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ค�าน�า

 ต�มที่อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้มอบหม�ยให้สำ�นักวิช�ก�ร

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และกองแผนง�นและวิช�ก�ร ร่วมกันจัดทำ�หนังสือ 

“ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เพื่อเป็นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ประสบก�รณ์ก�ร

ทำ�ง�นของผู้เกษียณที่มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญด้�นต่�งๆ ให้

แก่บุคล�กรกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เป็นก�รแบ่งปันคว�มรู้ ทั้งคว�มรู้ท�ง

วิช�ก�ร และคว�มรู้เฉพ�ะบุคคล โดยผ่�นก�รเล่�เรื่องจ�กอดีต ถึงปัจจุบัน

 แม้เรื่องเล่�ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ ของผู้เขียน แต่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้กลั่นกรอง และตั้งใจถ่�ยทอด

ให้ผูอ่้�นได้รบัประโยชน์จ�กประสบก�รณ์ทีผ่่�นม�ของผู้เขียน คณะผู้จัดทำ�หวงั

เป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือ “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เล่มนี้ จะทำ�ให้ทุกท่�น 

ได้รับข้อคิดดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดก�รคว�มรู ้ (Knowledge 

Management : KM) เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในก�รทำ�ง�น และก�รดำ�เนินชีวิต 

ได้อย่�งเหม�ะสมต่อไป

สำ�นักวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และกองแผนง�นและวิช�ก�ร

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

คณะผู้จัดทำ�





ค�านยิม

 หนังสือ “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เป็นหนังสือที่จัดทำ�ขึ้น โดย 

มุ่งหวังให้ผู้อ่�นได้ซึมซับถึงประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินชีวิต ก�รทำ�ง�น ที่ได้

สั่งสมม�อย่�งย�วน�นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวช�ญ ซึ่งถือเป็นคุณค่�ที่ไม่

ส�ม�รถประเมินค่�ได้ คว�มรู้เปรียบได้ดัง “เหล็ก” ประสบก�รณ์ ปัญห� 

และอุปสรรค เปรียบได้ดังเต�หลอมท่ีร้อนระอุ จนเป็นองค์คว�มรู้ที่เปรียบ 

ได้ดงั “เหลก็กล้า” แต่คงไม่มปีระโยชน์ห�กเหลก็กล้�นัน้จะอยูแ่ต่เพยีงบนชัน้ว�ง

เท่�นัน้ สิง่ทีส่ำ�คญัคือก�รต่อยอดนำ�เหล็กกล้�ม�ประยกุต์ใช้ เพือ่สร้�งประโยชน์

แก่คนรุน่ต่อไป หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ขององค์คว�มรู ้และประสบก�รณ์

ทีผู่เ้กษยีณได้ต้ังใจร้อยเรยีง ถ่�ยทอดออกม�เป็นตัวอกัษร เพือ่เป็นแรงบันด�ลใจ 

และเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติตนของผู้อ่�น

 ขอขอบคุณ และชื่นชม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวช�ญ และผู้จัดทำ�หนังสือ

เล่มนี้ ที่ได้ตั้งใจถ่�ยทอดคว�มรู้ และประสบก�รณ์ผ่�นหนังสือ “ฝากไว้ให้

คนกรมวิทย์” และหวังอย่�งยิ่งว่�ผู ้อ่�นจะนำ� “เหล็กกล้า” นี้ไปใช้

ประโยชน์ต่อไป
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           กันย�ยน 2560
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ภก.ดร.วรวทิย์ฯ กติตวิงศ์สุนทร

“การท�างานขอให้ท�าอย่างมืออาชีพ	 สามรถแก้ไขปัญหา

ให้แก่ผู้รับบริการและประเทศชาติ	 พร้อมทั้งท�างานใน 

วันนี้เพื่อสร้างประโยชน์ในอนาคต

“

รองอธบิดี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
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นายวรวทิย์ กติตวิงศ์สุนทร
เกิดวันที่ 26 กรกฏ�คม พ.ศ. 2500 

สมรสกับน�งอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร

มีบุตรธิด� จำ�นวน 2 คน (ช�ย 1 คน หญิง 1 คน) 

  ประวัตกิารศกึษา

 จบ ปรญิญ�ตรสี�ข� เภสชัศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัมหดิล ในประเทศไทย ปี

ทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ� 2524 และ ได้รบัหนงัสอือนมุตัเิป็นผูมี้คว�มรู้คว�มชำ�น�ญใน

ก�รประกอบวชิ�ชีพเภสชักรรม (Graduate Diploma in Public Administration) 

ส�ข�ก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคด้�นย�และสขุภ�พ (Public Administration) สถ�บนั 

สภ�เภสชักรรม (National Institute of Development Administration) 

ในประเทศไทย ปีทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ� 2554

  ประวัตกิารรับราชการ

 วันบรรจุเข้�รับร�ชก�รคือวันที่ 1 กรกฏ�คม พ.ศ. 2525 ในตำ�แหน่ง 

เภสัชก�ร ระดับ 3 ระยะเวล�ปฎิบัติร�ชก�รรวม 34 ปี 4 เดือน
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  รายละเอยีดการด�ารงต�าแหน่งที่ได้รับ

ตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อุบลร�ชธ�นี 
ประเภทตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ (นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 8) 
ช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง   1 ตุล�คม 2538 – 27 มีน�คม 2547
รวมระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   10 ปี 6 เดือน

ตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อุบลร�ชธ�นี 
ประเภทตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ (นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 9)
ช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง   28 มีน�คม 2549 – 10 ธันว�คม 2541
รวมระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   2 ปี 9 เดือน

ตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อุบลร�ชธ�นี
ประเภทตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รศูนย์  อำ�นวยก�รสูง
ช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง   11 ธันว�คม 2551 – 22 มกร�คม 2557
รวมระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   5 ปี 2 เดือน

ตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อุดรธ�นี
ประเภทตำาแหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ อำ�นวยก�รสูง
ช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง   23 มกร�คม 2557 – 2559
รวมระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   2 ปี 9 เดือน

ตำาแหน่ง   รองอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
ประเภทตำาแหน่ง   นักบริห�รระดับต้น
ช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง   6 กุมภ�พันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
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เภสัชกรวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร

ประการที่ ๑

 ให้ความสำาคัญกับกลุ่มประชาชนที่สังคมพึงช่วยเหลือเกื้อกูล 

เนื่องจากเป็นหลักศีลธรรมทางสังคม ผู้ที่อ่อนแอ ด้อยโอกาส ขาดโอกาส 

ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ย่อมสมควรได้รับ

การดูแลช่วยเหลือจากผู้ที่เข้มแข็ง หรือแข็งแรงกว่า สังคมจึงจะอยู่เป็น

ปกติสุขได้ หลังศีลธรรมทางสังคมนี้ เป็นที่ยอมรับโดยสากล ปรากฏเป็น

หลักกฏหมาย เช่น เมื่อพบเห็นซึ่งหน้า ว่ามีผู้ที่ตกอยู่ในภยันตรายซึ่งอาจ

ถึงแก่ชีวิต ต้องให้ความช่วยเหลือตามกำาลังความสามารถ

 ในทางปฏิบัติ หากคนทุกกลุ่มในสังคมไม่ว่าจะมีเศรษฐานะใด อยู่

ในเขตชนบทหรือเขตเมือง ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับประโยชน์จากการทำางาน

ย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ย่อมเป็นงานในอุดมคติ ในการทำางานจริง

ต้องวิเคราะห์ จำาแนก แยกแยะให้ทราบว่า งานที่ทำาจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนกลุ่มใดบ้าง โดยให้ความสำาคัญต่อ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีรายได้

น้อยจนถึงปานกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต

ชนบทซึ่งมีกว่าร้อยละ ๖๕ ของประชากรไทย เป็นต้น

 ตัวอย่างรูปธรรมในการท�างานจากหลักการข้างต้น

 การคัดกรองทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันโรค Congenital Hypo-

thyroidism ในเด็กแรกเกิดที่มีต่อม Thyroid ผิดปกติ เช่น ขนาดเล็กเกินไป 

หรืออยู่ผิดตำาแหน่ง หากไม่ได้รับการรักษาภายใน ๓ เดือนแรกจะเป็นโรค

ปัญญาอ่อนแบบ Irreversible แต่เราสามารถคัดกรองได้ว่าเด็กรายใดมี

หลักการและแนวคิดในการท�างานเพื่อสังคม

ผลงาน



ภก.ดร.วรวิทย์ฯ  กิตติวงศ์สุนทร

13

ความผิดปกติ และให้ Thyroid Hormone ซึ่งมีราคาถูก เด็กจะมีพัฒนาการ

เป็นปกติได้ ไม่ว่าแม่ที่ให้กำาเนิดจะเป็นใคร ก็มีโอกาสเสี่ยงไม่แตกต่างกัน 

เด็กทุกคนจากทุกครอบครัวได้รับสิทธิในการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกัน

โรคเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาในแง่ cost-benefit ในภาพรวม ให้ความคุ้มค่า

ทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑๐ เพราะฉะนั้นงานเช่นนี้จึงสมควร

ดำาเนินการเป็นอย่างยิ่ง

 ในทางกลับกัน เราจะใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดไปเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนบริโภคในวงกว้าง เช่น ก๋วยเตี๋ยวซึ่งพบ

วัตถุกันเสียในปริมาณสูงและพบได้ทั่วไป แทนที่จะไปดูเรื่องการปนเปื้อน

โลหะหนักใน “หูฉลาม” ซึ่งมีราคาแพงและมีจำานวนน้อยในสังคมสามารถ

บริโภคได้

ประการที่ ๒

 ประชาชาตพิึ่งตนเองได้ ให้ความสนใจในเรื่องที่จะทำาให้ประเทศ

สามารถพึ่งตนเองได้ เนื่องจากในอนาคต หากประเทศชาติอยู ่ใน

สภาวการณ์ที่ไม่อาจพึ่งใครได้ ก็จะไม่ลำาบาก ดังนัน้ เรื่องที่ให้ความสำาคัญ

และสนใจ คอื การพัฒนางานด้านสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางยา และไม่

หลงไปกับกระแสการพัฒนาสมุนไพรเป็นเครื่องสำาอางเพื่อการพาณิชย์

เช่น ครมีหน้าเด้ง เป็นต้น ตัวอย่างในงานด้านนี้ ได้แก่การศกึษาทราบว่า

อายขุองชมุเหด็เทศตัง้แต่ ๙ เดอืนขึ้นไป จะมสีารสำาคญัออกฤทธิท์ำาให้เกดิ

ผลในการรกัษาได้ และชมุเห็ดเทศเป็นยาสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ

เป็นพชืทีข่ึ้นได้ทุกภาคและทุกฤดกูาลของประเทศไทย สารสำาคญัออกฤทธิ์

อยูใ่นรปู Monomer มฤีทธิช่์วยในการระบายโดยไม่ต้องอาศัย Enzyme และ

มใิช่พชืของเมอืงไทย เช่น ยาเซนโนคอตทีต้่องนำาเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
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ประการที่ ๓

 เพื่อให้งานเกดิประโยชน์ในวงกว้าง การทำางานที่สามารถเชื่อม

หรอืนำาไปสู่การพัฒนาให้เกดินโยบายสาธารณะที่ด ีจงึทำาให้เป็นประโยชน์

ยิ่งขึ้นเป็นทวคีูณ มคีวามต่อเนื่องและยั่งยนื นโยบายสาธารณะอาจอยู่ใน

รปูแบบการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงข้อกฏหมาย ข้อบังคบัระเบยีบ มาตราฐาน 

แนวทางการปฏบิัตงิาน ซึ่งดกีว่าเดมิ เช่นการนำาเสนอข้อมูลวชิาการทำาให้

เกดิการเปลี่ยนแปลงมาตราฐานนมโค ในหัวข้อ Solid Not Fat (SNF) จาก

ร้อยละ ๘.๕ ซึ่งสูงเกนิความจำาเป็นและโคนมของประเทศไทยยากที่จะ

ทำาให้นำ้านมดบิได้ค่า SNF ถงึร้อยละ ๘.๕ ซึ่งทำาให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนม 

ได้ผลผลติที่ตกมาตราฐานตลอดเวลา ไม่สามารถนำาไปจำาหน่ายเพื่อผลติ

เป็นนมโรงเรยีนได้ จากการนำาเสนอข้อมูลวชิาการ ทำาให้ต่อมามกีารปรับ

เปลี่ยนค่านี้เป็นร้อยละ ๘.๒๕ โดยมาตราฐานใหม่ ไม่ทำาให้คุณค่าทาง

โภชนาการลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และยังเป็นมาตรฐานที่สูงเท่ากับสหรัฐ

อเมรกิา และสูงกว่ามาตรฐานของญี่ปุ่นและจนี ทำาให้ผลผลติของเกษตร 

ได้มาตรฐานตามกฏหมายสามารถจำาหน่ายได้

 ตวัอย่างอกีประการ คอื กระทรวงสาธารณสขุกำาหนดให้ นำา้มนัพชื

ที่จะประกอบอาหารต้องมสีารโพลาร์ไม่เกนิร้อยละ ๒๕ ซึ่งเป็นสาเหตุ 

ที่ทำาให้ผู้ที่บริโภคเป็นประจำาเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคมะเร็ง อาหารทอดที่ใช้นำ้ามันทอดซำา้บ่อยๆ จะมสีารโพลาร์เพิ่มสูงขึ้น 

และเครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจวัดภาคสนาม ราคาเครื่องละกว่า ๔๐,๐๐๐ 

บาท และมขี้อจำากัดในการใช้ที่ไม่สะดวก มคี่าใช้จ่ายในการดูแลสูง จงึได้

พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย ซึ่งสะดวกและให้ผลแม่นยำาในราคาถูก เพยีง 

๒๐ บาท โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมอืของต่างประเทศ
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 ตัวอย่างอีกประการ คือ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและพันธกิจขององค์กรที่เน้นการทำางานเชิงรุกและทำาให้เกิด

ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อระบบงานสุขภาพและต่อ

สังคมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาบทบาท พันธกิจและ

กลยุทธ์ระดับองค์กรใหม่ ๒ ประการ คอื พันธกจิและกลยุทธ์การพัฒนา

ระบบการเตอืนภัยและเฝ้าระวังภัยทางสุขภาพ และพันธกจิและกลยุทธ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน

 พันธกจิขององค์กรจะผูกพันให้องค์กรต้องดำาเนนิการ และรัฐจะ

จัดสรรงบประมาณดำาเนินการที่แน่นอน และยังผูกพันว่าจะต้องมีการ

รายงานผลผลติตามรายจ่ายงบประมาณแผ่นดนิด้วย

 โดยทีก่รมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นคลงัข้อมลูคณุภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ การนำาข้อมูลมาประมวล วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ให้เป็นความรูท้ีส่ามารถเตอืนภยัและเฝ้าระวงัภัยทางสขุภาพ จะ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยพัฒนาให้เกิดระบบการเตือนภัยและเฝ้า

ระวังภยัทางสขุภาพ นำาไปสูก่ระบวนการทำางานใหม่ในเชงิรกุ ส่วนในอกี

พันธกิจและกลยุทธ์ว่าด้วยการนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไปสูช่มุชน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน เพือ่ให้ชุมชนมสีขุภาวะ

ทีด่แีละพึง่ตนเองได้ ทำาให้องค์กรต้องวเิคราะห์ความต้องการของชมุชน และ

สร้างหรอืพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการ

ทำางานในเชิงรุกอีกประการหนึง่
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ประการที่ ๔

 เน้นการป้องกัน หรอืจัดการทีต้่นเหต ุซึง่จะก่อให้เกดิประสทิธผิล

และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการจัดการปัญหาที่ปลายเหตุและยัง

เป็นการจัดการกับสาเหตุของปัญหาโดยตรง

 ตวัอย่างเช่น จงัหวดัยโสธรเป็นแหล่งผลติปลาส้มจำาหน่ายไปทัว่

ประเทศ ปีหนึง่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตนั ในอดตีมปัีญหาเรือ่งความ

ปลอดภยัในการบรโิภค เช่น การใช้ดนิประสวิทีไ่ม่ใช่ Food Grade การพบ

สาร nitrite ตกค้างเกนิกว่ามาตรฐาน ความปลอดภยัสงูสดุไม่เกนิ ๑๒๕ 

ppm บางผลติภณัฑ์พบสงูถงึ ๑,๙๐๐ ppm และมกีารใช้สย้ีอมผ้า จงึนำาไป

สูก่ารศกึษาพฒันาให้ผลติภณัฑ์นี้มคีวามปลอดภยัโดยเป็นทีย่อมรบัของทัง้

ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค เมือ่ผูผ้ลติสามารถผลติอาหารทีป่ลอดภยัตัง้แต่ต้นแล้ว 

ย่อมดีกว่าการสุ่มเก็บตัวอย่างในท้องตลาดไปตรวจสอบ และได้รายงาน

เพยีงว่าปลอดภยัหรอืไม่เท่านัน้

 องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษา คอื การใช้ Sodium Nitrite ๒.฿ gm 

ต่อ นำ้าหนักปลา ๑๐ kg จะมสีารตกค้างไม่เกนิ ๔ ppm สูตรนี้ยังสามารถ

นำาไปใช้ในการผลติปลาส้มของแหล่งอื่นๆ ได้อกี เรยีกว่า “ปลาส้มสูตร

ปลอดภัย” ส่วนชุมชนใด ใกล้กับแหล่งวัตถุดบิ มปีลาสดก็สามารถผลติ

ปลาส้ม “สูตรปลอดสารเคม”ี คอื ไม่จำาเป็นต้องใช้ Sodium Nitrite แต่

อย่างใด ก็สามาถนำาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน
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ประการที่ ๖

 ความเข้มแข็งภาคประชาชน ถอืเป็นภารกจิของทุกหน่วยงาน

โดยเฉพาะหน่วยงานรฐั ต้องให้ความสำาคญัต่อการสร้างความเข้มแข็งของ

ภาคประชาชน เพราะสังคมจะเจริญวัฒนายิ่งขึ้นไป ก็ด้วยกำาลังความ

สามารถของประชาชน ประชาชนรูเ้ท่า รู้ทัน จะเป็นผู้ที่มภีูมคิุ้มกันที่ดแีละ

พึ่งตนเองได้

 การทำางานร่วมกับภาคประชาชน ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้จาก

ประชาชน อกีส่วนหนึ่งมุ่งส่งเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน

 ตัวอย่างเช่น การดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยของนำ้าดื่มในชนบท

จะต้องมกีจิกรรมการประชมุประชาคม เพือ่ให้ประชาคมหมูบ้่านได้ตระหนกั

รู้ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ ผลสะท้อนที่ภาคประชาชนเข้มแข็ง เห็นเป็น

รูปธรรม ได้แก่ เมื่อผลการตรวจสอบพบว่า นำ้าดื่มประปาหมู่บ้านไม่

ปลอดภัย เพราะระบบการกรองนำ้าไม่มกีารดูแลทำาความสะอาด ชุมชนก็

ระดมกำาลังกันมาทำาความสะอาด ล้างและเปลี่ยนระบบการกรองนำ้าเสยี

ใหม่ โดยใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกำาหนดวธิจีัดการ

ภายในชุมชนกันเอง ประชาชนในเขตตำาบลอื่น ที่ฝ่ายองค์กรปกครอง 

ท้องถิ่นยังไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ ก็เรยีกร้องให้ผู้บรหิารองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ต้องดำาเนินการเช่นเดียวกับตำาบลที่มีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย 

นำา้ดื่มของชุมชน
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ประการที่ ๗

 การใช้วชิาการน�าในการท�างาน เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า การ

ตดัสนิทีจ่ะทำางานโดยใช้ทัง้ทรัพยากร เวลา และกำาลังคน มเีหตุผลอัน

สมควร มโีอกาสประสบความสำาเร็จได้ ไม่หลงเดนิผดิทศิทาง

 ความรู้ วชิาการข้อมูลที่ตรงและจรงิ ไม่ล้าสมัย จะต้องใช้ประกอบ

เป็นหลักในการทำางาน แม้ในภาวะเร่งด่วน ก็ให้ใช้ข้อมูลและความรู้เท่าที่

จะแสวงหาได้

 ตัวอย่างการแก้ปัญหาของประชาชนในเขตชนบทที่กินพืชและ

สัตว์มพีษิ ทำาให้เจ็บป่วยและเสยีชวีติ เพราะความไม่รู้ ทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่ 

เช่น การบรโิภคเมล็ดสบู่ดำา เห็ดพษิ เมล็ดมะกลำ่าตาหนู ด้วงนำ้ามัน ปลา

ปักเป้า ฯลฯ เมื่อปัญหาเกดิจากความไม่รู้ การจัดการความรู้เรื่องพชืและ

สัตว์มพีษิ สำาหรับชุมชนเขตชนบท โดยจัดทำาเป็นสื่อภาพพลกิและ VCD 

เพื่อป้องกันการป่วยและตายในชุมชนโดยไม่จำาเป็น การคัดเลอืกว่าพชืพษิ 

สัตว์พษิใดเป็นปัญหาจรงิ ก็ต้องค้นคว้าข้อมูลทางระบาดวทิยา และเมื่อ

จะผลติสื่อก็ต้องมคีวามถูกต้องทางวชิาการ ทัง้รูปภาพและข้อความ ต้อง

เลอืกเฉพาะสาระทีจ่ำาเป็นและกระชบั เข้าใจง่าย เมือ่ผลติสือ่ต้นแบบเสรจ็ 

ก็ต้องนำาไปทดสอบในชุมชนและนำากลับมาปรับให้เหมาะสม จึงทำาการ

ผลติสือ่สำาเรจ็รปูชี้ชวนให้โรงพยาบาลชุมชนและสถานอีนามัย ทดลองนำา

ไปใช้ในชุมชนว่าวิธีการใดจะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ชุมชนมากที่สุด ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่สามารถตรวจสอบได้ คอื ประชาชน

ในชุมชนมคีวามรู้ ความเข้าใจเรื่องพชืพษิ สัตว์พษิ และไม่มกีารป่วยหรอื

ตายจากการบรโิภคพชืพษิ สัตว์พษิ อกี
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ประการที่ ๘

 การสร้างคน ให้มวีธิคีดิ วธิทีำางาน ตลอดจนทัศนคตทิี่ถูกต้อง

ตามหลักแห่งธรรม

 เป็นทัง้หน้าที่และความรับผดิชอบที่ต้องสร้างให้คนรุ่นหลัง มขีดี

ความรู้ทั้งด้านวิชาการและความสามารถในการจัดการที่จะประยุกต์ใช้

ความรูใ้ห้เกดิผลลพัธ์ทีด่ ีโดยมทีัง้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มคีวามเป็นตัวตน

ของตนเอง กล้าคดิในสิ่งที่แตกต่างอย่างมเีหตุผล

 ประสบการณ์ทัง้ด้านความสำาเร็จและไม่สำาเรจ็ ถ่ายทอดให้คนรุน่หลงั

โดยไม่ต้องลองผดิลองถกู เว้นแต่เรือ่งใดสมควรให้ได้รบัประสบการณ์ตรง 

ก็สร้างโอกาสให้ได้ทดลอง ฝึกฝนด้วยตนเอง

 ทัศนคตเิป็นเครื่องกำาหนดวธิคีดิ วธิทีำางานประการหนึ่ง จงึต้องให้

ความสำาคญักับบคุลากรในองค์กร ซึง่จะนำามาเป็นกำาลงัหลกัของหน่วยงาน

ต่อไป ทัศนะคตทิี่ถูกต้องตามหลักแห่งธรรม เช่น การเห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน การยดึมัน่ในความซือ่สตัย์ สจุรติ การรูจั้ก

ให้เป็นเครื่องผูกมติร ฯลฯ ในเรื่องทัศนะคตกิ็ปฏบิัตตินให้เห็นเป็นรูปธรรม 

เป็นแบบอย่าง สัมผัสได้ ถอืเป็นการสอนงาน สร้างคนที่มปีระสทิธผิล

 สิ่งสำาคัญที่สุดในการสร้างคน คอื การส่งเสรมิให้มโีอกาสพัฒนา

ไปสู่ความดงีามทางจติวญิญาณ ให้เจรญิทางปัญญาจนสามารถเข้าถงึ

หลักธรรม แม้ตนเองก็ต้องฝึกฝนไปพร้อมกันด้วย
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ประการที่ ๙

 การสร้างเครอืข่าย ความร่วมมอืกับ กัลยาณมติร พันธมติร

 ความร่วมมือทำาให้เกิดการเสริมพลัง การขับเคลื่อนเรื่องที่มี

ประโยชน์ให้เกดิผล ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล 

องค์กรทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ร่วมกนัผลักดันทัง้งานในความรบัผดิชอบ

ของกลัยาณมติร พนัธมติร หรอืงานทีเ่รารบัผดิชอบหลกั ซึง่ล้วนมเีป้าหมาย

เดยีวกนั คอื การมสีขุภาวะทีด่ขีองประชาชน ดงันัน้ การแสวงหากัลยาณมติร 

พันธมติร และร่วมงานอย่างเป็นเครอืข่าย จงึเป็นวถิกีารทำางานที่สำาคัญ

 เครือข่ายจึงมีทั้งภาควิชาการ ภาคหน่วยราชการ ภาคองค์กร

ปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารสาธารณะ ภาคเอกชน 

องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ซึ่งไม่แสวงหาผลกำาไร
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ประการที่ ๑๐

 ความกล้าหาญ ที่จะทำาในสิ่งที่ถูก ที่ควร

 สังคมไทยมลีักษณะเด่นในการเป็นสังคมเชงิอุปถัมภ์ ดังนัน้ ใน

การทำางานโดยเฉพาะภาคราชการ มักจะมโีอกาสเผชญิกับการร้องขอให้

กระทำาการในสิ่งที่อาจไม่ถูก ไม่ควร จากผู้มอีำานาจซึ่งเป็นได้ทัง้ข้าราชการ

ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจำาระดับสูงกว่า หรอืเอกชนที่มอีำานาจเงนิ การ

ไม่โอนอ่อน ผ่อนตามคำาร้องขอบางครัง้อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและ

ครอบครัวได้

 การประคองตนให้สามารถกระทำาการตามหน้าที่ให้สมบูรณ์ 

ทำาการในสิ่งที่ถูกที่ควร ต้องมคีวามกล้าหาญ เพราะการทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 

อาจกระทบต่อความก้าวหน้าในทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือ่นชัน้ เลือ่น

ขัน้เงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การได้รบัโอกาสไปศกึษา

ดงูานต่างประเทศ หรอือาจถกูขดัขวางมใิห้งานในหน้าที่รับผดิชอบดำาเนนิ

ไปอย่างราบรื่นได้

 ความกล้าหาญจงึเป็นคณุธรรมในการทำางานทีส่ำาคญั ซึง่ได้รบัการ

ถ่ายทอด ปลูกฝังจากครอบครวั และครอูาจารย์ทางเภสชัศาสตร์ ผูซ้ึง่เป็น

ปชูนยีบคุคลและเป็นแบบอย่างให้ยดึถอืมาโดยตลอด
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	 ท่านผู้ทรงฯ		 ธีรนารถ		 จิวะไพศาลพงศ์

	 ผู้ซื่อตรง		 งานวัคซีน		 ถวิลหวาน

	 ตามวิชา			 ที่ได้เรียน			 จนเชี่ยวชาญ		

	 สมัครสมาน			 สามัคคี			 มีคุณธรรม

	 เกษียณสุข			 ทุกสิ่ง			 ยิ่งประเสริฐ

	 ผู้เลอเลิศ			 เสียสละ			 อุปถัมภ์

	 ส่งประกาย			 ได้ประกอบ			ความชอบธรรม

	 สุขประจ�า			 เจิดจรัส			 พิพัฒน์เอย

	 	 		วีวรรณ	ทัศนภิญโญ	

	 	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์
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นางธรีนารถ จวิะไพศาลพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)

39 ปีในการพัฒนางานด้านวัคซีน
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	 	 	 	 ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 งานทุกอย่างส�าเร็จได้

ต้องมีความสามัคคี	 และความสามัคคีที่แท้จริง

จะเกิดข้ึนได้	 ทุกคนต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 เป็นคนเก่งอย่างเดียว

ไม่พอต้องเป็นคนดีด้วย	 และเป็นคนดีต้องมี

ความกล้าหาญท่ีจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็น

ธรรมจึงจะเป็นคนดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติอย่างแท้จริง
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  ประวัตกิารศกึษา
 

 ปรญิญ�ตร ีวทิย�ศ�สตร์บณัฑติ ส�ข�จลุชวีวทิย� จุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลัย 

ปี พ.ศ. 2521

  ประวัตกิารท�างานโดยสังเขป
 

 l 20 กันย�ยน 2521 เริม่รบัร�ชก�รทีก่รมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ใน

ตำ�แหน่ง นกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดบั 3 ง�นวจิยัผลิตชวีวัตถุกองวจัิยท�งแพทย์

 l 2 ธันว�คม 2530 เป็นผู้ชำ�น�ญก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กอง

ชีววัตถุ

 l 14 สิงห�คม 2540 เป็นนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 8ว สถ�บันวิจัย

วิทย�ศ�สตร์ ส�ธ�รณสุข

 l 1 ตุล�คม 2542 เป็นผู้อำ�นวยก�รกองชีววัตถุ (นักวิทย�ศ�สตร ์

ก�รแพทย์ 8)

 l 10 กันย�ยน 2553 เป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันชีววัตถุ (ผู้อำ�นวยก�ร

ระดับสูง)

 l 12 มีน�คม 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ (ชีววิทย�)
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  งานต่างประเทศ
 

 l 6 ม.ค. - 5 เม.ย. พ.ศ. 2546 เป็นที่ปรึกษ�องค์ก�รอน�มัยโลกใน

ตำ�แหน่ง Global Training Network Coordinator 

 l พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2555 เป็นคณะทำ�ง�นของ WHO Product 

Development Group

 l พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน เป็นสม�ชิกของ WHO Expert Advisory 

Panel on  Biological Standardization 

 l พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมก�รใน WHO Expert Committee 

on Biological Standardization 

 l	 พ.ศ. 2556 ถงึปัจจบุนั เป็นผูเ้ชีย่วช�ญใน WHO Strategic Advisory 

Group of Expert Working Group on Pertussis

  รางวัลที่เคยได้รับ

 1)  คนดีศรีกรม กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ปี พ.ศ. 2545  

 2)  ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2549

 3)  คนดีศรีส�ธ�รณสุข กระทรวงส�ธ�รณสุขปี พ.ศ. 2551 

 4) นิสิตเก่�วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ดีเด่นปี พ.ศ. 2551

 5) นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ดีเด่น มูลนิธิกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ปี

พ.ศ. 2559 

 6) ร�งวลั “การพฒันางานด้านวคัซีนของประเทศ” ประเภทบคุคล สถ�บัน

วัคซีน แห่งช�ติปี พ.ศ. 2560
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  บทน�า

 บทคว�มนี้เกิดขึ้น ด้วยคว�มกรุณ�ของ น.พ.สุขุม ก�ญจนพิม�ย อธิบดี

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ท่ีเล็งเห็นว่�ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้เชี่ยวช�ญของ

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ท่ีกำ�ลังจะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2560 นี้มีประวัติก�รทำ�ง�นด้�นวิช�ก�รม�ย�วน�น น่�จะนำ�คว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ต่�งๆ ที่สั่งสมม�ถ่�ยทอดเป็นตัวหนังสือให้น้องๆ รุ่นหลังได้อ่�น

และเรียนรู้ ตัวฉันเองรับร�ชก�รที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์จนถึงวันเกษียณ

อ�ยุ นับรวมแล้ว 39 ปีพอดี และทำ�ง�นด้�นวัคซีนและย�ชีววัตถุอื่นๆม�ตลอด

ชวีติก�รรบัร�ชก�ร แต่อย่�งไรกต็�มถ้�จะเขยีนเร่ืองย�ชวีวตัถุท้ังหมด บทคว�ม

นีค้งจะย�วเกนิไป และถ้�ดจู�กเวล�ก�รทำ�ง�นแล้ว ฉันใช้เวล�กับวคัซีนเกอืบ 

80 % เม่ือเทยีบกับก�รทำ�ง�นกบัชวีวตัถุชนดิอืน่ จงึตดัสนิใจถ่�ยทอดประสบก�รณ์

ในก�รพัฒน�ง�นด้�นวัคซีนในบทคว�มนี้ ในรูปแบบของก�รเล่�เรื่องในอดีตสู่

ปัจจุบนัโดยสอดแทรกคว�มรูด้้�นวชิ�ก�รบ�งส่วน

  น้องใหม่ในงานผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ

 วันที่ 20 กันย�ยน พ.ศ. 2521 ฉันเดินกรำ�ส�ยฝนที่ตกกระหนำ่�เข้�ไปใน

องค์ก�รเภสัชกรรม พญ�ไท หลังจ�กก�รสอบคัดเลือกให้เข้�รับร�ชก�รใน

ตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 3 สังกัดง�นวิจัยผลิตชีววัตถุ กองวิจัยท�ง

แพทย์ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และได้รับคำ�สั่งให้ไปร�ยง�นตัวกับหัวหน้�

คือ เภสัชกรสม�น พงศ์ไพโรจน์ ท่ีองค์ก�รเภสชักรรม ซึง่ฉนัยงัจำ�วนันัน้ได้ไม่รู้ลมื 

เพร�ะต้องเดินลุยนำ้�ท่ีท่วมมิดข้อเท้�ไปท่ีห้องปฏิบัติก�รที่อยู่ด้�นในสุดของ

องค์ก�รเภสัชกรรม ทำ�ให้รองเท้�คู่ใหม่ที่ใส่ไปทำ�ง�นวันแรกพังยับเยิน และได้

รับรู้ว่�บุคล�กรนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์จ�กกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ท่ีม�

