumption was reduced by 
92%. This study gained knowledge about managing problems of health products. Emphasizing participation 
among all sectors in the community, the public and private sectors, leading to sustainable consumption changes 
Keywords: Steroids, community participation, consumer protection 
Corresponding author: wykiez86@gmail.com 
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บทคดัยอ่ 
การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการปัญหาผลิตภณัฑส์ขุภาพที่ปลอมปนสเตียรอยดโ์ดยการมี

สว่นร่วมของชุมชน การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่หนึ่งเป็นการส ารวจสถานการณแ์ละปัจจยัที่มีผลต่อการใช้
ผลติภณัฑท์ี่ปลอมปนสเตียรอยดเ์ชิงรุกโดยนกัวิทยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน และคืนขอ้มลูใหช้มุชนรบัรูปั้ญหา ระยะที่สองเป็น
การรว่มกนัวิเคราะหปั์ญหา ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการมีสว่นรว่มพบว่าปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการใชผ้ลิตภณัฑ์
สขุภาพ ไดแ้ก่ เพศ จ านวนปีที่ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั และระยะทางในการมารบับรกิารที่สถานบรกิารปฐมภมูิ แนวทางแกไ้ขปัญหา 
มี 3 วิธี ประกอบดว้ย การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่กลุม่สงูอายุ การจดัตัง้ศนูยแ์จง้เตือนภยั เฝา้ระวงัและรบัเรื่องรอ้งเรียนโดย
เครอืขา่ยอาสาสมคัรนกัวิทยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละผูน้  าชมุชน และการก าหนดมาตรการชมุชนในการเฝา้ระวงัและสกดักัน้การ
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การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภคอยา่งยั่งยืน 
ค าส าคัญ: สเตียรอยด,์ การมีสว่นรว่มของชมุชน, การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

Abstract 
This study aims to develop a model for managing health problem related to adulterated steroid 

products using community participation. The procudure was divided into 2 phases. The first phase was a survey 
of the situation and factors affecting the use of adulterated steroid by community medical scientists and the 
results were sent to the community to recognize problems. The second phase was a joint analysis of the problem 
and formulated solutions for problems using community participation. The results showed that the factors 
affecting the usage were gender, the length of chronic illness and the remote distance from primary care unit. 
There are 3 strategies to solve the problem including strengthening the elderly group, setting up a monitory center 
to observe and receive complaints from a network of volunteers, and community leaders and establishing 
community measures to monitor and interrupt the distribution of products through applications the DMSC with 
you. In the community, knowledge has increased significantly. In terms of behavior, consumption was reduced by 
92%. This study gained knowledge about managing problems of health products. Emphasizing participation 
among all sectors in the community, the public and private sectors, leading to sustainable consumption changes 
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การพัฒนาห้องปฏิบัตกิารสู่มาตรฐาน ISO 17025:2017 
:ในมุมมองหอ้งปฏิบตัิการจุลชีววทิยาเคร่ืองส าอาง ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา 

Development towards ISO 17025:2017 Accreditation:  
In the perspective of Cosmetic Microbial Laboratory, RMSC 12 Songkhla 

 
เพียงพธู จนัทร, นฤมล บญุราศร,ี อภิชาต ตนัธนวฒัน,์ สายใจ ปรยิะวาที 

Piangpathu Chanthorn, Narumon Boonrasri, Apichart Tantanawat, Saijai Pariyavatee 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนา

หอ้งปฏิบตัิการตรวจการปนเป้ือนเชือ้จุลินทรียใ์นเครื่องส าอางตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 และลา่สดุไดร้บัการรบัรองตาม
ระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025:2017 ในปีงบประมาณ 2562 การน าระบบคณุภาพเขา้มาใชผู้ป้ฏิบตัิงานตอ้งปรบัวิธีคิด
และวิธีปฏิบตัิงานเพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด เช่น การปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการใหเ้ป็นสดัส่วน การเฝ้าระวงัความ
สะอาดของพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน การดแูลบ ารุงรกัษาและสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะห ์การ
ประมาณคา่ความไมแ่นน่อนของการวดั การเขียนเอกสารวิธีปฏิบตัิงานตา่งๆ ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและควบคมุเอกสาร
เพื่อใหม้ีวิธีปฏิบตัิที่เป็นขัน้ตอนและเป็นมาตรฐาน การทดสอบเพื่อควบคมุคณุภาพอาหารเลีย้งเชือ้  และการควบคมุเชือ้
มาตรฐาน เป็นตน้ ปัญหาเป็นสิง่ที่พบไดใ้นการปฏิบตัิงานจึงควรมีการประเมินความเสี่ยงป้องกนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ กรณี
พบเหตกุารณท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดควรบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือวิเคราะหส์าเหต ุหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 
และจ ากดัความเสยีหาย จากการด าเนินการตามระบบคณุภาพ ISO 17025:2017 ท าใหเ้กิดความมั่นใจในความถกูตอ้ง
ของผลการตรวจวิเคราะหย์ิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ: ISO 17025, การตรวจการปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ เครือ่งส  าอาง 
 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla has established and developed a cosmetic 

microbial limit laboratory since 2013. Recently, it had achieved ISO/IEC 17025:2017 accreditation in 2019. 
Adopting the quality accreditation, the laboratory must adjust the mindset and process to comply with the 
requirements, such as organizing laboratory layout, laboratory housekeeping, maintenance and calibration of 
equipment, method validation and measurement uncertainty evaluation, documentation of the methods and 
procedures used and document control, and control of culture media quality and working cultures, etc. Risk 
assessment is required to prevent any possible problems in the lab. When non-conforming events occur, staff 
should document them to keep the records which leads to corrective actions and trouble limitations. After all 
the measures are done, the laboratory can be confident with the results. 
Keywords: ISO 17025, Laboratory Accreditation, Microbial Limit Test, Cosmetics 
Corresponding author: piangpathu.c@dmsc.mail.go.th 
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In the perspective of Cosmetic Microbial Laboratory, RMSC 12 Songkhla 
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Regional Medical Sciences Center 12 Songkla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนา

หอ้งปฏิบตัิการตรวจการปนเป้ือนเชือ้จุลินทรียใ์นเครื่องส าอางตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 และลา่สดุไดร้บัการรบัรองตาม
ระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025:2017 ในปีงบประมาณ 2562 การน าระบบคณุภาพเขา้มาใชผู้ป้ฏิบตัิงานตอ้งปรบัวิธีคิด
และวิธีปฏิบตัิงานเพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด เช่น การปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการใหเ้ป็นสดัส่วน การเฝ้าระวงัความ
สะอาดของพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน การดแูลบ ารุงรกัษาและสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะห ์การ
ประมาณคา่ความไมแ่นน่อนของการวดั การเขียนเอกสารวิธีปฏิบตัิงานตา่งๆ ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและควบคมุเอกสาร
เพื่อใหม้ีวิธีปฏิบตัิที่เป็นขัน้ตอนและเป็นมาตรฐาน การทดสอบเพื่อควบคมุคณุภาพอาหารเลีย้งเชือ้  และการควบคมุเชือ้
มาตรฐาน เป็นตน้ ปัญหาเป็นสิง่ที่พบไดใ้นการปฏิบตัิงานจึงควรมีการประเมินความเสี่ยงป้องกนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ กรณี
พบเหตกุารณท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดควรบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือวิเคราะหส์าเหต ุหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 
และจ ากดัความเสยีหาย จากการด าเนินการตามระบบคณุภาพ ISO 17025:2017 ท าใหเ้กิดความมั่นใจในความถกูตอ้ง
ของผลการตรวจวิเคราะหย์ิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ: ISO 17025, การตรวจการปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ เครือ่งส  าอาง 
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microbial limit laboratory since 2013. Recently, it had achieved ISO/IEC 17025:2017 accreditation in 2019. 
Adopting the quality accreditation, the laboratory must adjust the mindset and process to comply with the 
requirements, such as organizing laboratory layout, laboratory housekeeping, maintenance and calibration of 
equipment, method validation and measurement uncertainty evaluation, documentation of the methods and 
procedures used and document control, and control of culture media quality and working cultures, etc. Risk 
assessment is required to prevent any possible problems in the lab. When non-conforming events occur, staff 
should document them to keep the records which leads to corrective actions and trouble limitations. After all 
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การศึกษาน าร่องด้านประสิทธิผลและความปลอดภยัของเจลหว้าเขารักษาสิว 
Effectiveness and safety of Syzygium sp. gel for treatment of acne: A pilot study 
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Warangluk Pimpapai1, Pornsri Prasertwaree2, Ratree Sawangjit3, Kasira Saipornchai4, Archawin Rojanawiwat1, et al 
1สถาบนัชีววทิยาศาสตรท์างการแพทย,์ 2สถาบนัวิจยัสมนุไพร, 3คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

4สถาบนัโรคผิวหนงั กรมการแพทย ์
1Medical Life Sciences Institute, 2Medicinal Plant Research Institute, 3Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University,  

4Institute of Dermatology, Department of Medical Service 
 

บทคดัยอ่ 
งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาน ารอ่งเพื่อประเมินประสทิธิผลและความปลอดภยัของเจลสารสกดัหวา้เขาในผูท้ี่มีสิว

เลก็นอ้ยถึงปานกลาง แบบปกปิดสองทาง โดยการสุม่ใบหนา้ซา้ย- ขวา ของอาสาสมคัร 30 คนเพื่อใหท้าเจลสารสกดัหวา้
เขาความเขม้ขน้ 2% หรือ 5%ที่ใบหนา้หนึ่งดา้น และยาหลอกอีกหนึ่งดา้น ปริมาณดา้นละ 1 กรมั วนัละ 2 ครัง้นาน 12 
สปัดาห ์โดยน าไปใชท้ี่บา้น  แพทยผิ์วหนงัประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์จ านวนสิวและคะแนนการดีขึน้ของสิวใน
ภาพรวม ( GIS) ทกุ 2 สปัดาห ์นาน 12 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบวา่ มีผูอ้ยูจ่นครบเวลาการศึกษา 29 คน แต่ใชข้อ้มลูของ 
30 คน ในการวิเคราะหผ์ล อาสาสมคัรสว่นมากเป็นเพศหญิง อายเุฉลีย่ 25.5±2.61 ปี ทัง้นีไ้ม่พบเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์
ใด ๆ ตลอดการศึกษา ในดา้นประสิทธิผลพบว่าทัง้ 3 กลุ่มที่ใช้เจลสารสกัดหวา้เขา 2%, 5% และยาหลอกใหผ้ลไม่
แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามในสปัดาหท์ี่ 12 กลุม่ที่ใชเ้จลสารสกดัหวา้เขามีแนวโนม้จ านวนสิวลดลง (รอ้ยละ 55, 49 และ 
43) และสดัสว่นของคนที่มีสวิหาย/หายเกือบหมด(คะแนน GIS0/1; รอ้ยละ 67, 60 และ 47) สงูกวา่กลุม่ที่ใชย้าหลอก โดย
สรุปเจลสารสกดัหวา้เขามีความปลอดภยัและอาจจะมีประสิทธิผลในการรกัษาสิวระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลางได ้จึงควรมี
การศกึษาเพิ่มเติมโดยใชก้ลุม่อาสาสมคัรจ านวนมากขึน้ เพื่อยืนยนัประสทิธิผลในการรกัษาสวิตอ่ไป 
ค าส าคัญ:เจลหวา้เขา, ประสิทธิผล, ความปลอดภยั, สิว, GIS(Global improvement scores) 
 

Abstract 
A pilot study of home-use, double-blinded, randomized side of face, placebo-controlled trial was 

conducted to evaluate effectiveness and safety of Syzygium sp. extracted-gel in participants with mild to 
moderate acne. Thirty participants were randomized to apply 1 gram of 2%-or 5%-Syzygium sp. extracted-gel 
(2%SE or 5%SE) twice a day for 12 weeks compared with placebo. The dermatologist evaluated adverse 
events, acne lesion counts, and global improvement scores (GIS) every 2 weeks for 12 weeks. The results 
found that 29 participants completed study but 30 were included in the analysis. The majorities were female 
(90%), with age of 25.5±2.61 years old. There was no evidence of any adverse event. However, at week12, 
reduction of total lesion counts and participants achieved GIS 0/1 (clear/almost clear) in Syzygium sp. group 
tended to higher than those in placebo group (lesion counts reduction: 55%, 49%, and 43%; achieved GIS 
0/1: 67%, 60%, and 47% in 2%SE, 5%SE, and placebo group, respectively). In conclusions, Syzygium sp. 
extracted-gel was safe and may be effective for treatment mild to moderated acne. Further study with larger 
number of participants is crucial to confirm this result. 
Keywords: Syzygium sp. gel, effectiveness, safety, acne, GIS(Global improvement scores) 
Corresponding author: warangluk.p@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัยอ่ 
งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาน ารอ่งเพื่อประเมินประสทิธิผลและความปลอดภยัของเจลสารสกดัหวา้เขาในผูท้ี่มีสิว

เลก็นอ้ยถึงปานกลาง แบบปกปิดสองทาง โดยการสุม่ใบหนา้ซา้ย- ขวา ของอาสาสมคัร 30 คนเพื่อใหท้าเจลสารสกดัหวา้
เขาความเขม้ขน้ 2% หรือ 5%ที่ใบหนา้หนึ่งดา้น และยาหลอกอีกหนึ่งดา้น ปริมาณดา้นละ 1 กรมั วนัละ 2 ครัง้นาน 12 
สปัดาห ์โดยน าไปใชท้ี่บา้น  แพทยผิ์วหนงัประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์จ านวนสิวและคะแนนการดีขึน้ของสิวใน
ภาพรวม ( GIS) ทกุ 2 สปัดาห ์นาน 12 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบวา่ มีผูอ้ยูจ่นครบเวลาการศึกษา 29 คน แต่ใชข้อ้มลูของ 
30 คน ในการวิเคราะหผ์ล อาสาสมคัรสว่นมากเป็นเพศหญิง อายเุฉลีย่ 25.5±2.61 ปี ทัง้นีไ้ม่พบเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์
ใด ๆ ตลอดการศึกษา ในดา้นประสิทธิผลพบว่าทัง้ 3 กลุ่มที่ใช้เจลสารสกัดหวา้เขา 2%, 5% และยาหลอกใหผ้ลไม่
แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามในสปัดาหท์ี่ 12 กลุม่ที่ใชเ้จลสารสกดัหวา้เขามีแนวโนม้จ านวนสิวลดลง (รอ้ยละ 55, 49 และ 
43) และสดัสว่นของคนที่มีสวิหาย/หายเกือบหมด(คะแนน GIS0/1; รอ้ยละ 67, 60 และ 47) สงูกวา่กลุม่ที่ใชย้าหลอก โดย
สรุปเจลสารสกดัหวา้เขามีความปลอดภยัและอาจจะมีประสิทธิผลในการรกัษาสิวระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลางได ้จึงควรมี
การศกึษาเพิ่มเติมโดยใชก้ลุม่อาสาสมคัรจ านวนมากขึน้ เพื่อยืนยนัประสทิธิผลในการรกัษาสวิตอ่ไป 
ค าส าคัญ:เจลหวา้เขา, ประสิทธิผล, ความปลอดภยั, สิว, GIS(Global improvement scores) 
 

Abstract 
A pilot study of home-use, double-blinded, randomized side of face, placebo-controlled trial was 

conducted to evaluate effectiveness and safety of Syzygium sp. extracted-gel in participants with mild to 
moderate acne. Thirty participants were randomized to apply 1 gram of 2%-or 5%-Syzygium sp. extracted-gel 
(2%SE or 5%SE) twice a day for 12 weeks compared with placebo. The dermatologist evaluated adverse 
events, acne lesion counts, and global improvement scores (GIS) every 2 weeks for 12 weeks. The results 
found that 29 participants completed study but 30 were included in the analysis. The majorities were female 
(90%), with age of 25.5±2.61 years old. There was no evidence of any adverse event. However, at week12, 
reduction of total lesion counts and participants achieved GIS 0/1 (clear/almost clear) in Syzygium sp. group 
tended to higher than those in placebo group (lesion counts reduction: 55%, 49%, and 43%; achieved GIS 
0/1: 67%, 60%, and 47% in 2%SE, 5%SE, and placebo group, respectively). In conclusions, Syzygium sp. 
extracted-gel was safe and may be effective for treatment mild to moderated acne. Further study with larger 
number of participants is crucial to confirm this result. 
Keywords: Syzygium sp. gel, effectiveness, safety, acne, GIS(Global improvement scores) 
Corresponding author: warangluk.p@dmsc.mail.go.th 
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แผนการทดสอบความช านาญ: การหาปริมาณยาเม็ดอะเซตามิโนเฟนดว้ยเทคนิค 
โครมาโตกราฟฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 

Proficiency testing program: Assay of Acetaminophen Tablets by HPLC technique 
 

วศิมน จฑูะภกัด,ี ป่ินฑนา ดวงสมบตั ิ
Wasimon Jutapakdee, Pintana Duangsombat 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของหอ้งปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างหอ้งปฏิบติัการซึ่งเป็นขอ้ก าหนดส าคญัในการขอรบัรองของระบบ ISO/IEC 17025:2017 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารการแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ไดด้  าเนินแผนทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการดา้นการหา
ปรมิาณยาเม็ดอะเซตามิโนเฟน โดยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงู ตามวิธีมาตรฐาน USP 40 และ
ใชค้า่ z-scores (z) ในการประเมินผลหอ้งปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากหอ้งปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชนเขา้รว่ม
แผนการทดสอบจ านวน 34 แหง่ ผลการประเมินพบวา่หอ้งปฏิบตัิการทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ผ่านเกณฑก์ารประเมินเป็นที่
นา่พอใจ (lzl < 2.0) อยา่งไรก็ตามหอ้งปฏิบตัิการควรเขา้รว่มทดสอบความช านาญอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
และรกัษามาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการ  
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญ, โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 
 

Abstract 
Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2017 to 

demonstrate competency and to validate the laboratory. In 2019, the Regional Medical Sciences Center 2, 
Phitsanulok provided a proficiency testing program of Acetaminophen Tablets using HPLC technique based 
on the 40th revision of the United States Pharmacopeia (USP 40) and the results were evaluated by z-scores 
(z). Thirty-four participants from governmental and private pharmaceutical laboratories were registered. The 
results showed that all laboratories (100%) achieve the satisfactory performance (lzl < ≤2.0). Nevertheless, 
all laboratories should continually engage in the program in order to improve and maintain the laboratory 
competency. 
Keywords: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) 
Corresponding author: wasimon.j@dmsc.mail.go.th 
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Proficiency testing program: Assay of Acetaminophen Tablets by HPLC technique 
 

วศิมน จฑูะภกัด,ี ป่ินฑนา ดวงสมบตั ิ
Wasimon Jutapakdee, Pintana Duangsombat 
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Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัยอ่ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของหอ้งปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างหอ้งปฏิบตัิการซึ่งเป็นขอ้ก าหนดส าคญัในการขอรบัรองของระบบ ISO/IEC 17025:2017 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารการแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ไดด้  าเนินแผนทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการดา้นการหา
ปรมิาณยาเม็ดอะเซตามิโนเฟน โดยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงู ตามวิธีมาตรฐาน USP 40 และ
ใชค้า่ z-scores (z) ในการประเมินผลหอ้งปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากหอ้งปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชนเขา้รว่ม
แผนการทดสอบจ านวน 34 แหง่ ผลการประเมินพบวา่หอ้งปฏิบตัิการทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ผ่านเกณฑก์ารประเมินเป็นที่
นา่พอใจ (lzl < 2.0) อยา่งไรก็ตามหอ้งปฏิบตัิการควรเขา้รว่มทดสอบความช านาญอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
และรกัษามาตรฐานคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการ  
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญ, โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 
 