ปฏิบัติง�นวิจัยผลิตชีววัตถุที่องค์ก�รเภสัชกรรม มีเพียงส�มคนคือ คุณสม�น 
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ฉัน และพี่ที่เป็นเภสัชกรอีกหนึ่งคนคือ ภญ.ก�ญจน� ลีละสิริ (ซึ่งต่อม�ได้เป็นผู้

อำ�นวยก�รกองชีววัตถุ คนแรก) นอกจ�กนี้ยังมีคนง�นห้องปฏิบัติก�รอีก 4 คน 

ซึง่ปีต่อๆ ม�มกี�รรบันกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์และคนง�นเพิม่เติมอีกหล�ยคน

 บทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�นวิจัยผลิตชีววัตถุที่ฉันได้เข้�ไปทำ�ง�นใน

ขณะนัน้คอืทำ�ก�รวจิยัพฒัน�วัคซนี รวมทัง้เป็นห้องปฏิบตักิ�รตรวจสอบคุณภ�พ

วัคซีน และเซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มป้องกันโรคบ�ดทะยักให้กับฝ่�ยชีววัตถุ  

องค์ก�รเภสชักรรมซึง่ตอนนัน้ได้ผลติวคัซนีและเซรุ่มเพือ่ใช้ในประเทศหล�ยชนดิ 

ง�นทีฉ่นัได้ดำ�เนนิก�รในช่วงแรกคอืก�รคดัเลอืกส�ยพนัธ์ุเช้ือท่ีเหม�ะสมสำ�หรับ

ก�รผลิตวัคซีนไอกรน และรับผิดชอบในก�รควบคุมคุณภ�พและศึกษ�คว�ม

คงตัวของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�จ�กสมองหนูแรกเกิด และควบคุม

คุณภ�พเซรุ่มแก้พิษงู ก�รทำ�ง�นในช่วงนั้นแม้ว่�ปริม�ณง�นไม่ม�กนัก แต่ว่�

เป็นง�นที่ท้�ท�ยม�ก ทักษะหล�ยอย่�งไม่ว่�จะเป็นก�รฉีดวัคซีนหรือเชื้อใน

สัตว์ทดลอง เช่น หนูถีบจักร หนูตะเภ� โดยฉีดเข้�ในช่องท้อง ช่องสมอง ใต้

ผิวหนัง หรือเข้�เส้นเลือดที่ห�ง รวมทั้งเจ�ะเลือดจ�กหัวใจหรือลูกต� ตลอดจน

ก�รใช้สัตว์ใหญ่ เช่นกระต่�ยหรือแกะ เพื่อเตรียมเซรุ่มในระดับห้องปฏิบัติก�ร 

ก็ม�เรียนรู้ที่นี่ทั้งสิ้น บ�งวันฉันต้องฉีดหนูเป็นพันตัว ซึ่งก�รทำ�ง�นที่ต้องฆ่�

สัตว์ตัดชีวิตเช่นนี้ผู้ที่นับถือศ�สน�พุทธ เช่นฉัน และเพื่อนร่วมง�น เกิดภ�วะ

หดหู่เป็นระยะ ร้อนถึงผู้บังคับบัญช�คือคุณสม�นต้องชวนทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล

ให้สัตว์ทั้งหล�ย รวมทั้งไปห�พระสงฆ์ที่เป็นเกจิอ�จ�รย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อนำ�คำ�

สอนของท่�นเหล่�นั้นม�ปลอบใจลูกน้อง คำ�สอนที่ฉันชอบและใช้เป็นเครื่อง

ปลอบใจในก�รทำ�ง�นกับสัตว์ทดลองคือ “สตัว์ทัง้หลายทีเ่กดิมาล้วนแล้วเพือ่

ใช้กรรมทัง้สิน้ การท�ากรรมดใีนชาตนิีจ้ะส่งผลให้เกดิใหม่ในสถานะทีด่ยีิง่ขึน้	

การเกดิมาเป็นสัตว์ทดลองแสดงว่าสัตว์เหล่านัน้ท�ากรรมมาก่อน	 ดงันัน้การที่

เราใช้สัตว์ทดลองให้เกดิประโยชน์กเ็ป็นการช่วยให้สตัว์เหล่านัน้ได้รบัผลบญุ

เพือ่ไปเกดิในภพภูมทิีด่ยิีง่ขึน้	 แต่การท�าการใดๆ	 เกีย่วกบัสตัว์ทดลองต้องท�า
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ฉันกับพี่ณัฎฐีวรรณในห้องท�างานที่ Kanonji Institute
ประเทศญี่ปุ่น ธันวาคม พ.ศ. 2529

คาราโอเกะครั้งแรกกับผู้บริหารของ Kanonji Institute 
ธันวาคม พ.ศ. 2529

ด้วยความเมตตาให้เกดิการเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุและให้เกดิประโยชน์สงูสดุ” ซึ่ง

หลักก�รของจริยธรรมในก�รใช้สัตว์ทดลองในปัจจุบันท่ีมีร�กฐ�นม�จ�ก

ประเทศท�งตะวันตกสอดคล้องกับประโยคหลังสุดนี้อย่�งน่�อัศจรรย์
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  เปิดโลกทัศน์สู่ต่างประเทศ

 เมื่อทำ�ง�นไปยังไม่ถึงหนึ่งปีดี กล�งเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2522 ฉันก็ได้

รับทุนขององค์ก�รอน�มัยโลกให้ไปประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องก�รควบคุม

คุณภ�พวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บ�ดทะยัก และไอกรนที่จัดโดยองค์ก�ร

อน�มัยโลก ร่วมกับ Bio-Medical Research Center ณ กรุงจ�ก�ร์ต� 

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวล� 13 วัน เป็นก�รเดินท�งไปต่�งประเทศครั้งแรกที่

ไม่เหง�เลย เพร�ะมีพี่ที่องค์ก�รเภสัชกรรมที่ทำ�ง�นด้�นวัคซีนไปร่วมประชุม

ด้วยอีกสองคนคือ ภญ.อัจฉร� วิชิตนันทน์ และภญ.อัมพร เรืองจันทร์ ซึ่งทั้ง

สองท่�นเป็นบุคคลสำ�คัญในก�รบุกเบิกง�นด้�นก�รผลิตวัคซีนและเซรุ่มของ

องค์ก�รเภสัชกรรมในสมัยนั้น ก�รได้ไปอบรมคร้ังนี้มีประโยชน์ต่อฉันม�ก 

เพร�ะนอกจ�กได้รับฟังคว�มรู ้ต่�งๆจ�กวิทย�กรซ่ึงเป็นผู ้เชี่ยวช�ญจ�ก

ประเทศญี่ปุ ่นแล้วยังมีโอก�สได้ฝึกปฏิบัติก�รจับและฉีดหนูตะเภ�และหน ู

ถบีจกัรหล�ยรูปแบบ เพร�ะในกลุ่มทีม่�ร่วมประชมุจ�กประเทศต่�งๆ เกอืบทกุ

คนเป็นผู้บริห�รหน่วยง�นไม่ถนัดทำ�ก�รปฏิบัติง�นด้�นห้องปฏิบัติก�ร ฉันเลย

ได้สิทธิฝึกปฏิบัติได้เต็มท่ีโดยไม่ต้องแย่งกับใคร นอกจ�กนี้ยังมีโอก�สได้ไป

เยี่ยมชมโรงง�นผลิตวัคซีนแห่งเดียวของประเทศอินโดนีเซียคือ Biofarma 

ทีเ่มืองบนัดงุ ซึง่มีก�รดำ�เนนิก�รในรปูแบบของรฐัวสิ�หกจิ (state enterprise) 

เช่นเดียวกันกับองค์ก�รเภสัชกรรม 
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กับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นขณะที่
ได้รับทนุ JICA ไปฝึกอบรมเร่ือง 
“Bioassay and Development 
for New Biological” Products 
ที่ Kanonji Institute ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตวัคซีนของ BIKEN 
ประเทศญีปุ่น่ พ.ศ. 2530

 หลังจ�กกลับม�จ�กอินโดนีเซียแล้ว ฉันและเพื่อนร่วมง�นมีโอก�สได้รับ

ทุนไปฝึกอบรมในด้�นก�รผลิต ก�รควบคุมคุณภ�พ และก�รประกันคุณภ�พ

วัคซีนอีกหล�ยครั้ง ในหล�ยประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป เพร�ะในขณะนั้น

ถึงแม้ว่�ประเทศไทยจะมีก�รผลิตวัคซีนและเซรุ่มหล�ยชนิด แต่ผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นนี้ในประเทศมีค่อนข้�งจำ�กัด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�ร

ผลิตและประกันคุณภ�พวัคซีน อีกทั้งองค์กรระหว่�งประเทศหล�ยองค์กรเช่น 

องค์ก�รอน�มัยโลก, UNIDO, DANIDA (องค์กรของรัฐบ�ลเดนม�ร์ก), หรือ 

JICA (องค์กรของรัฐบ�ลญี่ปุ่น) ให้คว�มสำ�คัญในก�รช่วยเหลือประเทศกำ�ลัง

พัฒน�เพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รผลิตและก�รประกันคุณภ�พวัคซีนเป็น

อย่�งม�ก จึงมีทุนฝึกอบรมระยะสั้นและระยะย�วรวมทั้งก�รประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รในต่�งประเทศม�กม�ย 
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“Action” กับสาวๆชาวเดนมาร์ก เมื่อครั้งไปอบรมเรื่อง “Biological Standardization of Bacterial 
Vaccine” ที่ Staten Serum Institute, Copenhagen, Denmark พ.ศ. 2526

 จ�กก�รได้ไปอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติก�รในประเทศต่�งๆ ทำ�ให้ได้

รู้จักผู้เช่ียวช�ญและผู้ที่ทำ�ง�นในด้�นก�รผลิตและควบคุมคุณภ�พวัคซีนจ�ก

หล�ยประเทศ ทำ�ให้ส�ม�รถเขียนจดหม�ยไปติดต่อสอบถ�มขอคำ�แนะนำ�ได้ 

ถึงแม้ว่�จะใช้เวล�ค่อนข้�งน�น กว่�จะได้รับคำ�ตอบท�งจดหม�ย เพร�ะสมัย

นั้นยังไม่มีอีเมล์ แต่ก็ได้รับคว�มร่วมมือให้คำ�แนะนำ�ตอบกลับม�ท�งจดหม�ย

เป็นอย่�งดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งในก�รพัฒน�ง�นในเวล�ต่อม� เนื่องจ�ก

เม่ือส�มสิบกว่�ปีที่แล้ว ก�รค้นห�คว�มรู้เก่ียวกับง�นผลิตและก�รควบคุม

คุณภ�พวัคซีนและชีววัตถุเป็นไปด้วยคว�มย�กลำ�บ�กเพร�ะองค์คว�มรู้ที่ตี

พิมพ์และพอจะห�อ่�นได้น้อยม�ก ส่วนใหญ่จะอ�ศัยค้นคว้�จ�ก ข้อกำ�หนด

ขององค์ก�รอน�มัยโลกที่ตีพิมพ์ใน WHO Technical Report Series หรือ 

WHO Manuals ที่มีอยู่ในห้องสมุดหรือจ�กหัวหน้�คือคุณสม�นนำ�ม�ให้

 นอกจ�กได้รับคว�มรู ้และประสบก�รณ์ด้�นก�รผลิตก�รควบคุม

คุณภ�พรวมทั้งระบบประกันคุณภ�พวัคซีนจ�กก�รที่ได้ไปฝึกอบรมในประเทศ

ต่�งๆ แล้ว ยังได้เรยีนรูว้ฒันธรรมและทศันคติในก�รทำ�ง�นทีแ่ตกต่�งหล�กหล�ย 

เช่น ในวัฒนธรรมตะวันตกก�รทำ�ง�นท่ีดีจะต้องเป็นก�รดำ�เนินก�รเชิงรุก 

แต่ถ้�มีนิสัยขี้เกรงใจรอให้มีคนที่อ�วุโสกว่�หรือผู้บังคับบัญช�ม�บอกหรือ 

สั่งก�รจึงจะกล้�ทำ� จะถูกมองว่�เป็นคนไม่ใส่ใจกับง�น 
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ฉันกับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ.ศ. สมภพ อหันทริก พี่ณัฎฐีวรรณ
และสาวน้อย ฮิเดโกะ ท่องเที่ยววันหยุดที่เกาะ Shikoku ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2530

 สิ่งสำ�คัญที่ได้เรียนรู้อีกอย่�งหนึ่งคือ ก�รโต้แย้งต�มหลักวิช�ก�รโดยใช้

เหตุและผล ซึ่งท�งวัฒนธรรมตะวันตก ถือเป็นเรื่องปกติที่ส�ม�รถโต้แย้งกันได้

โดยไม่คำ�นงึถงึอ�ย ุหรอืตำ�แหน่งหน้�ท่ี ในก�รฝึกง�นที ่Staten Serum Institute 

ประเทศเดนม�ร์ก ฉันเคยเห็นคนง�นที่มีประสบก�รณ์ม�กว่�ส�มสิบปี ยืนเถียง

กับหัวหน้�ง�นที่จบ PhD ด้�น Chemical engineering เรื่องก�รเลี้ยงเชื้อใน 

Fermenter และสุดท้�ยคนง�นเป็นฝ่�ยชนะเพร�ะเหตุผลดีกว่� และหัวหน้�

ง�นยอมทำ�ต�มท่ีคนง�นแนะนำ�โดยไม่โกรธเคืองหรอืรู้สกึเสยีหน้� ซึง่พฤตกิรรม

เช่นนี้ถึงแม้ว่�จะดีต�มหลักวิช�ก�รแต่ขัดกับวัฒนธรรมแบบไทยๆ อย่�งแรง
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ฉันกับ ผชช. วิชชุดา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2559

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอเซียกับ DR. David Wood WHO Coordinator of the 
Quality, Safety and Standards team ในการประชุม ECBS พ.ศ. 2559
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  จุดเปลี่ยนของชีวิตสู่งานบริหาร

 หลังจ�กทำ�ง�นในง�นวิจัยผลิตชีววัตถุ สังกัดกองวิจัยท�งแพทย์ ไม่กี่ปี 

ผู้บังคับบัญช�ในสมัยน้ัน เช่น พ.ญ.น�ฑีรัตน์ สังขวิภ� ท่�นผู้หญิงปรีย� 

เกษมสันต์ ณ อยุธย� ได้เห็นคว�มสำ�คัญในง�นด้�นควบคุมคุณภ�พวัคซีนและ

ชีววัตถุ จึงมีก�รพัฒน�หน่วยง�นจ�กง�นวิจัยผลิตชีววัตถุเป็นฝ่�ยชีววัตถุ และ

ยกระดับเป็นกองชีววัตถุในปี พ.ศ. 2533 โดยมี ภญ.ก�ญจน� ลีละสิริ เป็น 

ผู้อำ�นวยก�รกองคนแรก ต่อม�ในปี พ.ศ. 2540 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้

มีก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งอีกครั้ง มีก�รตัดโอนง�นและคนที่รับผิดชอบด้�น

วิจัยก�รผลิตชีววัตถุให้ไปอยู ่ที่กลุ ่มง�นชีวโมเลกุลและก�รพัฒน�วัคซีน 

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข เพื่อให้กองชีววัตถุส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็น 

National Control Laboratory (NCL) ต�มนิย�มขององค์ก�รอน�มัยโลกได้

อย่�งเต็มรูปแบบ ฉันซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นหัวหน้�ฝ่�ยชีววัตถุม�ตรฐ�น และรักษ�

ก�รหัวหน้�ฝ่�ยวิจัยก�รผลิตและก�รใช้ชีววัตถุ ในขณะนั้น ตัดสินใจขอย้�ย

ต�มง�นด้�นวิจัยก�รผลิตไปอยู่ที่สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข และ

ทำ�ง�นด้�นก�รวิจัยพัฒน�วิจัยได้ประม�ณ 2 ปี ในปี พ.ศ. 2542 ตำ�แหน่ง 

ผู้อำ�นวยก�รกองชีววัตถุว่�งลงอีกครั้ง เมื่อพี่ก�ญจน� เกษียณอ�ยุร�ชก�ร และ

น.พ.จรงุ ว่องว�ณชิย์ ซึง่เป็นผูอ้ำ�นวยก�รกองชีววตัถ ุได้รบัเลือกให้เล่ือนตำ�แหน่ง

เป็นผู้เชีย่วช�ญด้�นชวีวัตถ ุ ตอนแรกฉนัไม่สนใจทีจ่ะสมคัรเป็นผู้อำ�นวยก�รกอง

เลยเพร�ะไม่ชอบง�นบริห�ร แต่ท่�นอธิบดีในขณะนั้น คือ ดร.เรณู โกยสุโข ได้

กรุณ�เรียกฉันไปพูดคุย คำ�พูดตอนหนึ่งของท่�นที่ทำ�ให้ฉันตัดสินใจสมัครเข้�

รับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเป็นผู้อำ�นวยก�รกองชีววัตถุ คือ “งานด้านชีววัตถุ

ก�าลังมีปัญหาด้านวิชาการต้องการคนที่มีความรู้ด้านวิชาการมาช่วยบริหาร		

ถ้ารักงานนี้อยากจะพัฒนาให้ดีและตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากๆ	 จ�าเป็นจะ

ต้องมีอ�านาจสั่งการถึงจะส�าเร็จได้” และท่�นยังกรุณ�บอกด้วยว่� 
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ก�รที่ท่�นเรียกม�พูดคุยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่�ถ้�ฉันสมัครแล้วจะได้

รับเลือก จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมก�รที่จะพิจ�รณ�คัดเลือก ทำ�ให้ฉันประทับใจ

ในคว�มตรงไปตรงม�ของท่�นม�ก ในท่ีสุดฉันตัดสินใจเขียนใบสมัคร โดย

บรรย�ยถึงสิ่งที่อัดอั้นอย�กทำ�แล้วทำ�ไม่สำ�เร็จม�หล�ยปี ได้แก่ เป้�หม�ยและ

สิ่งที่อย�กทำ�เพ่ือพัฒน�กองชีววัตถุให้เป็นหน่วยง�นที่ได้รับก�รยอมรับทั้งใน

ระดบัประเทศและส�กล รวมทัง้แนวคดิว่�จะทำ�อย่�งไรจึงจะสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย

ที่ตั้งไว้ เป็นจำ�นวนหล�ยหน้�กระด�ษ ซึ่งภ�ยหลังมีกรรมก�รในคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�คัดเลือกท่�นหนึ่งม�บอกฉันว่� สิ่งที่ฉันเขียนไปนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ฉันได้

รับก�รคัดเลือก เป็นผู้อำ�นวยก�รกองคนที่ส�มของกองชีววัตถุ

 หลังจ�กที่ฉันได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รกองชีววัตถุ เมื่อปี 

พ.ศ. 2542 และเป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันชีววัตถุในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 

2558 รวมแล้วเป็นเวล�ถึง 16 ปีที่พัฒน�ง�นด้�นชีววัตถุของกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์และของประเทศ และประสบคว�มสำ�เร็จเกินเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ เป็น

ข้อพิสูจน์ว่�คำ�พูดของท่�นอธิบดี ดร. เรณู โกยสุโขที่ว่� “การท�างานใหญ่ให้

ส�าเรจ็ได้นัน้	(โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแวดวงราชการ)	จ�าเป็นต้องมอี�านาจสัง่การ”	

น้ันเป็นคว�มสำ�คัญอย่�งหนึ่งที่ช่วยให้ฉันส�ม�รถทำ�ง�นประสบคว�มสำ�เร็จได้

เกินกว่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และฉันยังระลึกถึงพระคุณของท่�นอยู่จนทุกวันนี้

ฉันกับพี่สุชาดา ศุภจัตุรัส จากองค์การ
เภสัชกรรม และเพื่อนชาวอินเดีย
ที่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกัน 
เรื่อง “Quality Assurance / Quality 
Control / Good Manufacturing 
Practice” ที่เมืองบันดุง
ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2539
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  ชวีติกลับสู่การเป็นนักวชิาการเต็มขั้น

 หลงัจ�กประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รพัฒน�ง�นของสถ�บนัชวีวัตถ ุ เกนิกว่�

เป้�หม�ยที่ตั้งไว้แล้ว รวมทั้งทุ่มเทด้�นก�รพัฒน�บุคล�กรของสถ�บันชีววัตถุ

ม�กว่� 10 ปี จนน้องๆ หล�ยคนได้เป็นผู้เชี่ยวช�ญขององค์ก�รอน�มัยโลกใน

หล�ยกิจกรรม ฉันจึงเริ่มคิดอย�กกลับไปเป็นนักวิช�ก�รเต็มขั้นอีกครั้ง โดย

สมัครเป็นนักวิช�ก�รในตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทรงคุณวุฒิ ซึ่งใน

ที่สุดฉันก็ได้รับก�รชี้ตัวและผ่�นก�รประเมินในตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัย

และพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (ชีววิทย�) เมื่อวันที่ 12 มีน�คม 2558 จ�ก

ก�รกลับม�อยู่ในตำ�แหน่งวิช�ก�รอีกครั้ง ฉันจึงมีเวล�ม�ทำ�ง�นด้�นวิช�ก�ร

ม�กขึ้น และเมื่อสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) ได้จัดตั้งเครือข่�ย

ประกันคุณภ�พวัคซีนของประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในก�รร่วมมือกัน

ระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชน พัฒน�บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

กับง�นด้�นประกันคุณภ�พวัคซีนท้ังท�งตรงและท�งอ้อมให้มีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเพ่ิมขึ้น ฉันจึงได้รับเลือกจ�กสม�ชิกเครือข่�ยให้เป็นประธ�นของ 

เครือข่�ย ทำ�ให้มีโอก�สได้ใช้คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่มีในวงกว้�งม�กขึ้น

  วัคซนีคอือะไร ท�าไมจงึส�าคัญ

 วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ย�ชีววัตถุที่ผลิตจ�กสิ่งมีชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีที่

หล�กหล�ย ซึ่งชนิดของวัคซีนอ�จเรียกต�มลักษณะของส�รสำ�คัญที่กระตุ้นให้

เกิดภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนชนิดเชื้อต�ย (Inactivated vaccine) วัคซีนชนิดเชื้อ

เป็นอ่อนฤทธ์ิ (Live attenuated vaccine) และท็อกซอยด์ (Toxoid) ซ่ึงได้จ�กส�ร

พษิ (Toxin) ทีถ่กูทำ�ให้หมดฤทธิ ์หรือเรยีกต�มเทคโนโลยีทีใ่ช้ในก�รเตรยีมส�รตัง้ต้น 

เช่น วัคซนีชนิดทีผ่ลติโดยเทคโนโลยที�งพนัธุวศิวกรรม (Recombinant vaccine) 

หรอื เรียกต�มช่องท�งก�รให้วัคซนี เช่นวคัซนีชนดิกนิ (Oral vaccine) เป็นต้น
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 วคัซนีจดัเป็นปัจจยัสำ�คญัอย่�งหนึง่ทีม่ผีลต่อคว�มมัน่คงท�งเศรษฐกิจและ

สงัคม เนือ่งจ�กเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิ�พสงูในก�รควบคมุป้องกนัโรคระบ�ดที่

เป็นปัญห�ส�ธ�รณสขุทีส่ำ�คญัหล�ยชนดิ เช่น วณัโรค โปลโิอ คอตบี บ�ดทะยกั 

ไอกรน หดั หดัเยอรมนั และตบัอกัเสบบ ีฯลฯ ซึง่หล�ยประเทศทัว่โลกทีม่แีผนก�ร

สร้�งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยก�รใช้วัคซีน (Expanded Programme on Immuni-

zation-EPI) มกี�รบรหิ�รจดัก�รวคัซนีอย่�งเป็นระบบทีด่ ี และมรีะบบก�รควบคมุ

กำ�กบัคณุภ�พทีเ่ข้มงวดเหม�ะสม จะส�ม�รถลดอุบัตกิ�รณ์ก�รเกดิโรค ลดอัตร�ป่วย 

อัตร�ต�ยจ�กโรคระบ�ดที่ส�ม�รถป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ดังตัวอย่�งทีเ่หน็ประจกัษ์ได้จ�กกรณีของโรคไข้ทรพิษซึง่เป็นโรคติดต่อร้�ยแรงชนดิ

หนึง่ทีถ่กูกำ�จดัให้หมดสิน้ห�ยไปจ�กโลกได้ด้วยก�รใช้วคัซนี โรคโปลโิอกเ็ป็นอีกโรค

หนึ่งที่ส�ม�รถใช้วัคซีนควบคุมก�รระบ�ดของโรคได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในทุก

ภมูภิ�คทัว่โลก จนส�ม�รถถูกกว�ดล้�งไปจ�กโลกได้เกอืบหมด  รวมทัง้วคัซีนป้องกัน

โรคต่�งๆ ทีอ่ยูใ่น EPI เช่น วคัซนีป้องกนัวณัโรคในเดก็ วคัซนีโรคหดั วคัซนีคอตบี 

บ�ดทะยกั และ ไอกรน ฯลฯ ทีส่�ม�รถลดอบุตักิ�รณ์ของโรคอย่�งได้ผลดเียีย่ม

 เนื่องจ�กกระบวนก�รและเทคโนโลยีท่ีใช้ในก�รผลิตและก�รควบคุม

คุณภ�พวคัซนีมคีว�มซบัซ้อนและมคีว�มแปรปรวนสงู รวมทัง้ก�รทีว่คัซนีส่วนใหญ่

ถกูนำ�ไปใช้ในบคุล�กรกลุม่เป้�หม�ยทีม่สีขุภ�พแขง็แรงเป็นจำ�นวนม�กต�มแผน

ง�นสร้�งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ  โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในเดก็ท�รกและเดก็

เลก็ ดงันัน้ก�รดำ�เนนิก�รประกนัคณุภ�พวคัซนีในทุกขัน้ตอนตัง้แต่ก�รวจิยัพฒัน� 

ก�รผลติ และก�รเฝ้�ระวงัหลงัก�รจำ�หน่�ยจงึต้องเข้มงวดกว่�ผลติภัณฑ์ย�ทัว่ๆ ไป

เพือ่ให้มัน่ใจว่�วคัซนีทีผ่ลติเพือ่จำ�หน่�ยทกุรุน่ก�รผลติ (Lot) จะมคีว�มปลอดภยั  

มีประสทิธภิ�พและมีคณุภ�พม�ตรฐ�นอย่�งคงท่ีสมำ�่เสมอเท่�เทยีมกับรุน่ก�รผลติ

ทีพ่สิจูน์แล้วว่�มปีระสทิธภิ�พและคว�มปลอดภยัในมนษุย์จ�กก�รศกึษ�วจิยัท�ง

คลนิิก ซึง่ผูผ้ลติวคัซนีและหน่วยง�นภ�ครฐัทีร่บัผดิชอบในก�รกำ�กบัดแูลจงึจำ�เป็น

ต้องมรีะบบควบคมุกำ�กบัทีม่ปีระสทิธภิ�พและครบถ้วนสมบรูณ์
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  การควบคุมคุณภาพวัคซีน

 ก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนถือเป็นเครื่องมือท่ีสำ�คัญในก�รประกัน

คุณภ�พวัคซีนซึ่งนอกจ�กโรงง�นผู้ผลิตได้มีก�รตรวจสอบและควบคุมคุณภ�พ

วัคซีนตั้งแต่ส�รตั้งต้น (Source material) จนถึงวัคซีนสำ�เร็จรูป (Finished 

product) แล้ว ห้องปฏิบัติก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนของประเทศ (NCL) ยัง

อ�จทำ�ก�รตรวจสอบคณุภ�พวคัซนีสำ�เรจ็รปูซำ�้อกีครัง้ เพือ่ประกอบก�รประเมนิ

คุณภ�พวคัซนีในขัน้ตอนของก�รข้ึนทะเบียนตำ�รบัย� รวมทัง้อ�จทำ�ก�รตรวจสอบ

คุณภ�พวัคซีนสำ�เร็จรูปซำ้�อีกในบ�งหัวข้อ ในขั้นตอนของก�รรับรองรุ่นก�ร

ผลิตวัคซีน หรือเมื่อพบปัญห�หลังจำ�หน่�ย

 องค์ก�รอน�มัยโลกได้กำ�หนดหัวข้อและวิธีก�รตรวจสอบคุณภ�พใน

แต่ละขั้นตอนของก�รผลิตของวัคซีนแต่ละชนิดใน WHO Technical Report 

Series ซ่ึงต�มหลักก�รท่ัวไปแล้วก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนในข้ันตอนต่�งๆของ

ก�รผลิตมีดังนี้

 1. สารตั้งต้น (Source material) จะต้องมีคุณภ�พเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมกับวัตถุประสงค์ของก�รนำ�ไปใช้ วัคซีนแต่ละชนิดอ�จมี

ก�รใช้ส�รตั้งต้นบ�งชนิดแตกต่�งกันไป ซึ่งก�รตรวจสอบคุณภ�พส�รตั้งต้นที่

สำ�คัญในก�รผลิตวัคซีน ได้แก่

  1.1 เชื ้อสำาหรับผลิต (Seed) ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ

เฉพ�ะที่สำ�คัญอย่�งใดอย่�งหนึ่ง หรือหล�ยอย่�งประกอบกัน ซึ่งขึ้นกับชนิด

ของเชื้อและวัคซีนที่ผลิต เช่น คุณสมบัติท�งภูมิคุ้มกันวิทย� ชีววิทย� ชีวเคมี 

ลักษณะคว�มรุนแรงของเชื้อ ลักษณะท�งก�ยภ�พ และลักษณะท�งพันธุกรรม 

เป็นต้น  กรณีที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นชนิดอ่อนฤทธิ์ ต้องตรวจสอบลักษณะเฉพ�ะ

ที่บ่งชี้คว�มอ่อนฤทธิ์ของเชื้อ (attenuated specific characteristics) เช่น 

ก�รตรวจสอบคว�มปร�ศจ�กเชื้อ virulent mycobacteria ของบีซีจีวัคซีน
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ในหนูตะเภ� หรือก�รตรวจสอบ Neurovirulence ในลิงของเชื้อไวรัสที่ใช้ผลิต

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและค�งทูม (MMR vaccine) เป็นต้น และในกรณี 

ท่ีเป็นส�ยพันธ์ุเช้ือท่ีได้จ�กก�รตัดต่อพันธุกรรม จะต้องมีก�รตรวจสอบคว�มคงตัว

ของโครงสร้�งยีนที่ตัดต่อใหม่ (Genetic stability) นอกจ�กนี้ต้องตรวจสอบ

คว�มปร�ศจ�กเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ปนเปื้อนด้วย

  1.2 เซลล์เพาะเลี้ยง (Cell substrate) กรณีที่เป็น Primary 

cell culture จ�กสัตว์ ต้องทำ�ก�รทดสอบก�รปร�ศจ�กก�รปนเปื้อนของเชื้อ

จุลินทรีย์ต่�งๆ และกรณีที่เป็น Continuous cell line ต้องเพิ่มก�รตรวจสอบ

เอกลักษณ์ท�งชีววิทย� ภูมิคุ้มกันวิทย� ก�รตรวจสอบHomogeneity ก�ร

ตรวจสอบ marker ของโครโมโซมของเซลล์ คุณลักษณะด้�นก�รเจริญเติบโต 

(growth characteristics) ก�รตรวจสอบคว�มมีชีวิต (viability) ของเซลล์

ระหว่�งก�รเก็บรักษ� รวมทั้งก�รตรวจสอบคุณลักษณะของคว�มส�ม�รถใน

ก�รก่อให้เกิดมะเร็ง (Test for Tumorigenicity and Oncogenicity) และ 

Genetic stability

  1.3 อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture medium) ต้องไม่มีส�รท่ี

ก่อให้เกิดพิษในมนุษย์ และต้องตรวจสอบก�รปร�ศจ�กก�รปนเปื้อนของเชื้อ

จุลินทรีย์ต่�งๆ และในกรณีที่มีส่วนผสมที่ม�จ�กสัตว์จะต้องประเมินให้แน่ใจ

ว่�ไม่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดTransmissible Spongiform Encepha-

lopathies (TSEs)

  1.4 ซีรั ่ม ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอ�ห�รเพ�ะเลี้ยงเซลล์ 

ต้องไม่มีก�รปนเปื้อนจ�กเชื้อร� แบคทีเรีย มัยโคพล�สม� และไวรัส ถ้�ห�ก

ม�จ�กวัว ต้องม�จ�กแหล่งที่ปร�ศจ�กเชื้อวัวบ้� (bovine spongiform 

encephalopathy and bovine leukosis)

  1.5 ไข่ฟัก (Embryonated eggs) ต้องไม่มีก�รปนเปื้อน 

salmonella, Mycobacterium avium, เชื้อไวรัส หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค 



นางธีรนารถ  จิวะไพ
ศาลพ

งศ์

41

อื่นๆ เช่น  fowl pox virus, avian leukosis virus (ALV) and other avian 

retroviruses, Newcastle disease virus and other avian parainfluenza 

viruses, avian encephalomyelitis virus เป็นต้น

  1.6 Trypsin ที่ใช้ในก�รเตรียมเซลล์เพ�ะเลี้ยง เป็นเอ็นไซม์

ที่สกัดจ�กหมูต้องปร�ศจ�กเชื้อแบคทีเรีย มัยโคพล�สม� และเชื้อไวรัส โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่ง porcine parvovirus

 2. ผลิตภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูป (Intermediate Products) ใน

กระบวนก�รผลิตวัคซีน มีก�รตรวจสอบคุณภ�พในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

  2.1 Single harvest ในก�รเพ�ะเลี้ยงเชื้อเพื่อนำ�ผลผลิตที่

ได้ไปดำ�เนินก�รต่อ ต้องมีก�รตรวจสอบปริม�ณส�รสำ�คัญที่ต้องก�รให้อยู่ใน

เกณฑ์เพือ่ควบคุมคว�มคงทีส่มำ�่เสมอ (consistency) ในก�รผลติ เช่น ตรวจสอบ

ค่�  Limit of flocculation (Lf) ของ diphtheria toxin หรือ Tetanus toxin 

ค่� CCID50 (50% cell culture infectious dose) ของเชื้อไวรัส หรือค่� 

CFU (colony forming unit) ของเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น  รวมทั้งปร�ศจ�ก

ก�รปนเปื้อนจ�กเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ

  2.2 Bulk material หลังจ�กนำ� single harvest ม�รวมกัน

เพื่อดำ�เนินก�รในขั้นตอนต่อไป ต้องมีก�รตรวจสอบคว�มปร�ศจ�กเชื้อและ

ตรวจยืนยันเอกลักษณ์ของส�รสำ�คัญ

  2.3 Purified bulk ห�กมีก�รนำ� bulk material ม�ทำ�ให้

บริสุทธิ์ ต้องมีก�รควบคุมกระบวนก�รทำ�ให้บริสุทธิ์ และทำ�ก�รตรวจสอบ 

ห�ปริม�ณ และคว�มบริสุทธิ์ของโปรตีนหรือแอนติเจน ก�รตรวจสอบปริม�ณ 

ซีรั่มจ�กสัตว์ และส�รปนเปื้อนอื่นๆ เช่นในวัคซีนตับอักเสบบี ที่ผลิตจ�ก 

Recombinant technology ต้องตรวจสอบส�รพันธุกรรมปนเปื้อนที่เกิดจ�ก 

antigen expression system (Test for residuals derived from the 

antigen expression system) เป็นต้น
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  2.4 Inactivated bulk กรณีที่เป็นวัคซีนเชื้อต�ยหรือ 

ท็อกซอยด์ ต้องมีขั้นตอนของก�รฆ่�เชื้อหรือทำ�ล�ยฤทธิ์ของส�รก่อโรค ซึ่งต้อง

ตรวจสอบคว�มปร�ศจ�กเชื้อที่ยังมีชีวิต ก�รตรวจสอบค่�คว�มเป็นพิษและ

ก�รเปลี่ยนกลับเป็นส�รพิษหลังก�รทำ�ล�ยฤทธิ์ เพื่อให้แน่ใจว่�ไม่มีเชื้อหรือ

ส�รก่อโรคหลงเหลืออยู่

  2.5 Final bulk เป็นขั้นตอนของก�รเตรียมสูตรตำ�รับขั้น

สุดท้�ยก่อนบรรจุ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีก�รตรวจสอบคุณภ�พในหัวข้อต่�งๆ 

ได้แก่ คว�มปร�ศจ�กเชื้อ (sterility test) คว�มเป็นพิษจำ�เพ�ะ (specific 

toxicity) ปริม�ณส�รเพิ่มเติม (ถ้�ใส่) เช่น ส�รกันเสีย (preservative) ส�ร

ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (adjuvant) ค่�คว�มแรง (potency) ปริม�ณหลงเหลือ

ของส�รท่ีใช้ในก�รฆ่�เช้ือหรือทำ�ล�ยฤทธ์ิของส�รก่อโรค (residual detoxifying/ 

inactivating agent)  และปริม�ณหลงเหลือของโปรตีนจ�กซีรั่มสัตว์

 3. ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป (Final product / Finished product) 

เมื่อบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ข้ันสุดท้�ยแล้วจะต้องมีก�รตรวจสอบคุณภ�พใน

หัวข้อดังต่อไปนี้

 3.1  ตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ 

(Appearance test)

 3.2 ตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identity test)

 3.3  ตรวจสอบคว�มปร�ศจ�กเชื้อ (Sterility test)

 3.4  ตรวจสอบค่�คว�มแรง (Potency test)

 3.5  ตรวจสอบค่�คว�มเป็นพิษ (Abnormal toxicity test)

 3.6 ตรวจคว�มปร�ศจ�กเชื้อก่อโรค สำ�หรับวัคซีนเชื้อต�ย 

(Inactivation test)

 3.7 ตรวจวิเคร�ะห์ปริม�ณโปรตีน สำ�หรับวัคซีนบ�งชนิด 

(Determination of protein content)
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 3.8 ตรวจห�ส�รก่อไข้ (Pyrogen test) หรือตรวจวิเคร�ะห์

ปริม�ณ endotoxin สำ�หรับวัคซีนบ�งชนิด

 3.9 ตรวจวิเคร�ะห์ปริม�ณส�รกันเสีย (Preservative content) 

เช่น ปริม�ณ thimerosal สำ�หรับวัคซีนชนิด multiple doses ที่ใส่ส�รกันเสีย

 3.10 ตรวจวิเคร�ะห์ปริม�ณส�รช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

(Determination of adjuvant content) สำ�หรับวัคซีนที่มี Adjuvant เป็น

ส่วนประกอบ

 3.11  ตรวจคว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) สำ�หรับวัคซีนบ�งชนิด

ที่คว�มเป็นกรด หรือคว�มเป็นด่�งมีผลต่อคว�มคงตัวหรือประสิทธิภ�พของ

วัคซีน

 3.12  ตรวจวิเคร�ะห์ปริม�ณคว�มชื้น (Moisture content) 

สำ�หรับวัคซีนชนิดผงแห้ง 
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  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพวัคซีนในระดับสากล

 ปี พ.ศ. 2539 องค์ก�รอน�มัยโลกนำ�โดย Dr. Julie Milstien, 

Coordinator ของ Access to Technology Team องค์ก�รอน�มัยโลก 

สำ�นักง�นใหญ่ ได้พัฒน�และทดลองใช้เครื่องมือในก�รตรวจประเมินระบบ

ควบคุมกำ�กับวัคซีนของประเทศต่�งๆ รวมทั้งประเทศไทย พบว่�ประเทศ 

ผู้ผลิตวัคซีนเพียง 33 ประเทศจ�ก 56 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 65 ที่มีระบบ

ควบคุมกำ�กับครบถ้วนต�มตัวชี้วัดขององค์ก�รอน�มัยโลก นอกจ�กนี้แล้วเมื่อ

วิเคร�ะห์อย่�งละเอียดก็พบว่�หล�ยประเทศท่ีผลิตวัคซีนเพ่ือใช้ในประเทศและ 

เพ่ือก�รส่งออกมีระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนท่ียังไม่เข้มแข็งและไม่เป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ดังนั้นองค์ก�รอน�มัยโลกจึงได้จัดทำ�โครงก�รประเมิน 

หน่วยง�นควบคุมกำ�กับวัคซีน (National Regulatory Authorities (NRA) 

Assessment) ของประเทศต่�งๆ ทุกภูมิภ�คทั่วโลก และให้ก�รสนับสนุนก�ร

พัฒน�ระบบควบคุมกำ�กับท่ียังมีจุดอ่อนให้ได้ต�มม�ตรฐ�นท่ีองค์ก�รอน�มัยโลก

กำ�หนด โดยในปี พ.ศ. 2542 องค์ก�รอน�มัยโลกได้จัดทำ�ข้อกำ�หนดสำ�หรับระบบ

ก�รควบคุมกำ�กับวัคซีน (Regulations of vaccines: building on existing drug 

regulatory authorities) เพ่ือใช้เป็นม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับแนะนำ�ให้หน่วย

ง�นควบคุมกำ�กับวัคซีนภ�ครัฐของประเทศต่�งๆ นำ�ไปดำ�เนินก�รและต่อม�ได้

ปรับปรุงเคร่ืองมือสำ�หรับก�รตรวจประเมินต�มข้อกำ�หนด (Assessment tool) 

พร้อมตัวช้ีวัดหลัก (indicator) และตัวช้ีวัดรอง (sub-indicator) เพ่ือใช้ในก�ร

ตรวจประเมินม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นควบคุมกำ�กับวัคซีนภ�ครัฐ

ในประเทศต่�งๆ ซ่ึงข้อกำ�หนดท่ีแก้ไขปี ค.ศ. 2011 (Vaccine data collection 

tool Oct. 2011Functions, Indicators & Sub-Indicators ) กำ�หนดให้ต้อง

มีระบบกฎหม�ยของประเทศเพ่ือก�รกำ�กับดูแลวัคซีน (National Regulatory 

System) และมีก�รดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รกำ�กับดูแลวัคซีนอีก 

6 กระบวนก�ร ดังน้ี
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เป็นประธานในการประชุม WHO Workshop on Implementation of Recommendation to 
Assure The Quality, Safety, and Efficacy of Recombinant Human Papilomarirus-Like 

Particle Vaccines ที่ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2559

 1. กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนเพื่อการจำาหน่ายสู่

ตลาด (Marketing Authorization and Licensing Activities) จะ

ต้องมีก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในก�รยื่นขออนุญ�ตและก�รประเมิน

คุณภ�พ ประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยของวัคซีน รวมทั้งกระบวนก�ร

ประเมินม�ตรฐ�นก�รผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice-GMP) ของ

ก�รผลิตวัคซีนที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งที่ผลิตในประเทศและต่�งประเทศ ตลอดจน 

มีข้อกำ�หนดสำ�หรับก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง (variation) ของวิธีก�รผลิตหรือ

ก�รควบคุมคุณภ�พ และก�รแก้ไขข้อมูลในเอกส�รกำ�กับย� หรือฉล�ก ซึ่ง 

กฎเกณฑ์และก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะต้องเป็นม�ตรฐ�นเดียวสำ�หรับวัคซีน

ทุกชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ
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 2. กระบวนการเฝ้าระวังตรวจติดตามและวิเคราะห์ความปลอดภัย

ของวัคซีนหลังการใช้ (Pharmacovigilance Activities including 

Surveillance of Adverse Events Following Immunization (AEFI)) 

ซ่ึงประเทศจะต้องจัดต้ังระบบร�ยง�นและสอบสวนอ�ก�รไม่พึงประสงค์ภ�ยหลัง

ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พ รวมทั้งก�รติดต�ม (monitor) และก�รบริห�ร

จัดก�รปฏิกิริย�ภ�ยหลังได้รับวัคซีน เพื่อให้มีม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินก�รเดียวกัน

ทั้งในระดับประเทศและเขตภูมิภ�คต่�งๆ ของประเทศ นอกจ�กนี้ต้องมีก�ร

กำ�หนดบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นหลักที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 

หน่วยจัดห�วัคซีน หน่วยให้บริก�รวัคซีน หน่วยควบคุมกำ�กับต�มกฎหม�ย 

(NRA) ห้องปฏิบัติก�รตรวจรับรองคุณภ�พวัคซีนของประเทศ (NCL) และ

หน่วยเฝ้�ระวังติดต�มและประเมินคว�มปลอดภัยของวัคซีนอย่�งชัดเจน 

ตั้งแต่ขั้นตอนของจัดห� ก�รรับรองรุ่นก�รผลิต ก�รให้บริก�รวัคซีน ก�ร

ร�ยง�นผลติดต�มเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัยของวัคซีน ก�รสอบสวนห�ส�เหตุ

ก�รเกิด AEFI และดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยกรณีพิสูจน์ได้ว่�วัคซีนเกี่ยวข้อง

กับอ�ก�รไม่พึงประสงค์ร้�ยแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีก�รที่จะทบทวนและแลก

เปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นหลักและดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสม  และจะต้อง 

มีศักยภ�พในก�รตรวจจับสัญญ�ณของอ�ก�รไม่พึงประสงค์ที่อ�จเกิดจ�ก

วัคซีนและตรวจสอบประเด็นสำ�คัญท่ีเก่ียวกับคว�มปลอดภัยของวัคซีน ตลอดจน

มีระบบประส�นง�นที่ส�ม�รถส่งต่อข้อมูลกลับเกี่ยวกับ AEFI จ�กส่วนกล�ง 

สู่ส่วนภูมิภ�คในทุกระดับ

 3. กระบวนการรับรองรุ่นการผลิตของหน่วยควบคุมกำากับภาครัฐ  

(National Regulatory Authority (NRA) Lot Release) เนื่องจ�กก�ร

ผลิตวัคซีนมีคว�มแปรปรวนสูง ท้ังจ�กลักษณะโครงสร้�งที่ซับซ้อนของตัว

ผลติภัณฑ์เอง รวมท้ังกรรมวิธกี�รผลติ และวธิทีีใ่ช้ในก�รควบคมุคณุภ�พ ดงันัน้

หลงัจ�กทีโ่รงง�นผูผ้ลติได้ตรวจสอบคณุภ�พและปล่อยผ่�น (Release) วคัซีนแล้ว 
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วัคซีนแต่ละรุ่นก�รผลิตจำ�เป็นต้องผ่�นกระบวนก�รรับรองรุ่นก�รผลิตของ

หน่วยควบคุมกำ�กับภ�ครัฐอีกครั้งก่อนอนุญ�ตให้จำ�หน่�ย โดยอย่�งน้อยต้องมี

ก�รพิจ�รณ�เอกส�รสรปุกระบวนก�รผลติ (Summary production protocol) 

ของวัคซีนรุ่นก�รผลิตนั้นๆ และอ�จมีก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พซำ้�โดยห้อง

ปฏิบัติก�รภ�ครัฐที่จำ�เป็นต�มหลักก�รของ Risk analysis รวมทั้งต้องมีก�ร

จัดทำ�ระบบให้ผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รรับรองรุ่นก�รผลิตส�ม�รถเข้�ถึง

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนั้นๆ ได้เช่น ข้อมูลทะเบียนตำ�รับ ข้อมูลก�ร

ตรวจสอบ GMP และข้อมลูก�รเกดิปฏกิริยิ�ไม่พงึประสงค์หลงัได้รบัวคัซนี เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ยังต้องมีก�รเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลของก�รผลิตและก�รควบคุม

คุณภ�พของวัคซีนแต่ละตำ�รับเพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์แนวโน้ม (Trend analysis) 

ด้�นคุณภ�พของผลติภณัฑ์อย่�งต่อเนือ่ง และห�กพบว่�มแีนวโน้มด้�นคณุภ�พ

ของวัคซีนเปลี่ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ ก็ต้องมีระบบก�รตรวจสอบห�ส�เหตุ

และป้องกัน/แก้ไขปัญห�ที่มีประสิทธิภ�พ

 4. กระบวนการที่หน่วยควบคุมกำากับภาครัฐสามารถเข้าถึงห้อง

ปฏิบัติการกลางในการควบคุมคุณภาพวัคซีนได้เม่ือมีความจำาเป็น (Laboratory 

Access) โดยกำ�หนดให้มีห้องปฏิบัติก�รกล�งตรวจสอบคุณภ�พวัคซีนท่ีมี 

กฎหม�ยรองรับ ซึ่งสำ�หรับข้อกำ�หนดนี้ แต่ละประเทศอ�จจัดตั้ง National 

Control Laboratory หรืออ�จทำ�สัญญ�ตกลงกับห้องปฏิบัติก�รกล�งที่มี

ศักยภ�พในก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พวัคซีน โดยห้องปฏิบัติก�รนี้ต้องมีก�ร

จัดต้ังและดำ�เนินก�รระบบคุณภ�พห้องปฏิบัติก�รฯ ต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมทั้ง

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลที่มีประสิทธิภ�พเพ่ือให้แน่ใจว่�มีบุคล�กรท่ี

มีคุณภ�พและคว�มเชี่ยวช�ญเหม�ะสมกับหน้�ที่ที่รับผิดชอบอย่�งพอเพียง มี

สถ�นที่และเครื่องมือที่เหม�ะสม มีม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นก�รตรวจวิเคร�ะห์ 

และมีเอกส�รคุณภ�พที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีนโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รทวน

สอบวิธีวิเคร�ะห์ที่เหม�ะสม มีแผนง�นด้�นคว�มปลอดภัยที่จำ�เป็นครบถ้วน 
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มีนโยบ�ยในก�รใช้ส�รม�ตรฐ�น มีก�รติดต�มและวิเคร�ะห์ผลก�รทดสอบ

เป็นประจำ� รวมทั้งควรเข้�ร่วมโปรแกรมทดสอบคว�มชำ�น�ญระดับส�กล 

(International proficiency scheme) หรือทำ�ก�รศึกษ�ร่วมกัน (collaborative 

studies) หรือทำ�ก�รสอบเทียบผลระหว่�งห้องปฏิบัติก�ร (inter-laboratory 

comparisons)

 5. กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) โดยหน่วย

งานควบคุมกำากับภาครัฐ (Regulatory inspection) ซ่ึงต้องมีกฎหม�ย

บังคับใช้ GMP ต�มข้อกำ�หนดของประเทศท่ีมีม�ตรฐ�นอย่�งน้อยเทียบเท่� 

กับม�ตรฐ�นขององค์ก�รอน�มัยโลกหรือม�ตรฐ�นที่ส�กลยอมรับ รวมทั้งม ี

อำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�รสั่งชะลอหรือหยุดก�รผลิตได้เม่ือพบปัญห�ที่อ�จ

ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อผู้รับวัคซีน นอกจ�กนี้ต้องมีผู้เชี่ยวช�ญที่เหม�ะสม

ร่วมในทีมตรวจสอบ GMP อย่�งพอเพียง มีก�รบริห�รจัดก�รเรื่องคว�มลับ

ท�งก�รค้�และคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ มีก�รติดต�มและวิเคร�ะห์ผล

ก�รตรวจสอบ GMP อย่�งสมำ่�เสมอ รวมทั้งก�รตรวจสอบช่องท�งก�รกระจ�ย

วัคซีนอย่�งเหม�ะสม และมีอำ�น�จในก�รสุ่มเก็บตัวอย่�งวัคซีนได้ทุกจุดในเส้น

ท�งก�รกระจ�ยวัคซีนในประเทศ

 6. กระบวนการกำากับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยหน่วยงาน

ควบคุมกำากับภาครัฐ (Regulatory oversight of clinical trials) ซึ่งจะ

ต้องมีก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์ของก�รศึกษ�วิจัยท�งคลินิกที่ดี (Good Clinical 

Practices-GCP) ที่มีม�ตรฐ�นสอดคล้องกับม�ตรฐ�นขององค์ก�รอน�มัยโลก 

และมีอำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�รตรวจสอบ ชะลอหรือยับยั้งก�รศึกษ�วิจัยท�ง

คลินิก รวมทั้งอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�อนุมัติปล่อยผ่�นวัคซีนทดสอบที่นำ�เข้� 

จ�กต่�งประเทศหรือที่ผลิตในประเทศ มีระบบก�รร�ยง�นผลคว�มปลอดภัย 

และร�ยง�นตอบกลับจ�กผู้สนับสนุนก�รศึกษ�วิจัย (sponsor) ต่อหน่วย

ควบคุมกำ�กับภ�ครัฐและคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในคน นอกจ�กนี ้
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ยังต้องมีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่และองค์ประกอบที่ เหม�ะสมของ 

คณะกรรมก�รจริยธรรมฯ ตลอดจนมีแนวท�งท่ีมีรูปแบบและเน้ือห�ท่ีชัดเจน 

สำ�หรับก�รย่ืนขออนุญ�ตทำ�ก�รศึกษ�วิจัย และมีก�รตรวจสอบท�งวิทย�ศ�สตร์ 

และก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตโดยคณะกรรมก�รจริยธรรมฯ

 ข้อกำ�หนดท่ีสำ�คัญนอกจ�กท่ีกล่�วข้�งต้นแล้ว ประเทศต้องมีกฎหม�ย

รองรับเพ่ือให้ส�ม�รถบังคับใช้กระบวนก�รควบคุมกำ�กับวัคซีนท้ัง 6 กระบวนก�ร 

รวมทั้งจะต้องมีระบบบริห�รจัดก�รด้�นคุณภ�พท่ีเหม�ะสมสำ�หรับแต่ละ

กระบวนก�ร ตลอดจนมีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลที่มีประสิทธิภ�พ 

เพื่อให้แน่ใจว่�มีบุคล�กรท่ีมีคุณภ�พและคว�มเชี่ยวช�ญเหม�ะสมกับหน้�ที่ 

ท่ีรับผิดชอบอย่�งพอเพียง ท้ังน้ีองค์ก�รอน�มัยโลกยังได้กำ�หนดม�ตรก�รติดต�ม

ตรวจสอบระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนที่เหม�ะสมต�มศักยภ�พในก�รจัดห�และ

ผลิตวัคซีนของแต่ละประเทศต�มต�ร�งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 ประเภทที่ 1 กลุ่มประเทศที่ผลิตวัคซีนข้ึนใช้เองหรือเพ่ือก�รส่งออก

ต้องมีก�รดำ�เนินก�รควบคุมกำ�กับคุณภ�พวัคซีนให้ครบถ้วนทั้ง 6 กระบวนก�ร

 ประเภทที่ 2 กลุ่มประเทศท่ีไม่ส�ม�รถผลิตวัคซีนได้แต่มีก�รสั่งซ้ือ

วัคซีนโดยตรงจ�กผู้ผลิตวัคซีนจ�กต่�งประเทศ ต้องมีก�รดำ�เนินก�รควบคุม

กำ�กับคุณภ�พวัคซีน 4 กระบวนก�ร ได้แก่ กระบวนก�รขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

วัคซีนเพื่อก�รจำ�หน่�ยสู่ตล�ด กระบวนก�รเฝ้�ระวังตรวจติดต�มและ

วิเคร�ะห์คว�มปลอดภัยของวัคซีนหลังก�รใช้ กระบวนก�รรับรองรุ่นก�รผลิต

ของหน่วยควบคุมกำ�กับภ�ครัฐ และกระบวนก�รที่หน่วยควบคุมกำ�กับภ�ครัฐ

ส�ม�รถเข้�ถึงห้องปฏิบัติก�รกล�งในก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนได้เมื่อมีคว�ม

จำ�เป็น

 ประเภทที่  3 กลุ่มประเทศท่ีได้รับวัคซีนหรือสั่งซ้ือวัคซีนผ่�นท�ง

หน่วยง�นภ�ยใต้สังกัดสหประช�ช�ติ (UN Agencies) ต้องมีก�รดำ�เนินก�ร

ควบคุมกำ�กับคุณภ�พวัคซีน 2 กระบวนก�รได้แก่ กระบวนก�รขึ้นทะเบียน
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พิธีเปิดคลังวัคซีนมาตรฐานระดับภูมิภาค วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์วัคซีนเพ่ือก�รจำ�หน่�ยสู่ตล�ด และกระบวนก�รเฝ้�ระวังตรวจติดต�ม

และวิเคร�ะห์คว�มปลอดภัยของวัคซีนหลังก�รใช้ 

 ปัจจุบันองค์ก�รอน�มัยโลกได้มีก�รปรับปรุงตัวช้ีวัดเพ่ือให้ส�ม�รถนำ�

ไปใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมในก�รประเมินระบบควบคุมกำ�กับย� วัคซีน และเครื่องมือ 

แพทย์ต�มคว�มเหม�ะสม โดยเพิ่มเป็น 1 System 8 Functions ได้แก่ 1) 

National Regulatory System (NRS), 2) Registration and Marketing 

Authorization (RMA), 3) Pharmacovigilance (PVL), 4) Marketing 

surveillance and Control (MSC), 5) Licensing Premises (LC), 6) 

Regulatory Inspection (RI), 7) Laboratory Access and Testing (LAT), 

8) Clinical Trial’s Oversight (CTO), 9) NRA Lot Release (LTR) โดย

จะมีร�ยละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น ทั้งในด้�นกระบวนก�รควบคุมกำ�กับและคว�ม

โปร่งใส
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  ระบบประกันความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของวัคซีนขององค์การ    
  อนามัยโลก (WHO vaccine prequalification scheme)

 จ�กผลก�รสำ�รวจหน่วยควบคุมกำ�กับวัคซีนภ�ครัฐของประเทศต่�งๆ  

โดยองค์ก�รอน�มัยโลกจ�กปี พ.ศ. 2539 ต่อเนื่องม�อีกหล�ยปี ยังพบว่�หล�ย

ประเทศมีระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนที่ยังไม่เข้มแข็งและไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ที่กำ�หนด ดังนั้นเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในคุณภ�พ ประสิทธิภ�พและคว�ม

ปลอดภัยของวัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้ในแผนง�นสร้�งเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศ

ด้อยพัฒน�และประเทศกำ�ลังพัฒน�บ�งประเทศโดยก�รสนับสนุนขององค์ก�ร

สหประช�ช�ติ องค์ก�รอน�มัยโลกจึงได้จัดตั้งระบบประกันคว�มเชื่อมั่นด้�น

คุณภ�พของวัคซีน (Vaccine Prequalification Scheme) ข้ึน เพ่ือให้หน่วยง�น 

จัดซ้ือวัคซีนขององค์ก�รสหประช�ช�ติใช้เป็นแหล่งอ้�งอิง โดยองค์ก�รอน�มัยโลก

ได้กำ�หนดเงื่อนไขสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ประกันคว�มเชื่อม่ันด้�นคุณภ�พของ

วัคซีนคือ หน่วยง�นควบคุมกำ�กับวัคซีนของประเทศผู้ผลิตต้องผ่�นก�รตรวจ

ประเมินต�มตัวช้ีวัดท่ีกำ�หนดโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตัวชี้วัดวิกฤตทุกตัวเป็นอันดับ

แรกก่อน องค์ก�รอน�มัยโลกจึงจะรับคำ�ขอจ�กผู้ผลิตในประเทศและดำ�เนิน

ก�รพิจ�รณ�ข้อมูลก�รผลิต คุณภ�พ คว�มคงตัวของวัคซีน และผลก�รวิจัย

ท�งคลินิก รวมทั้งจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวช�ญไปตรวจสอบม�ตรฐ�นก�รผลิตที่ดีของ

ก�รผลิตวัคซีนต�มคำ�ขอของผู้ผลิตวัคซีน และสุ่มตัวอย่�งวัคซีนส่งให้ห้อง

ปฏิบัติก�รคู่สัญญ�ขององค์ก�รอน�มัยโลก 2 แห่งตรวจรับรองคุณภ�พเพื่อ

พิจ�รณ�ประกอบก�รประกันคว�มเชื่อมั่น และสุ่มตรวจเป็นระยะหลังจ�ก

ที่องค์ก�รอน�มัยโลกประก�ศให้ก�รรับรองวัคซีนให้ขึ้นบัญชีอยู่ใน Prequali-

fication list แล้วรวมทั้งจัดให้มีก�รติดต�มข้อร้องเรียนและร�ยง�นอ�ก�รไม่

พึงประสงค์หลังก�รได้รับวัคซีนห�กประเทศใดที่มีระบบควบคุมกำ�กับวัคซีน

ไม่ผ่�นก�รประเมินได้ม�ตรฐ�นต�มข้อกำ�หนดขององค์ก�รอน�มัยโลกแล้ว 
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ผู้ผลิตวัคซีนนั้นก็ไม่ส�ม�รถขอยื่นคำ�ขอเพื่อประเมินให้เข้�อยู่ใน Prequalifi-

cation list ขององค์ก�รอน�มัยโลกและไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยวัคซีนให้กับ UN 

Agencies ได้ นอกจ�กนี้แล้วประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนเองหล�ยประเทศที่ยังมี

คว�มอ่อนแอในระบบควบคุมกำ�กับวัคซีน ก็ใช้ก�รขึ้นบัญชีใน WHO Prequal-

ification List เป็นข้อกำ�หนดหนึ่งในก�รจัดซื้อวัคซีน ส่งผลให้ WHO Vaccine 

Prequalification Scheme นี้มีผลกระทบต่อขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ท�งธุรกิจวัคซีนในตล�ดโลกเป็นอย่�งม�ก และทำ�ให้หล�ยประเทศให้คว�ม

สำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนของประเทศม�กขึ้น

  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย
  ตามมาตรฐานสากล

 จ�กก�รที่องค์ก�รอน�มัยโลกได้ม�ตรวจประเมินหน่วยง�นควบคุม

กำ�กับวัคซีนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งอยู่ในช่วงของโครงก�รนำ�ร่อง 

พบว่�ระบบก�รควบคุมกำ�กับของประเทศไทยยังมีปัญห�อยู่ในหล�ยด้�น 

เน่ืองจ�กด้วยมีข้อยกเว้นต�มกฎหม�ยให้กับผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�ท่ีเป็นรัฐวิส�หกิจ

หรือหน่วยง�นภ�ครัฐ ทำ�ให้ไม่เกิดก�รพัฒน� ซึ่งในก�รพัฒน�ระบบควบคุม

กำ�กับวัคซีนของประเทศเพื่อให้ได้ม�ตรฐ�นต�มข้อกำ�หนดของประเทศนั้น 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� โดยกองควบคุมย� เป็นหน่วยง�นหลัก

เน่ืองจ�กเป็นผู้ถือกฎหม�ย และจัดเป็น NRA ต�มนิย�มขององค์ก�รอน�มัยโลก 

และกองชีววัตถุ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ จัดเป็น NCL ทำ�หน้�ที่เป็นห้อง

ปฏิบัติก�รกล�งภ�ครัฐท่ีสนับสนุนระบบควบคุมกำ�กับของประเทศ และรับผิดชอบ

ในกระบวนก�รของ Laboratory Access และ Lot Release 
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 ตัวชี้วัดที่องค์ก�รอน�มัยโลกใช้ในก�รตรวจประเมินกระบวนก�รของ 

Laboratory Access นั้นใกล้เคียงกับข้อกำ�หนดของ ISO 17025 จึงไม่ใช่

เรื่องย�กสำ�หรับฉันที่จะพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รให้ผ่�นก�รรับรอง เนื่องจ�ก

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้มีนโยบ�ยพัฒน�ระบบคุณภ�พห้องปฏิบัติก�ร

ต�มข้อกำ�หนดของ ISO 17025 อยู ่แล้ว แต่ปัญห�สำ�คัญคือก�รพัฒน� 

คว�มส�ม�รถของบุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญด้�นวัคซีนม�กขึ้น ซึ่ง

ไม่มีแหล่งฝึกอบรมในประเทศ โชคดีที่ต่อม�มีโอก�สได้รับคว�มช่วยเหลือ

ในก�รพัฒน�บุคล�กรจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกอย่�งต่อเนื่อง ห้องปฏิบัติก�รจึง 

ส�ม�รถพัฒน�จนได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 17025 และม�ตรฐ�น

องค์ก�รอน�มัยโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2548 ได้ผ่�นก�ร

ประเมินจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก และได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก 

ให้เป็น Contracted Laboratory ในก�รตรวจยืนยันคุณภ�พวัคซีนที่

องค์ก�รอน�มัยโลกประกันคุณภ�พ สำ�หรับจำ�หน่�ยให้กับ UN Agencies ใน 

WHO Vaccine Prequalification Scheme ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติก�รเพียงแห่งเดียวของเขตภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และเป็น 1 ใน 2 ของภูมิภ�คเอเชีย และ 1 ใน 12 ของโลกที่ได้รับหน้�ที่นี้

 หลังจ�กนั้นได้เพิ่มศักยภ�พของก�รเป็นห้องปฏิบัติก�รอ้�งอิง โดย

พัฒน�ระบบคุณภ�พก�รผลิตวัคซีนม�ตรฐ�นสำ�หรับวัคซีนป้องกันโรคค�งทูม

จนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO guide 34: 2009 จ�กสำ�นักม�ตรฐ�นห้อง

ปฏิบัติก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นหน่วยง�น

แรกของประเทศที่ได้รับก�รรับรองในเรื่องก�รผลิตวัสดุอ้�งอิงท�งก�รแพทย์

และส�ธ�รณสุขต�มม�ตรฐ�นดังกล่�ว และส่งผลให้กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ใช้ผลก�รรับรองนี้ไปเป็นหลักฐ�นเพื่อขย�ยขอบข่�ยก�รรับรองก�รผลิตวัสดุ

อ้�งอิงของประเทศจ�ก APLAC ได้เป็นผลสำ�เร็จ



ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

54

 สำ�หรับก�รพัฒน�กระบวนก�รรับรองรุ่นก�รผลิตวัคซีนของประเทศ 

(NRA Lot Release) ในระยะแรกค่อนข้�งลำ�บ�กเพร�ะองค์ก�รอน�มัยโลกมี

ตัวชี้วัดว่�จะต้องทำ�อะไร แต่ไม่มีร�ยละเอียดว่�ควรทำ�อย่�งไร ฉันได้ประส�น

คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ตลอดจนหน่วยง�น

อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชน ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบรับรองรุ่นก�รผลิต

วัคซีนของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 อย่�งต่อเนื่อง จนผ่�นก�รประเมิน

ต�มม�ตรฐ�นต�มตัวชี้วัดขององค์ก�รอน�มัยโลกโดยได้รับคะแนนเต็มตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งฉันได้นำ�วิธีก�รดำ�เนินง�นในก�รรับรองรุ่นก�รผลิตวัคซีนที่ 

ได้พัฒน�ขึ้นนี้และประสบก�รณ์ของประเทศไทย ไปใช้เป็นข้อมูลในก�รจัดทำ� 

Guidelines for Independent Lot Release  by Regulatory Authorities 

ขององค์ก�รอน�มัยโลก เพื่อขย�ยผลให้เป็นแนวท�งก�รพิจ�รณ�เอกส�ร

กระบวนก�รผลิตและก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีน (Protocol Review) ในระดับ 

ส�กล ทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ปรับกระบวนก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องกับประเทศไทย 

และเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน เป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้ผลิตและผู้ใช้วัคซีนของ

ประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน� อีกทั้งช่วยให้หน่วยง�นควบคุมกำ�กับ

ของไทยส�ม�รถขอเอกส�รท่ีจำ�เป็นต่อก�รพิจ�รณ�รับรองรุ่นก�รผลิตได้ง่�ยข้ึน 

เน่ืองจ�กมีแนวท�งขององค์ก�รอน�มัยโลกสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