Abstract 
Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2017 to 

demonstrate competency and to validate the laboratory. In 2019, the Regional Medical Sciences Center 2, 
Phitsanulok provided a proficiency testing program of Acetaminophen Tablets using HPLC technique based 
on the 40th revision of the United States Pharmacopeia (USP 40) and the results were evaluated by z-scores 
(z). Thirty-four participants from governmental and private pharmaceutical laboratories were registered. The 
results showed that all laboratories (100%) achieve the satisfactory performance (lzl < ≤2.0). Nevertheless, 
all laboratories should continually engage in the program in order to improve and maintain the laboratory 
competency. 
Keywords: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) 
Corresponding author: wasimon.j@dmsc.mail.go.th 
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อุบัตกิารณ์ของ HLA-B อัลลีล ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผ่ืนแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงในโรงพยาบาลสระบุรี
The prevalence of HLA-B allele with the high risk for the severe cutaneous adverse reactions  

in Saraburi Hospital 
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Sornsith Jirungda 
กลุม่งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลสระบรีุ จ.สระบรีุ 18000 
Department of Medical Technology and Clinical Pathology, Saraburi Hospital, Saraburi 18000 

 
บทคดัย่อ 

 

Human leukocyte antigen-B (HLA-B) อลัลีล มีความส าคญัทางคลินิกต่อการเกิดผ่ืนแพ้ยาทางผิวหนงัชนิด
รุนแรง เช่น Stevens - Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของ HLA-B อัลลีล ได้แก่ HLA-B*1502, HLA-B*5801 และ HLA-B*5701 ซึ่งมีรายงาน
ความสมัพนัธ์อย่างสงูกบัการเกิด SJS/TEN จากยา carbamazepine, allopurinol และ abacavir ตามล าดบั โดยเก็บ
ข้อมลูผลการตรวจ HLA-B อลัลีล ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2562 จากผู้ ป่วยใน ร.พ. สระบรีุจ านวน 
506 ราย พบอุบัติการณ์ของ HLA-B*1502, HLA-B*5801 และ HLA-B*5701 คิดเป็นร้อยละ 15.6, 15.4 และ 2.9 
ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในโครงการส ารวจสขุภาพประชาชนไทยครัง้ที่ 3 พบอุบตัิการณ์ของ HLA-
B*5801 สงูกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.018) การย้ายถ่ินอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้อุบตัิการณ์ของการศึกษานีส้งู
กว่าค่าเฉลี่ยของพืน้ที่อื่นในประเทศไทย ข้อมูลนีอ้าจน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางเภสชัพนัธุศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ทางคลินิกในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม รวมทัง้ลดอตัราการพิการหรือการสญูเสียชีวิตจากการเกิดผ่ืนแพ้ยาทางผิวหนงั
ชนิดรุนแรง 
ค าส าคัญ: HLA-B อลัลีล, โรงพยาบาลสระบรีุ, อบุตัิการณ์, อาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา 
 

Abstract 
 

The human leukocyte antigen-B (HLA-B) allele has a clinical significance for severe cutaneous 
adverse reactions (SCARs) such as Stevens - Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). 
This study aimed to explore the prevalence of HLA-B allele including HLA-B*1502, HLA-B*5801 and HLA-
B*5701 which previously reported that strongly associated with SJS/TEN from carbamazepine, allopurinol and 
abacavir, respectively. This retrospective study was conducted by using HLA-B typing results between 
January 2012 and November 2019 among 506 patients in Saraburi Hospital, Thailand. The prevalence of 
HLA-B*1502, HLA-B*5801, and HLA-B*5701 was demonstrated at 15.6%, 15.4%, and 2.9%, respectively. In 
this study, the prevalence of HLA-B*5801 was significantly higher than data from the 3rd Thailand National 
Health Examination Survey (P = 0.018). The presence of migrants may influence the higher prevalance than 
other areas in Thailand. This data may be useful in pharmacogenetics study for optimizing the drug regimen 
as a clinical benefit aspect, including the reduction of disability or death rate caused by SCARs. 

Keywords: HLA-B allele, Saraburi Hospital, Prevalence, Adverse drug events 
Corresponding author: sornsithjirungda@gmail.com 
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The prevalence of HLA-B allele with the high risk for the severe cutaneous adverse reactions  

in Saraburi Hospital 
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Sornsith Jirungda 
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บทคดัย่อ 

 

Human leukocyte antigen-B (HLA-B) อลัลีล มีความส าคญัทางคลินิกต่อการเกิดผ่ืนแพ้ยาทางผิวหนงัชนิด
รุนแรง เช่น Stevens - Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของ HLA-B อัลลีล ได้แก่ HLA-B*1502, HLA-B*5801 และ HLA-B*5701 ซึ่งมีรายงาน
ความสมัพนัธ์อย่างสงูกบัการเกิด SJS/TEN จากยา carbamazepine, allopurinol และ abacavir ตามล าดบั โดยเก็บ
ข้อมลูผลการตรวจ HLA-B อลัลีล ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2562 จากผู้ ป่วยใน ร.พ. สระบรีุจ านวน 
506 ราย พบอุบัติการณ์ของ HLA-B*1502, HLA-B*5801 และ HLA-B*5701 คิดเป็นร้อยละ 15.6, 15.4 และ 2.9 
ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในโครงการส ารวจสขุภาพประชาชนไทยครัง้ที่ 3 พบอุบตัิการณ์ของ HLA-
B*5801 สงูกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.018) การย้ายถ่ินอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้อุบตัิการณ์ของการศึกษานีส้งู
กว่าค่าเฉลี่ยของพืน้ที่อื่นในประเทศไทย ข้อมูลนีอ้าจน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางเภสชัพนัธุศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ทางคลินิกในการเลือกใช้ยาท่ีเหมาะสม รวมทัง้ลดอตัราการพิการหรือการสญูเสียชีวิตจากการเกิดผ่ืนแพ้ยาทางผิวหนงั
ชนิดรุนแรง 
ค าส าคัญ: HLA-B อลัลีล, โรงพยาบาลสระบรีุ, อบุตัิการณ์, อาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา 
 

Abstract 
 

The human leukocyte antigen-B (HLA-B) allele has a clinical significance for severe cutaneous 
adverse reactions (SCARs) such as Stevens - Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). 
This study aimed to explore the prevalence of HLA-B allele including HLA-B*1502, HLA-B*5801 and HLA-
B*5701 which previously reported that strongly associated with SJS/TEN from carbamazepine, allopurinol and 
abacavir, respectively. This retrospective study was conducted by using HLA-B typing results between 
January 2012 and November 2019 among 506 patients in Saraburi Hospital, Thailand. The prevalence of 
HLA-B*1502, HLA-B*5801, and HLA-B*5701 was demonstrated at 15.6%, 15.4%, and 2.9%, respectively. In 
this study, the prevalence of HLA-B*5801 was significantly higher than data from the 3rd Thailand National 
Health Examination Survey (P = 0.018). The presence of migrants may influence the higher prevalance than 
other areas in Thailand. This data may be useful in pharmacogenetics study for optimizing the drug regimen 
as a clinical benefit aspect, including the reduction of disability or death rate caused by SCARs. 

Keywords: HLA-B allele, Saraburi Hospital, Prevalence, Adverse drug events 
Corresponding author: sornsithjirungda@gmail.com 
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รูปแบบดีเอน็เอเมทลิเลชั่นและประสิทธิผลของดีเอน็เอไฮโปเมทลิเลชั่นในเม็ดเลือดแดงโรคเบต้า-ธาลัสซเีมีย 
DNA methylation profiling and efficacy of DNA hypomethylation treatment in beta-thalassemic erythroid cells 

อรพรรณ ศรีพิชยั1 พิชชาภา พงศภ์คัศภุสิน2 นที เจียรวิรยิะไพศาล2 อษุณรสัมิ์ อนรุฐัพนัธ3์ และคณะ 
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บทคดัย่อ 

ดีเอ็นเอเมทิเลชั่นเป็นการควบคมุเหนือพนัธุกรรมท าหนา้ที่ยบัยัง้การแสดงออกของยีน มีบทบาทในการเปล่ียน
การสรา้งฮีโมโกลบินเอฟ (HbF, α22) ในทารกในครรภใ์หเ้ป็นการสรา้งฮีโมโกลบินเอ (HbA, α2β2) ในผูใ้หญ่ การเพิม่การ
สรา้ง HbF ในผูป่้วยโรคเบตา้-ธาลสัซเีมียช่วยลดพยาธิสภาพของโรคจากการสรา้งสายเบตา้-โกลบินไมเ่พียงพอได ้
การศกึษานีไ้ดว้ดัระดบัดีเอ็นเอเมทิเลชั่นบน CpG 3.7 ลา้นต าแหน่ง ทั่วจีโนมดว้ยการหาล าดบัเบสประสิทธิภาพสงูในเซลล์
เม็ดเลือดแดงตวัอ่อนผูป่้วยโรคเบตา้-ธาลสัซีเมียและเซลลค์นปกต ิพบว่า CpG ประมาณ 27,000 ต าแหน่งมีระดบัดเีอ็นเอ
เมทิเลชั่นแตกตา่งกนั  โดยที่หลายต าแหน่งอยูใ่กลก้บัยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งตวัหรือเจรญิเติบโตของเซลลบ์่งชีบ้ทบาทใน
การสรา้งเมด็เลือดแดง นอกจากนีไ้ดท้ดสอบประสิทธิผลในการเพิม่ HbF ของสารยบัยัง้ดเีอ็นเอเมทิเลชั่น 7 สาร ที่ท  าให้
เกิดไฮโปเมทิลเลชั่นและกระตุน้การแสดงออกของยีน พบว่าในเซลลโ์รคเบตา้-ธาลสัซีเมียมี 3 สารท่ีเพิ่มการสรา้ง -globin 
mRNA ไดม้ากกว่า 2 เท่าและ HbF เพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 ผลการศกึษาเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นว่ามคีวามเป็นไปไดใ้น
รกัษาผูป่้วยโรคเบตา้-ธาลสัซเีมียดว้ยการกระตุน้การสรา้ง HbF ผ่านการเกิดดีเอ็นเอไฮโปเมทิลเลชั่น และ CpG ต าแหน่งที่
มีไฮเปอรเ์มทิลเลชั่นของยีนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินเป็นเป้าหมายที่นา่สนใจในการรกัษาโรค 
ค าส าคัญ: ดีเอ็นเอเมทิลเลชั่น, การควบคมุเหนือพนัธุกรรม, ธาลสัซีเมีย, ฮีโมโกลบิน, การสรา้งเม็ดเลือดแดง 