ประเทศไทย 

 นอกจ�กก�รพัฒน�กระบวนก�ร Laboratory Access และ Lot 

Release แล้วฉันและบุคล�กรของกองชีววัตถุยังได้ร่วมมือในก�รพัฒน� 

กระบวนก�รอื่นๆ ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� และกรม

ควบคุมโรค จนทำ�ให้ระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนของประเทศผ่�นก�รประเมิน

ขององค์ก�รอน�มัยโลกในปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ Measles vaccine และ 

Chimeric JE vaccine ที่ผลิตในประเทศไทยส�ม�รถได้รับก�รพิจ�รณ�ให้เข้�

อยู่ใน WHO Prequalification List ในเวล�ต่อม�
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เป็นประธานและวิทยากรกลุ่มใน WHO workshop on implementation of recommendations 
to assure the quality, safety and efficacy of recombinant human Papillomavirus 

virus-like particle vaccines ที่ Xiamen ประเทศจีน 15-17 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมสำ�คัญที่ฉันกับน้องๆ ที่สถ�บันชีววัตถุช่วยกันริเริ่มอีกอย่�งหนึ่งใน

ปี พ.ศ. 2547 ก็คือ ก�รจัดตั้งเครือข่�ยห้องปฏิบัติก�รควบคุมคุณภ�พชีววัตถุ

ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงห�คว�มร่วมมือ 

ในก�รจัดเตรียมวัคซีนม�ตรฐ�นของภูมิภ�ค จ�กประเทศผู้ผลิตในเขตภูมิภ�ค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รจัดเตรียมวัคซีนม�ตรฐ�นของ

ประเทศและของภูมิภ�คสำ�หรับใช้ในก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนท�งห้อง

ปฏิบัติก�ร ซึ่งเมื่อฉันได้ไปเสนอแนวคิดนี้ในที่ประชุมขององค์ก�รอน�มัยโลก 

สำ�นักง�นใหญ่ ก็ได้รับก�รเห็นชอบและสนับสนุนจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก 

สำ�นักง�นใหญ่ และองค์ก�รอน�มัยโลก สำ�นักง�นเขตภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้อย่�งต่อเนื่อง ทั้งท�งด้�นวิช�ก�รและงบประม�ณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 เป็นต้นม� และได้รับก�รสนับสนุนจ�กประเทศสม�ชิกและกระทรวง

ส�ธ�รณสุข ให้จัดตั้งคลังวัคซีนม�ตรฐ�นของภูมิภ�คในประเทศไทย ขึ้นที่

สถ�บันชีววัตถุ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งได้ทำ�ก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2557
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  ประสบการณ์ในเวทีสากล

 หลังจ�กทีมองค์ก�รอน�มัยโลกม�ประเมินระบบควบคุมกำ�กับที่

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 ฉันได้รับเชิญให้เข้�ร่วมในทีม NRA assessment 

ครั้งแรกที่ประเทศเก�หลีใต้ และในปี พ.ศ. 2546 Dr. Julie Milstien ได้ชวนฉัน

ให้ไปทำ�ง�นในตำ�แหน่ง Global Training Network Coordinator ที่องค์ก�ร

อน�มัยโลก สำ�นักง�นใหญ่ กรุงเจนีว� ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทำ�หน้�ที่

เป็นผู้ประส�นง�นและพัฒน�หลักสูตรก�รฝึกอบรมด้�นวัคซีนขององค์ก�ร

อน�มัยโลก ซึ่งในตอนแรก Dr.Julie ต้องก�รให้ทำ�สัญญ�ไปทำ�ง�นถึงสี่ปี แต่ 

ฉันตอบปฏิเสธ เพร�ะต้องก�รพัฒน�ง�นของกองชีววัตถุให้ดีก่อน ซ่ึง Dr. Julie 

ได้แจ้งม�ว่�ในระยะแรกจะให้ไปลองทำ�สักส�มเดือนก่อน และเม่ือนำ�เร่ืองนี้ 

ไปห�รือ น.พ.สมทรง รักษ์เผ่� ซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ใน

ขณะนั้น ท่�นแนะนำ�ว่�ควรจะไปเพื่อห�ประสบก�รณ์ แต่ไม่ควรไปน�นเพร�ะ

เป็นผู้อำ�นวยก�รกอง เมื่อทำ�ง�นที่องค์ก�รอน�มัยโลกครบส�มเดือนแล้วฉัน

ได้รับข้อเสนอให้อยู่ทำ�ง�นต่อในตำ�แหน่ง Fix term ซึ่งเงินเดือนค่อนข้�งสูง 

(ประม�ณ 13 เท่�ของเงินเดือนที่เมืองไทย) รวมทั้งสวัสดิก�รอีกหล�ยอย่�ง 

แต่เมื่อนึกถึงคำ�สัญญ�ที่ให้ไว้เมื่อครั้งสมัครเป็นผู้อำ�นวยก�รกอง จึงตัดสินใจ

กลับประเทศไทย ก�รทำ�ง�นที่องค์ก�รอน�มัยโลกในครั้งนั้น แม้เป็นระยะ

เวล�สั้นๆ เพียงส�มเดือน ฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งต่�งๆ ม�กม�ยและมีโอก�สรู้จัก 

ผู้เชี่ยวช�ญหล�กหล�ย เพื่อนร่วมง�นหล�ยคนที่ฉันรู้จักที่องค์ก�รอน�มัยโลก 

ณ เวล�นั้น ต่อม�ได้ช่วยสนับสนุนในก�รพัฒน�บุคล�กรของสถ�บันชีววัตถุ

เป็นอย่�งดี 
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ECBS members ในการประชุม ECBS ประจ�าปี พ.ศ. 2559

 หลังจ�กนั้นฉันได้รับก�รติดต่อจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกให้เข้�ร่วม

ประชุมจัดทำ� WHO Guidelines/Recommendations และเป็นผู้ตรวจ

ประเมินในโครงก�ร NRA Assessment และ Vaccine prequalification 

ตลอดจนเป็นวิทย�กรในก�รฝึกอบรมด้�นวัคซีนและระบบประกันคุณภ�พท่ี

องค์ก�รอน�มัยโลกจัดให้ประเทศสม�ชิกอีกหล�ยครั้ง ซึ่งต่อม�ฉันได้เจรจ�

เสนอแผนพัฒน�บุคล�กรของกองชีววัตถุ โดยใช้หลักก�ร On the job training 

กับ Team leaders ขององค์ก�รอน�มัยโลกหล�ยคนที่ฉันรู้จัก ซึ่งได้รับก�ร

สนับสนุนเป็นอย่�งดี ทำ�ให้น้องๆ หล�ยคนที่กอง/สถ�บันชีววัตถุมีโอก�สได้

ร่วมทำ�ง�นกับองค์ก�รอน�มัยโลกในหล�ยกิจกรรม และพัฒน�คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเพิ่มขึ้นอย่�งม�กม�ย 
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พาทีมน้องๆ สถาบันชีววัตถุ 
ไปพัฒนาศักยภาพการเป็น
วิทยากร ในต่างประเทศ
ภายใต้การสนับสนุนโดย
องค์การอนามัยโลก
ในการฝึกอบรม เรื่อง 
“Vaccine Lot Release”
ที่กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม พ.ศ. 2557

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันฉันได้รับเลือกให้เป็น member 

ของ Expert Committee on Biological Standardization (ECBS) ซึ่งคณะ

กรรมก�รชุดนี้เป็นคณะกรรมก�รวิช�ก�รระดับสูงสุดขององค์ก�รอน�มัยโลก

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและพิจ�รณ�อนุมัติข้อกำ�หนดและคำ�แนะนำ� รวมทั้ง

ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ขององค์ก�รอน�มัยโลกด้�นก�รประกันคุณภ�พวัคซีน

และย�ชีววัตถุ นับเป็นเกียรติสูงสุดที่ฉันได้รับในเวทีส�กล เนื่องจ�กก�รคัดเลือก 

คณะกรรมก�รนี้จะเลือกจ�กคว�มเชี่ยวช�ญท�งวิช�ก�รและไม่เป็นผู้แทนจ�ก

ประเทศใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งก�รคัดเลือกจะทำ�ปีต่อปี โดยคัดเลือกคณะกรรมก�ร

จำ�นวน 10-13 คน และมีก�รประชุมคณะกรรมก�รปีละ 1 ครั้ง

 ถึงแม้ว่�ก�รทำ�ง�นกับองค์ก�รอน�มัยโลกจะเน้นเรื่องท�งวิช�ก�ร

โดยอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญจ�กประเทศต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชนในก�รจัดทำ� 

คำ�แนะนำ� คู่มือ หรือข้อกำ�หนดต่�งๆ ตลอดจนก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อช่วยเหลือ 

ประเทศสม�ชิก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศกำ�ลังพัฒน�ให้ส�ม�รถประกัน

คุณภ�พ และ/หรอื เข�้ถงึวคัซนีและย�ชีววตัถอ่ืุน ใหม้คีณุภ�พ ประสิทธิภ�พและ

คว�มปลอดภัยแล้ว จ�กประสบก�รณ์ที่ฉันได้เรียนรู้ในเวทีองค์ก�รอน�มัยโลก

ม�หล�ยปีทำ�ให้ตระหนักว่�ในเวทีประชุมวิช�ก�รในระดับส�กลนี้ หล�ยครั้ง 

เป็นก�รต่อสู้ระหว่�งประเทศต่�งๆ เพื่อใช้ม�ตรฐ�นส�กลช่วยให้ได้เปรียบ 
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ท�งธุรกิจ สำ�หรับฉันซึ่งม�จ�กประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ นอกจ�กจะ

ต้องปรับตัวให้เข้�กับวัฒนธรรมในท่ีประชุม กล้�แสดงคว�มคิดเห็นและต้องมี

คว�มแม่นยำ�ต�มหลักวิช�ก�รแล้ว จำ�เป็นต้องห�พรรคพวกจ�กประเทศอ่ืนเพ่ือ

ช่วยเป็นเสียงสนับสนุนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดก�รใส่ข้อกำ�หนดใดๆ ท่ีเป็นก�รกีดกัน

ท�งก�รค้�ใน Guidelines หรือ Recommendations ขององค์ก�รอน�มัยโลก 

และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒน�อ่ืนๆ ให้ม�กท่ีสุด ซ่ึง

ฉันก็ส�ม�รถห�เสียงสนับสนุนจ�กผู้แทนจ�กอินโดนีเซีย จีน หรือประเทศอ่ืนๆ 

ได้หล�ยๆ คร้ัง โดยอ�ศัยวิธีก�รหล�กหล�ยรูปแบบผสมผส�นกัน ดังน้ี

 1) ห�ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งข้อนี้ห�กมองในเชิงผล

ประโยชน์ท�งธุรกิจค่อนข้�งย�ก เพร�ะประเทศไทยมีตล�ดที่เล็กม�ก แต่ถ้�

ห�กเร�เห็นว่�ข้อเสนอใดที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยก็พูดสนับสนุน

และกล่�วยกย่องผู้เสนอข้อคิดเห็นดังกล่�ว อย่�งจริงใจ ส�ม�รถช่วยให้ได้

เสียงสนับสนุนจ�กผู้นั้นในบ�งโอก�ส เช่นกัน (ข้อนี้มีบ�งคนที่เข้�ร่วมประชุม 

มักจะนิ่งเงียบเมื่อเห็นด้วย เพร�ะบอกว่�ไม่อย�กพูดซำ้� ซึ่งก�รพูดซำ้�โดยใช้รูป

ประโยคที่ต่�งกัน แล้วให้เครดิตผู้ท่ีเสนอก่อน เป็นประโยชน์ในก�รสร้�ง

มิตรภ�พรูปแบบหนึ่ง และช่วยให้เร�ได้รับก�รยอมรับจ�กผู้อื่นว่�มีส่วนร่วมใน

ก�รประชุม)

 2) กล้�แสดงข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้อื่น ถ้�เป็นประเด็นสำ�คัญ และ

มีข้อมูลสนับสนุน ซึ่งจะได้จ�กก�รศึกษ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเตรียมก�รก่อน

ก�รประชุม (ก�รแสดงคว�มคิดเห็นแย้งกับผู้อื่นนี้อ�จจะขัดกับวัฒนธรรมไทย 

เพร�ะคิดว่�เป็นก�รไม่สุภ�พ แต่จริงๆ แล้วคว�มสุภ�พอยู่ที่ก�รใช้คำ�และ

สำ�นวนที่เหม�ะสม และท่�ทีในก�รพูด ซึ่งส�ม�รถพัฒน�ทักษะด้�นนี้ได้ โดย

ก�รฝึกอบรมหรืออ่�นใน google รวมทั้งเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์)
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 3) สร้�งมิตรภ�พโดยใช้วัฒนธรรมแบบไทย เช่นนำ�ของเล็กๆน้อยๆ

จ�กเมืองไทยไปฝ�ก ดูแลเวล�เข�ม�ประชุมที่ประเทศไทย ซึ่งข้อนี้ได้ผลพอ

สมควร ใหม่ๆ ผู้ที่คุ้นชินกับวัฒนธรรมตะวันตกอ�จจะประหล�ดใจบ้�ง แต่พอ

น�นไปเข�จะมองเร�ว่�เป็นเพื่อนม�กกว่�ผู้ที่เจอกันในที่ประชุม ซึ่งเมื่อฉันมี

ปัญห�อะไร ส่วนใหญ่ก็ยินดีช่วยเหลือหรือช่วยพูดสนับสนุน

 4) ไม่ควรปฏิเสธถ้�ห�กได้รับมอบหม�ยหน้�ที่ในก�รประชุม เช่น 

เป็นประธ�น หรือผู้จดบันทึกร�ยง�นก�รประชุม (เว้นแต่เร�มีข้อจำ�กัดที่รู้แน่

ว่�จะทำ�ให้ง�นเสียห�ย) ซึ่งทั้งสองตำ�แหน่งนี้มีคว�มสำ�คัญเท่�เทียมกัน เพร�ะ

ต้องจับประเด็นเก่งและสื่อส�รได้ดี แต่ก�รเป็นประธ�นอ�จต้องเพิ่มทักษะใน

ก�รนำ� และควบคุมก�รประชุมให้ได้ผลลัพธ์ต�มเป้�หม�ยในเวล�ที่กำ�หนด

ด้วย ซึ่งก�รรับหน้�ที่ดังกล่�วจะทำ�ให้เร�ได้รับก�รยอมรับม�กขึ้นและช่วยให้มี

โอก�สนำ�ก�รประชุมไปสู่ประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญต่อประเทศไทย

 5) ก�รชี้ชวนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน 

ข้อนี้เป็นข้อที่ฉันใช้บ่อย และได้ผลเกือบทุกครั้งในเวทีส�กล เวล�ฉันเสนอแนะ

ประเด็นใดๆ ฉันมักจะใช้สภ�พปัญห�ของประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่คล้�ยคลึงกับ

สภ�พปัญห�ของประเทศไทยเป็นหลัก เพร�ะจะได้ผลดีม�กกว่�เสนอเฉพ�ะ

ในส่วนของประเทศไทย ก�รเสนอได้เช่นนี้ต้องมีประสบก�รณ์พอสมควร และ

ต้องใช้ทั้งศ�สตร์และศิลป์ในก�รจูงใจผู้เข้�ร่วมประชุม ซึ่งฉันโชคดีที่ได้มีโอก�ส

ไปร่วมประชุมหรือทำ�ง�นกับองค์ก�รอน�มัยโลกในประเทศกำ�ลังพัฒน�หล�ย

ประเทศ ทำ�ให้ได้สั่งสมประสบก�รณ์และข้อมูลม�ใช้ เมื่อถึงเวล�ที่เหม�ะสม

 6) ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงม�ต�มหลักวิช�ก�ร ข้อนี้สำ�คัญม�ก เพร�ะใน

ระยะย�วจะช่วยสร้�งคว�มน่�เชื่อถือ และให้คว�มสำ�คัญในเรื่องที่เร�เสนอ

 จ�กทั้งหกข้อที่กล่�วม� จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มกล้� และก�รแสดงออก

ที่เหม�ะสม และเรียนรู้สั่งสมประสบก�รณ์เพิ่มเติม ก็จะส�ม�รถทำ�ประโยชน์

ให้ประเทศช�ติในเวทีส�กลได้
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WHO Product Development Group, London, ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2555

  ความส�าเร็จไม่ได้มาโดยล�าพัง

 จ�กก�รที่ถูกกล่�วถึงในเวทีองค์ก�รอน�มัยโลกว่�“ประเทศไทย 

เป็นหน่ึงในประเทศท่ีไม่รู้ว่าวัคซีนท่ีผลิตหรือใช้ในประเทศมีคุณภาพหรือไม่” 

ม�เป็น “ประเทศไทยมีระบบควบคุมกำากับวัคซีนท่ีได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด

ขององค์การอนามัยโลก และมี NCL ที่เข้มแข็งมาก” ถือเป็นตัวชี้วัดของ

คว�มสำ�เร็จจ�กก�รทำ�ง�นเป็นเวล�ย�วน�น ซึ่งฉันจะไม่ส�ม�รถบรรลุคว�ม

สำ�เร็จถึงจุดน้ีได้เลย ห�กปร�ศจ�กคว�มร่วมแรงร่วมใจของบุคล�กรของสถ�บัน

ชีววัตถุทุกคน และเพื่อนร่วมง�นจ�กสำ�นักย� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ภญ. ประภัสสร ธนะผลเลิศ อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักย� 

รวมทั้งก�รสนับสนุนจ�กผู้บังคับบัญช�หล�ยท่�น เช่น ดร.เรณู โกยสุโข 

และ พ.ญ.สมภพ อหันทริก ผู ้แนะนำ�สั ่งสอนแนวคิดในก�รบริห�รง�น

น.พ.สมทรง รักษ์เผ่� ผู้สนับสนุนก�รทำ�ง�นในเวทีส�กลของฉันเป็นอย่�งดี 

น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธร�ดล ผู้เข้�ใจและส่งเสริมฉันอย่�งจริงใจ  น.พ.จักรธรรม

ธรรมศักดิ์ ผู้ช่วยแก้ปัญห�เรื่องสถ�นที่และสภ�พแวดล้อมของห้องปฏิบัติก�ร

ด้�นชีววัตถุ โดยได้กรุณ�ม�บัญช�ก�รปรับปรุงสถ�นที่ด้วยตนเองในขณะดำ�รง
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ตำ�แหน่งเป็นอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และน.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 

ผู้เป็นแบบอย่�งของคว�มอดทนและใจเย็น ตลอดจนให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญช� 

ทุกคนเป็นอย่�งดีและเสมอภ�ค และอดีตอธิบดีและรองอธิบดี กรมวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ อีกหล�ยท่�นที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รดำ�เนินง�น ซึ่งไม่ส�ม�รถ

กล่�วน�มในที่นี้ได้หมด

 นอกจ�กนี้ยังมีเจ้�หน้�ที่ขององค์ก�รอน�มัยโลก สำ�นักง�นใหญ่ ที่ช่วย 

ให้ก�รสนับสนุนทั้งท�งด้�นวิช�ก�รและก�รพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง 

ได้แก่ Mr.Lahouari Belgharbi อดีต Team Leader of NRA Assessment 

Team, Dr.Nora Delepiane อดีต Team Leader of Vaccine Prequalification 

Team, และ Dr. Ivana Knezevic, Team Leader of Standard and Norm 

Team

ฉันและ Mr. Lahouari belgharbi, Team leader of NRA Assessment team 
กับทีมสาวนานาชาติ ที่องค์การอนามัยโลก ส�านักงานใหญ่ กรุงเจนีวา 

สวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2558
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Dr. Ivana Knezevic (เสื้อสีส้ม) กับทีมงานของ
สถาบันชีววัตถุ และผู้เข้าร่วมประชุม
WHO Workshop on Implementation of 
Recommendations to Assure the Quality, 
Safety, and Efficacy of Recombinant 
Human Papillomavirus-Like Particle
Vaccines ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย พ.ศ. 2559

 เน่ืองจ�กก�รพัฒน�ง�นด้�นวัคซีนของกองชีววัตถุ ถือเป็นก�รพัฒน�

ง�นท่ีส่งผลต่อระบบควบคุมกำ�กับวัคซีนของประเทศ จึงมีปูชนียบุคคลท่ีเป็น 

ผู้เช่ียวช�ญด้�นวัคซีนของประเทศ เช่น ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประเสริฐ ทองเจริญ 

น.พ.ประยูร กุน�ศล และ ศ. คลินิก (พิเศษ) พ.ญ.สุจิตร� นิมม�นนิตย์ ท่ีกรุณ�ให้

คำ�แนะนำ�และให้กำ�ลังใจ รวมท้ังเป็นแบบอย่�งในก�รทำ�ง�นท่ีฉันยึดถือ 

 ในช่วงต้นๆ ของก�รพฒัน�ง�น ต้องทุม่เทเวล�ในก�รทำ�ง�นม�กม�ย

แทบไม่มีเวล�ให้ครอบครวั อีกท้ังในบ�งครัง้มสีิง่ลวงล่อให้เลกิล้มง�นหรอืเบีย่งเบน

จ�กเส้นท�งทีถู่กต้องเหม�ะสม ห�กข�ดก�รสนบัสนนุทีดี่จ�กครอบครวัแล้วย�ก

ทีจ่ะทำ�ง�นใหญ่เช่นนีใ้ห้สำ�เรจ็ลลุ่วงไปได้ ฉนัโชคดีท่ีมแีม่ท่ีคอยพรำ�่สอนให้รู้คณุ

แผ่นดนิและยดึมัน่ในศลีธรรม และก�รทำ�ดมี�ตัง้แต่เด็ก มสี�มซ่ึีงขณะท่ีมชีวีติ

อยูย่อมเสยีสละเวล�ม�ดแูลครอบครวั (ลกู แม่ และหล�นของฉัน) ท้ังๆ ท่ีง�นใน

หน้�ทีข่องเข�เองกม็�กม�ย.... แต่ทีส่�าคญัทีสุ่ดส�าหรับฉันคอื	ฉันโชคดีเหมอืนคน

ไทยอกีหลายสบิล้านคน	 ทีไ่ด้เกดิในรชักาลของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภมูพิลอดุลยเดชฯ	เพราะทกุครัง้ทีฉ่นัเกดิความเหน่ือยล้า	เบือ่หน่าย	หรืออยาก

ย้ายไปท�างานท่ีได้เงนิเดอืนแพงๆ	 ฉนักน็กึถงึภาพของพระองค์ท่านทีฉั่นเหน็มา

ตัง้แต่เล็กจนโต	 ทีเ่สดจ็ไปยังที่ๆ 	 อนัตรายและทรุกันดารเพือ่พัฒนาคณุภาพ

ชวิีตคนไทยให้ดีขึน้อย่างไม่ทรงเหนด็เหนือ่ยท้อถอย	 ท�าให้ฉันนกึถึงความต้ังใจ

เมื่อจบการศึกษาใหม่ๆว่าอยากจะรับราชการและเป็นข้าราชการที่ดีใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	และมกี�าลงัใจฮึดสูข้ึ้นมาท�างานต่อไปได้ 
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  บทส่งท้าย
 

 ท่ีเล่�ม�ท้ังหมดเป็นเพียงหน่ึงส่วนของประสบก�รณ์ในชีวิตก�รทำ�ง�น

ของฉัน และข้อมูลท่ีเป็นวิช�ก�รในส่วนของก�รควบคุมคุณภ�พวัคซีนและระบบ

ประกันคุณภ�พวัคซีนต�มม�ตรฐ�นส�กลน้ัน ฉันนำ�เอ�บทคว�มบ�งส่วนท่ีเคย

เขียนลงในตำ�ร�วัคซีน สม�คมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 เร่ือง 

ระบบก�รควบคุมกำ�กับและตรวจสอบคุณภ�พวัคซีน ม�ดัดแปลงให้เป็นปัจจุบัน 

หวังว่�คงจะเป็นประโยชน์ ไม่ม�กก็น้อยกับผู้อ่�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง สำ�หรับ

น้องๆ ท่ียังทำ�ง�นอยู่ 

 สุดท้�ยนี้ฉันขอฝ�กข้อคิดในก�รทำ�ง�นที่ฉันยึดถือตลอด 39 ปีของ

ก�รทำ�ง�น ดังนี้

 “ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 งานทุกอย่างส�าเร็จได้ต้องมีความสามัคคี	 และ

ความสามัคคีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วย	

และเป็นคนดีต้องมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้เพ่ือความถูกต้องเป็นธรรมจึงจะ

เป็นคนดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง”
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	 ท่านผู้ทรงฯ		 พรรณทิพย์	ติยพันธ์		 ทันสมัย

	 มีน�้าใจ		 เจือจุน		 บุญรักษา

	 ผู้เชี่ยวชาญ		 ด้านพิษ		 วิทยา

	 ตลอดเวลา		 เน้นเรียนรู้		 คู่ปรับตน

	 กาลเกษียณ		 เวียนบรรจบ		 ประสบสุข

	 นิราศทุกข์		 เทิดธรรม		 น�ากุศล

	 สุขไสว		 ใสสว่าง		 ทางมงคล

	 ฤกษ์ดีดล		 บันดาล		 ประทานพร

	 	 		วีวรรณ	ทัศนภิญโญ	

	 	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์
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ผทว. พรรณทพิย์  ตยิพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวจิัยและพัฒนา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ (พษิวทิยา)

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

“ “เป็นนักพิษวิทยาต้องสามารถบอกได้ว่า	สารพิษที่ได้รับเข้าไป

อยู่ในร่างกายเป็นสารพิษชนิดใดท�าให้เจ็บป่วย	 หรือตายได้

อย่างไร	
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 ในชีวิตของข้าราชการแต่ละคน	 เมื่อรับหน้าที่จนถึงวันครบ
เกษียณอายรุาชการ	ย่อมเผชญิการเปล่ียนแปลงเรือ่ยมา	ไม่ว่าเราจะ
ชอบหรอืไม่กต็าม	เราต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตวัตลอดเวลา
 

 ดฉินัเริม่รบัร�ชก�รคร้ังแรก เมือ่ปี พ.ศ. 2523 ในตำ�แหน่งนกัวทิย�ศ�สตร์ 3  

กองผลติชวีภณัฑ์ กรมปศสุตัว์ ตัง้อยูท่ีอ่ำ�เภอป�กช่อง จังหวดันครร�ชสีม� ต่อ

ม�ในปี  พ.ศ. 2524 ได้โอนม�รบัร�ชก�รในตำ�แหน่งนกัพิษวทิย� 3 ง�นวเิคร�ะห์

วตัถขุองกล�ง กองพษิวทิย� กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  ขณะนัน้ต้ังอยูท่ี่ถนน

บำ�รงุเมอืง ยศเส  กรงุเทพฯ ชวีติก�รทำ�ง�นทีน่ีเ่ริม่ต้นด้วยก�รตรวจวเิคร�ะห์ห�

ส�รพษิในตวัอย่�งอวยัวะ เช่น กระเพ�ะอ�ห�ร ตบั เลือด และนำ�้ปัสส�วะ 

อ�เจยีน นำ�้ล้�งกระเพ�ะ หรอืวตัถตุวัอย่�งอืน่ๆ ทีส่งสัยว่�เป็นส�เหตุของก�ร

เจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติ ต่อม�ในปี พ.ศ. 2525 กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีก�ร

จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ย� อ�ห�ร และพิษวิทย� ในรูปแบบของศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เขต ขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ นครร�ชสีม� ขอนแก่น  พิษณุโลก 

และสงขล� เพือ่ขย�ยก�รให้บรกิ�รของกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ให้ครอบคลมุ

พื้นที่ในส่วนภูมิภ�คม�กขึ้น ดิฉัน ก็ได้รับมอบหม�ยให้หมุนเวียนไปปฏิบัติง�น
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พิษวิทย� ณ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์แต่ละแห่ง ครั้งละประม�ณ 1-2 เดือน 

ซึ่งก�รถูกส่งไปปฏิบัติง�น ณ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์นั้น ได้สร้�งคว�ม

กังวลให้แก่ดิฉัน เนื่องจ�กรู้สึกเหมือนถูกปล่อยเก�ะให้ไปทำ�ง�นเดี่ยว ทั้งที่เพิ่ง

ผ่�นก�รทดลองปฏิบัติร�ชก�รม�ได้ไม่น�น แต่ในที่สุดดิฉันก็ทำ�ใจได้ และเริ่ม

คิดในก�รห�คว�มรู้เพื่อพัฒน�ตนเอง และปรับตัวให้เข้�กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 

โดยเฉพ�ะเพื่อนร่วมง�น ดิฉันหมุนเวียนไปช่วยง�นศูนย์ฯ อยู่เกือบ 3 ปี จน

ศูนย์ฯ แต่ละแห่งมบีคุล�กรประจำ�และส�ม�รถทำ�ง�นได้  หลงัจ�กกลบัม�ดฉินั 

ได้ถ�มตัวเองว่� “เราจะเป็นนักพิษวิทยาที่ดีได้อย่างไร” เพร�ะง�นพิษวิทย�

เป็นง�นที่ซับซ้อน ต้องใช้คว�มรู้จ�กศ�สตร์หล�ยส�ข�ม�ประกอบกัน จึงได้ 

ล�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท ส�ข�พิษวิทย� ท่ีมห�วิทย�ลัยมหิดล 

ในปี 2529-2531 ดังคำ�กล่�วของผู้รู้ท่�นหนึ่งที่กล่�วไว้ว่� “คนมีความรู้จะมี

ความเข้าใจความซับซ้อน	 และความเข้าใจความซับซ้อน	 จะช่วยให้เกิด

ความรู้	การตัดสิน	หรือวินิจฉัย”      
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 หลังจ�กจบก�รศึกษ� ได้กลับม�ทำ�ง�นที่กองพิษวิทย�เช่นเดิม แต่ที่

เพิ่มเติมคือ “งาน” มีก�รงอกเงยขึ้น จ�กก�รตรวจส�รพิษไม่ทร�บชนิดแบบ

เดิมๆ  ก็มีโอก�สร่วมง�นกับหน่วยง�นอื่นๆ ในฟิลด์และสเกลที่กว้�งขึ้น ต่อม�

ในปี 2540 มีก�รปรับปรุงโครงสร้�งของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ครั้งใหญ่ 

คือ มีก�รตัด “ฝ่ายวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางนิติเวชและคลินิก” กองพิษวิทย�  

ไปสังกัดสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข เป็น “กลุ่มงานพิษวิทยาและ 

สิ่งแวดล้อม” สำ�หรับบ้�นหลังแรก คือ กองพิษวิทย� เปลี่ยนชื่อเป็น “กอง

เครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย” ดิฉันต้องย้�ยไปอยู่บ้�นหลังใหม่ที่ใหญ่ 

กว่�เดิม คือ “กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับก�รปรับบทบ�ท

ภ�รกจิ ทีจ่�กเดมิเป็นง�นบรกิ�รหรอืง�นเชงิรบั ต้องปรบัเป็นเชงิรกุ คอื เน้นก�ร

ศกึษ�วิจัยม�กขึ้น ทำ�ให้ดิฉันต้องขวนขว�ยห�คว�มรู้เพิ่มเติมในก�รทำ�ง�นเป็น

อย่�งม�ก ชวีติก�รทำ�ง�นมคีว�มก้�วหน้�ม�เป็นลำ�ดบั แม้บ�งช่วงจะขลุกขลักบ้�ง 

แต่ไม่ได้ทำ�ให้ดิฉันหมดกำ�ลังใจ กลับเป็นพลังให้ดิฉันมีคว�มมุ่งมั่นและทุ่มเท

กับง�นม�กยิ่งขึ้น  เพร�ะได้รับก�รสนับสนุนจ�กรุ่นพี่ๆ  และคว�มร่วมมือที่ดี

จ�กทีมง�น ทั้งภ�ยในและต่�งหน่วยง�น  ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งผลง�นได้อย่�ง

ต่อเนื่อง จนในที่สุด มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�โปรดกระหม่อม แต่งตั้ง

ให้ดำ�รงตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัย

และพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (พิษวิทย�) เมื่อวันที่ 13 ตุล�คม พ.ศ. 2557 

เป็นตำ�แหน่งทีสู่งสดุในชวีติร�ชก�ร และคว�มภ�คภมูใิจในคว�มเป็น “นกัพษิวทิยา” 

ตลอดระยะเวล� 36 ปี
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ปฐมบทของ “นักพษิวทิยา”

 “เป็นนักพิษวิทยาต้องสามารถบอกได้ว่า	 สารพิษที่ได้รับเข้าไปอยู่

ในร่างกายเป็นสารพิษชนิดใดท�าให้เจ็บป่วย	หรือตายได้อย่างไร” แม้ว่�ก�ร

เริ่มต้นทำ�ง�นในรั้วกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ต้องสัมผัสกับสิ่งที่คนทั่วไปรวม

ทั้งตัวดิฉันเองก็ไม่อย�กพบเจอ คือ ก�รตรวจห�ส�รพิษในอวัยวะ เช่น ตับ 

กระเพ�ะ แช่แอลกอฮอล์ในขวดโหลแก้ว เลือด นำ้�ปัสส�วะ หรือแม้แต่อ�เจียน 

ของผู้ป่วยหรอืผูเ้สยีชวีติ แต่จ�กก�รต้อนรบัและดูแลทีอ่บอุ่นจ�กพี่ๆ  ทีร่่วมง�น 

ทำ�ให้ดิฉันเกิดคว�มประทับใจและมีคว�มผูกพันในง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

น�ยอลัน อิษว�ส ซึ่งเป็นผู้อำ�นวยก�รกองพิษวิทย�ในขณะนั้น ท่�นฝึกสอนง�น

ให้ดิฉันด้วยตนเอง โดยลงมือตรวจวิเคร�ะห์ให้ดู และให้ดิฉันช่วยหยิบอุปกรณ์ 

เครือ่งแก้ว ส�รเคม ีทีต้่องก�รใช้ ประกอบกับก�รอธบิ�ยผลก�รตรวจแต่ละขัน้ตอน 

ท่�นสอนให้รู้จักสังเกตสิ่งท่ีเกิดขึ้น วิธีคิด วิธีตัดสินใจ ต้องมีคว�มละเอียด

รอบคอบในก�รทำ�ง�นเพร�ะต้องนำ�ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ไปใช้เป็นหลักฐ�น