 Abstract 
DNA methylation is an epigenetic regulator that typically acts to repress gene expression. It plays an 

essential role in hemoglobin switching of HbF (α22) synthesis in the fetus stage to HbA (α2β2) in the adult stage. 
Reactivation of HbF production in β-thalassemia patients can ameliorate the pathophysiological consequences 
of deficient β-globin chain synthesis. In this study, whole-genome DNA methylation was measured using the 
next-generation sequencing targeting human methyl-seq at 3.7 million CpGs sites in β-thalassemia and normal 
erythroblasts. Approximately 27,000 differentially methylated CpGs were identified that many are located near 
genes involved in cell proliferation and differentiation, suggesting its potential functions in erythropoiesis. 
Several DNA methylation inhibitors can lead to DNA hypomethylation, which in turn activate gene expression. 
In this study, the efficacy of seven DNA methylation inhibitors as the HbF inducer in β-thalassemia erythroid 
cells was evaluated in vitro. Of these, three agents demonstrated greater than 2-folds upregulation of -globin 
mRNA and approximately 20% increase in HbF levels in treated cells. These findings suggest that DNA 
hypomethylation is a promising strategy for reactivating HbF in β-thalassemia. In addition, the hypermethylated 
CpGs sites that modulate erythropoiesis and Hb production in β-thalassemic erythroid cells could serve as a 
good candidate for targeted therapy. 
Keywords: DNA methylation, epigenetic, thalassemia, hemoglobin, erythropoiesis 
Corresponding author: orapan.s@dmsc.mail.go.th 
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การวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา สารสกัดกัญชาและน ้ามันกัญชาด้วยเทคนิค MRM 
Detemination of pesticide residues in cannabis, canabis extract and cannabis oil by MRM technique 
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ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในกญัชามีความส าคญัส าหรบัประเทศไทย หลงัจาก
ที่มีการออกกฎหมายใหพ้ืชกญัชาซึ่งเป็นยาเสพติด สามารถน ามาใชท้างการแพทยไ์ดต้ัง้แต่ กุมภาพนัธ ์2562 ดงันัน้เพื่อ
เป็นการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบใหม้ีความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐาน กญัชาและผลิตภณัฑจ์ึงตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
การตกคา้งของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การศึกษานีว้ิเคราะหส์ารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชในตวัอย่างพืชกญัชา สาร
สกัดกัญชา และน า้มนักัญชาที่ส่งตรวจโดยหน่วยงานภาครฐั อา้งอิงค่าก าหนดกับต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย (THP) 
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ตาม EN15662 QuEChERS และ EURL-FV (2012-M6) ในการเตรียมตัวอย่าง และทดสอบความ
ถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห ์สามารถวิเคราะห์สารไดท้ัง้สิน้ 132 สาร ดว้ยเทคนิค Multiple Reaction Monitoring (MRM) โดย
เครื่อง GC-MS/MS และ LC-MS/MS ใชก้ราฟมาตรฐานแบบ matrix-matched calibration (MMC) ในผลิตภณัฑ ์3 ชนิด 
มีค่า LOD และ LOQ เป็น 0.03 และ 0.1 มก./กก. ตามล าดบั ผลการวิเคราะหพ์บสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 10 ชนิด ที่
ส่วนใหญ่ตรวจพบดว้ยเทคนิค GC มีคณุสมบตัิทางเคมีที่หลากหลาย คิดเป็นรอ้ยละ 83.5 จาก 85 ตวัอย่าง  ปรมิาณตัง้แต่
นอ้ยกว่า 0.1 ถึง 77.5 มก./กก. บ่งชีว้่าสารพิษตกคา้งในกัญชาของกลางมีปริมาณสงูเกินค่าขีดจ ากัดปฏิบตัิการ (Action 
limit) ท าใหไ้ดว้ตัถดุิบทีไม่เหมาะสมส าหรบัการผลิตยา จึงควรมีมาตรการควบคมุการปลกูกญัชาใหเ้ป็นเกษตรอินทรียเ์พื่อ
ผลิตกญัชามาตรฐานเกรดทางการแพทยต์่อไป 
ค าส าคัญ: แคนนาบิส, กญัชา, สารเคมีป้องกนัก าจดัสตัรุพืช, มาตรฐานเกรดทางการแพทย,์ ประเทศไทย 

 
Abstract 

Pesticide residue analysis in cannabis has become a subject of growing interest in Thailand due to 
recent legalization and decriminalization of canabis for medicinal use since February 2019. To meet regulatory 
and quality control standards, cannabis products should be tested for pesticides with action limits set by Thai 
Herbal Pharmacopeia. This study analyzed pesticides incannabis, cannabis extract and cannabis oil samples 
submitted by government agencies. A quantitative method was established and validated for cannabis analysis 
following the EN15662 QuEChERS and EURL-FV (2012-M6) for sample preparation method. The identification 
of 132 pesticides in tested samples was performed by Multiple Reaction Monitoring (MRM) technique using 
GC-MS/MS, LC-MS/MS and matrix-matched calibration (MMC) curves. The LOD and LOQ in 3  products were 
0.03 and 0.1 mg/kg respectively. Overall, 10 different chemical classes of pesticides mainly detected by GC 
were identified in 83.5% of 85 samples ranging from less than 0.1 to 77.5 mg/kg. The result indicated that most 
pesticide residues were over the action limit so the samples of illegal canabis were not  suitable for the 
production of cannabis-derived pharmaceutical drugs. Therefore, the strategic control of organic cannabis  
cultivation for medical-grade should be enforced. 
Keywords: cannabis, marijuana, pesticide residue, medicinal-grade, Thailand 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในกญัชามีความส าคญัส าหรบัประเทศไทย หลงัจาก
ที่มีการออกกฎหมายใหพ้ืชกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติด สามารถน ามาใชท้างการแพทยไ์ดต้ัง้แต่ กุมภาพนัธ ์2562 ดงันัน้เพื่อ
เป็นการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบใหม้ีความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐาน กญัชาและผลิตภณัฑจ์ึงตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
การตกคา้งของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การศึกษานีว้ิเคราะหส์ารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชในตวัอย่างพืชกญัชา สาร
สกัดกัญชา และน า้มนักัญชาที่ส่งตรวจโดยหน่วยงานภาครฐั อา้งอิงค่าก าหนดกับต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย (THP) 
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ตาม EN15662 QuEChERS และ EURL-FV (2012-M6) ในการเตรียมตัวอย่าง และทดสอบความ
ถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห ์สามารถวิเคราะห์สารไดท้ัง้สิน้ 132 สาร ดว้ยเทคนิค Multiple Reaction Monitoring (MRM) โดย
เครื่อง GC-MS/MS และ LC-MS/MS ใชก้ราฟมาตรฐานแบบ matrix-matched calibration (MMC) ในผลิตภณัฑ ์3 ชนิด 
มีค่า LOD และ LOQ เป็น 0.03 และ 0.1 มก./กก. ตามล าดบั ผลการวิเคราะหพ์บสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 10 ชนิด ที่
ส่วนใหญ่ตรวจพบดว้ยเทคนิค GC มีคณุสมบตัิทางเคมีที่หลากหลาย คิดเป็นรอ้ยละ 83.5 จาก 85 ตวัอย่าง  ปรมิาณตัง้แต่
นอ้ยกว่า 0.1 ถึง 77.5 มก./กก. บ่งชีว้่าสารพิษตกคา้งในกัญชาของกลางมีปริมาณสงูเกินค่าขีดจ ากัดปฏิบติัการ (Action 
limit) ท าใหไ้ดว้ตัถดุิบทีไม่เหมาะสมส าหรบัการผลิตยา จึงควรมีมาตรการควบคมุการปลกูกญัชาใหเ้ป็นเกษตรอินทรียเ์พื่อ
ผลิตกญัชามาตรฐานเกรดทางการแพทยต์่อไป 
ค าส าคัญ: แคนนาบิส, กญัชา, สารเคมีป้องกนัก าจดัสตัรุพืช, มาตรฐานเกรดทางการแพทย,์ ประเทศไทย 

 
Abstract 

Pesticide residue analysis in cannabis has become a subject of growing interest in Thailand due to 
recent legalization and decriminalization of canabis for medicinal use since February 2019. To meet regulatory 
and quality control standards, cannabis products should be tested for pesticides with action limits set by Thai 
Herbal Pharmacopeia. This study analyzed pesticides incannabis, cannabis extract and cannabis oil samples 
submitted by government agencies. A quantitative method was established and validated for cannabis analysis 
following the EN15662 QuEChERS and EURL-FV (2012-M6) for sample preparation method. The identification 
of 132 pesticides in tested samples was performed by Multiple Reaction Monitoring (MRM) technique using 
GC-MS/MS, LC-MS/MS and matrix-matched calibration (MMC) curves. The LOD and LOQ in 3  products were 
0.03 and 0.1 mg/kg respectively. Overall, 10 different chemical classes of pesticides mainly detected by GC 
were identified in 83.5% of 85 samples ranging from less than 0.1 to 77.5 mg/kg. The result indicated that most 
pesticide residues were over the action limit so the samples of illegal canabis were not  suitable for the 
production of cannabis-derived pharmaceutical drugs. Therefore, the strategic control of organic cannabis  
cultivation for medical-grade should be enforced. 
Keywords: cannabis, marijuana, pesticide residue, medicinal-grade, Thailand 
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เล-มอส: นวตักรรมสเปรยก์ ำจัดยุงลำยบ้ำนดือ้สำรเคมีก ำจดัแมลงและยุงพำหะน ำโรคในประเทศไทย 
LE-MOS: Innovative sprays to control insecticide-resistant Aedes aegypti and mosquito vectors in Thailand 

 
จกัรวาล ชมภศูรี ชญาดา ข าสวสัดิ์ บลัลงัก ์อปุพงษ์ 

Jakkrawarn Chompoosri, Chayada Khamsawas, Ballang Uppapong 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
การดือ้สารเคมีก าจดัแมลงของยงุ เป็นสาเหตหุน่ึงที่ท  าใหไ้ม่สามารถควบคมุและป้องกนัโรคที่น าโดยยงุไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา เล-มอส นวตักรรมสเปรยส์ตูรอดัก๊าซและสตูรไม่อดัก๊าซก าจดัยงุลาย
บา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง 6 สายพนัธุ ์ ยงุลายสวน ยงุร  าคาญ และยงุกน้ปล่อง โดยพฒันา เล-มอสทัง้ 2 สตูร ที่มีสารออก
ฤทธิ์เป็นน า้มนัตะไครบ้า้น ที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.814 และสารไพรีทรอยดท่ี์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.216  แต่งกล่ินดว้ย
น า้มนัสม้ที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.0 โดยน า้หนกั จากนัน้ประเมินผล เล-มอส ในการก าจดัยุงพาหะน าโรคทั้ง 4 ชนิด ในตู ้
Glass chamber  โดยวิธีขององคก์ารอนามยัโลก และยงุในภาคสนามโดยวิธีการใชง้านจรงิในบา้นเรือนรอ้ยละ 15-30 ของ
จ านวนบา้นเรือนทัง้หมดต่อพืน้ที่ศกึษาในจงัหวดัพิษณุโลก ชุมพร จนัทบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี  และนครปฐม ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่พบยุงลายบา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง จากการศกึษาพบว่า เล-มอส ทัง้ 2 สตูร มีประสิทธิผลในการก าจดัยุงพาหะ
น าโรคทั้ง 4  ชนิด ในตู ้Glass chambe และยุงในภาคสนาม  6  จังหวัด  โดยให้อัตราตายรอ้ยละ 100  และไดม้ีการ
สนบัสนุน เล-มอส  แก่ประชาชนในพืน้ที่ศกึษา 6 จงัหวดั ส าหรบัน าไปใชใ้นการก าจดัยงุ งานวิจยัต่อไปจะพฒันาต่อยอด
เป็นผลิตภณัฑส์เปรยก์ าจดัแมลงเชิงพาณิชยท์ี่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
ค ำส ำคัญ: ยงุลายบา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง, ยงุพาหะน าโรค, นวตักรรมสเปรย ์

 
Abstract 

Insecticide resistance in mosquitoes is one of the several causes of an ineffective control and 
prevention of mosquito-borne diseases. This research aimed to develop LE-MOS, innovative aerosol and non- 
aerosol sprays against six insecticide-resistant strains of Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex 
quinquefasciatus, and Anopheles dirus B. Two formulations of LE-MOS containing 0.814% lemongrass oil and 
0.216% pyrethroid active ingredients and flavored with 1.0% orange oil (w/w) were developed. The 
effectiveness of both formulations was evaluated against four species of mosquito vector in Glass chamber by 
WHO procedure. The practical use of sprays was assessed against the mosquitoes in the fields in 15-30% of 
total households per study area in Phitsanulok, Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima, 
and Nakhon Pathom where Ae. aegypti was found to be resistant to insecticides. This study showed that both 
formulations of LE-MOS were effective against those four species of mosquito vector in the laboratory and the 
mosquitoes in the fields of six study provinces with a 100% mortality rate. LE-MOS was provided for the people 
who live in the six study provinces to use for mosquito control. Further research is needed to develop a 
commercial anti-insect aerosol spray product  with international standards of quality. 
Keywords: insecticide-resistant Aedes aegypti, mosquito vector, innovative sprays 
Corresponding author: jakkrawarn.c@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัย่อ 
การดือ้สารเคมีก าจดัแมลงของยงุ เป็นสาเหตหุน่ึงที่ท  าใหไ้ม่สามารถควบคมุและป้องกนัโรคที่น าโดยยงุไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา เล-มอส นวตักรรมสเปรยส์ตูรอดัก๊าซและสตูรไม่อดัก๊าซก าจดัยงุลาย
บา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง 6 สายพนัธุ ์ ยงุลายสวน ยงุร  าคาญ และยงุกน้ปล่อง โดยพฒันา เล-มอสทัง้ 2 สตูร ที่มีสารออก
ฤทธ์ิเป็นน า้มนัตะไครบ้า้น ที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.814 และสารไพรีทรอยดท่ี์ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.216  แต่งกล่ินดว้ย
น า้มนัสม้ที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 1.0 โดยน า้หนกั จากนัน้ประเมินผล เล-มอส ในการก าจดัยุงพาหะน าโรคทั้ง 4 ชนิด ในตู ้
Glass chamber  โดยวิธีขององคก์ารอนามยัโลก และยงุในภาคสนามโดยวิธีการใชง้านจรงิในบา้นเรือนรอ้ยละ 15-30 ของ
จ านวนบา้นเรือนทัง้หมดต่อพืน้ที่ศกึษาในจงัหวดัพิษณุโลก ชุมพร จนัทบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี  และนครปฐม ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่พบยุงลายบา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง จากการศกึษาพบว่า เล-มอส ทัง้ 2 สตูร มีประสิทธิผลในการก าจดัยุงพาหะ
น าโรคทั้ง 4  ชนิด ในตู ้Glass chambe และยุงในภาคสนาม  6  จังหวัด  โดยให้อัตราตายรอ้ยละ 100  และไดม้ีการ
สนบัสนุน เล-มอส  แก่ประชาชนในพืน้ที่ศกึษา 6 จงัหวดั ส าหรบัน าไปใชใ้นการก าจดัยงุ งานวิจยัต่อไปจะพฒันาต่อยอด
เป็นผลิตภณัฑส์เปรยก์ าจดัแมลงเชิงพาณิชยท์ี่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
ค ำส ำคัญ: ยงุลายบา้นดือ้สารเคมีก าจดัแมลง, ยงุพาหะน าโรค, นวตักรรมสเปรย ์

 
Abstract 

Insecticide resistance in mosquitoes is one of the several causes of an ineffective control and 
prevention of mosquito-borne diseases. This research aimed to develop LE-MOS, innovative aerosol and non- 
aerosol sprays against six insecticide-resistant strains of Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex 
quinquefasciatus, and Anopheles dirus B. Two formulations of LE-MOS containing 0.814% lemongrass oil and 
0.216% pyrethroid active ingredients and flavored with 1.0% orange oil (w/w) were developed. The 
effectiveness of both formulations was evaluated against four species of mosquito vector in Glass chamber by 
WHO procedure. The practical use of sprays was assessed against the mosquitoes in the fields in 15-30% of 
total households per study area in Phitsanulok, Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima, 
and Nakhon Pathom where Ae. aegypti was found to be resistant to insecticides. This study showed that both 
formulations of LE-MOS were effective against those four species of mosquito vector in the laboratory and the 
mosquitoes in the fields of six study provinces with a 100% mortality rate. LE-MOS was provided for the people 
who live in the six study provinces to use for mosquito control. Further research is needed to develop a 
commercial anti-insect aerosol spray product  with international standards of quality. 
Keywords: insecticide-resistant Aedes aegypti, mosquito vector, innovative sprays 
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ระบบแปลผลข้อมูลพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วัณโรค 
Mycobacterium tuberculosis genomic data interpretation system 
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Division of Genomic Medicine and Innovation Support (GeMIS), Department of  Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

ระบบแปลผลขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคถกูพฒันาขึน้เพื่อประเมินภาวะดือ้ยาและการแพรก่ระจาย
ทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุของเชือ้วณัโรค องคป์ระกอบของระบบแปลผลขอ้มลูวิเคราะหต์าม data value chain ระบบ
ตน้แบบแปลผลขอ้มลูไดน้ ามาทดสอบกบัขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคจ านวน 70 ตวัอย่าง จากเชือ้วณัโรคดือ้
ยาหลายขนานในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปี 2556 – 2560 ภาวะดือ้ยาวิเคราะหจ์ากการกลายพนัธุใ์นยีนที่เก่ียวขอ้ง
กับการดือ้ยาจ านวน 14 ยีน คลสัเตอรข์องเชือ้วณัโรคจ าแนกจากจ านวนเบสที่แตกต่างระหว่างเชือ้วณัโรค 2 ตวัอย่าง ไม่
เกิน 12 เบส การกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน เพื่อระบพุืน้ท่ี hotspot การแพรร่ะบาดวิเคราะหโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม SaTScanTM ver.9.6 ระบบตน้แบบประกอบดว้ย 4 โมดูล ไดแ้ก่ ทะเบียนผู้ป่วย ทะเบียนตวัอย่าง ขอ้มลูทาง
หอ้งปฏิบัติการ และการทบทวนอนุมัติผล ระบบรายงานภาวะดือ้ยาพบว่าเชือ้วณัโรคท่ีแพร่ระบาดดือ้ต่อยา rifampicin 
isoniazid ethambutol streptomycin และ pyrazinamide ระบบตรวจพบพืน้ท่ี hotspot การแพร่ระบาด ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี
ความเส่ียงสูงในการติดเชือ้วัณโรคดือ้ยาหลายขนาน 14.4 เท่า (p-value < 0.001) เมื่อเทียบกับพืน้ที่ที่ไม่มีการระบาด 
ระบบแปลผลขอ้มูลที่พฒันาขึน้เป็นตน้แบบการประยุกตใ์ชข้อ้มูลพนัธุกรรมของเชือ้วณัโรคทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
ส าหรบัวางแนวทางควบคมุและแทรกแซงการแพรร่ะบาดของเชือ้วณัโรคในประเทศไทย 
ค ำส ำคัญ: ระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุ, วณัโรค, ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร,์ ขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนม 

 
Abstract 

An interpretation system that integrates genomic data was developed to determine the drug-resistant 
profile and to reveal molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis. System requirements were 
clarified using a data value chain. System prototype was used to analyze genomic data of seventy multidrug-
resistant M. tuberculosis (MDR-TB) isolates from Kanchanaburi province between 2013 to 2017. Drug-resistant 
profile was determined based on mutations in 14 drug-resistant-associted genes. M. tuberculosis clusters  were 
distinguished using a pairwise genetic distance of <12 single nucleotide polymophisms. Spatial analysis using 
SaTScan™ ver. 9.6 was performed to identify hotspots of MDR-TB transmission. System prototype consisted of 
(1) patient registration, (2) sample registration, (3) laboratory data entry and analysis, and (4) data verification 
and approval. The system reported that transmitted MDR-TB resisted to rifampicin, isoniazid, ethambutol, 
streptomycin and pyrazinamide. Geospatial MDR-TB transmission hotspot was identified with the log-likelihood 
ratio of 14.4 (p-value < 0.001). Our developed system provides a proof of concept for integrating genomic data 
from MDR-TB and corresponding spatial information to guide public health interventions for tuberculosis control. 
Keywords: molecular epidemiology, tuberculosis, GIS information, genomic data 
Corresponding author: areeya.d@dmsc.mail.go.th 