ท�งอรรถคดี ท่�นฝึกสอนง�นให้กับดิฉันอย่�งเต็มที่และให้คว�มเป็นกันเอง ซึ่ง

เป็นสิ่งที่มีคุณค่�ต่อดิฉันเป็นอันม�ก  ถัดจ�กท่�น ผอ.อลัน  หัวหน้�ง�นของ

ดิฉัน น�ยเกริก รัตอ�ภ� ก็รับไม้ต่อ ดิฉันถือว่�มีโชคสองชั้น คือ หัวหน้�ง�น

ให้ก�รฝึกปฏบิตังิ�นแบบเข้มข้น โดยเฉพ�ะในช่วงทดลองร�ชก�ร (6 เดือนแรก) 

ต่อจ�กน้ันก็มีก�รทดสอบคว�มรู้เป็นระยะๆ ตลอดเวล�ที่ทำ�ง�นร่วมกันกว่� 

10 ปี
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 ก�รตรวจวิเคร�ะห์ห�ส�รพิษเป็นง�นที่ท้�ท�ย เนื่องจ�กต้องทำ�โดย

เร่งด่วนฉุกเฉิน เกือบทั้งสิ้น ต้องห�ให้ได้ว่�ส�รพิษนั้นเป็นส�รพิษประเภทใด 

บ�งครั้งก็ต้องห�ว่�มีปริม�ณเท่�ใด ที่สำ�คัญคือ ห�กรู้ได้เร็วก็จะช่วยเหลือชีวิต

คนได้ นอกจ�ก ผอ.อลัน และหัวหน้�แล้ว ดิฉันยังได้รับก�รฝึกฝนและเรียนรู้

โดยร่วมง�นกบัรุน่พี่ๆ  เนือ่งจ�กง�นพษิวทิย�เป็นง�นท่ีซับซ้อนต้องอ�ศยัคว�มรู้

จ�กศ�สตร์หล�ยศ�สตร์ (สรีรวิทย� ชีวเคมี พันธุศ�สตร์ สถิติ และระบ�ด

วิทย�) ม�ประยุกต์ใช้ในก�รตรวจวเิคร�ะห์ ซึง่เป็นกระบวนก�ร (algorithm)  

นอกจ�กวิธกี�รเป็นขัน้ๆ แล้ว ยงัมส่ีวนท่ีต้องทำ�แบบวนซำ�้อกี จนกระทัง่ได้คำ�ตอบ

ชนดิของส�รพษิทีเ่ป็นส�เหตขุองก�รเจบ็ป่วยหรอืก�รต�ย สิง่ท่ีสำ�คญัก่อนเร่ิม

กระบวนก�รต้องให้คว�มสนใจข้อมูลอ�ก�รของผู้ป่วยหรือเสียชีวิตเป็นหลัก 

ซึ่งในส่วนนี้ ต้องมีคว�มรู้ในเรื่องกลไกก�รเกิดพิษในร่�งก�ยเป็นอย่�งดี  แล้ว

วิเคร�ะห์ร่วมกับเหตุก�รณ์ก�รเกิดพิษ ค�ดเด�ส�เหตุของก�รเกิดพิษ เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบก�รค�ดก�รณ์ว่�เป็นส�รพิษในกลุ่มใด ชนิดใด ดิฉันรู้สึกเสมือน

ตัวเองเป็นนักสืบ แต่เร�สืบโดยก�รค�ดเด�และใช้ก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�ง 

ห้องปฏิบัติก�รเป็นเครื่องมือห�คว�มกระจ่�ง ดังนั้น อ�จกล่�วได้ว่� จุดเริ่มต้น
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ของก�รเป็นนักพิษวิทย�ของดิฉัน จึงต้องใช้คว�มอดทนเป็นอย่�งม�กในก�ร

เส�ะห�ส่ิงที่ไม่รู้ ก�รขวนขว�ยห�ตำ�รับตำ�ร�ม�อ่�น ฝึกเป็นคนช่�งสังเกต 

และรู้จักประมวลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้�ท�ยม�กๆ ในยุคสมัยนั้น จ�กคว�มกังวล

ใจเมื่อเริ่มง�นใหม่ๆ กล�ยเป็นก�รสนุกกับง�น

 หลงัจ�กจบก�รศกึษ�ในระดบัปรญิญ�โทด้�นพิษวทิย� จ�กมห�วทิย�ลัย

มหิดล ในปี 2531 แล้ว ในปี 2535 ดิฉันได้รับทุนรัฐบ�ลไปฝึกอบรม หลักสูตร 

Short course on Industrial Toxicology Hygiene ณ National University 

of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวล� 3 สัปด�ห์ หลักสูตรนี้เน้นคว�มรู้ด้�น

พิษวิทย�ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เป็นก�รไปต่�งประเทศครั้งแรกในชีวิตก�ร

ทำ�ง�น มีเพ่ือนข้�ร�ชก�รร่วมไปด้วยกันอีก 2 คน คือ จ�กสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� และกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และก็ได้รับฉันท�มติ

จ�กเพื่อนทั้งสองให้เป็นหัวหน้�ทีมไทย เนื่องจ�กภ�ษ�อังกฤษพอแข็งแรง ซึ่ง

หน้�ที่ของหัวหน้�ทีมต้องเป็นผู้นำ�เสนอ country report ในวันเปิดชั้นเรียน 

และนำ�เสนอร�ยง�นกิจกรรมกลุ่มในวันสุดท้�ย ก�รไปฝึกอบรมในครั้งนี้แม้ว่�

จะเป็นช่วงเวล�ไม่น�นนักแต่ดิฉันได้รับคว�มรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นเป็นอันม�ก 
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 ก�รทำ�ง�นในช่วงนี้ นอกจ�กก�รตรวจห�ส�รพิษจ�กตัวอย่�งดังที่ได้

กล่�วม�แล้ว ดิฉันได้มีโอก�สร่วมง�นกับหน่วยง�นอื่นๆ ตัวอย่�งเช่น 

 เมื่อปี 2533 เกิดเหตุก�รณ์ท่ีเรียกว่� “ไหลตาย” กรณีคนง�นไทย

นอนหลับและเสียชีวิตในต่�งประเทศโดยไม่ทร�บส�เหตุเป็นจำ�นวนม�ก ดิฉัน

ได้ร่วมง�นกับสำ�นักอ�ชีวเวชศ�สตร์และเวชศ�สตร์สิ่งแวดล้อม กรมก�รแพทย์ 

โดยศึกษ�วิเคร�ะห์โลหะพิษในเลือดและในปัสส�วะ รวมทั้งวิเคร�ะห์ dioctyl-

phthalate ในนำ้�และข้�วเหนียวที่อ�จปนเปื้อน เนื่องจ�กคนง�นใช้ท่อพีวีซีม�

นึง่ข้�วเหนยีว  ซึง่ต้องมกี�รจำ�ลองใช้ท่อพวีซีมี�นึง่ข้�วเหนยีวกนัจริงๆ ผลทดสอบ

ไม่พบปัจจัยเสี่ยงท�งด้�นส�รพิษ ที่ทำ�ให้เกิดอ�ก�รไหลต�ย

 เดือนมีน�คม 2534 เกิดอุบัติภัยท�งส�รเคมีคร้ังร้�ยแรงท่ีสุดใน

ประเทศไทย เมื่อคลังเก็บส�รเคมีของก�รท่�เรือแห่งประเทศไทยระเบิดและ

เกิดไฟไหม้ที่ท่�เรือคลองเตย  มีผู้เสียชีวิตทันที 4  คน บ�ดเจ็บกว่� 30 คน มีผู้

ป่วยจ�กก�รได้รับส�รพิษต้องเข้�รับก�รรักษ� ประม�ณ 1,700 คน เป็นง�น

เร่งด่วนและฉุกเฉินม�ก ในก�รห�ส�เหตุก�รเจ็บป่วยของประช�ชนที่ค�ดว่�

เกิดจ�กส�รเคมีเมธิลโบรไมด์  ซึ่งได้ศึกษ�ระดับโบรไมด์ในซีรัมของผู้ป่วยและ

ประช�ชนทีอ่�ศยัในบรเิวณชมุชนคลองเตย ผลก�รศกึษ�พบว่� ระดับโบรไมด์ท่ี

ตรวจพบสอดคล้องกับอ�ก�รของผู้ป่วย และเป็นข้อมูลประกอบก�รเจรจ�

เรียกร้องค่�เสียห�ยของประช�ชนที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รท่�เรือแห่ง

ประเทศไทย

ต่อม�ในปี 2537 ดฉัินได้รบัโอก�สให้ไปนำ�เสนอผลง�น แผนทดสอบคว�มชำ�น�ญ

ตรวจตะกัว่ในเลอืดในประเทศไทย ในก�รประชุมน�น�ช�ติ 6th International 

Symposium on Biology and Environment Reference Material ณ 

มลรัฐฮ�ว�ย ประเทศสหรัฐอเมริก� ซึ่งได้พบปะแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและ

ประสบก�รณ์กับผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กประเทศต่�งๆ ได้รับคว�มรู้และมุมมอง

ใหม่ๆ ในก�รทำ�ง�น
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 ปี 2536-2537 ร่วมศึกษ�ปัญห�ส�รตะกั่วในบรรย�ก�ศกับสถ�นะ

สุขภ�พอน�มัยของเด็กนักเรียน กับกองอน�มัยสิ่งแวดล้อม กรมอน�มัย  กอง

ระบ�ดวิทย� กรมควบคุมโรค กรุงเทพมห�นคร สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด

สิงห์บุรี เพ่ือห�ข้อมูลสนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�ตะกั่วปนเปื้อนในบรรย�ก�ศ 

ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ต้องก�รลดส�รตะกั่วในนำ้�มันเบนซิน จ�ก 0.84 เป็น 

0.45 ในปี 2527 และเหลือ 0.4 กรัมต่อลิตร ในปี 2532  และกำ�หนดให้ยกเลิก

จำ�หน่�ยนำ้�มันเบนซินที่มีส�รตะกั่วภ�ยในปี 2539 ซึ่งนำ้�มันเบนซินชนิดพิเศษ

ไร้ส�รตะกั่ว เริ่มจำ�หน่�ยในปี 2534 รูปแบบก�รวิจัย คือ  ศึกษ�ระดับตะกั่ว 

ในเลือดของเด็กนักเรียนกรุงเทพมห�นคร ท่ีโรงเรียนมีที่ต้ังบริเวณก�รจร�จร

หน�แน่น เปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีตะกั่วปนเปื้อนใน

บรรย�ก�ศตำ่�กว่� พบว่� มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ หลังจ�กนั้น 

ในปี 2539  จึงได้มีก�รศึกษ�ในเด็กท�รกแรกเกิดถึงอ�ยุ 6 ปี ในกรุงเทพมห�นคร 

จำ�นวน 2,076 คน พบว่� เด็กมีระดับตะกั่วในเลือดตำ่�กว่� 10 µg/dL ลดลง

จ�กเดิม  ห�กระดับตะกั่วในเลือด 10 µg/dL หรือสูงกว่� จะมีผลต่อระดับสติ

ปัญญ� ทำ�ให้ IQ ตำ่� ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลชี้ชัดว่�ก�รที่ประเทศไทยยกเลิกนำ้�มัน

เบนซินที่มีส�รตะกั่วเพื่อแก้ปัญห�มลพิษ ส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ

สุขภ�พของประช�ชน โดยเฉพ�ะในเด็กเล็ก
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สะสมประสบการณ์ สร้างผลงาน

 ในปี 2540 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีก�รปรับปรุงโครงสร้�ง โดย

ย้�ยฝ่�ยวิเคร�ะห์วัตถุมีพิษท�งนิติเวชและคลินิก กองพิษวิทย� ไปสังกัด กลุ่ม

ง�นพิษวิทย�และสิ่งแวดล้อม สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข ทำ�ให้หน้�ที่

คว�มรบัผดิชอบเปลีย่นไป จ�กก�รทีท่ำ�ง�นบรกิ�รเป็นส่วนใหญ่ ต้องคดิทำ�ง�น

วิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และภ�รกิจของสถ�บัน   

ดิฉันจึงต้องแสวงห�คว�มรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในง�นเป็นระยะ โดยเข้�รับก�ร

อบรมหลักสูตร  “Research		for		Planning” ที่มห�วิทย�ลัยมหิดล และ ใน

ปี 2540 นี้ ได้ไปฝึกอบรม เรื่อง ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจวิเคร�ะห ์

alcohol และ heavy metal ที่ Department of Transportation, NIST, 

CAP และ CDC (Center for Disease Control) ประเทศสหรัฐอเมริก� เป็น

เวล� 1 เดือน และในปี 2543 ไปฝึกอบรมหลักสูตร Risk Assessment ณ 

Havard University ประเทศสหรัฐอเมริก� เป็นเวล� 3 สัปด�ห์ และไปฝึกวิธี

วิเคร�ะห์ Analysis for Speciation of Arsenic ที่ University of Alberta 

ประเทศแคน�ด� ในปี 2548 เข้�ร่วมประชุมน�น�ช�ติ 10th International 

Symposium on Biology and Environmental Reference Material ที่เมือง 

South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริก�  และฝึกวิธีก�รผลิตวัสดุอ้�งอิงรับรอง 

ที่ห้องปฏิบัติก�ร Chemical Science and Technology Laboratory (NIST) 

ประเทศสหรัฐอเมริก�
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 ก�รที่ได้เข้�รับก�รฝึกอบรมต่�งๆ   อย่�งต่อเนื่องนั้น นอกจ�กได้รับ

คว�มรู้ท�งวิช�ก�รแล้วยังเป็นก�รเปิดโลกทัศน์และได้รับทร�บแนวโน้มใหม่ๆ 

ของโลก ในช่วงต้นของก�รทำ�ง�นที่สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข  กรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รประเมินคว�มเสี่ยงเพื่อ

กำ�หนดค่�ม�ตรฐ�นของส�รใหม่ๆ และทบทวนค่�ม�ตรฐ�นของส�รเดิม เพื่อ

คว�มปลอดภัยของผู ้บริโภคภ�ยในประเทศและเพื่อประโยชน์ท�งก�รค้�

ระหว่�งประเทศ ง�นของดิฉันจึงต้องรับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�ทบทวนข้อมูล

อนัตร�ยของส�รพษิชนดิต่�งๆ  และข้อมลูท�งด้�นพิษวทิย�ในสัตว์ทดลองและ

ระบ�ดวทิย�ในมนุษย์ ต่อม�ในปี 2550 ดฉินัได้รบัมอบหม�ยให้เป็นหวัหน้�ทมี

ง�นพิษวิทย� สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะหัวหน้�ทีมง�น

นอกจ�กต้องรับผดิชอบเร่ืองก�รบรหิ�รจดัก�รเพิม่ขึน้แล้ว ยงัต้องบรหิ�รจดัก�ร

โครงก�รวิจัยให้สอดคล้องกับแผนง�นวิจัยของช�ติ ในช่วงนี้มีเหตุก�รณ์ที่ต้อง

ทำ�ง�นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ต้องติดต�มข่�วส�รตลอดเวล�เพร�ะเป็นยุคที ่

Social media เข้�ม�มบีทบ�ทในชวีติประจำ�วนัของผูค้นแล้ว เมือ่เกิดประเดน็

ท�งสงัคมที่เกี่ยวข้องกับส�รพิษหรือง�นของกรม ในฐ�นะส่วนร�ชก�รต้องมี

ก�รตอบสนองอย่�งทันท่วงที  ตัวอย่�งของเรื่องที่เป็นประเด็นในสังคม เช่น

 ปี 2551 มีร�ยง�นของสำ�นักระบ�ดวิทย� กรมควบคุมโรค  พบผู้ป่วย

โรคอ�ห�รเป็นพิษจ�กก�รรับประท�นแมลงทอดใน 7 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี 

นครศรีธรรมร�ช ตรัง สงขล� สุร�ษฎร์ธ�นี ชัยน�ท และนครร�ชสีม�  จำ�นวน 

118 ร�ย  และร้อยละ 60 ของผูป่้วย ต้องนอนรกัษ�ตวัทีโ่รงพย�บ�ล โดยส่วนใหญ่

มีอ�ก�รคลื่นไส้ ท้องเสีย ช�หรือคันบริเวณริมฝีป�กและหน้� สำ�นักระบ�ด

วิทย� จึงเก็บแมลงทอดจ�กแหล่งที่ผู้ป่วยซื้อม�รับประท�นส่งให้ศูนย์พิษวิทย�

ตรวจห�ส�รพษิทีเ่ป็นส�เหต ุ ซึง่แต่เดมิได้เคยตรวจห�ส�รกำ�จดัแมลง  ส�รรมควนั 

เชื้อก่อโรค  ผลก�รตรวจไม่พบส�รพิษใดๆ  รวมทั้งได้ส่งตรวจชนดิของแมลงที่

ฝ่�ยพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธ�น สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข 
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ก็พบว่�เป็นแมลงชนิดกินได้  เร่ืองน้ี

ทำ�ให้ดิฉันมีคว�มกังวลม�ก ทำ�อย่�งไร

จึงจะทร�บส�เหตุท่ีแท้จริงของก�รเจ็บ

ป่วยของประช�ชนได้ เพร�ะว่�กระแส

ก�รนิยมบริโภคแมลงประเภทต่�งๆ ใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจ�กติดใจใน

รสช�ติและมีโปรตีนสูง จึงได้ค้นคว้�ห�

ข้อมูลท�งวิช�ก�รเป็นจำ�นวนม�กจน

กระทั่งพบว่� มีแบคทีเรียบ�งชนิด

ส�ม�รถเปลี่ยน histidine (กรดอมิโน) 

ให้เป็น histamine (ส�รพิษที่ทำ�ให้เกิดภูมิแพ้) ที่เกิดขึ้นต�มธรรมช�ติได้ จ�ก

ก�รย่อยสล�ยของเอนไซม์ ระหว่�งก�รเกบ็รกัษ�ทีม่อีณุหภมูสิงูซ่ึงจะมแีบคทเีรยี

เจริญและทำ�ให้เกิดก�รเน่�เสียร่วมด้วย ดังนั้น จึงได้ส่งตัวอย่�งแมลงไปตรวจ

ห� histamine ท่ีสำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร ผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์ พบ histamine ในตัวอย่�งแมลงปริม�ณสูงถึง 875 mg/kg อ�จ

แสดงว่� ก�รเก็บรักษ�แมลงก่อนนำ�ม�ทอดไม่ได้มีก�รควบคุมอุณหภูมิ ทำ�ให้

เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต และเปลี่ยน histidine เป็น histamine และคว�ม

ร้อนไม่ส�ม�รถทำ�ล�ย histamine ได้   ฤทธิ์ของ histamine มีผลต่ออวัยวะ

ต่�งๆ ที่สำ�คัญได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด กล้�มเนื้อเรียบ ต่อมมีท่อ และ

ปล�ยประส�ทรับสัมผัส จึงเป็นส�เหตุให้เกิดอ�ก�รเจ็บป่วยดังกล่�วได้  หลัง

จ�กนั้น จึงได้ร่วมกับสำ�นักระบ�ดวิทย� จัดทำ�ร�ยง�น Histamine Food 

Poisoning จ�กแมลงทอด ซึ่งเป็นร�ยง�นฉบบัแรกของประเทศไทย และได้มี

ก�รนำ�องค์คว�มรูไ้ปแจ้งเตอืนพ่อค้�แม่ค้� ให้มีก�รเก็บรักษ�แมลงก่อนนำ�ม� 

ทอดโดยก�รแช่เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด histamine  รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูล

ให้ประเทศเพื่อนบ้�นด้วย
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 ปล�ยปี 2551 เกิดกรณีส�รเมล�มีนปนเปื้อนในนมผงเลี้ยงท�รก 

ส�เหตุม�จ�กผู้ผลิตต้องก�รลดต้นทุนจึงเติมนำ้�ลงในนำ้�นมดิบที่ส่งข�ยให้กับ

โรงง�นผลิตอ�ห�รต่�งๆ เช่น นมผง อ�ห�รท�รก ทำ�ให้มีปริม�ณโปรตีนตำ่�กว่�

ม�ตรฐ�น จึงเติมส�รเมล�มีนเพื่อเพิ่มปริม�ณในโตรเจน ทำ�ให้ผลวิเคร�ะห์

ปริม�ณโปรตีนได้ต�มม�ตรฐ�น ประเทศจีนได้ร�ยง�นว่�มีเหยื่อได้รับผล 

กระทบอย่�งน้อย 300,000 คน และท�รก 6 คน เสียชีวิตจ�กโรคนิ่วในไตและ

ท�งเดินปัสส�วะและคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นในไตท�งอื่นๆ รวมทั้งท�รกอีกกว่� 

860 คน ถกูนำ�ตวัไปรกัษ�ในโรงพย�บ�ล กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มนีโยบ�ย

ให้เตรียมคว�มพร้อมท�งห้องปฏิบัติก�รโดยร่วมกันหล�ยหน่วยง�น ทีมง�น

พิษวิทย� มีส่วนร่วมโดยค้นห�ข้อมูลเกี่ยวกับ biomarker ใช้บ่งชี้ก�รได้รับส�ร

เมล�มีน ดงันัน้ จงึได้พฒัน�วิธกี�รตรวจวเิคร�ะห์ปริม�ณเมล�มนีในปัสส�วะ 

มกี�รทดสอบคว�มถกูต้องและประเมนิประสทิธภิ�พของวธิจีนส�ม�รถนำ�ม�ใช้

ง�นได้ต�มวัตถุประสงค์
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 ปี 2554 กรณสีำ�นกัข่�วต่�งช�ตปิระโคมข่�วก�รเสียชวีติของนกัศึกษ�

ช�วนวิซแีลนด์ ทีเ่ข้�พกัโรงแรมในจงัหวดัเชยีงใหม่  จำ�นวน 3  คน  โดยเร่ิมจ�ก

ทัง้  3  คน  ได้รบัประท�นนำ�้เส�วรสทีซ่ือ้ม�จ�กตล�ดไนท์บ�ซ�ร์ หลังจ�กนัน้ 

6-7 ชัว่โมง มอี�ก�รอ�เจยีน ประม�ณ 5-10 ครัง้ ถูกนำ�ส่งโรงพย�บ�ล และเสีย

ชวีติด้วยอ�ก�รกล้�มเนือ้หวัใจอกัเสบ (myocarditis) จำ�นวน 1 คน ซ่ึงส่ือต่�ง

ประเทศกล่�วห�ว่�ส�เหตุของก�รเสียชีวิตน่�จะม�จ�กส�รพิษตกค้�งท่ีท�ง

โรงแรมใช้ฆ่�ไรฝุน่หรือส�รกำ�จดัหน ู ทมีง�นพษิวทิย� กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

ได้ร่วมมอืกบั สำ�นกัระบ�ดวทิย� กรมควบคมุโรค  และศูนย์พษิวทิย� โรงพย�บ�ล

ร�ม�ธบิด ี เบือ้งต้นสนันษิฐ�นว่�จะเป็นก�รตดิเชือ้ไวรัส แต่กย็งัห�ข้อสรุปไม่ได้   

ต่อม�ประเทศไทยจงึได้มกี�รประชมุท�งไกล (teleconference) ห�รือร่วมกนั

กบัหน่วยง�น CDC ประเทศสหรฐัอเมรกิ� มุง่ประเด็นไปท่ีส�รพิษ/ส�รเคม ีทีใ่ช้

กำ�จดัปลวก กำ�จดัหน ูซึง่ในส่วนตวัดฉินัคดิว่�ไม่น่�จะใช่ เนือ่งจ�กไม่สอดคล้อง

กนัทัง้เหตกุ�รณ์และอ�ก�รของผูป่้วย ทมีง�นพษิวทิย� ได้รับมอบหม�ยให้ตรวจ

ห�ส�รพษิ ซึง่ผลปร�กฏว่� พบ lidocaine (ย�ช�เฉพ�ะท่ี)  และ caffeine ใน

นำ�้ล้�งกระเพ�ะ  แต่ไม่พบ phosphine (ส�รกำ�จัดหน)ู  ในเลือดของผู้เสียชวีติ  

ส่วนศูนย์พิษวทิย� โรงพย�บ�ลร�ม�ธบิด ีตรวจพบ lidocaine และ metabolites 

ของ midazolam (ย�นอนหลบั) และ diazepam ใน serum และไม่พบโลหะ 

(As, Cd, Pb, Hg) รวมทัง้ cyanide กรณนีี ้ CDC สหรัฐอเมริก� สงสัยผล 

ก�รตรวจไม่พบ phosphine ในเลอืดของผูเ้สยีชวีติ จึงขอให้ ศนูย์พิษวทิย� 

กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ส่งตวัอย่�งให้ CDC เพ่ือตรวจยืนยัน ซ่ึงในส่วนตัว

ดิฉันคิดว่�ก�รทำ�ง�นต้องพร้อมรับก�รตรวจสอบ ก�รที่ CDC ไม่มั่นใจผล

วิเคร�ะห์ของเร� ท้ังท่ีเร�เป็นห้องปฏิบัติก�รอ้�งอิงระดับประเทศ ดังนั้น 

จงึได้ส่งตวัอย่�งให้ CDC เพือ่พสิจูน์ศกัยภ�พของห้องปฏบิติัก�รและวธิวีเิคร�ะห์

ที่ใช้ ว่�มีม�ตรฐ�นเทียบเท่�ระดับส�กลจริงหรือไม่ ซึ่งผลก�รตรวจวิเคร�ะห์

ของ CDC กไ็ม่พบ phosphine ในเลอืดของผูเ้สยีชวีติเช่นกนั
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 สำ�หรับง�นวิจัยด้�นพิษวิทย� ก�รวิจัยประเมินคว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พ

ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องใหญ่ ที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ให้คว�มสำ�คัญ

และกำ�หนดเป็นนโยบ�ย มีผลง�นท่ีได้รับก�รยอมรับและเผยแพร่ทั้งในและ

ต่�งประเทศ  ดังนี้

 ปี 2552 – 2554 ศึกษ�ส�รมลพิษตกค้�งย�วน�นในประช�กรไทย

และผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งเป็นง�นวิจัยเชิงนโยบ�ย ต�มแผนจัดก�ร

ระดับช�ติและน�น�ช�ติ เพื่อก�รปฏิบัติต�มอนุสัญญ�สตอกโฮล์ม โดย

กระทรวงส�ธ�รณสุข ประเทศไทย รับผิดชอบก�รวิจัยพัฒน�และติดต�มตรวจ

สอบส�ร persistent organic pollutants (POPs) ในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตและ

มนุษย์ เป้�หม�ยเพื่อคุ้มครองสุขภ�พอน�มัยของมนุษย์ เนื่องจ�กส�ร POPs 

เป็นกลุ่มส�รประกอบอินทรีย์ ย่อยสล�ยย�กและตกค้�งย�วน�นในสิ่งแวดล้อม 

สะสมในสิ่งมีชีวิต มีคว�มเป็นพิษสูง ก�รศึกษ�วิจัยเป็นไปต�มระเบียบวิธีวิจัย

และสิ่งที่สำ�คัญคือต้องมีก�รควบคุมคุณภ�พทุกขั้นตอน ผลง�นวิจัยพบ ระดับ

เฉลี่ยของ p,p’-DDE, p,p’-DDT เท่�กับ 1,544 และ 134  ng/g lipid  ต�ม

ลำ�ดับ (p,p’-DDE เป็น metabolite product ของ DDT) และมีคว�มสัมพันธ์

กับระดับนำ้�ต�ลในเลือดอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ เป็นร�ยง�นแรกของ

ประเทศไทย ที่มีหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของก�รได้

รับส�รพิษในระยะย�วที่ตกค้�งในสิ่งแวดล้อม มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อทำ�ง�น

ผิดปกติ (ส�รพิษกลุ่ม Endocrine Disruptor)  จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำ�ให้

เกิดโรคเบ�หว�นในคนไทย  
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 ผลง�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงเรื่องแรกดำ�เนินก�รในปี 2544 ได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�ก ภญ.อมร� วงศ์พุทธพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ คือ ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของส�รหนูต่อก�รเกิดมะเร็งผิวหนังและ

มะเร็งกระเพ�ะปัสส�วะ โดยใช้ข้อมูลก�รตอบสนอง end point ก�รเกิดมะเร็ง

ผิวหนังของประเทศมองโกเลีย  ข้อมูลก�รเกิดมะเร็งกระเพ�ะปัสส�วะใช้ข้อมูล

ของประเทศไต้หวัน และมีผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รได้รับสัมผัสส�รหน ู

ต่อก�รเกิดมะเร็งของประช�ชนท่ีตำ�บลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 

พบว่� กลุ่มเสี่ยงสูงสุดต่อก�รเกิดมะเร็งเท่�กับ 1.02 × 10-1 (ประม�ณ 1 คนใน 

10 คน) 

 ก�รประเมนิคว�มเสีย่งส�ร 3-MCPD ปี 2547-2548 เนือ่งจ�กก�รส่งออก 

สนิค้�อ�ห�รประเภทซอสปรงุรสมีปัญห� เพร�ะประเทศกลุ่มสหภ�พยโุรป (EU) 

กำ�หนดค่�ม�ตรฐ�นของส�ร 3-MCPD ไว้ตำ่�ม�ก และผู้บริโภคมีโอก�สได้รับ

ส�ร 3-MCPD เข้�สู่ร่�งก�ย เนื่องจ�กเป็นส�รทำ�ให้เกิดมะเร็งที่ไตในหนูทดลอง 

(rat) จึงได้ร่วมกับสำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�รสำ�รวจปริม�ณก�ร

บริโภค ผลพบว่� นำ้�ปล�ผสมเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่คนไทยบริโภคคิดเป็น

ปริม�ณเฉลี่ยสุงสุด สูงกว่�ซอสปรุงรสถั่วเหลืองเกือบ 5 เท่� นำ�ข้อมูลปริม�ณ

ก�รบรโิภคคำ�นวณร่วมกบัก�รปนเป้ือนของส�ร 3-MCPD ท่ีตรวจวเิคร�ะห์ได้ 

พบว่�คนไทยได้รับสัมผัส 3-MCPD เฉลี่ยเท่�กับ 0.036 µg/kgbw/day ข้อมูล

ที่ได้ใช้ประกอบคำ�ชี้แจงในก�รประชุมกรรม�ธิก�รอ�ห�รระหว่�งประเทศ 

(CODEX) ปี 2549 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่�ก�รกำ�หนดค่�ม�ตรฐ�นของ 

3-MCPD ในผลติภณัฑ์ปรงุรสเท่�กบั 1 mg/kg เป็นระดับท่ีปลอดภยัต่อผู้บริโภค 

แต่ก�รที่ประเทศกลุ่มสหภ�พยุโรป (EU) กำ�หนดไว้ไม่เกิน 0.02 mg/kg เป็น

ระดับที่ตำ่�ม�ก ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รของไทยประสบปัญห�ในด้�นก�รผลิตและ

ส่งออก    
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 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พของส�ร semicarbazide (SEM) ใน

ผลิตภัณฑ์นมผงในปี 2550 เป็นคว�มร่วมมือของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เนื่องจ�ก New Zealand Food 

Safety Authority (NZFSA) ประสงค์ให้ประเทศไทย ทบทวนปรับค่�ม�ตรฐ�น 

SEM ในผลิตภัณฑ์นมผงจ�ก 1 µg/kg  เป็น 25 µg/kg   จ�กก�รประเมินคว�ม

เสี่ยง พบว่� เด็กเล็กได้รับสัมผัสเกินค่� reference dose 1.5 µg/kg bw/day  

จ�กก�รดื่มนมผง จึงไม่สมควรปรับค่�ม�ตรฐ�น SEM ในผลิตภัณฑ์นมผงเป็น 

25 µg/kg ต�ม NZFSA ซึ่งได้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมก�รพิจ�รณ�

กำ�หนดคุณภ�พม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในก�รปฏิบัติด้�นอ�ห�ร โดย

ไม่มีข้อโต้แย้ง

 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงส�ร acrylamide ในอ�ห�รต่อคนไทย ในปี 

2550-2551 เนื่องจ�กเป็นส�รอันตร�ยที่เพิ่งพบในอ�ห�รชนิดที่ปรุงสุกด้วย

คว�มร้อนสูง เช่น มันฝรั่ง มันเทศ ทอด/อบ ขนมปังกรอบ คว�มเป็นพิษจัดอยู่

ในกลุ่มอ�จก่อมะเร็งในคนได้ ซึ่งแต่ละประเทศในขณะนั้นมีคว�มตื่นตัวต่อผล 

กระทบต่อสขุภ�พของส�รนี ้กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ต้องรบัผดิชอบประเมนิ

คว�มเสี่ยงของส�ร acrylamide ให้กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนก�รกำ�หนดค่�ม�ตรฐ�น acrylamide ในอ�ห�รของ

ประเทศไทย ในส่วนของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ศูนย์พิษวิทย�ดำ�เนินก�ร

ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญด้�นพิษวิทย� ทำ�ก�รศึกษ�ข้อมูลบ่งชี้คว�มเป็นอันตร�ย  

ข้อมลูขน�ดและคว�มเป็นพษิในสตัว์ทดลองและเชงิระบ�ดวทิย� สำ�นกัคณุภ�พ

และปลอดภัยอ�ห�ร ประเมินก�รได้รับสัมผัสส�ร acrylamide ของคนไทย  

ผลก�รประเมินค่�คว�มปลอดภัยของส�ร acrylamide จ�กข้อมูลพิษวิทย�ที่มี

อยู่ได้เท่�กับ 2 µg/kg bw/day และพบว่�คนไทยได้รับสัมผัสส�ร acrylamide 

คิดเป็น 0.25 เท่�ของค่�คว�มปลอดภัย
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 ก�รเร่ิมง�นในบทบ�ทก�รเป็นห้องปฏิบัติก�รอ้�งอิงด้�นพิษวิทย� 