O4-4 ระบบแปลผลข้อมูลพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วัณโรค 
Mycobacterium tuberculosis genomic data interpretation system 
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บทคดัย่อ 

ระบบแปลผลขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคถกูพฒันาขึน้เพื่อประเมินภาวะดือ้ยาและการแพรก่ระจาย
ทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุของเชือ้วณัโรค องคป์ระกอบของระบบแปลผลขอ้มลูวิเคราะหต์าม data value chain ระบบ
ตน้แบบแปลผลขอ้มลูไดน้ ามาทดสอบกบัขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคจ านวน 70 ตวัอย่าง จากเชือ้วณัโรคดือ้
ยาหลายขนานในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปี 2556 – 2560 ภาวะดือ้ยาวิเคราะหจ์ากการกลายพนัธุใ์นยีนที่เก่ียวขอ้ง
กับการดือ้ยาจ านวน 14 ยีน คลสัเตอรข์องเชือ้วณัโรคจ าแนกจากจ านวนเบสที่แตกต่างระหว่างเชือ้วณัโรค 2 ตวัอย่าง ไม่
เกิน 12 เบส การกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน เพื่อระบพุืน้ท่ี hotspot การแพรร่ะบาดวิเคราะหโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม SaTScanTM ver.9.6 ระบบตน้แบบประกอบดว้ย 4 โมดูล ไดแ้ก่ ทะเบียนผู้ป่วย ทะเบียนตวัอย่าง ขอ้มลูทาง
หอ้งปฏิบัติการ และการทบทวนอนุมัติผล ระบบรายงานภาวะดือ้ยาพบว่าเชือ้วณัโรคท่ีแพร่ระบาดดือ้ต่อยา rifampicin 
isoniazid ethambutol streptomycin และ pyrazinamide ระบบตรวจพบพืน้ท่ี hotspot การแพร่ระบาด ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี
ความเส่ียงสูงในการติดเชือ้วัณโรคดือ้ยาหลายขนาน 14.4 เท่า (p-value < 0.001) เมื่อเทียบกับพืน้ที่ที่ไม่มีการระบาด 
ระบบแปลผลขอ้มูลที่พฒันาขึน้เป็นตน้แบบการประยุกตใ์ชข้อ้มูลพนัธุกรรมของเชือ้วณัโรคทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
ส าหรบัวางแนวทางควบคมุและแทรกแซงการแพรร่ะบาดของเชือ้วณัโรคในประเทศไทย 
ค ำส ำคัญ: ระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุ, วณัโรค, ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร,์ ขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนม 

 
Abstract 

An interpretation system that integrates genomic data was developed to determine the drug-resistant 
profile and to reveal molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis. System requirements were 
clarified using a data value chain. System prototype was used to analyze genomic data of seventy multidrug-
resistant M. tuberculosis (MDR-TB) isolates from Kanchanaburi province between 2013 to 2017. Drug-resistant 
profile was determined based on mutations in 14 drug-resistant-associted genes. M. tuberculosis clusters  were 
distinguished using a pairwise genetic distance of <12 single nucleotide polymophisms. Spatial analysis using 
SaTScan™ ver. 9.6 was performed to identify hotspots of MDR-TB transmission. System prototype consisted of 
(1) patient registration, (2) sample registration, (3) laboratory data entry and analysis, and (4) data verification 
and approval. The system reported that transmitted MDR-TB resisted to rifampicin, isoniazid, ethambutol, 
streptomycin and pyrazinamide. Geospatial MDR-TB transmission hotspot was identified with the log-likelihood 
ratio of 14.4 (p-value < 0.001). Our developed system provides a proof of concept for integrating genomic data 
from MDR-TB and corresponding spatial information to guide public health interventions for tuberculosis control. 
Keywords: molecular epidemiology, tuberculosis, GIS information, genomic data 
Corresponding author: areeya.d@dmsc.mail.go.th 
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สารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มังกร (Halymenia durvillei) ฆ่าเซลลม์ะเร็งเต้านมชนิด triple-negative โดยท า
ให้เกดิการตายแบบ apoptosis และความเครียดใน endoplasmic reticulm 

The hexane extract of Dragon’s tongue algae (Halymenia durvillei) induced triple-negative breast cancer cells 
death by apoptosis and endoplasmic reticulum stress 
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บทคดัย่อ 
สาหร่าย Halymenia durvillei (HD) เป็นสาหร่ายสีแดงที่เพาะเลีย้งในประเทศไทย และใชเ้ป็นอาหารสารสกัด

จากสาหร่ายสีแดง Laurencia papillosa เหนี่ยวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 ซึ่งเป็นมะเรง็เตา้นม
ชนิด triple-negative (TNBC) การศึกษานีม้ีสมมติฐานว่าสารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มงักร (HDHE) มีความเป็นพิษ
ต่อเซลล ์และเหน่ียวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 พบว่าท่ีเวลา 24 ชั่วโมง HDHE ลดจ านวนการอยู่
รอดของเซลลโ์ดยมีค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ที่เป็นพิษ (TC50) เท่ากับ 50.35 ± 17.73 µg/ml จากนัน้วดัการตายแบบ 
apoptosisการกระตุน้ caspase และการท าลายของ DNA โดยใช ้flow cytometry พบว่าความเขม้ขน้ 50 µg/ml มีเซลล์
ย้อมติด annexin V-FITC เพิ่มขึน้และมีการกระตุ้น caspase 3/7 แสดงว่า HDHE เหนี่ยวน าการเกิด apoptosis การ
ทดสอบการแตกหกัของ DNA พบว่า HDHE เพิ่มรอ้ยละของเซลลท์ี่มีโปรตีน phospho-H2AX ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัความเสียหาย
ของ DNA และผลจากการวิเคราะหด์ว้ย Real-time PCR พบว่า HDHE เพิ่มการแสดงออกของ mRNA ของยีนท่ีควบคุม
การเกิดความเครียดใน endoplasmic reticulum คือ GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1α, XBP1s และ ATF6
สรุปไดว้่า HDHE มีสารส าคญัที่เป็นพิษต่อ TNBC และสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารส าหรบัผูป่้วย TNBC ได ้
ค าส าคัญ: สาหรา่ยสีแดง, การตายแบบ apoptosis, การแตกหกัของสายดีเอ็นเอ, การเกิด ER stress 

 

Abstract 
Halymenia durvillei (HD) is a red algae species cultured in Thailand and used as food. The extract of 

red algae Laurencia papillosa induced apoptosis in MDA-MB-231, a triple-negative breast cancer (TNBC) cell 
line. We hypothesized that the hexane fraction of HD (HDHE) was cytotoxic and induced apoptosis of MDA-
MB-231 cells. At 24 hours post-exposure, HDHE reduced MDA-MB-231 cell viability with the median toxic 
concentration (TC50) at 50.35 ± 17.73 µg/ml. Apoptosis, caspase activation and DNA damage were determined 
using flow cytometry. HDHE at 50 µg/ml increased cell percentage with annexin V-FITC staining and caspase 
3/7 activation, indicating HDHE induced apoptosis. The DNA fragmentation assays showed that HDHE 
increased cell percentage with phospho-H2AX, an indicator of DNA damage. Real-time PCR analysis showed 
that HDHE increased the mRNA expression of genes regulating endoplasmic reticulum stress including 
GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1a, XBP1s and ATF6. Taken together, HDHE would contain natural 
bioactive compounds for TNBC treatment and could be developed as a food supplement for TNBC patients. 
Keywords: Red algae, apoptosis, DNA fragmentation, ER stress 
Corresponding author: pornpun.viv@mahidol.ac.th 

สารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มังกร (Halymenia durvillei) ฆ่าเซลลม์ะเร็งเต้านมชนิด triple-negative โดยท า
ให้เกดิการตายแบบ apoptosis และความเครียดใน endoplasmic reticulm 

The hexane extract of Dragon’s tongue algae (Halymenia durvillei) induced triple-negative breast cancer cells 
death by apoptosis and endoplasmic reticulum stress 
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บทคดัย่อ 
สาหร่าย Halymenia durvillei (HD) เป็นสาหร่ายสีแดงที่เพาะเลีย้งในประเทศไทย และใชเ้ป็นอาหารสารสกัด

จากสาหร่ายสีแดง Laurencia papillosa เหนี่ยวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 ซึ่งเป็นมะเรง็เตา้นม
ชนิด triple-negative (TNBC) การศึกษานีม้ีสมมติฐานว่าสารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มงักร (HDHE) มีความเป็นพิษ
ต่อเซลล ์และเหน่ียวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 พบว่าที่เวลา 24 ชั่วโมง HDHE ลดจ านวนการอยู่
รอดของเซลลโ์ดยมีค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ท่ีเป็นพิษ (TC50) เท่ากับ 50.35 ± 17.73 µg/ml จากนัน้วดัการตายแบบ 
apoptosisการกระตุน้ caspase และการท าลายของ DNA โดยใช ้flow cytometry พบว่าความเขม้ขน้ 50 µg/ml มีเซลล์
ย้อมติด annexin V-FITC เพิ่มขึน้และมีการกระตุ้น caspase 3/7 แสดงว่า HDHE เหนี่ยวน าการเกิด apoptosis การ
ทดสอบการแตกหกัของ DNA พบว่า HDHE เพิ่มรอ้ยละของเซลลท์ี่มีโปรตีน phospho-H2AX ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัความเสียหาย
ของ DNA และผลจากการวิเคราะหด์ว้ย Real-time PCR พบว่า HDHE เพ่ิมการแสดงออกของ mRNA ของยีนที่ควบคุม
การเกิดความเครียดใน endoplasmic reticulum คือ GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1α, XBP1s และ ATF6
สรุปไดว้่า HDHE มีสารส าคญัที่เป็นพิษต่อ TNBC และสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารส าหรบัผูป่้วย TNBC ได ้
ค าส าคัญ: สาหรา่ยสีแดง, การตายแบบ apoptosis, การแตกหกัของสายดีเอ็นเอ, การเกิด ER stress 

 

Abstract 
Halymenia durvillei (HD) is a red algae species cultured in Thailand and used as food. The extract of 

red algae Laurencia papillosa induced apoptosis in MDA-MB-231, a triple-negative breast cancer (TNBC) cell 
line. We hypothesized that the hexane fraction of HD (HDHE) was cytotoxic and induced apoptosis of MDA-
MB-231 cells. At 24 hours post-exposure, HDHE reduced MDA-MB-231 cell viability with the median toxic 
concentration (TC50) at 50.35 ± 17.73 µg/ml. Apoptosis, caspase activation and DNA damage were determined 
using flow cytometry. HDHE at 50 µg/ml increased cell percentage with annexin V-FITC staining and caspase 
3/7 activation, indicating HDHE induced apoptosis. The DNA fragmentation assays showed that HDHE 
increased cell percentage with phospho-H2AX, an indicator of DNA damage. Real-time PCR analysis showed 
that HDHE increased the mRNA expression of genes regulating endoplasmic reticulum stress including 
GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1a, XBP1s and ATF6. Taken together, HDHE would contain natural 
bioactive compounds for TNBC treatment and could be developed as a food supplement for TNBC patients. 
Keywords: Red algae, apoptosis, DNA fragmentation, ER stress 
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O4-5 สารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มังกร (Halymenia durvillei) ฆ่าเซลลม์ะเร็งเต้านมชนิด triple-negative โดยท า
ให้เกดิการตายแบบ apoptosis และความเครียดใน endoplasmic reticulm 

The hexane extract of Dragon’s tongue algae (Halymenia durvillei) induced triple-negative breast cancer cells 
death by apoptosis and endoplasmic reticulum stress 
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บทคดัย่อ 
สาหร่าย Halymenia durvillei (HD) เป็นสาหร่ายสีแดงที่เพาะเลีย้งในประเทศไทย และใชเ้ป็นอาหารสารสกัด

จากสาหร่ายสีแดง Laurencia papillosa เหนี่ยวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 ซึ่งเป็นมะเรง็เตา้นม
ชนิด triple-negative (TNBC) การศึกษานีม้ีสมมติฐานว่าสารสกัดเฮกเซนของสาหร่ายลิน้มงักร (HDHE) มีความเป็นพิษ
ต่อเซลล ์และเหน่ียวน าการตายแบบ apoptosis ในเซลล ์MDA-MB-231 พบว่าที่เวลา 24 ชั่วโมง HDHE ลดจ านวนการอยู่
รอดของเซลลโ์ดยมีค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ท่ีเป็นพิษ (TC50) เท่ากับ 50.35 ± 17.73 µg/ml จากนัน้วดัการตายแบบ 
apoptosisการกระตุน้ caspase และการท าลายของ DNA โดยใช ้flow cytometry พบว่าความเขม้ขน้ 50 µg/ml มีเซลล์
ย้อมติด annexin V-FITC เพิ่มขึน้และมีการกระตุ้น caspase 3/7 แสดงว่า HDHE เหนี่ยวน าการเกิด apoptosis การ
ทดสอบการแตกหกัของ DNA พบว่า HDHE เพิ่มรอ้ยละของเซลลท์ี่มีโปรตีน phospho-H2AX ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัความเสียหาย
ของ DNA และผลจากการวิเคราะหด์ว้ย Real-time PCR พบว่า HDHE เพ่ิมการแสดงออกของ mRNA ของยีนที่ควบคุม
การเกิดความเครียดใน endoplasmic reticulum คือ GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1α, XBP1s และ ATF6
สรุปไดว้่า HDHE มีสารส าคญัที่เป็นพิษต่อ TNBC และสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารส าหรบัผูป่้วย TNBC ได ้
ค าส าคัญ: สาหรา่ยสีแดง, การตายแบบ apoptosis, การแตกหกัของสายดีเอ็นเอ, การเกิด ER stress 

 

Abstract 
Halymenia durvillei (HD) is a red algae species cultured in Thailand and used as food. The extract of 

red algae Laurencia papillosa induced apoptosis in MDA-MB-231, a triple-negative breast cancer (TNBC) cell 
line. We hypothesized that the hexane fraction of HD (HDHE) was cytotoxic and induced apoptosis of MDA-
MB-231 cells. At 24 hours post-exposure, HDHE reduced MDA-MB-231 cell viability with the median toxic 
concentration (TC50) at 50.35 ± 17.73 µg/ml. Apoptosis, caspase activation and DNA damage were determined 
using flow cytometry. HDHE at 50 µg/ml increased cell percentage with annexin V-FITC staining and caspase 
3/7 activation, indicating HDHE induced apoptosis. The DNA fragmentation assays showed that HDHE 
increased cell percentage with phospho-H2AX, an indicator of DNA damage. Real-time PCR analysis showed 
that HDHE increased the mRNA expression of genes regulating endoplasmic reticulum stress including 
GRP78/BiP, ATF4, CHOP, GADD34, IRE1a, XBP1s and ATF6. Taken together, HDHE would contain natural 
bioactive compounds for TNBC treatment and could be developed as a food supplement for TNBC patients. 
Keywords: Red algae, apoptosis, DNA fragmentation, ER stress 
Corresponding author: pornpun.viv@mahidol.ac.th 
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การศึกษารูปแบบการแสดงออกยีนTumor inflammation และ Molecular Subtype 
ในผู้ป่วยประเร็งเต้านม ไทยชนิด Triple Negative(TNBC)  

Characterization of tumor inflammation signature and molecular subtype 
 in Thai triple negative breast cancer 
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1กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2ศนูยสิ์รกิิตต์ิบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเรง็เตา้นม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  

1Department of Medical Sciences, 2Queen Sirikit Center for Breast Cancer, Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society  
บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันภูมิคุ ้มกันบ าบัดมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด  Triple Negative (TNBC) 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคใ์นการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน เพื่อท านายการตอบสนองต่อการรกัษาดว้ย
ภูมิคุม้กันของมะเร็งเตา้นมชนิด TNBC โดยติดตามการแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกับมะเร็งเตา้นม 770 ชนิด 
(BC360) มียีนในการวินิจฉัย Molecular subtype 50 ชนิด และยีนกลุ่ม Tumor inflammation signature (TIS) 18 
ชนิด น ามาค านวณ TIS score ผลการศึกษาในผูป่้วย 32 ราย พบมะเร็งเตา้นมชนิด Basal-like มี TIS score 7.67 ± 
1.32 สูงกว่า Luminal A, Luminal B และ HER2-enriched ซึ่งมี TIS score 6.32 ± 0.7, 7.17 ± 1.06 และ 7.03 ± 
1.25 ตามล าดบั ผูป่้วยท่ีมีการแสดงออกของยีน PDL-1 สงู ทุกรายมี TIS score สงู (8.20± 0.94; N=20) จดัเป็น Hot 
tumor เหมาะที่จะรบัการรกัษาดว้ยยากลุ่ม Immune checkpoint inhibitor (ICI) ท่ีจ าเพาะ ส่วนผูป่้วย TIS score ต ่า 
จดัอยู่ในกลุ่ม Cold tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการรกัษาดว้ย ICI ผล BC360 ช่วยในการเลือก antigen ที่จ าเพาะส าหรบั
รกัษาดว้ย dendritic vaccine ที่แม่นย าในแต่ละราย การศึกษานีแ้สดงใหเ้ห็นประโยชนข์องการติดตามรูปแบบการ
แสดงออกของยีน เพื่อพิจารณาเลือกวิธีรกัษาที่เหมาสมส าหรบัผูป่้วยมะเรง็เตา้นมแต่ละรายต่อไป 
ค าส าคัญ: Breast cancer subtype, TIS, PAM50, ภมิูคุม้กนับ าบดั 

Abstract 
 Recently, immunotherapy was often used in Triple Negative Breast cancer (TNBC) treatment. 
The objective of this study was to characterize the gene expression profile for predicting the immune 
response to an immunotherapy in TNBC. Gene expression associated with breast cancer was monitored in 
770 genes (BC360), including molecular subtype 50 (PAM50), and tumor inflammation signature (TIS) of 18 
genes. The result of 32 patients showed that the TIS score of basal-like breast cancer was 7.67 ± 1.32, 
higher than those of Luminal A, Luminal B, and HER2-enriched which were 6.32 ± 0.7, 7.17 ± 1.06, and 7.03 
± 1.25 respectively. All patients with the upregulated PDL-1 were found to have a high TIS score (8.20± 
0.94; N=20) and were categorized as hot tumor appropriate for treating with a specific immune checkpoint 
inhibitor (ICI). The other group with low TIS score categorized as cold tumor may be not responding to ICI 
treatment. The result of BC360 could be used in antigen selection as a precision treatment with a dendritic 
vaccine. This study demonstrated the benefits of tracking gene expression patterns to determine the 
appropriate treatment option for each breast cancer patient. 
Keywords: Breast cancer subtype, TIS, PAM50, immunotherapy 
*Corresponding author; E-mail: panapat.p@dmsc.mail.go.th 

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมีบทบำทในกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมชนิด	 Triple	 Negative	 (TNBC) 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำรูปแบบกำรแสดงออกของยีน	 เพ่ือท�ำนำยกำรตอบสนองต่อกำรรักษำด้วย

ภูมิคุ้มกันของมะเร็งเต้ำนมชนิด	 TNBC	 โดยติดตำมกำรแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับมะเร็งเต้ำนม	 770	 ชนิด	

(BC360)	มียีนในกำรวินิจฉัย	Molecular	subtype	50	ชนิด	และยีนกลุ่ม	Tumor	inflammation	signature	(TIS)	18	

ชนิด	น�ำมำค�ำนวณ	TIS	score	ผลกำรศึกษำในผู้ป่วย	32	รำย	พบมะเร็งเต้ำนมชนิด	Basal-like	มี	TIS	score	7.67	±	

1.32	สูงกว่ำ	Luminal	A,	Luminal	B	และ	HER2-enriched	ซึ่งมี	TIS	score	6.32	±	0.7,	7.17	±	1.06	และ	7.03	±	

1.25	ตำมล�ำดับ	ผู้ป่วยที่มีกำรแสดงออกของยีน	PDL-1	สูง	ทุกรำยมี	TIS	score	สูง	(8.20±	0.94;	N=20)	จัดเป็น	Hot	

tumor	เหมำะที่จะรับกำรรักษำด้วยยำกลุ่ม	Immune	checkpoint	inhibitor	(ICI)	ที่จ�ำเพำะ	ส่วนผู้ป่วย	TIS	score	ต�่ำ 

จัดอยู่ในกลุ่ม	Cold	tumor	ที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วย	ICI	ผล	BC360	ช่วยในกำรเลือก	antigen	ที่จ�ำเพำะส�ำหรับ 

รักษำด้วย	dendritic	vaccine	ที่แม่นย�ำในแต่ละรำย	กำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของกำรติดตำมรูปแบบกำร

แสดงออกของยีน	เพื่อพิจำรณำเลือกวิธีรักษำที่เหมำสมส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมแต่ละรำยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	Breast	cancer	subtype,	TIS,	PAM50,	ภูมิคุ้มกันบ�ำบัด

Abstract

	 Recently,	immunotherapy	was	often	used	in	Triple	Negative	Breast	cancer	(TNBC)	treatment.	