เมื่อปี 2537   ซึง่เป็นเรือ่งท่ีใหม่ม�กและยงัไม่มีใครทำ�ม�ก่อนในขณะน้ัน โดยทำ�

แผนทดสอบคว�มชำ�น�ญก�รวเิคร�ะห์ตะกัว่ในเลอืดในประเทศไทย (Proficiency 

Testing  (PT)  Provider) เป็นโครงก�รระดบัประเทศ เพือ่ประเมินคว�มส�ม�รถ

ของห้องปฏบิตักิ�รทดสอบวเิคร�ะห์ตะกัว่ในเลอืด ซ่ึงในปีแรกได้รบัทนุสนบัสนนุ

จ�กองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ที่ให้คว�มสำ�คัญของคุณภ�พผลวิเคร�ะห์ท�ง

ห้องปฏิบัติก�รในประเทศไทย ก�รดำ�เนินก�รได้ดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดท�ง

วิช�ก�รและบริห�รจัดก�รต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 17043 มีสม�ชิกทั้งภ�ครัฐ

และเอกชนเข้�ร่วมทั่วประเทศ จำ�นวน 25 ห้องปฏิบัติก�ร ต่อม�ได้ขย�ย

ขอบข่�ยเป็นแผนทดสอบคว�มชำ�น�ญตะกั่ว แคดเมี่ยม และแมงก�นีสในเลือด 

หลงัจ�กนัน้ ได้จดัทำ�แผนทดสอบคว�มชำ�น�ญก�รวเิคร�ะห์ด้�นส�รพษิ เป็นก�ร

ประเมินคว�มส�ม�รถของห้องปฏิบัติก�รในประเทศไทยในก�รทดสอบตรวจ

วิเคร�ะห์ส�รพิษไม่ทร�บชนิด มีห้องปฏิบัติก�รพิษวิทย�ทั่วประเทศร่วมเป็น

สม�ชกิ เช่น สถ�บนันติเิวชวทิย�ของมห�วทิย�ลยัภ�ครฐั สถ�บนันิตวิทิย�ศ�สตร์ 

กระทรวงยตุธิรรม สถ�บนันติิเวช สำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ   กองพสิจูน์หลกัฐ�น 

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ และห้องปฏิบัติก�รพิษวิทย� ของศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ 
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ถ่ายทอดความรู้

 เมื่อฝึกฝนก�รทำ�ง�นจนมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในระดับหนึ่ง ย่อมมีก�ร

ถ่�ยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ซึ่งดิฉันได้มีโอก�สถ่�ยทอดและแลกเปลี่ยน

ในหล�ยรูปแบบแล้วแต่บริบทของง�น  รวมทั้งก�รให้คว�มรู้แก่ประช�ชน เช่น 

 ก�รเข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�ร คณะทำ�ง�น หรอืเป็นวทิย�กร ถ่�ยทอด

แลกเปลี่ยนคว�มรู ้และประสบก�รณ์ท�งด้�นพิษวิทย�ให้แก่คนในแวดวง 

พษิวิทย�ด้วยกนั   

 ก�รจัดทำ�เอกส�รท�งวิช�ก�ร  ที่สำ�คัญ ได้แก่ 

  - หนังสือก�รวิเคร�ะห์เบื้องต้นท�งพิษวิทย� (ฉบับแปลภ�ษ�

ไทย) เป็นก�รแปลจ�กหนังสือ Basic analysis toxicology ของ WHO โดย

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้รับลิขสิทธิ์จ�ก WHO เป็นก�รดำ�เนินก�รร่วม

กับผู้ปฏิบัติง�นวิเคร�ะห์ท�งพิษวิทย�ของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทั้ง 12 

แห่ง หนังสือเล่มนี้เป็นคว�มยุ่งย�กที่ประทับใจ เนื่องจ�กมีคณะผู้ร่วมแปลถึง 

45 คน และก�รแปลต้องใช้ศัพท์แพทยศ�สตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับร�ชบัณฑิต

สถ�น ทำ�อย่�งไรจึงจะได้ก�รแปลที่เป็นแนวท�งเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และง�น

ต้องเสร็จภ�ยในระยะเวล�ที่ WHO กำ�หนด บทเรียนที่ได้ คือ ก�รบริห�ร

จัดก�รที่ดีและก�รประส�นง�นที่มีประสิทธิภ�พ

  -  หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ” มีก�รตีพิมพ์ 2 ครั้ง คือใน

ปี 2551 และ 2555 และแผ่นพับอันตร�ยจ�กเห็ดพิษ (2556) เนื่องจ�กเกิด

เหตุก�รณ์ที่ประช�ชนได้รับพิษจ�กก�รบริโภคเห็ด

  -  หนงัสอื “แนวทางการตรวจวเิคราะห์ทางพิษวทิยา” เป็นตำ�ร�

วธิกี�รตรวจวเิคร�ะห์ส�รพษิไม่ทร�บชนดิ (unknown) ซ่ึงหนงัสือเล่มนี ้เป็นก�ร

ถอดคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ทีด่ฉินัได้ม�จ�กก�รลงมอืปฏิบติัจริง ประกอบด้วย 

วิธตีรวจเบือ้งต้นง่�ยๆ ด้วยเครือ่งมอืพืน้ฐ�น จนถึงวธิตีรวจยนืยนัชนดิและปรมิ�ณ
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ส�รพิษ ส�รเคม ีtoxin ตลอดจนย�รกัษ�โรค ทียุ่ง่ย�กซบัซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยี

เครือ่งมอืชัน้สูง  เพือ่ถ่�ยทอดแก่นกัพษิวทิย�รุ่นน้อง และใช้เป็นวธิมี�ตรฐ�นของ

ประเทศ
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 หลังจ�กได้รับตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทรงคุณวุฒิ   ดิฉัน

ต้องย้�ยที่ทำ�ง�นม�อยู่สำ�นักวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์   เป็นครั้งแรกใน

รอบ 30 กว่�ปี ทีห้่องทำ�ง�นของดฉินัไม่ใช่ห้องปฏิบติัก�ร ง�นส่วนใหญ่ในช่วงนี้  

คือก�รเป็นที่ปรึกษ�ให้คำ�แนะนำ�ท�งด้�นวิช�ก�รและเป็นพี่เลี้ยงในก�รทำ�ง�น

ให้แก่รุ่นน้อง มีง�นที่ริเริ่มไว้ตอนเป็นหัวหน้�ศูนย์พิษวิทย�  คือ ก�รศึกษ�วิจัย 

Molecular genetics ของเห็ดพิษ โดยใช้คว�มแตกต่�งของลำ�ดับพันธุกรรม

ของ DNA (DNA barcode) ม�ใช้จำ�แนกชนิดของเห็ดกินได้กินไม่ได้ เพื่อจัดทำ�

ฐ�นข้อมูลเห็ดพิษของประเทศไทย และก�รศึกษ�ระดับตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท 

และส�รหนูในประช�กรไทย เพื่อทร�บสภ�วะสุขภ�พของคนไทยจ�กก�รได้

รับโลหะพิษในระยะย�วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อ�ห�ร และใช้เป็น

ค่� baseline ของประเทศ  ซึ่งง�นวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้  น้องๆ ที่ศูนย์พิษวิทย�ได้

ร่วมกันส�นต่อง�นอย่�งดียิ่ง นอกจ�กนี้ ยังมีง�นที่ทำ�ร่วมกับน้องๆ ที่ศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ในปี 2558  คือ ก�รศึกษ�ระดับ serum 

cystatin C เปรียบเทียบกับ serum creatinine โดยศึกษ�ร่วมกับก�รตรวจ

สุขภ�พประช�ชนกลุ่มเสี่ยงที่อ�ศัยในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม ของโรงพย�บ�ล

แม่สอดจังหวัดต�ก  เพื่อเฝ้�ระวังภ�วะไตทำ�ง�นผิดปกติที่มีส�เหตุจ�กพิษของ

แคดเมี่ยม   ก�รศึกษ�พบว่� ระดับ serum cystatin C มีคว�มสัมพันธ์สูงกับ

อัตร�ก�รกรองของไต และดีกว่�ระดับ serum creatinine  ดังนั้น ห�กใช้ก�ร

ตรวจ serum cystatin C  ช่วยค้นห�โรคไตเรื้อรังแอบแฝงในระยะแรก ๆ  แทน

ก�รตรวจแบบเดิมที่ใช้  serum  creatinine  ซึ่งจะตรวจพบเมื่อระยะของโรค

ดำ�เนินไปม�กแล้ว ผลของเรื่องนี้นำ�ไปสู่แนวคิดในก�รพัฒน�ง�น “การเฝ้า

ระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรกโดยการตรวจโปรตีน	 Cystatin	 C” และได้รับ

ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ (Thailand Public Service Award) ประเภท

นวตักรรมก�รบรกิ�รทีเ่ป็นเลศิ ระดบัด ีโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ระบบ

ร�ชก�ร ประจำ�ปี 2559
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 คว�มประทับใจในช่วงท้�ยของก�รทำ�ง�นอีกเรื่องหนึ่ง คือ ก�รได้ลง 

พื้นที่ในโครงก�รเฝ้�ระวังสุขภ�พของประช�ชนที่อ�ศัยรอบเหมืองทองคำ�

บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ที่กรมวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ ได้ร่วมง�นกับหน่วยง�นอื่นท้ังในและนอกกระทรวงส�ธ�รณสุข  

เป็นโครงก�รที่มีคว�มอ่อนไหวม�ก เนื่องจ�กเป็นกรณีพิพ�ทในระดับประเทศ

ระหว่�งประช�ชนในพื้นที่กับบริษัทเหมืองทอง ประช�ชนต้องก�รให้ใช้ผลจ�ก

ห้องปฏิบัติก�รของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ขณะที่ท�งบริษัทยืนยันว่�มี

ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีไม่เหลือส�รเคมี ก�กแร่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และใช้

ผลจ�กห้องปฏิบัติก�รอื่น  ก�รทำ�ง�นจึงต้องมีคว�มระมัดระวังรอบคอบเป็น

พเิศษ ในช่วงนี้ดิฉัน ได้มีโอก�สถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับน้องๆ และฝึกปฏิบัติ วิธี

ก�รทำ�ง�นต่�งๆ  เพือ่ป้องกันมใิห้เกิดข้อผดิพล�ด และปลกูฝังทศันคตกิ�รทำ�ง�น

ด้�นพิษวิทย� ต้องมีคว�มอดทนและคว�มพย�ย�มอย่�งสูง ส�ม�รถสร้�ง 

ผลง�นที่ช่วยเหลือประช�ชนให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันก�รเจ็บป่วยหรือ

เสยีชวีติได้  ก�รได้รบันำ�้ใจทีด่จี�กช�วบ้�นเวล�ทีด่ฉัินต้องไปสร้�งคว�มเข้�ใจ

บนคว�มขัดแย้ง ทำ�ให้รู้สึกว่�เร�ส�ม�รถจะลดคว�มขัดแย้งลงได้ เพียงแต่เร�

เปิดใจฟังกันให้ม�กขึ้น
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ความภูมใิจและข้อคดิในการท�างาน

 หล�ยคนอ�จจะมองว่�คว�มสำ�เร็จในชีวิตก�รทำ�ง�น  คือ  ก�รได้รับ

ตำ�แหน่งสูงๆ แต่ตัวดิฉันคิดว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จ คว�มสุข คว�มทุกข์ หรือ

ล้มเหลว ขึ้นอยู่กับนิย�มคว�มหม�ยของคว�มสุขคว�มสำ�เร็จของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน สำ�หรับดิฉัน สิ่งที่ได้จ�กก�รทำ�ง�น เริ่มแรกต้องฝึกตัวเองให้เป็น 

ลกูทมีทีด่ ีรูจ้กัหน้�ที ่และเรยีนรูส้ิง่ใหม่ เมือ่เริม่มคีว�มชำ�น�ญต้องต้ังเป้�หม�ย

ในก�รทำ�ง�นและคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ คว�มมีเหตุผลท้ังของตนเองและ

เพื่อนร่วมง�น  ทำ�ง�นเก่งคนเดียวไม่ได้  ต้องประส�นง�นเป็น มีหลักง่�ยๆ ที่

ทกุคนรู ้คอื รูว่้�ต้อง ทำ�อะไร กบัใคร ทีไ่หน เมือ่ไหร่  และทำ�อย่�งไร แล้วมุง่มัน่

ทำ�อย่�งตั้งใจและเต็มใจ ผลง�นจะประก�ศคว�มสำ�เร็จของเร�เอง ตำ�แหน่ง 

ที่ได้คือคว�มรับผิดชอบในก�รง�นที่เพิ่มขึ้นมิใช่อำ�น�จ
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 สิ่งสุดท้�ยที่จะขอกล่�วถึง ถือว่�เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตร�ชก�รของ

ดิฉัน และจะตร�ตรึงอยู่ในใจตร�บชีวิตจะห�ไม่ เหตุก�รณ์เกิดขึ้นในปี 2531   

ดิฉันได้รับมอบหม�ยจ�กหัวหน้� น�ยเกริก รัตอ�ภ� ให้เป็นผู้ถว�ยง�นตรวจ

วิเคร�ะห์ระดับย� quinidine ในตัวอย่�งพระโลหิตของพระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช และได้กำ�ชับว่�ให้เก็บเรื่องนี้เป็นคว�มลับ 

ดังน้ัน ดิฉันต้องดำ�เนินก�รทุกอย่�งด้วยตนเองทั้งหมด รวมทั้งล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ดเครื่องแก้ว และเก็บรักษ�อุปกรณ์ต่�งๆ แยกไว้ต่�งห�ก ซึ่งหัวหน้�จะ

เป็นผู้สอบท�นผลวิเคร�ะห์และร�ยง�นโดยตรงให้แพทย์หลวงประจำ�พระองค์

ทร�บ คว�มประทับใจที่ได้มีโอก�สถว�ยง�นรับใช้พระองค์ท่�น ถึง 3 ครั้ง เป็น

คว�มประทับใจและแรงบันด�ลใจสำ�คัญอยู่ภ�ยใน ที่ทำ�ให้ดิฉันมีคว�มมุ่งมั่น

ในก�รทำ�ง�นและมั่นคงในคว�มซื่อสัตย์สุจริต ให้สมกับคว�มเป็นข้�ร�ชก�รใน

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่�งแห่งธรรมจรรย�อันสูงสุด

พรรณทิพย์  ติยพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ (พิษวิทย�)

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทรงคุณวุฒิ
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ท่านทนงพันธ์		 สัจจปาละ		 จะประสาน

ผู้เชี่ยวชาญ		 ด้านตรวจสอบ		 มอบวิถี

อาหารใด		 โดดเด่น		 เห็นวิธี

บารมี		 มุ่งหมาย		 สายสัมพันธ์

ก�าหนดการ		 วันเกษียณ		 เวียนมาแล้ว

ดุจดวงแก้ว		 สามประการ		 สมานฉันท์

สุขคงมั่น		 นิมิตร		 นิจนิรันดร์

ร้อยร�าพัน		 วันเกษียณ		 จ�าเนียรเทอญ

	 	 		วีวรรณ	ทัศนภิญโญ	

	 	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์



นายทนงพ
ันธ์  สัจจปาละ

97

นายทนงพันธ์  สัจจปาละ

ต�าแหน่งขณะเกษียณอายุราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขลักษณะการผลิต 

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) 

สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ประวัติการรับราชการ

วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต 

(ชีววิทย�)

นิติศ�สตร์บัณฑิต

นิติศ�สตร์มห�บัณฑิต

2521

2528

2537

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยสุโขทัย

ธรรม�ธิร�ช

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วุฒิการศึกษา สถาบันปี พ.ศ. ที่ส�าเร็จ
การศึกษา

ประวัติการศึกษา

 l เริ่มรับร�ชก�ร วันที่ 9 มิถุน�ยน 2523  ตำ�แหน่ง นักวิเคร�ะห์

อ�ห�ร 3  ง�นวิเคร�ะห์อ�ห�รเพื่อก�รส่งออก กองวิเคร�ะห์อ�ห�ร กรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l ขณะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

สุขลักษณะก�รผลิต (นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ) สำ�นักคุณภ�พและ

คว�มปลอดภัยอ�ห�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

 l อ�ยุร�ชก�ร 37 ปี

  รางวัลที่ได้รับ
 ร�งวัลรองชนะเลิศก�รจัดก�รคว�มรู้ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ปี 

2551 เรื่อง “การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารความเสี่ยงถึง

ประชาชน”        

ประโยชน์ของผลงาน

 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ท�งวิช�ก�รโดยใช้

ภ�ษ�ที่ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจ และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
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ผลงานด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำาคู่มือ

คู่มือการวิเคราะห์ Light Filth
บทสรุป

หลักการและเหตุผล  

 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รวิเคร�ะห์ 

light filth มอียูจ่ำ�กดั องค์คว�มรูน้ีจ้งึอ�จสญูห�ยหรือข�ดตอนจ�กก�รถ่�ยทอด 

จงึจำ�เป็นต้องดำ�เนนิก�รจดัก�รคว�มรูท้ีเ่ป็นประสบก�รณ์ คว�มชำ�น�ญท่ีอยูใ่น

ตวับคุคลและอยูก่ระจดักระจ�ยในเอกส�รอ้�งองิต่�งๆ ให้ม�อยูใ่นรูปของคูม่อื

ก�รวิเคร�ะห์ ให้เป็นคว�มรู้เก็บไว้ในองค์กรที่ส�ม�รถถ่�ยทอดสู่นักวิเคร�ะห ์

รุน่หลงัได้อย่�งต่อเนือ่ง 

 อนึง่คูม่อืก�รวเิคร�ะห์ light filth เป็นประโยชน์ต่อก�รเรียนก�รสอน 

ผูว้เิคร�ะห์จะใช้ในก�รควบคมุผลติภณัฑ์ เพือ่วัตถปุระสงค์ในก�รคุม้ครองผู้บริโภค 

พฒัน�ก�รผลติให้สะอ�ดถูกสขุลกัษณะ และเพ่ือก�รส่งออกผลติภณัฑ์ไปประเทศ

สหรัฐอเมริก�ซึ่งเป็นตล�ดหลักของก�รส่งออกที่มีกำ�ลังซ้ือสูง เนื้อห�ในคู่มือ

เป็นก�รรวบรวมองค์คว�มรู้จ�กเอกส�รอ้�งอิงต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รรวบรวม

เทคนคิและสิง่ทีพ่บจ�กก�รลงมอืทำ�ก�รวเิคร�ะห์ องค์คว�มรู้ดังกล่�วส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รท่ีเกี่ยวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชนได้เป็น

อย่�งด ีทีส่ำ�คญัเป็นก�รเพิม่ % recovery ของสิง่ท่ีปนปลอมอยูใ่นอ�ห�ร โดย

เนือ้ห�โดยย่อเป็นก�รรวบรวมคว�มรู ้ 4 หวัข้อหลกั และมภี�พประกอบเพ่ือให้

เกดิคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ ดังนี้
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 l บุคล�กร ที่อ�จไม่มีคว�มรู้พื้นฐ�นเทคนิคก�รวิเคร�ะห์ จำ�เป็นต้อง

ได้รับก�รอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติง�นได้ เช่น คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนต่�งๆ 

ของแมลง โครงสร้�งเส้นขนของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ แมว สุนัข หนู ที่อ�จ 

ปนเปื้อนลงสู่อ�ห�ร 

 l		เครื่องมือ อุปกรณ์ และส�รเคมีที่ใช้  เครื่องมืออุปกรณ์บ�งชิ้นโดย

เฉพ�ะที่ใช้กับก�รวิเคร�ะห์ light filth เช่น zoom stereo microscope, 

ruled paper,  Hirsch funnel, trap flask, bolting cloth, test sieve และ

อุปกรณ์ที่ต้องสั่งทำ�เป็นพิเศษไม่มีจำ�หน่�ยโดยทั่วไป เช่น percolator,  metal 

rod สำ�หรับ trap flask ฯลฯ 

 l	 วิธีวิเคร�ะห์   เทคนิคก�รเลือกวิธีพร้อมหลักก�รก�รวิเคร�ะห์ ซึ่ง

แบ่งเป็นวิธีที่ digest และไม่ต้อง digest ตัวอย่�ง เทคนิคก�รวิเคร�ะห์ เช่น 

wet sieve, ก�ร trapped off ของ Wildman Trap Flask ก�รแยกคว�ม 

แตกต่�งระหว่�งเศษอ�ห�รกับช้ินส่วนแมลง เทคนิคก�รใช้กล้อง stereo 

microscope และแหล่งแสงสว่�งจ�กภ�ยนอก

 l	 ก�รควบคุมคุณภ�พก�รวิเคร�ะห์ ได้แก่ ก�รควบคุมสิ่งแวดล้อม 

ก�รควบคุมคุณภ�พนำ้� และอ�ก�ศ ฯลฯ เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อน และให้

มัน่ใจว่�สิง่แปลกปลอมทีพ่บม�จ�กตวัอย่�งไม่ได้ม�จ�กก�รวิเคร�ะห์ท่ีผิดพล�ด                  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ได้คู่มือก�รวิเคร�ะห์ light filth ทำ�ให้คว�มรู้ไม่สูญห�ยและเป็น

สินทรัพย์ขององค์กร

 2. ใช้ในก�รเรียนก�รสอน ก�รฝึกผู้วิเคร�ะห์ใหม่ทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

ทำ�ให้เกิดก�รวิเคร�ะห์โดยใช้เทคนิคและวิธีก�รที่ถูกต้อง เป็นไปในท�งเดียวกัน

เป็นก�รประกันคุณภ�พก�รวิเคร�ะห์

บทความวิชาการ

การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หา Light Filth ในอาหาร

Practical Technique Development for Light Filth Determination in 

Foods

ทนงพันธ์ สัจจปาละ

สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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  บทนำา
  

 สหรัฐอเมริก�ซ่ึงเป็นตล�ดหลักแห่งหนึ่งของอ�ห�รส่งออกจ�กหล�ย

ประเทศทั่วโลก มีกฎหม�ยอ�ห�ร ย� และเครื่องสำ�อ�งค์ ม�ตร� 402 (a) 

(3) และ (4) (1) กำ�หนดว่�อ�ห�รที่ตรวจพบสิ่งอันพึงรังเกียจซึ่งเป็นดัชนีท�ง

ก�ยภ�พของสุขลักษณะก�รผลิต องค์ก�รอ�ห�รและย�ของสหรัฐอเมริก� 

(Food and Drug Administration หรือ US.FDA.) จะพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ 

Defect Action Levels (DAL) โดยมีเกณฑ์กำ�หนดไว้สำ�หรับ light filth ใน

อ�ห�รบ�งประเภท ถ้�ตรวจพบว่�ตกเกณฑ์ให้สรุปว่�รุ่นของอ�ห�รนำ�เข้�น้ันๆ 

เป็นอ�ห�รที่มีกระบวนก�รผลิตและหรือบรรจุอย่�งไม่ถูกต้องต�มหลัก 

สุขลักษณะ ถือว่�ละเมิดต่อกฎหม�ย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดสภ�พบังคับต�มม�คือ 

ก�รยึด (seizure) ก�รเรียกคืน (recall) ก�รดำ�เนินคดีต่อผู้ผลิต (prosecution)  

กรณีอ�ห�รนำ�เข้� จะถูกกักกันที่ด่�น (detention) ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�

ปร�กฏว่�ก�รกักกันสินค้�อ�ห�รหล�ยประเภทจ�กไทยและมีม�ตรก�รดำ�เนิน

ก�รต�มกฎหม�ยต่อผู้ผลิต ผู้นำ�เข้�นั้น มีส�เหตุสำ�คัญจ�ก light filth 

การปนปลอมของสิ่งที่น่ารังเกียจ (Filth) ในอาหารแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือ 

(2)

 1. สิ่งปนปลอมที่น่�รังเกียจซึ่งม�จ�กสัตว์พ�หะนำ�โรคที่ม�กับอ�ห�ร 

(Filth from Vectors of Food-borne Disease)  ประกอบด้วย ชิ้นส่วนของ

สัตว์พ�หะนำ�โรคชนิดมีกระดูกสันหลัง เช่น นก หนู และสัตว์พ�หะนำ�โรคชนิด

ไม่มีกระดูกสันหลัง/ชิ้นส่วนของสัตว์ดังกล่�ว เช่น แมลงวัน แมลงส�บ มด มอด

 2. สิ่งปนปลอมท่ีน่�รังเกียจซึ่งม�จ�กสัตว์ที่ไม่เป็นพ�หะนำ�โรคที่ม�

กับอ�ห�ร (Filth that poses a nonpathogenic health hazard) เช่น แมลง

ปีกแข็ง ไรฝุ่น ชิ้นส่วนที่แข็ง/คมของแมลงอื่น ๆ
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 3. ส่ิงปนปลอมท่ีน่�รังเกียจซ่ึงม�จ�กสัตว์ อ่ืนๆ เช่น แมงมุม แมลงอ่ืน ๆ

 4. สิ่งปนปลอมท่ีน่�รังเกียจซึ่งม�จ�กแมลง/สัตว์อื่นจ�กก�รเก็บรักษ�

อ�ห�ร (Stored-product pest) เช่น มอด ตัวไร

 5. สิ่งปนปลอมที่น่�รังเกียจซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม 1- 4 (Incidental filth) 

ไม่มีอันตร�ยต่อผู้บริโภค

 โรงง�นผลิตอ�ห�รส�ม�รถใช้ชนิดและปริม�ณ ส่ิงปนปลอมท่ีน่�รังเกียจ 

เป็นดัชนีชี้บ่งชี้สุขลักษณะ วัตถุดิบและกระบวนก�รผลิต เพื่อก�รปรับปรุงให้

เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลได้ ซึ่งจะส�ม�รถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริก�ได้ โดยไม่ถูกกักกัน

 USFDA ให้คว�มหม�ยของ light filth (1,3) ว่�หม�ยถึง สิง่ท่ีน่�รงัเกียจ 

ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ (particles) ลอยในชั้น

นำ้�มัน แยกจ�กผลิตภัณฑ์อ�ห�รได้โดยใช้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวที่มีชั้นนำ้�มัน 

ตัวอย่�ง light filth เช่น แมลงทั้งตัว ชิ้นส่วนของแมลง ขนสัตว์ฟันแทะ เส้นขน

มนุษย์ ขนนก (Feather Barbules)  

 ก�รวิเคร�ะห์ light filth ในอ�ห�รมักจะอ้�งอิงวิธีก�รวิเคร�ะห์ ที่

กำ�หนดไว้ใน Official Methods of Analysis of AOAC International  

(AOAC)(3) เป็นหลัก  เนื่องจ�ก US.FDA. เป็นผู้นำ�ในก�รควบคุมผลิตภัณฑ์

อ�ห�ร ทั้งที่ผลิตภ�ยใน และที่นำ�เข้� ของประเทศสหรัฐอเมริก� โดยใช้เกณฑ์

จำ�นวน light filth ที่ตรวจพบ อย่�งไรก็ต�มวิธีวิเคร�ะห์ light filth ต�ม 

AOAC เป็นวิธีห�สิ่งบ่งชี้เบื้องต้นท�งสุข�ภิบ�ลอ�ห�ร ใช้หลักก�รท�งก�ยภ�พ 

ซึง่ให้ผลรวดเรว็ มีค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งตำ�่ มสีิง่เหลือทิง้ทีมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

น้อย ไม่ก่อให้เกดิอนัตร�ยต่อผูวิ้เคร�ะห์ แต่กมี็ข้อจำ�กดับ�งประก�รเช่น ไม่ระบุ

ร�ยละเอียดของเทคนิคปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิภ�พของก�รวิเคร�ะห์ 

อปุกรณ์เครือ่งมอืต่�งๆ ทีร่ะบไุว้ อ�จไม่เป็นท่ีคุน้เคยของผูว้เิคร�ะห์ percolator 

ซึ่งเป ็นเครื่องแก้วที่ใช ้แยกชั้นนำ้�กับนำ้�มัน อ�จไม่ส�ม�รถห�ซ้ือได้ใน 
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ท้องตล�ดปัจจุบัน เนื่องจ�กผู ้ผลิตได้เลิกผลิตแล้ว และท่ีสำ�คัญท่ีสุดคือผู้

วิเคร�ะห์ที่ต้องมีประสบก�รณ์สูงในก�รวินิจฉัยสิ่งที่พบจ�กก�รส่องกล้อง 

จุลทรรศน์ ว่�เป็น light filth  หรือไม่ ถ้�เป็นจัดอยู่ในประเภทใด

 สำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

เป็นหน่วยง�นท่ีได้เร่ิมก�รตรวจวิเคร�ะห์ light filth ในอ�ห�รส่งออก ม�

ต้ังแต่  ปี พ.ศ. 2524 เห็นคว�มสำ�คัญและตระหนักถึงสิ่งที่ควรเพิ่มเติม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รตรวจวิเคร�ะห์ห� light filth เพื่อเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้วิเคร�ะห์ที่เริ่มง�นตรวจวิเคร�ะห์ light filth ได้ศึกษ�และใช้

เป็นแนวท�งปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงต่อไปจึงได้มอบหม�ยให้ห้องปฏิบัติ

ก�รท�งก�ยภ�พ ซ่ึงมีนักวิเคร�ะห์ท่ีมีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญได้ผ่�นก�รอบรมจ�ก

ผู้เช่ียวช�ญของ US.FDA. ดำ�เนินก�รพัฒน�เทคนิคปฏิบัติที่เหม�ะสมเพิ่มเติม

เพื่อเสริมวิธีวิเคร�ะห์ต�ม AOAC ให้มีคว�มชัดเจนและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

กระบวนการดำาเนินงานพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หา light filth 

ในอาหาร

 กลุ่มผู้พัฒน�เทคนิคปฏิบัติได้พิจ�รณ�เนื้อห�ของวิธีวิเคร�ะห์ light 

filth ของ AOAC แล้วเห็นควรเพิ่มเติมเนื้อห� ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

 1. ก�รเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหม�ะสม

 2. ก�รเสริมเทคนิคที่จำ�เป็น

 3. จัดทำ� คัดกรอง รวบรวมภ�พถ่�ยม�ตรฐ�นของ light filth ที่พบ

ม�กในผลิตภัณฑ์อ�ห�รของไทยไว้เป็นสิ่งอ้�งอิง 
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ภาพที่ 1 ตะแกรงท�าจาก Stainless steel

ผลการดำาเนินงานพัฒนาเทคนิคปฏิบัติ

1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

 1.1	ตะแกรง	(sieve)

 ชนิดของตะแกรงที่ใช้ ต้องเป็นชนิด plain weave (woven with 

one wire alternately over and under next) คือชนิดที่เส้นลวดขึ้น 1 ลง 1  

ห้�ม ใช้ตะแกรงชนดิ twill weave (เส้นลวดขึน้ 2 ลง 2) เนือ่งจ�กจะเกดิสญูเสยี 

light filth “loose material”  กล่�วคือ light filth จะลอดรูตะแกรงไปบ�ง

ส่วน ทำ�ให้ผลที่ได้ตำ่�กว่�คว�มเป็นจริงก�รตรวจคุณสมบัติของตะแกรงข้�งต้น 

ถ้�เป็นตะแกรงเบอร์ 8 จะส�ม�รถเห็นได้ด้วยต�เปล่�แต่ถ้�เป็นตะแกรงที่รู

ขน�ดเล็กม�ก ให้ตรวจโดยใช้ wide field zoom stereoscopic microscope

 ขน�ดของตะแกรงควรมีเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อยประม�ณ 20 

เซนติเมตร (8 นิ้ว) ซึ่งอ�จใช้ตะแกรงที่มีขน�ดใหญ่กว่� เพื่อให้เหม�ะสมกับ

ขน�ดของผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ตรวจ เช่น block ของอ�ห�รแช่แข็ง แต่ก็จะทำ�ให้

ต้องใช้เวล�ในก�รวิเคร�ะห์ม�กขึ้น วัสดุที่ใช้ทำ�ตะแกรง ถ้�ทำ�จ�ก stainless 

steel ซึ่งถึงแม้ร�ค�จะแพงกว่� sieve ที่ทำ�จ�กทองเหลืองเล็กน้อย แต่ใน

ระยะย�วจะดีกว่�เนื่องจ�กไม่เป็นสนิม ก�รดูแลทำ�คว�มสะอ�ดตะแกรง ทันที

ที่ใช้ง�นเสร็จควรใช้นำ้�ฉีดที่มีแรงดันพอสมควรฉีดล้�ง จ�กท�งด้�นหลังเพื่อ

ป้องกันก�รอุดตัน หรือใช้เครื่องอุลตร้�โซนิคในก�รทำ�คว�มสะอ�ดและไม่ควร

ใช้แปรงขัดเพร�ะจะทำ�ให้ขน�ดของรู (aperture) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ม�ตรฐ�น

ต�มที่ระบุ
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ภาพที่ 3 Wildman trap flask

 1.2	percolator ขน�ด 2,000 มิลลิลิตร 

ปจัจุบัน Pyrex เลิกผลิต จึงไม่ส�ม�รถห�ซ้ือจ�ก 

supplier ทั่วไป ต้องสั่งทำ�พิเศษ ส่วน stand ที่

ใช้ต้ัง percolator ควรส่ังทำ�ให้เหม�ะสมกับขน�ด

ของ percolator ท่ีใช้ โดยอ�จทำ�เป็นช้ันไม้ท่ีว�ง 

percolator ได้ 6 อัน หรืออ�จทำ�เป็นข�ต้ัง stainless 

steel ท่ีว�ง percolator ได้ 1 อัน สำ�หรับระดับ

คว�มสูงของก�รต้ัง   percolator    พบว่�ก�รต้ังบน 

อุปกรณ์บนพื้น จะทำ�ง�นได้สะดวกกว่�ก�รตั้งบน

โต๊ะปฏิบัติก�ร โดยเฉพ�ะเมื่อผู้วิเคร�ะห์เป็นสุภ�พสตรี ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 160 

เซนติเมตร

 1.3	Wildman	trap	flask ประกอบด้วย erlenmeyer flask ขน�ด 

1,000 มิลลิลิตร และภ�ยใน flask มี metal rod ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 5 

มิลลิเมตร (3/16 นิ้ว) มีคว�มย�วม�กกว่�คว�มสูงของ flask ประม�ณ 10 

เซนติเมตร ส่วนปล�ยของ metal rod มีแผ่นย�ง (rubber pad) รูปวงกลม

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 5 เซนติเมตร ติดอยู่ (ดังรูป) และแผ่นย�งไม่ควรใช้ที่เป็น 

ผิวเรียบ เพร�ะอ�จดูดติดผิว flask ส่วน metal rod ไม่มีจำ�หน่�ยต้องสั่งทำ� 

ต�มคุณลักษณะข้�งต้น
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ภาพที่ 4 Hirsch funnel และ Buchner funnel

Hirsch funnel Buchner funnel

 1.4 porcelain funnel ที่ใช้ในก�รกรองนำ้�มันที่ดักจับ light filth 

ควรเป็น Hirsch funnel ซึ่งขน�ดที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์คือ เส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ด้�นบนประม�ณ 9.5 เซนติเมตร และเส้นผ่�นศูนย์กล�งที่ฐ�นซึ่งมีลักษณะเป็น

รู (perforate base plate) ประม�ณ 5.5 เซนติเมตร แต่ถ้�ไม่ส�ม�รถห� 

Hirsch funnel ได้อ�จใช้ Buchner funnel แทนได้ ทั้งนี้ไม่ควรใช้ Buchner 

funnel ที่มีรูที่ฐ�นกรวยมีขน�ดใหญ่เกินไป จะทำ�ให้กระด�ษกรองข�ดได้ง่�ย

เมื่อทำ�ก�รกรอง

 1.5	กระดาษกรอง	ตามวธิ	ีAOAC แนะนำ�ให้ใช้กระด�ษกรอง S & S 

(Schlicher & Schuell) No. 8 Liniert/Ruled เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 90 มิลลิลิตร 

แต่ปัจจุบันจะเป็นผลิตภัณฑ์ Whatman No. 8 Liniert /Ruled คำ�ว่� Ruled 

หม�ยถึง ก�รตีเส้นที่มีระยะห่�ง 5 มิลลิเมตร เพื่อใช้เส้นเป็นเครื่องหม�ยในก�ร

ตรวจนับ  จำ�นวนชิ้นของ light filth ให้ทั่วทั้งพื้นที่ของกระด�ษกรอง

2. การเสริมเทคนิคที่จำาเป็น

 วิธีวิเคร�ะห์ต�ม AOAC จะไม่ได้ระบุร�ยละเอียด เทคนิคก�รวิเคร�ะห์

ไว้ทั้งหมด ผู้วิเคร�ะห์จะต้องสังเกตจ�กประสบก�รณ์ก�รลงมือวิเคร�ะห์พร้อม

ท้ังศึกษ�จ�กเอกส�รอ้�งอิงอื่นๆ ห้องปฏิบัติก�รท�งก�ยภ�พจึงได้รวบรวม

ข้อมูลดังกล่�วไว้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 5 Wet Sieving

 2.1	ขั้นตอนการท�า	Wet	Sieving เป็นก�รใช้ตะแกรง (sieve) mesh 

number ต�มที่วิธีวิเคร�ะห์กำ�หนด เช่น No. 8, 140, 230 ฯลฯ นำ�ตะแกรงม�

อยู่ใต้ aerator (ฝักบัว) ฉีดนำ้�ที่ควบคุมอุณหภูมิต�มที่กำ�หนด ให้ทำ�มุม 30 

องศ� โดยจับตะแกรงให้เอียงพอเหม�ะ ขั้นตอนนี้มีคว�มสำ�คัญเพร�ะถ้�นำ้�ทำ�

มุม 90 องศ�จะทำ�ให้ filth หลุดลอดช่องตะแกรง  แรงดันนำ้�ที่ฉีดเป็นอีกปัจจัย

ที่มีผลต่อผลวิเคร�ะห์ ต้องค่อยๆ เพิ่มแรงดันนำ้�จนได้แรงดันที่เหม�ะสม ต้อง

ระวังไม่ฉีดนำ้�จนล้นตะแกรง  จ�กนั้นฉีดล้�งจนนำ้�ใสและรวมสิ่งที่ตกค้�งไว้ที่

ด้�นหนึ่งของตะแกรง ถ่�ยสิ่งที่ตกค้�งลงใน beaker โดยใช้ wash bottle แล้ว

ตรวจวิเคร�ะห์ต�มขั้นตอนต่อไป       

 2.2	เทคนิคการท�าให้เย็น	(Cooling) ก�รวิเคร�ะห์ light filth จ�ก

ตัวอย่�งที่เป็นพืช วิธีวิเคร�ะห์ต�ม AOAC บ�งวิธี จะระบุให้ทำ�ให้ตัวอย่�งใน

ภ�ชนะที่วิเคร�ะห์ให้เย็น โดยใช้คำ�ว่� Cooling จุดนี้สำ�คัญม�ก กล่�วคือ ก�ร 

Cooling เช่น ที่ระบุไว้ใน Light  Filth (External) in Grains and Seeds,  

AOAC 950.86 จะต้องทำ�ให้เย็นลงอย่�งรวดเร็วและโดยทันที คือ นำ�ไปแช่ไว้

ในอ่�งนำ้�เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองอ�ก�ศเข้�ไปในเนื้อเยื่อพืช ซึ่งจะทำ�ให้ชิ้น

ส่วนพืชลอยขึ้นม�ในชั้นนำ้�มัน ในขั้นตอนก�ร drained off ของ percolator 

หรือก�ร trapped off ของ trapped flask จะทำ�ให้กระด�ษกรองตัน 

ไม่ส�ม�รถกรองตัวอย่�งได้ นอกจ�กนั้นก�รลดอุณหภูมิต้องไม่ลดให้อุณหภูมิ

ตำ่�กว่�อุณหภูมิที่กำ�หนด เช่นก�รวิเคร�ะห์ Light  Filth in Whole Wheat 

Flour, AOAC 971.32 กำ�หนดอุณหภูมิ Cooling 23±2 O C, Light  Filth in 
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ภาพที่ 6 แสดงการใช้ Wildman trap flask (2)

 ภาพที่ 7 ตะแกรงลวด

Bean Paste, AOAC 993.28 กำ�หนดอุณหภูมิ Cooling 28-30O C เพร�ะจะ

ทำ�ให้เนื้อตัวอย่�งจับตัวกันเป็นก้อน ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ต่อได้ 

 2.3	 ขั้นตอนการใช้	 metal	 rod	 ในการคน ตัวอย่�งใน trapped 

flask จะต้องคนชั้นนำ้�มันให้แตกกระจ�ยไปทั่ว flask เพื่อให้นำ้�มันจับ light 

filth ได้ทั้งหมด โดยขณะคนต้องระวังไม่ให้เกิดฟองอ�ก�ศ เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วน

พืช หรืออ�ห�รที่ตรวจลอยขึ้นม�ในชั้นนำ้�มัน

 ก�ร trapped off พิจ�รณ�จ�กภ�พที่ 3 ระยะระหว่�ง oily layer 

และ rubber pad จะต้องเท่�กับหรือม�กกว่� 1 เซนติเมตร เพื่อให้เก็บ light 

filth ได้หมดนั่นเอง กล่�วคือ light filth ไม่ได้อยู่เฉพ�ะใน oily layer และตรง

รอยต่อระหว่�งชั้นนำ้�มันกับของเหลวเท่�นั้น

 2.4	 ในขั้นตอนการกรองตัวอย่าง ให้ใช้

ตะแกรงลวด (มุ้งลวด) ที่ตัดได้ขน�ดพอดีกับกรวย

กรองรองรับแผ่นกระด�ษกรอง เพ่ือให้มีช่องว่�งระหว่�ง

กรวยกับกระด�ษกรอง จะทำ�ให้ก�รกรองตัวอย่�งสะดวก 

ม�กขึ้น

 กระด�ษกรองจะต้องมีเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ใหญ่กว่� funnel ที่ใช้กรอง โดยพับกระด�ษกรองให้เป็นขอบ ป้องกัน light 

filth หลุดลอดไปจ�กกระด�ษกรอง
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 2.5	 ข้ันตอนการตรวจ	 light	 filth ภ�ยใต้ wide field zoom 

stereoscopic microscope เป็นข้ันตอนท่ีสำ�คัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่� ข้ันตอน

ก�รเตรียมตัวอย่�ง และก�รตรวจวิเคร�ะห์ส่ิงแปลกปลอม ผู้วิเคร�ะห์ต้องมีเก้�อ้ี

น่ังท่ีมีระดับเหม�ะสม เน่ืองจ�กถ้�ตัวอย่�งท่ีตรวจวิเคร�ะห์สกปรกมี light filth 

จำ�นวนม�ก ต้องใช้เวล�ในก�รตรวจภ�ยใต้กล้องจุลทรรศน์ นอกจ�กน้ันก�รปรับ

แสง และ ปรับ focus ให้เหม�ะสม (ใช้ opaque white background) โดยใช้เข็ม

เข่ียช่วยก็เป็นปัจจัยสำ�คัญ ห�กปรับไม่เหม�ะสม อ�จทำ�ให้มองไม่เห็น light filth 

 ก�รตรวจให้เริ่มที่กำ�ลังขย�ย 30 เท่� เมื่อพบวัตถุสงสัยให้ใช้กำ�ลัง

ขย�ยสูงข้ึนท่ี 60 เท่� ข้ึนไป ซ่ึงจะทำ�ให้เห็นร�ยละเอียดได้ม�กข้ึน และเล่ือน

กระด�ษกรองท่ีตรวจไปต�มเส้นสีเขียวท่ีอยู่บนกระด�ษกรอง (Whatman No. 

8 Liniert /Ruled) และต้องมีคว�มชำ�น�ญในก�รจำ�แนกคว�มแตกต่�งระหว่�ง 

light filth กับตัวอย่�งอ�ห�รที่อยู่บนกระด�ษกรอง โดยต้องตรวจภ�ยใต้ 

compound microscope โดยใช้กำ�ลังขย�ยท่ีสูงข้ึน กล่�วโดยท่ัวไปก�รตรวจ

จำ�แนก light filth จะใช้กำ�ลังขย�ยท่ี 100, 200 และ 400 เท่� ต�มลำ�ดับ

3. จัดทำา คัดกรอง รวบรวมภาพถ่ายมาตรฐานของ light filth ที่พบมากใน

ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

 ถึงแม้ว่�แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคว�มหล�กหล�ยม�กที่สุดในโลก แต่ก็

ยังมีวิธีที่ส�ม�รถตรวจจำ�แนก ชนิดของแมลงได้ ซึ่งมีเนื้อห�น่�สนใจ ชวนให้

ศึกษ�ค้นคว้�  และใช้ก�รสังเกตจ�กประสบก�รณ์ก�รวิเคร�ะห์ ซึ่งห้องปฏิบัติ

ก�รท�งก�ยภ�พได้ทำ�ก�รรวบรวมภ�พถ่�ยพร้อมทั้งระบุลักษณะเด่นของ 

light filth ประเภท เส้นขนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ เส้นขนมนุษย์ ขน

สุนัข ขนแมว ขนหนู ขนกระต่�ย ขนค้�งค�ว ขนจ�กส่วนต่�งๆ ของนก ชิ้นส่วน

แมลงต่�งๆ ได้แก่ ขน (setae) บริเวณปีกของผีเสื้อกล�งคืน รูขนที่ผิวของแมลง 

ชิ้นส่วนกร�ม ส่วนหัว ปล้องสุดท้�ยของตัว ส่วนข� ส่วนปีก ชิ้นส่วนหนวด 

(antenna) ของแมลงชนิดต่�งๆ รวม 38 ภ�พ ไว้เป็นหลักฐ�นเพื่อก�รศึกษ�

เปรียบเทียบและอ้�งอิง
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  สรุปและวิจารณ์

  ก�รพัฒน�เทคนิคปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ light filth ในอ�ห�ร คร้ังน้ี  

เป็นก�รรวบรวมองค์คว�มรู้จ�กเอกส�รวิช�ก�รต่�งๆ เสริมด้วยเทคนิคปฏิบัติ

จ�กผู้เชี่ยวช�ญจ�กต่�งประเทศ รวมทั้งประสบก�รณ์จ�กก�รลงมือปฏิบัติก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ของบุคล�กรของห้องปฏิบัติก�รท�งก�ยภ�พ สำ�นักคุณภ�พและ

คว�มปลอดภัยอ�ห�ร โดยประสงค์จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคร�ะห์ท่ีเร่ิมปฏิบัติ

ง�นด้�นน้ี เป็นแนวท�งปฏิบัติท่ีมีร�ยละเอียดครบถ้วน ผู้เร่ิมปฏิบัติง�นส�ม�รถ

ศึกษ�ได้ด้วยตนเอง ช่วยในก�รดำ�เนินง�นวิเคร�ะห์ได้อย่�งถูกต้อง ช่วยเพิ่ม % 

recovery ของผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ ทำ�ให้ผลก�รวิเคร�ะห์ใกล้ค่�จริงม�กขึ้น

เป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นในผลง�น 

               ก�รตรวจวิเคร�ะห์ light filth  ในอ�ห�รเป็นที่สนใจของผู้ผลิตอ�ห�รใน

ภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มม�กขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้ในก�รควบคุมสุขลักษณะก�รผลิตใน

ขั้นตอนต่�งๆ   ของกระบวนก�รผลิตอ�ห�รประเภทต่�งๆ  ช่วยพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ให้สะอ�ดถูกสุขลักษณะเหม�ะสมแก่ก�รบริโภค   และเพื่อลดปัญห�ก�รกักกัน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริก� ซึ่งเป็นตล�ดหลักของก�ร

ส่งออกท่ีมีกำ�ลังซ้ือสูง ส่วนหน่วยง�นภ�ครัฐตรวจวิเคร�ะห์เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

ก�รคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�รจึงได้นำ�ผลของ

ก�รพัฒน�เทคนิคปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ light filth ในอ�ห�ร จัดทำ�เป็น 

รูปเล่มเอกส�รเผยแพร่ คือ คู่มือก�รวิเคร�ะห์ส่ิงแปลกปลอมในอ�ห�ร (light filth) 

จัดพิมพ์คร้ังท่ี 1 โดยสำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ เม่ือ พฤศจิก�ยน 2557 คณะผู้ดำ�เนินก�รมุ่งหวังว่�ผลก�รพัฒน�

เทคนิคปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ light filth ในอ�ห�รครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้

วิเคร�ะห์ซ่ึงเร่ิมง�นใหม่จะส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจได้ด้วยตนเอง ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ในก�รพัฒน�บุคล�กรของห้องปฏิบัติก�รท่ีเก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือ
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ก�รสร้�งผลง�นที่มีคุณภ�พสูงเป็นที่น่�เชื่อถือ นำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ผลิตภัณฑ์สินค้�อ�ห�รของไทยให้สะอ�ดถูกสุขลักษณะ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

และสร้�งคว�มมั่นใจในก�รตรวจปล่อยสินค้�อ�ห�รส่งออกได้เป็นอย่�งดี
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สรุปรายละเอียดผลงานสำาคัญ 1 เรื่อง
 บทบ�ทกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในก�รเตรียมคว�มพร้อมห้อง

ปฏบิตักิ�รเพ่ือตรวจเชือ้อโีบล� ห้องปฏบิตักิ�รระดบั 3 สถ�บนัวจิยัวทิย�ศ�สตร์

ส�ธ�รณสุข และกำ�หนดม�ตรฐ�นห้องปฏิบัติก�รแยกโรคเพื่อรองรับก�รตรวจ

วินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยอีโบล�ในโรงพย�บ�ล 32 แห่งทั่วประเทศ ต�มข้อสั่งก�ร

ของกระทรวงส�ธ�รณสุข ปี พ.ศ. 2557

 ในฐ�นะประธ�นคณะทำ�ง�นพัฒน�ยุทธศ�สตร์เพ่ือก�รตอบสนองเช้ือ

อนัตร�ยร้�ยแรง ต�มคำ�สัง่สถ�บันวิจยัวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสขุท่ี 37/2557 ลง 

วันที่ 13 สิงห�คม 2557 โดยได้บริห�รจัดก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งห้อง 

ปฏบัิตกิ�รในก�รตรวจเชือ้อโีบล� และก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นห้องปฏิบตักิ�รแยกโรค ดังนี้

 l เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ (BSL3) ในการตรวจ

เชื้ออีโบลา

 จ�กก�รได้รบัก�รประส�นกบัผูท้รงคณุวฒุ ินกัระบ�ดวทิย� ผู้รับผิดชอบ

ก�รเตรียมคว�มพร้อมห้องปฏิบัติก�รในส่วนกล�งได้แก่ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร 

และสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข ได้ร่วมประชุมรับทร�บสถ�นก�รณ์

ระบ�ดของโรคติดเชือ้อโีบล� และแนวท�งต้ังรบัของประเทศไทย ด่�นหน้� และ

ช่องท�งอืน่ๆ ทีอ่�จจะพบผูส้งสยัติดเชือ้ ก�รตัง้รบัของบุคคล�กรท่ีเกีย่วข้อง และ

บทบ�ททีห้่องปฏิบตักิ�รต้องเตรยีมพร้อม เพือ่ไม่ให้มกี�รตืน่ตระหนก วิตกกังวล

ของผู้ปฏิบัติง�นเอง และส�ม�รถร่วมกันทำ�ง�นด้วยคว�มรอบคอบมั่นใจ 

คณะทำ�ง�นพฒัน�ยทุธศ�สตร์ฯ สถ�บนัวจิยัวทิย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสขุได้ร่วมกนั

ดำ�เนนิก�รดังนี้

 ๑. ร่วมกันศึกษ�ห�ข้อมูลเชื้ออีโบล� แปลข้อมูลภ�ษ�อังกฤษ และ

จัดทำ�คู่มือแนวท�งในก�รตรวจชนิดตัวอย่�งและก�รป้องกันตัวของบุคล�กร 

แจกจ่�ยให้บุคล�กรเป็นแนวท�งในก�รทำ�ง�นทั้งโรงพย�บ�ลส่วนกล�งและ 

โรงพย�บ�ลส่วนภูมิภ�คที่เกี่ยวข้อง
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 ๒. จัดก�รประชุมห้องปฏิบัติก�รจ�กโรงพย�บ�ลศูนย์และทั่วไปที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับตัวเชื้ออีโบล� และแนวท�งก�รตรวจและ 

ข้อระมัดระวัง ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติง�น และอบรมก�รใช้ชุดป้องกันแก่ Mask 

และก�รสวมถอดชุดเสื้อก�ว์นชนิดป้องกันสูงสุด

 ๓. จดัให้ทีมก�รตรวจเช้ืออีโบล�มคีว�มพร้อมในก�รตรวจวนิจิฉยัเชือ้

ด้วยชดุนำ�้ย�สำ�เรจ็รปู ศกึษ�ทำ�คว�มเข้�ใจและเตรยีมขัน้ตอนก�รปฏบิตังิ�น

 ๔. เตรียมคว�มพร้อมของห้อง BSL3 ได้แก่ระบบคว�มดันลบ ระบบ

ก�ร monitor ก�รทำ�ง�นของผูป้ฏบัิตงิ�นในห้องจ�กด้�นนอก ระบบก�รกำ�จดั

ขยะ ระบบปรับอ�ก�ศ และคว�มพร้อมของผู้ปฏิบัติง�นที่ต้องสวมชุดเสื้อก�วน์

 ๕. จัดให้มีก�รอบรมก�รสวมใส่ชุดป้องกันเชื้ออันตร�ย (Personal 

Protective Equipment) เช่น หน้�ก�ก แว่นต� รวมทั้งชุดเสื้อก�ว์นแบบ

ป้องกันสูงสุด (Cover alls) ฝึกฝนก�รถอดชุดให้มีคว�มปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ 

ให้กับบุคล�กรที่ทำ�หน้�ที่รับตัวอย่�งและตรวจวินิจฉัยเชื้อ และบุคล�กรท�ง

ห้องปฏบิตัจิ�กโรงพย�บ�ลทีม่คีว�มเสีย่งตัง้รบัผูป่้วยสงสยัตดิเช้ือ โดยมเีครือ่งมอื

ที่ใช้ตรวจสอบว่�ได้สวมใส่ ถอดชุดอย่�งถูกต้องปลอดภัยเพื่อให้มีคว�มมั่นใจ

ม�กขึ้นและก�รเตรียมนำ้�ย�ฆ่�เชื้อที่เหม�ะสมและถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติง�นเพื่อ

ใช้ในภ�คสน�ม โดยดำ�เนนิก�รร่วมกบักรมก�รแพทย์และกรมอน�มยั เป็นระยะๆ 

และครอบคลุมบุคล�กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ท่ีดูแลศพสงสัยติดเชื้ออีโบล� 

สัปเหร่อ ทห�ร เป็นต้น

 ๖. ก�รจัดระบบรับส่งตัวอย่�งสงสัยติดเชื้ออีโบล� ก�รรับตัวอย่�ง 

ด้วยกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้รับตัวอย่�งเชื้ออันตร�ย 

หน่วยง�นเดียวของประเทศ จึงได้จัดตั้งทีมรับตัวอย่�ง (ทีมของสถ�บันฯ และ

ศวก. ที่เกี่ยวข้อง) ที่เตรียมคว�มพร้อมในก�รไปรับตัวอย่�งที่โรงพย�บ�ลที่พบ 

ผู้ป่วยสงสัยติดเช้ือ ผลัดเปลี่ยนกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ เน้นคว�มรวดเร็วใน

ก�รเคล่ือนที่ ทำ�ง�นเป็นทีมท่ีสื่อส�รกันด้วยก�รใช้ไลน์ เพื่อให้ทร�บสถ�นะ
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ก�รขนส่งตัวอย่�ง เพื่อให้ทีมตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รส�ม�รถเตรียมรองรับ

ตวัอย่�งได้ทันท่วงที เนื่องจ�กต้องใช้เวล�ในก�รสวมชุด PPE และจะไม่ส�ม�รถ

เตรียมใส่ล่วงหน้�เป็นเวล�น�น

 ก�รส่งตัวอย่�งไปยังห้องปฏิบัติก�ร เมื่อรับตัวอย่�งแล้วต้องรีบส่งไป

ยังสถ�บันฯ จ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงและเพื่อให้ตัวอย่�งอันตร�ยแยกออก

จ�กตัวอย่�งปกติของสถ�บันฯ และบริเวณที่ส่งตัวอย่�งควรแยกออกจ�กจุด

ส่งตัวอย่�งปกติ จึงได้จัดระบบก�รส่งตัวอย่�งตรวจแยกออกไปที่ห้อง BSL3 

อ�ค�รซ�ซ�ค�วะ โดยตรงเพื่อคว�มปลอดภัย และจัดให้มีก�รประส�นก�ร

บันทึกลงรับตัวอย่�งเข้�ระบบกล�งรับตัวอย่�งของสถ�บันฯ โดยเจ้�หน้�ที่ม�

รับใบ request เพื่อดำ�เนินก�รลงข้อมูลรับตัวอย่�งเข้�ระบบ

 ๗. จัดให้มีก�รเตรียมพร้อมก�รตรวจตัวอย่�งชนิดอื่น เช่นตัวอย่�ง

เนื้อเยื่อจ�กกระพุ้งแก้มของศพ นอกจ�กตัวอย่�งเลือด โดยประส�นคว�มรู้

คว�มส�ม�รถของทีมจ�กห้องปฏิบัติก�รต่�งๆ

 ๘. จัดก�รประชุมคณะทำ�ง�นยุทธศ�สตร์ฯ เตรียมคว�มพร้อม 

สัปด�ห์ละ 3 วันเพื่อจัดก�รจุดบกพร่องต่�งๆ ในก�รปฏิบัติง�น

 l ก�รกำ�หนดม�ตร�ฐ�นห้องปฏิบัติก�รตรวจแยกและติดต�มก�ร

จัดตั้งห้อง

 จ�กก�รท่ีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รตรวจ

วินิจฉัยไวรัสอีโบล�ขึ้น แต่ยังไม่มีห้องปฏิบัติก�รตรวจแยกโรคอีโบล�ออกจ�ก

กลุ่มโรคที่มีอ�ก�รคล้�ยกัน และตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รเพื่อก�รรักษ�ผู้ป่วย 

โดยที่ขณะนั้นโรงพย�บ�ลศูนย์และโรงพย�บ�ลทั่วไป มีห้องผู้ป่วยแยก แต่ไม่มี

ห้องปฏิบัติก�รแยกที่มีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยพร้อมรับตรวจส่ิงส่งตรวจจ�ก

ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบล�ได้ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์จึงได้รับมอบหม�ยให้

กำ�หนดม�ตร�ฐ�นห้องปฏิบตักิ�รตรวจแยกโรค หรือห้องปฏบิติัก�ร Designated 

Receiving Area (DRA) ซึ่งจะจัดตั้งข้ึนในโรงพย�บ�ลที่รับรักษ�ผู้ป่วยสงสัย
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ติดเชื้ออีโบล� จำ�นวน 32 แห่ง เพื่อตรวจแยกโรคท�งห้องปฏิบัติก�ร พย�กรณ์

โรค และตรวจเพื่อก�รรักษ�ผู้ป่วยติดเชื้ออันตร�ยร้�ยแรงเช่น อีโบล� โรคท�ง

เดนิห�ยใจตะวันออกกล�ง และเพือ่รองรบัสิง่ส่งตรวจโรคตดิเชือ้อนัตร�ยร้�ยแรง 

อื่นๆ ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต คณะทำ�ง�นฯ ได้ร่วมกันว�งม�ตร�ฐ�นและ

ติดต�มก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�ร DRA โดยแบ่งทีมก�รติดต�ม ให้คำ�ปรึกษ�

ด้�นวิช�ก�ร เช่น Floor plan, ก�รใช้นำ้�ย�ฆ่�เชื้อที่เหม�ะสม, ซักซ้อมคว�มรู้

ในก�รเตรียมนำ้�ย�ฆ่�เช้ือปริม�ณม�กๆ กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่ชุมชน, ขน�ด

พื้นที่ในก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�ร ต้องประเมินคว�มเสี่ยง ไม่ให้ก�รปฏิบัติง�น

เกดิปัญห�ก�รตดิเชือ้แก่บคุล�กรได้, ตรวจสภ�พคว�มพร้อมใช้ง�นของตูป้ลอดเชือ้ 

(Biological safety cabinet) และก�รใช้ตู้อย่�งถูกวิธี

 หลังจ�กที่โรงพย�บ�ลได้จัดตั้งห้อง DRA แล้ว คณะทำ�ง�นได้ติดต�ม

ให้มีก�รใช้ง�นห้อง DRA อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ห้องปฏิบัติก�รและอุปกรณ์

วิทย�ศ�สตร์มีคว�มพร้อมรับสถ�นก�รณ์ระบ�ดของเชื้ออันตร�ยต่อไป โดยได้

จัดทำ�โปรแกรมก�รติดต�มให้มีก�รใช้ห้องและอุปกรณ์ต่อเนื่องในกิจกรรม 

อืน่ๆ ในช่วงทีไ่ม่มรีะบ�ด ได้แก่ก�รนำ�ไปใช้ในก�รพฒัน�ก�รศกึษ�วจิยั ใช้ตรวจ

เชื้อ TB ก�รตรวจด้�นชีวโมเลกุล หรือ ก�รใช้เป็นพ้ืนที่ตรวจสุขภ�พให้แก่

บุคล�กรของโรงพย�บ�ล เป็นต้น
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หนังสือ
“การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)”

คำานิยม
     ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่อง (CQI) ของ

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุขได้มีก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อ

เนื่อง ก�รปรับกระบวนง�น ก�รทบทวน ให้มีก�รวิเคร�ะห์ปัญห�ทั้ง

ด้�นบริห�รจัดก�ร และด้�นวิช�ก�รให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในหน่วยง�นย่อย

และในภ�พรวมของสถ�บันฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ต่อไป  อย่�งไรก็ต�ม 

ก�รทำ� CQI จะต้องส่งผ่�นจ�กรุ่นสู่รุ่น และมีคว�มเข้�ใจในทิศท�ง

เดียวกัน และส�ม�รถดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่องให้ได้ผลที่

สมบูรณ์ม�กยิ่งๆ ขึ้น แก้ปัญห�ตรงจุดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หนังสือ 

“ก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่อง” เล่มนี้จะเป็นแนวท�งสำ�หรับ

ผู้ปฏิบัติง�นรุ่นใหม่ ตลอดจนรุ่นพี่ได้ทบทวนทำ�คว�มเข้�ใจเพื่อก�ร

ปรับปรุงคุณภ�พง�นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนสำ�หรับหน่วยง�นผู้ให้

บริก�รด้�นต่�งๆ ที่สนใจใช้ศึกษ� ทำ�คว�มเข้�ใจในก�รแก้ไขปัญห� 

ปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะเป็นประโยชน์

แก่ผู้อ่�นทุกท่�นไม่ม�กก็น้อย 

    น�ยสมช�ย แสงกิจพร

  ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข
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คำานำา
     หนังสือเล่มนี้ อย�กให้เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำ�คว�มเข้�ใจได้อย่�ง

ง่�ยๆ ในก�รจัดทำ�โครงก�รหรือแผนในก�ร “ปรับปรุงคุณภาพต่อ

เนื่อง” หรือ CQI ในง�นที่ทำ� ไม่ว่�จะเป็นง�นด้�นบริห�รจัดก�ร หรือ

ง�นด้�นวิช�ก�ร ตรวจวิเคร�ะห์ หรือง�นด้�นสนับสนุนต่�งๆ เช่น 

ง�นส�รบรรณ ง�นย�นพ�หนะ เป็นต้น เนื้อห�ประกอบด้วยขั้นตอน

ต่�งๆ ในก�รทำ�แผน CQI ที่เน้นก�รนำ�หลักก�รของเครื่องมือ PDCA 

ม�ใช้อย่�งเข้�ใจและให้ประสิทธิผลในก�รทำ� CQI  ได้ม�กขึ้น ซึ่งได้

รวบรวมจ�กก�รจดัอบรมเชงิปฏบัิตกิ�ร “การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพ

ต่อเนือ่ง” ให้ทุกหน่วยง�นภ�ยในกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ส�ม�รถ

จัดทำ�แผน CQI ของหน่วยง�นตนเองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยได้

รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�ก WHO ดำ�เนินก�รโดยสถ�บันวิจัย

วิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎ�คม 2557 

    น�งสุขใจ ผลอำ�ไพสถิตย์

         นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ

    ด้�นระบบไหลเวียนโลหิต



ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

128

ทำาไมต้อง CQI  
 CQI หรือ ก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่อง เป็นเรื่องที ่

คุ ้นเคยกันในก�รบริห�รจัดก�รต�มระบบคุณภ�พทั้งภ�ครัฐและ

เอกชน โดยเฉพ�ะในองค์กรยุคใหม่ CQI ถือเป็นเรื่องพื้นฐ�นสำ�คัญ

และมีคว�มจำ�เป็นม�ก เพร�ะองค์กรเหล่�นั้น ต่�งก็มีคว�มต้องก�ร

ห�วิธีก�รใหม่ๆ ก�รบริห�รจัดก�รใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและไว้

ว�งใจของลกูค้�หรอืผูม้�รบับรกิ�ร เพือ่ทีจ่ะนำ�เสนอสินค้�ท่ีมคีณุภ�พ

ดกีว่� ให้บรกิ�รทีมี่คณุภ�พม�กกว่� และก�รสือ่ส�รทีม่คีณุภ�พม�กขึน้ 

 ในสังคมโลก....... ม�ถึงวันนี้ ม�ตรฐ�นต่�งๆ ไม่ว่� HA, 

ISO9001, ISO15189 หรือ ISO/IEC17025 เป็นต้น มีส่วนกำ�หนดให้

องค์กรต่�งๆต้องลุกขึ้นม�ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รทำ�ง�น 

ที่เน้นคว�มต้องก�รของลูกค้� ให้คว�มมั่นใจ แก่ผู้รับบริก�ร ดังนั้น 

CQI จึงอยู่คู ่กับองค์กรที่ให้คว�มสนใจกับคว�มต้องก�รของลูกค้� 

เท่�นั้น 

 ในสถ�นก�รณ์ที่โลกเล็กลงเรื่อยๆ เพร�ะเข้�ถึงกันได้อย่�ง

รวดเร็ว ไม่ว่�ข้อมูลข่�วส�รคว�มทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ เชื่อมโยง

ถึงกันได้ง่�ย ยิ่งช่วยทำ�ให้ต้องพัฒน� ไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่�จะเป็นองค์กร

ภ�คเอกชน หรอืภ�ครฐั หล�ยหน่วยง�นทีใ่ห้บรกิ�รประช�ชนในภ�ครัฐ 

ประสพคว�มสำ�เรจ็ในก�รปรบัเปลีย่นภ�พลักษณ์ก�รให้บริก�ร เป็นที่

ประทับใจ พึงพอใจของผู้รับบริก�ร เช่น บริก�รทำ�หนังสือเดินท�ง 

ต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 
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แนวคิด CQI  
 CQI เป็นก�รปรับปรุงกระบวนง�น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ไม่ว่�จะเป็นผลผลติด้�นก�รให้บรกิ�รหรอืตวัผลติภณัฑ์ เพิม่ประสทิธภิ�พ

ของง�น ลดคว�มสูญเสีย ลูกค้�มีคว�มพึงพอใจรวมทั้งลูกค้�ภ�ยใน

 ใครเกีย่วข้องใน CQI ก�รทำ� CQI ควรจะให้ซึมซ�บเข้�ไปใน

วฒันธรรมขององค์กร และถอืเป็นเรือ่งคว�มรบัผดิชอบของทกุคน ไม่ใช่

แค่ผูบ้รหิ�รเท่�นัน้ ถอืเป็นก�รทำ�ง�นจ�กล่�งสู่บน ไม่ใช่แบบเดิมๆ ท่ี

ทำ�จ�กบนลงล่�ง

 เริม่ท่ีปัญห�เล็กก่อน สำ�เรจ็ก่อน จดัต้ังทมีง�น CQI ทีเ่กีย่วข้อง

กับปัญห�นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง

 ทีมง�นจะต้องได้รับก�รฝึกฝนทักษะในก�รแก้ปัญห� ทักษะ 

ทีต้่องฝึกฝน หรือทำ�คว�มเข้�ใจได้แก่เครื่องมือต่�งๆ ที่นำ�ม�ใช้ในก�ร

แก้ปัญห�เช่น PDCA cycle, Problem solving technology หรือ 

Team working เป็นต้น

 เมื่อทีมง�นใดทำ�สำ�เร็จ ควรสื่อส�รกระตุ้นให้ทีมอื่นๆ เพื่อ

สร้�งคว�มสำ�เร็จต่อไปในองค์กร

 “หนึง่ในองค์ประกอบสำาคญัของ CQI : ทมีงานต้องมคีำามัน่

สัญญา (A commitment to teamwork)”
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เมื่อไรควรทำา CQI  
 เมื่อมีก�รทบทวนกระบวนง�น (ทุกขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น

ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น) ที่กำ�หนดให้ทำ�กันเป็นประจำ�ปีละครั้ง ซึ่งอ�จ

ยังไม่พบปัญห� แต่ต้องก�รปรับปรุงขั้นตอนก�รปฎิบัติง�นให้ดีขึ้น 

 เมื่อพบข้อร้องเรียน มีร�ยง�นอุบัติก�รณ์ มีผลจ�กก�ร

ประเมินคว�มเสี่ยง (Risk assessment)

 เมื่อพบปัญห�ให้ปฏิบัติก�รแก้ไข (Corrective action) 

ปฏิบัติก�รป้องกัน (Preventive action) จ�กก�รตรวจประเมิน

 ง�นที่ต้องก�รปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

ผู้ใช้บริก�รโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่นก�รลดระยะเวล�ตรวจวิเคร�ะห์ 

ก�รลดระยะเวล�รอรับย�ของผู้ป่วย ก�รลดอุบัติก�รณ์เชื้อดื้อย�ใน

โรงพย�บ�ล เป็นต้น

จะเริ่มต้นคิดทำาแผนหรือโครงการ CQI  เรื่องอะไรดี ?  