The	objective	of	 this	study	was	 to	characterize	 the	gene	expression	profile	 for	predicting	 the	 immune 

response	to	an	immunotherapy	in	TNBC.	Gene	expression	associated	with	breast	cancer	was	monitored	in	

770	genes	(BC360),	including	molecular	subtype	50	(PAM50),	and	tumor	inflammation	signature	(TIS)	of	18 

genes.	The	result	of	32	patients	showed	that	the	TIS	score	of	basal-like	breast	cancer	was	7.67	±	1.32,	

higher	than	those	of	Luminal	A,	Luminal	B,	and	HER2-enriched	which	were	6.32	±	0.7,	7.17	±	1.06,	and	7.03 

±	1.25	respectively.	All	patients	with	the	upregulated	PDL-1	were	found	to	have	a	high	TIS	score	(8.20±	

0.94;	N=20)	and	were	categorized	as	hot	tumor	appropriate	for	treating	with	a	specific	immune	checkpoint 

inhibitor	(ICI).	The	other	group	with	low	TIS	score	categorized	as	cold	tumor	may	be	not	responding	to	ICI	

treatment.	The	result	of	BC360	could	be	used	in	antigen	selection	as	a	precision	treatment	with	a	dendritic 

vaccine.	 This	 study	demonstrated	 the	benefits	of	 tracking	gene	expression	patterns	 to	determine	 the	

appropriate	treatment	option	for	each	breast	cancer	patient.

Keywords:	Breast	cancer	subtype,	TIS,	PAM50,	immunotherapy

*Corresponding author; E-mail:	panapat.p@dmsc.mail.go.th
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1กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์2ศนูยสิ์รกิิตต์ิบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเรง็เตา้นม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  
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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันภูมิคุ ้มกันบ าบัดมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด  Triple Negative (TNBC) 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคใ์นการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน เพื่อท านายการตอบสนองต่อการรกัษาดว้ย
ภูมิคุม้กันของมะเร็งเตา้นมชนิด TNBC โดยติดตามการแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกับมะเร็งเตา้นม 770 ชนิด 
(BC360) มียีนในการวินิจฉัย Molecular subtype 50 ชนิด และยีนกลุ่ม Tumor inflammation signature (TIS) 18 
ชนิด น ามาค านวณ TIS score ผลการศึกษาในผูป่้วย 32 ราย พบมะเร็งเตา้นมชนิด Basal-like มี TIS score 7.67 ± 
1.32 สูงกว่า Luminal A, Luminal B และ HER2-enriched ซึ่งมี TIS score 6.32 ± 0.7, 7.17 ± 1.06 และ 7.03 ± 
1.25 ตามล าดบั ผูป่้วยท่ีมีการแสดงออกของยีน PDL-1 สงู ทุกรายมี TIS score สงู (8.20± 0.94; N=20) จดัเป็น Hot 
tumor เหมาะที่จะรบัการรกัษาดว้ยยากลุ่ม Immune checkpoint inhibitor (ICI) ท่ีจ าเพาะ ส่วนผูป่้วย TIS score ต ่า 
จดัอยู่ในกลุ่ม Cold tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการรกัษาดว้ย ICI ผล BC360 ช่วยในการเลือก antigen ที่จ าเพาะส าหรบั
รกัษาดว้ย dendritic vaccine ที่แม่นย าในแต่ละราย การศึกษานีแ้สดงใหเ้ห็นประโยชนข์องการติดตามรูปแบบการ
แสดงออกของยีน เพื่อพิจารณาเลือกวิธีรกัษาที่เหมาสมส าหรบัผูป่้วยมะเรง็เตา้นมแต่ละรายต่อไป 
ค าส าคัญ: Breast cancer subtype, TIS, PAM50, ภมิูคุม้กนับ าบดั 

Abstract 
 Recently, immunotherapy was often used in Triple Negative Breast cancer (TNBC) treatment. 
The objective of this study was to characterize the gene expression profile for predicting the immune 
response to an immunotherapy in TNBC. Gene expression associated with breast cancer was monitored in 
770 genes (BC360), including molecular subtype 50 (PAM50), and tumor inflammation signature (TIS) of 18 
genes. The result of 32 patients showed that the TIS score of basal-like breast cancer was 7.67 ± 1.32, 
higher than those of Luminal A, Luminal B, and HER2-enriched which were 6.32 ± 0.7, 7.17 ± 1.06, and 7.03 
± 1.25 respectively. All patients with the upregulated PDL-1 were found to have a high TIS score (8.20± 
0.94; N=20) and were categorized as hot tumor appropriate for treating with a specific immune checkpoint 
inhibitor (ICI). The other group with low TIS score categorized as cold tumor may be not responding to ICI 
treatment. The result of BC360 could be used in antigen selection as a precision treatment with a dendritic 
vaccine. This study demonstrated the benefits of tracking gene expression patterns to determine the 
appropriate treatment option for each breast cancer patient. 
Keywords: Breast cancer subtype, TIS, PAM50, immunotherapy 
*Corresponding author; E-mail: panapat.p@dmsc.mail.go.th 
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การผลิต HPV-Pseudovirion เพื่อใช้ในการทดสอบ Pseudovirion-Based Neutralization Assay (PBNA) 
The production of HPV-Pseudovirion using in Psuedoviron-Based Neutralization Assay (PBNA) 

 
วิภาวี วงศช์นะ สกาลิน ไตรศิรวิาณิชย ์สภุาพร ภมูิอมร 

Wipawee Wongchana, Sakalin Trisiriwanich, Supaporn Phumiamorn 
สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
การพัฒนาวิธีผลิต HPV-pseudovirion เพื่อใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของวัคซีนป้องกัน

โรคมะเร็งปากมดลกูชนิด 9 สายพนัธุ์ ท่ีผลิตในประเทศไทยดว้ยวิธี pseudovirion-based neutralization assay (PBNA) 
เป็นการวิเคราะหค์วามสามารถของแอนติบอดีที่จ  าเพาะต่อ HPV ต่อการยบัยัง้เซลลเ์พาะเลีย้งที่ติด HPV-pseudovirion 
หลักคือเหนี่ยวน า HPV L1/L2 expressing plasmid และ eGFP reporter plasmid ในเซลล์เพาะเลี ้ยง 293FT โดย
transfection เพื่อผลิต HPV-pseudovirion และหาค่าความแรงโดยค านวณดว้ยวธีิ Reed-Muench ซึ่งนบัหลมุที่เซลลเ์รือง
แสงจากการส่องภายใตก้ลอ้งจลุทรรศนแ์บบฟลอูอเรสเซนตห์รือค านวณดว้ยสมการความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่างค่าความ
เจือจางกับจ านวนเซลล์เรืองแสงที่ อ่านด้วย ELISPOT ในการผลิต HPV-pseudovirion สายพันธุ์ 16 พบว่าหลัง 
transfection 48 ชั่วโมง เซลลเ์รืองแสงมากกว่า 80% และ pseudovirion ที่ผลิตไดส้ามารถท าใหเ้ซลลต์ิดเชือ้ได ้โดยเวลา
การติดเชื ้อท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปใช้ทดสอบ PBNA คือ 72 ชั่ วโมง ค่าความแรงที่ ได้จากการผลิตสองครั้งให้ค่า 
logTCID50/0.1ml จากวิธี Reed-Muench เฉล่ีย 7.5 และค านวณค่าความแรงผ่าน ELISPOT  ใหค้่า log dilution/0.1 ml 
เท่ากับ 4.3 วิธีสามารถน ามาใช้ในการผลิต HPV-pseudovirion สายพันธุ์ 6 , 18, 11, 31, 33, 45, 52 และ 58 ที่มี
ความสามารถท าให้เซลลต์ิดเชือ้ได ้สรุปว่าวิธีนีส้ามารถใช้ผลิต HPV-pseudovirion และ ELISPOT สามารถน ามาใช้
วิเคราะหไ์ตเตอรข์อง HPV-pseudovirion ส าหรบัการทดสอบ PBNA 
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evaluation of the 9-valence HPV vaccine produced in Thailand by the pseudovirion-based neutralization assay 
(PBNA) which detected the inhibitory effect of HPV-specific antibody to HPV-pseudovirion in the cell culture. 
Principally, HPV L1/L2 expressing plasmid and eGFP reporter plasmid were transfected into the 293FT cell line 
to produce HPV-pseudovirion. The titer of HPV-pseudovirion was calculated using either Reed-Muench method 
by counting the fluorescence cells under the fluorescence microscope or linear regression analysis using the 
relationship between dilution and the number of fluorescence cells in the ELISPOT assay. The result from HPV-
16 pseudovirion production showed that 80% of fluorescence cells were detected after 48 hr of transfection. 
The infectivity at 72 hr was the optimal condition to apply HPV-16 pseudovrion in the PBNA. The average of 
logTCID50/0.1 ml from 2 experiments by the Reed-Muench method was 7.5 where as log dilution/0.1 ml from 
ELISPOT was 4.3. The method was successfully applied with the production of HPV-pseudovirion types 6, 18, 
11, 31, 33, 45, 52 and 58. Altogether, this method was suitable for the production of HPV-pseudovirion and the 
ELISPOT was able to determine the titer of HPV-pseudovirion for the PBNA. 
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