 จะดีกว่�มั้ยท่ีจะเริ่มม�ดูท่ีกระบวนง�นที่เขียนไว้ใน SOP 

หรือ ใน Work instruction (WI) หรือถ้�ไม่มีเลย อ�จเริ่มต้นโดย

  Step 1 จัดตั้งทีมทำ�ง�น

  Step 2 ร่วมกันเขียนกระบวนง�นของปัญห�ที่ต้องก�ร

ปรับปรุง ว่�มีขั้นตอนอะไรบ้�งตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นง�น

  Step 3 ร่วมกันพิจ�รณ�ที่ละขั้นตอนที่เกี่ยวกับ 

   - ระยะเวล�โดยรวมที่ใช้ในแต่ละขั้น 

             - ตำ�แหน่งที่เกิดคอขวดหรือรอคิว 

             - ระยะท�งและเวล�ที่ใช้ในก�รส่งต่อ 

             - แหล่งและโอก�สที่อ�จเกิดคว�มผิดพล�ด ฯลฯ

  Step 4 ระดมสมองวิธีแก ้ไข พิจ�รณ�ปรับเปลี่ยน

กระบวนง�น
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ทำา CQI ต้องรู้ PDCA             
 ก�รทำ� CQI เป็นก�รปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องที่ต้องทำ�

เป็นกระบวนก�ร ท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนต่�งๆ ทีว่นเป็นวงกลม เพร�ะ

ส�ม�รถปรับปรงุได้ต่อเนือ่งไปได้เรือ่ยๆ จ�กก�รใส่คว�มคดิใหม่ๆ เข้�ไป

ในง�น  เร�จึงเรียกก�รปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่องนี้ว่� วงจร CQI  (CQI 

cycle) หรือ นิยมเรียกกันว่� PDCA cycle 

มาทำาความเข้าใจ PDCA cycle 

 ก�รทำ� CQI นั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนต่�งๆ ที่สำ�คัญ คือ 

Plan Do Check Act หรือ PDCA นั่นเอง จะเรียกว่� PDCA เป็นหนึ่ง

ในเครื่องมือสำ�คัญในก�รทำ� CQI ก็ไม่ผิดเลย 

 Plan หม�ยถึง ขั้นตอนที่ต้องชี้บ่งปัญห� ห�ส�เหตุของ

ปัญห� ห�วิธีแก้ปัญห�นั้น แล้วเลือกวิธีแก้ที่ดีที่สุด ในขั้นตอนแรกนี้

จงึสำ�คญัม�กทีต้่องใส่ใจปัญห�ทีจ่ะทำ� เก็บข้อมลูว่�มขีน�ดคว�มรนุแรง

ม�กน้อยเพียงใด และนำ�ไปสู่คว�มต้องก�รจะเปลี่ยนแปลงอะไร และ

วิธีที่ใช้ในก�รปรับปรุง

 Do หม�ยถึง ขั้นตอนที่นำ�วิธีที่เลือกแล้วว่�น่�จะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงได้ผล ไปใช้ง�นดู ต�มแผนปฏิบัติก�รที่กำ�หนดไว้ เหมือน

กับจะทำ�ก�รทดลองใช้ง�นดูว่�วิธีปรับปรุงนี้ได้ผลหรือไม่

วงจร CQI/ วงจร PDCA
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 Check หม�ยถงึ ขัน้ตอนท่ีตรวจสอบผลก�รทดลองว่� ได้ผล

ต�มทีต่ัง้เป้�หม�ยไว้รเึปล่� ผลทีไ่ด้ต่�งจ�กปัญห�เดิมม�กน้อยแค่ไหน 

เป็นก�รสรุปผลง�นก�รพัฒน�ปรับปรุงนั่นเองว่�ให้ผลน่�พอใจไหม 

 ถ้�ได้ผลต�มที่ต้องก�ร ก็ขยับไปไปสู่ขั้นตอน Act ได้เลย

 แต่ถ้�ไม่ได้ผลต�มที่ต้องก�ร ทำ�อย่�งไร ?  ตรงจุดนี้สำ�คัญ

ม�กๆ เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์

 จ�กคว�มหม�ยของวงจร PDCA ดังนั้นเมื่อวิธีก�รปรับปรุง

คุณภ�พนั้นไม่ได้ผลต�มที่ต้องก�ร จ�กขั้นตอน Check นี้ จึงต้องวน

กลับไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ คือ Plan เลือกเอ�วิธีอื่นๆ ม�ลองใช้ดู 

หรืออ�จต้องไปห�ข้อมูลปัญห�เพิ่มเติมและร่วมกันห�วิธีปรับปรุง 

อื่นๆ แล้วเดินต�มวงจร PDCA ต่อไป 

 Act หม�ยถึง ขั้นตอนของก�รนำ�วิธีปรับปรุงที่ได้ผลนั้นไปสู่

ก�รปฏิบัติใช้ง�น เป็นขั้นตอนสุดท้�ยของวงจร 

 ในขั้นตอนนี้ ถ้�พิจ�รณ�แล้วว่�ผลก�รพัฒน�ปรับปรุงได้ผล

เป็นที่น่�พอใจต�มที่ต้องก�ร ก็นำ�วิธีใหม่หรือม�ตรก�รใหม่นั้นเข้�สู่

ระบบก�รปฏิบัติที่เป็นง�นประจำ�ต่อไป และเมื่อใช้ง�นไประยะหนึ่ง 

อ�จต้องก�รปรับปรุงวิธีให้ดีชึ้นอีกหรือต�มสถ�นก�รณ์ใหม่ ก็วนกลับ

ไปที่จุดเริ่มต้น Plan อีกเพื่อค้นห�วิธีปรับปรุงที่ค�ดว่�ดีที่สุด
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สรุปโดยย่อ
 Plan ห�ส�เหตุ ขน�ดปัญห� ตั้งวัตถุประสงค์ชัดเจน

 Do ทดลองวิธีต�มแผนปฏิบัติก�ร ม�ตรก�รใหม่

 Check ตรวจสอบผลก�รทดลอง ผ่�นหรือไม่ผ่�น ถ้�วิธีที่ 

  ไม่ผ่�น ให้วนไปเริ่ม Plan ใหม่ ห�ปัญห� ห�วิธีแก้  

  แล้วไปขั้นตอนต่อไป

 Act วธีท่ีีได้ผล นำ�เข้�สูร่ะบบใช้ง�น เมือ่ต้องก�รปรบัปรุง 

  ใหม่ให้ดีกว่� ก็วนไปเริ่มที่ Plan ใหม่
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มาเริ่มทำา CQI

มาเริ่มกันเลย 
วิธีการดำาเนินการ

 1. เลือกปัญหาที่จะปรับปรุง โดยทีมงาน

  1.1	เลือกประเภทของปัญหา จ�กแหล่งต่�งๆ เช่น ข้อ

ร้องเรียน คว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�ร ร�ยง�นอุบัติก�รณ์ ปฏิบัติ

ก�รแก้ไข ปฏิบัติก�รป้องกัน ผลประเมินคว�มเสี่ยง เป็นต้น หรือ

ทบทวนกระบวนง�นท่ียังไม่พบปัญห�แต่ต้องก�รปรับปรุงให้ดีขึ้น 

เช่น กระบวนง�นตรวจวิเคร�ะห์ กระบวนง�นรับตัวอย่�ง ฯลฯ

  1.2		 เลือกปัญหาที่จะท�า	 (identify	 problem) ถ้�

ประเภทปัญห�ที่เลือก เช่น ข้อร้องเรียน ให้วิเคร�ะห์ปัญห�ต่�งๆจ�ก

บันทึกข้อร้องเรียนม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ คว�มรุนแรง คว�มเสี่ยง

ในก�รเกิดปัญห�ม�กที่สุด และเลือกปัญห�ที่เหม�ะสมไปจัดทำ�

โครงก�ร CQI หรือ ถ้�เลือกประเภทปัญห�เป็นกระบวนง�น เช่น ก�ร

รับส่งตัวอย่�ง ให้วิเคร�ะห์ขั้นตอนก�รทำ�ง�นตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ว่�

ขั้นตอนใดเป็นปัญห�ที่ทำ�ให้ช้�หรือทำ�ให้เกิดคว�มผิดพล�ดง่�ย หรือ

มีคว�มเสี่ยงใด เพื่อที่จะนำ�ม�ปรับปรุงให้ดีขึ้น อ�จแสดงข้อมูลด้วย

สถิติง่�ยๆ เช่นกร�ฟแท่ง ก�รนับคะแนน เพื่อให้เห็นคว�มถี่หรือ 

แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับปัญห� 

  1.3		 ก�าหนดชื่อเรื่องโครงการ ชื่อเรื่องควรจะสะท้อน 

ถึงปัญห�และส่ิงท่ีจะแก้ไขหรือปรับปรุงให้ชัดเจน เช่นโครงก�รลด

ระยะเวล�ตรวจวิเคร�ะห์ โครงก�รลดจำ�นวนตัวอย่�งส่งคืน 
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 2. จัดทำาโครงการ/แผนงาน CQI ประกอบด้วยขั้นตอน

ตาม PDCA cycle ดังนี้

 หลังจ�กที่ได้เลือกปัญห�ม�ทำ� ตั้งชื่อโครงก�รแล้วโครงก�ร 

CQI จะเริ่มต้นที่จุดนี้.....โดยเดินต�มวงจร PDCA

Plan ประกอบด้วย 
 1. ห�ข้อมูลพื้นฐ�นของปัญห�ที่จะปรับปรุง (Baseline 

data) ส�เหตุของปัญห� ขน�ด คว�มถี่ของปัญห� ชนิดของข้อมูล 

และรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลในช่วงที่ผ่�นม� 3 เดือน หรือ 1 ปี 

เป็นต้น เพื่อจะทร�บปริม�ณปัญห�ที่มีอยู่เดิม บ�งกรณีที่ไม่มีข้อมูล

เดิมเลย ก็จำ�เป็นต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นใหม่ ควรแสดงข้อมูลด้วย

กร�ฟ หรือตัวเลข เพื่อให้เห็นแนวโน้มของปัญห�ชัดขึ้น

  a. ก�าหนดเป้าหมาย (Goal) การปรับปรุงที่ชัดเจน ร่วม

กันห�แนวท�งแก้ไขปัญห� (Develop solutions) และเลือกแนวท�ง

ที่ดีที่สุด (Select the best solution) โดยทีมง�นที่เกี่ยวข้องกับง�น

นั้น และกำ�หนดเป้�หม�ยให้ชัดเจน เช่น ต้องก�รลดระยะเวล�ก�ร

ออกใบร�ยง�นผล ต้องก�รเพ่ิมคว�มพึงพอใจของผู้ม�รับบริก�ร 

เป็นต้น

  b. ก�าหนดมาตรการที่จะเปลี่ยน (Selected Change) 

หรอืแนวท�งก�รเปลีย่นแปลงใหม่ในง�น ทีก่่อให้เกดิก�รปรับปรุงง�น 

พจิ�รณ�ให้หลีกเลีย่งผลกระทบเชิงลบทีอ่�จเกดิขึน้ เช่น ม�ตรก�รใหม่: 

จัดทำ�ระบบเตือนในขั้นตอนก�รออกใบร�ยง�นผล

  c. ประเมินการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ว่�จะมีประสิทธิผล

หรือไม่
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 2. ตั้งวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน เจ�ะจง วัดได้ ต�ม SMART คือ

  S: Specific จำ�เพ�ะเจ�ะจง

         M: Measurable   ส�ม�รถวัดได้

         A: Attainable     ส�ม�รถทำ�ได้

         R: Realistic      อยู่ภ�ยใต้สภ�พคว�มเป็นจริง

         T: Time frame    กำ�หนดเวล�ในก�รดำ�เนินง�น

 ยกตัวอย่�งเช่น ลดระยะเวล�ก�รออกร�ยง�นผลได้ 95% 

ภ�ยใน 6 เดือน

 3. สิ่งที่ต้องก�รวัด (เพื่อให้ได้ต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร) 

อ�จมีก�รวัดหล�ยตัว 

 4. กำ�หนดค่�เป้�หม�ยท่ีต้องก�รในก�รวัด ควรให้เป็น

ค่�ที่ท้�ท�ย เช่น ต�มวัตถุประสงค์

 กำ�หนดให้ร�ยง�นผลก�รตรวจส�ร ก ได้ต�มระยะเวล�แล้ว

เสร็จของง�น (Turnaround time) 90% แต่ค่�เป้�หม�ยควรที่จะตั้ง

ไว้ที่ 95% ก็ได้

 5. ม�ตรก�รทีจ่ะเปลีย่น (Selected change) จ�กก�ร

ระดมคว�มคดิ

 6. วิธีก�รเก็บข้อมูล (Data) เพื่อดูคว�มเป็นไปได้ในก�ร

เก็บข้อมูล ในขั้นตอน DO ดังนี้

  6.1 พิจ�รณ�ว่�จะส�ม�รถทำ�ก�รเก็บข้อมูล ได้หรือไม่ 

เก็บอย่�งไร

  6.2 ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล

  6.3 ใช้เครื่องมือ/แบบบันทึกอะไรบ้�งในก�รเก็บ

ข้อมูล จะเก็บข้อมูลถี่แค่ไหน
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 7. ทำ�แผนปฏิบัติก�ร (Action plan) กำ�หนดกิจกรรมต�ม

ม�ตรก�รใหม่ของก�รปรับปรุง กำ�หนดผู้รับผิดชอบและระยะเวล�ใน

ก�รดำ�เนินก�รแต่ละขั้นตอนจนจบทุกกิจกรรม

Do 

 ดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร โดยผู้รับผิดชอบ และต�ม

ระยะเวล�ที่กำ�หนด เป็นก�รทดลองวิธี ยังไม่ใช่เป็นก�รนำ�ไปปฏิบัติ

ใช้ง�นจริง

Check
 ตรวจสอบผลก�รทดลอง โดยเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น

ข้อมูลเดิม (ชุดที่หนึ่ง) กับข้อมูลหลังปรับปรุง (ชุดที่สอง) แสดงผล

ข้อมูลท�งสถิติ หรือตัวเลข สรุปผลว่�ม�ตรก�รที่ใช้ได้ผลหรือไม่ หรือ 

ได้ผลต�มเป้�หม�ย และวัตถุประสงค์หรือไม่ 

Act
 ถ้�ได้ผล ก็นำ�วิธีหรือก�รปรับปรุง (Change) นั้นไปเป็น

ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นในระบบของง�นประจำ�ต่อไป และเมื่อ

ต้องก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอีก ก็ไปที่จุดเริ่มต้นที่ Plan เข้�

สู่วงจร PDCA ต่อไป   

         ถ้�ไม่ได้ผล ต้องม�พิจ�รณ�กันว่�ทำ�ไมจึงไม่ได้ผล และให้กลับ

ไปที่ PDCA cycle ซำ้� ไปเริ่มที่ขั้นตอน Plan เพื่อห�วิธีแก้ปัญห�ซำ้�

ใหม่อีกครั้ง พิจ�รณ�ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือม�ตรก�รที่เลือก 

หรือตัววัดอื่นๆ จะเห็นว่�วงจร PDCA จะวนไปตลอดไม่หยุดนิ่ง
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“แนวทางการดำาเนินการ”

 1. เลือกประเภทปัญห�ที่จะปรับปรุง ....................................

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

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

 2. ตั้งชื่อโครงก�ร:..................................................................

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

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

 3. ผู้รับผิดชอบ:......................................................................

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

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

 4. ดำ�เนินก�รโครงก�ร CQI

 4.1	PLAN      

 สภ�พปัญห�...........................................................................

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

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

 - แสดงกร�ฟ/ตัวเลข ถ้�มี

 เป้�หม�ย (Goal)...................................................................

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

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

 วัตถุประสงค์ (Aim)................................................................

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

............................................................................................................
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 ม�ตรก�ร (Change)..............................................................

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

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

 ก�รวัด (Measurement)

  - วิธีวัด ..........................................................................

  - คว�มถึ่.........................................................................

  - ระยะเวล�....................................................................

  - จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร...................................................

 4.2	DO
ดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร

กิจกรรม

ขั้นตอน......

ขั้นตอน......

 เดือน มีค   เดือน เมย เดือน พค เดือน มิย

 - สรุปผลการดำาเนินงาน
 4.3	CHECK …………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………

…………………………………….....………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………..…………………… 

 4.	4	ACT ……………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………

………………………………….....…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………......………………………...…………………………………….………….
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ตัวอย่างการดำาเนินการ CQI
 1. เลือกประเภทปัญห�ที่จะปรับปรุง จ�กข้อบกพร่องที่ต้อง

แก้ไขในก�รตรวจตดิต�มภ�ยใน โดยเรียงลำ�ดบัคว�มถีข่องข้อบกพร่อง 

ลำ�ดับที่ 1. ก�รควบคุมเอกส�ร ลำ�ดับที่ 2. ก�รสอบเทียบเครื่องมือ  

และลำ�ดับที่ 3. ก�รทวนสอบวัสดุนำ้�ย� จึงเลือกปรับปรุงปัญห� ก�ร

ควบคุมเอกส�ร

 2. ตัง้ชือ่โครงก�ร: ลดคว�มผดิพล�ดในก�รใช้เอกส�รล้�สมยั 

 3. ผู้รับผิดชอบ: น�งมณี  แก้วใส ผู้ควบคุมเอกส�ร

 4. ดำ�เนินก�รโครงก�ร CQI

  4.1 PLAN      

  สภาพปัญหา

  มีก�รทำ�สำ�เน�เอกส�รควบคุมม�ใช้ง�นม�ก เมื่อมีก�ร

ทบทวนเอกส�รประจำ�ปี ไม่มกี�รดงึเอกส�รล้�สมยัออกจ�กทีป่ฏบิติัง�น 

บ�งส่วนของเอกส�รล้�สมัยจึงยังใช้ง�นอยู่ หรืออยู่ปะปนกับเอกส�ร

ปัจจุบัน ซึ่งมีคว�มเสี่ยงที่ผู้ปฎิบัติง�นจะหยิบใช้เอกส�รผิดได้ และ

ก�รแจกจ่�ยเอกส�รคณุภ�พฉบบัควบคมุซึง่มจีำ�นวนม�กมคีว�มล่�ช้� 

ทำ�ให้ก�รใช้ง�นเอกส�รปัจจบุนั มคีว�มคล�ดเคล่ือน และส่งผลใหม้ี

ก�รใช้เอกส�รล้�สมัย

 จ�กข้อมลูก�รตรวจตดิต�มภ�ยใน 3 ปีตดิต่อกนัพบข้อบกพร่อง

เรือ่งก�รควบคมุเอกส�ร (พ.ศ. 2554-2556) ปี 2554 10 ครัง้ ปี 2555 

8 ครั้ง และปี 2556 11 ครั้ง เฉลี่ย 9 ครั้ง/ปี

 1. เป้าหมาย (Goal) ต้องก�รลดคว�มผิดพล�ดก�รใช้

เอกส�รล้�สมัยโดยก�รควบคุมเอกส�รและแจกจ่�ยเอกส�รด้วย

ระบบอีเล็กทรอนิกส์
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 2. วตัถปุระสงค์ (Aim) คว�มผดิพล�ดในก�รใช้เอกส�รล้�สมยั

เป็นศูนย์ 

 3. สิ่งที่ต้องการวัด       

  3.1 วัดคว�มรวดเรว็ในก�รแจกจ่�ยเอกส�รภ�ยใน 6 ชม. 

หลังจ�กอนุมัติใช้เอกส�ร

  3.2 วัดจำ�นวนข้อบกพร่องที่ได้จ�กเรื่องควบคุมเอกส�ร

  3.3 วัดจำ�นวนสำ�เน�เอกส�รที่ทำ�เอง 0 ฉบับ

  3.4  จำ�นวนสำ�เน�ที่พิมพ์ออกจ�กระบบ

 4. มาตรการ (Change) ปรบัเปลีย่นวธิคีวบคมุและแจกจ่�ย

เอกส�รจ�กก�รใช้กระด�ษเป็นระบบอีเล็กทรอนิกส์ ระบบมีก�รพมิพ์

สำ�เน�เป็นกระด�ษท่ีส�ม�รถบันทึกจำ�นวนสำ�เน�ได้ มีสัญลักษณ์ที ่

บอกว่�เป็นฉบับที่พิมพ์จ�กระบบฯ ที่ส�ม�รถแยกออกจ�กสำ�เน� 

ที่อ�จมีก�รทำ�สำ�เน�เองจ�กฉบับพิมพ์ ดำ�เนินก�รระยะแรก เฉพ�ะ

เอกส�รด้�นตรวจวิเคร�ะห์ วินิจฉัย จำ�นวน 100 ฉบับ

 5. วิธีเก็บข้อมูล (Data)

           - ใช้แบบบันทึกในก�รเก็บข้อมูล 

           - คว�มถี่ ทุกเดือน/ทุกครั้งที่เอกส�รได้รับอนุมัติใช้ง�น

           - ระยะเวล� 6 เดือน

  - จัดทำ�ต�ร�งแผนปฏิบัติก�ร
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  4.2 DO
      ดำ�เนินก�รต�มต�ร�งแผนปฏิบัติก�ร

กิจกรรม

วัดก�รแจกจ่�ยเอกส�ร

ตรวจสอบข้อบกพร่องเรื่อง

เอกส�รล้�สมัย

ตรวจสอบเอกส�รสำ�เน�เอง

ตรวจสอบจำ�นวนเอกส�รที่

พิมพ์ออกจ�กระบบ

สอดคล้องกับจำ�นวนที่ระบบ

บันทึกไว้

 มีค เมย พค มิย กค สค

กิจกรรม

วัดก�รแจกจ่�ยเอกส�ร

ตรวจสอบข้อบกพร่องเรื่อง

เอกส�รล้�สมัย

ตรวจสอบเอกส�รสำ�เน�เอง

ตรวจสอบจำ�นวนเอกส�รที่

พิมพ์ออกจ�กระบบ

สอดคล้องกับจำ�นวนที่ระบบ

บันทึกไว้

 มีค เมย พค มิย กค สค

 3 ชม 2 3 4 3 5

 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ

 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ

 สอด สอด สอด สอด สอด สอด

 คล้อง คล้อง คล้อง คล้อง คล้อง คล้อง
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  4.3 CHECK

  สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

  ข้อบกพร่องเดิมเอกส�รล้�สมัย 9 ฉบับ

  ผลก�รทดลอง มีเอกส�รล้�สมัย 0 ฉบับ

  สรุปว่�ม�ตรก�รที่ใช้ก�รควบคุมเอกส�รด้วยระบบ 

อเีลก็ทรอนกิส์ ได้ผลต�มเป้�หม�ย

  4.4 ACT

  ส�ม�รถนำ�วิธีควบคุมเอกส�รด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

ไปใช้ในระบบก�รทำ�ง�นประจำ�ต่อไป

 กรณีไม่ได้ผลต�มเป้�หม�ยต้องกลับไปที่ Plan เพื่อห�วิธีแก้

ปัญห�ซำ้�ใหม่ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือห�ม�ตรก�รอื่น ก�รทำ� 

checklist  กเ็ป็นวธิหีนึง่ท่ีช่วยตรวจสอบคว�มครบถ้วนในองค์ประกอบ

ต่�งๆ ของก�รทำ� CQI 

 ม�ตรวจสอบกันเลยว่�โครงก�ร CQI ที่ว�งแผนกันเป็น

อย่�งไรกัน ยังข�ดประเด็นอะไรบ้�ง…
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Checklist การดำาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง

 ขั้นตอน มี/ไม่มี

6.1 ก�รว�งแผน โดยทีมง�น

 6.1.1 รวบรวมปัญห� จ�ก

 - ปฏิบัติก�รแก้ไข (Corrective action)

 - ปฏิบัติก�รป้องกัน (Preventive action) 

 - ร�ยง�นอุบัติก�รณ์ 

 - ข้อร้องเรียน

 - คว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�ร

 - ผลจ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยง หรือ 

 - ทบทวนในกระบวนง�นต่�งๆ (ที่ยังไม่พบปัญห�

แต่ต้องก�รปรับปรุงให้ดีขึ้น)

 6.1.2  ง�น CQI ควรเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้

ใช้บริก�รโดยตรง หรืออ้อม อยู่ในกระบวนง�นบริห�ร

จัดก�รคุณภ�พ หรือกระบวนง�นตรวจวิเคร�ะห์ทั้ง

ก่อน ระหว่�ง หรือหลังก�รตรวจวิเคร�ะห์

 6.1.3  - เลือกประเภทของปัญห�ที่จะปรับปรุง 

พิจ�รณ�จ�กคว�มถี่ของก�รเกิดปัญห�  คว�มรุนแรง

ของปัญห� หรือมีคว�มเสี่ยงในก�รเกิดปัญห�

 - จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ ต�มคว�มถี่ คว�มรุนแรง 

หรือคว�มเสี่ยงในก�รเกิดปัญห�ม�กที่สุด

 - นำ�ไปจัดทำ�โครงก�รปรับปรุงคุณภ�พต่อเนื่อง

 - กำ�หนดชื่อเรื่องโครงก�รฯ ชื่อควรที่จะสะท้อนถึง

ปัญห�และสิ่งที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้ชัดเจน

6.2 ก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พ

ต่อเนื่อง ควรประกอบด้วยขั้นตอนต�ม PDCA ดังนี้

(รวบรวมปัญห�จ�กที่ใดบ้�ง 

ให้เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      
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 ขั้นตอน มี/ไม่มี

 6.2.1 Plan ประกอบด้วย

 1. ระบุส�เหตุปัญห�

  1.1 ระบุปัญห�ให้ชัดเจนขึ้น ที่ม�ของปัญห� 

ขน�ดหรือคว�มรุนแรง คว�มถี่ของปัญห� 

  1.2 ห�ข้อมูลพื้นฐ�น/ baseline data เพื่อ

ทร�บปริม�ณปัญห�ที่มีอยู่เดิม ข้อมูลย้อนหลัง บ�ง

กรณี ไม่มีข้อมูลเดิม อ�จต้องจัดเก็บห�ข้อมูลพื้นฐ�น

ใหม่ แสดงตัวเลขหรือกร�ฟ

  1.3 ก�รเก็บข้อมูลพื้นฐ�น 

   - ข้อมูลพื้นฐ�นชนิดใดที่จะต้องรวบรวมม�

วิเคร�ะห์

   - ช่วงเวล�ของข้อมูลพื้นฐ�นที่เก็บข้อมูล 

เช่น เก็บข้อมูลในช่วงที่ผ่�นม� 3 เดือน หรือ 1 ปี 

เป็นต้น ตัวอย่�งเช่น กำ�หนดระยะเวล�ที่ใช้ในก�ร

ทบทวนข้อมูลพื้นฐ�น เช่น ตั้งแต่ เดือน มค-มีค 2558

  1.4 ต้องมีเป้�หม�ยในก�รปรับปรุงที่ชัดเจน

  1.5 ต้องมีม�ตรก�รที่จะเปลี่ยนหรือ ก�ร

เปลี่ยนแปลงใหม่ในง�น ที่ก่อให้เกิดก�รปรับปรุงง�น 

  1.6  ต้องประเมินก�รปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นว่�มี

ประสิทธิผลหรือไม่ 

 2. ตั้งวัตถุประสงค์/ Aim statement ให้ชัดเจน 

วัดได้ เจ�ะจง ต�ม SMART: Specific จำ�เพ�ะเจ�ะจง, 

Measurable ส�ม�รถวัดได้, Attainable ส�ม�รถ

ทำ�ได้, Realistic อยู่ภ�ยใต้สภ�พคว�มเป็นจริง และ 

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      
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 ขั้นตอน มี/ไม่มี

Time frame กำ�หนดเวล�ในก�รดำ�เนินง�น

 3. สิ่งที่ต้องก�รวัด (เพื่อให้ได้ต�มวัตถุประสงค์ที่

ต้องก�ร) อ�จมีก�รวัดหล�ยตัวได้

 4. กำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่ต้องก�รในก�รวัด (ควรให้

เป็นค่�ที่ท้�ท�ย) เช่นต�มวัตถุประสงค์กำ�หนดให้ทุก

ร�ยง�นผลตรวจส�ร x ได้ต�ม TAT 90% แต่ค่�เป้�หม�ย

อ�จตั้งให้ท้�ท�ยที่ 95% ก็ได้

 5. ม�ตรก�รที่จะเปลี่ยน/ก�รเปลี่ยนแปลงใหม่ที่

เกิดขึ้น หรือวิธีก�รแก้ปัญห�/ Selected Change ทำ�

โดยก�รระดมคว�มคดิทีท่มีง�นท่ีเกีย่วข้อง พจิ�รณ�ให้

หลกีเลีย่งผลกระทบเชิงลบที่อ�จเกิดขึ้น

 6. วิธีก�รเก็บข้อมูล (Data) เพื่อดูคว�มเป็นไปได้

ในก�รเกบ็ข้อมลูท้ังข้ันตอนก�รเก็บ baseline และข้ัน

ตอนก�รเก็บในขั้นตอน DO ควรดำ�เนินก�รดังนี้

  1. พิจ�รณ�ว่�จะส�ม�รถทำ�ก�รเก็บข้อมูลได้

หรือไม่ และเก็บอย่�งไร

  2. ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล

  3. ใช้เครื่องมือ/แบบบันทึก อะไรบ้�งในก�ร

เก็บข้อมูล

  4. จะเก็บข้อมูลถี่แค่ไหน

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      
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 ขั้นตอน มี/ไม่มี

 6.2.2 Do 

        ดำ�เนินก�รปฏิบัติต�มวิธีก�รแก้ปัญห� ต�มแผน

ปฏบิตักิ�ร (Action plan) ทีก่ำ�หนดกิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 

และระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รแต่ละขั้นตอนจนจบ

ทุกกิจกรรม

 6.2.3 Check 

        เปรียบเทียบข้อมูลเดิม (ชุดที่หนึ่ง) กับข้อมูล

หลังก�รปรับปรุง (ชุดที่สอง) สรุปผลว่�มีก�ร

เปลี่ยนแปลงหรือต�มวัตถุประสงค์หรือไม่ บันทึกผล 

 6.2.4 Act

  - ถ้� ได้ผลต�มวัตถุประสงค์ ก็นำ�วิธีหรือ 

Change นั้น ไปเป็นม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นต่อไป 

หลังจ�กนั้น จะพัฒน�ปรับปรุงง�นในส่วนนี้ให้ดีขึ้นอีก 

ก็เข้�สู่วงจร PDCA อีก วงจรนี้จึงหมุนต่อไป

   - ถ้� ไม่ได้ผลต�มทีต้่องก�ร ให้กลับไปสู่ขัน้ตอน 

Plan ใหม่อีกครั้ง เพื่อพิจ�รณ�วัตถุประสงค์ หรือ 

change ที่เลือก หรือตัววัดต่�งๆ หรืออ�จทบทวน

ปัญห�ใหม่  และเข้�สู่ขั้นตอนซำ้� Do Check Act ของ  

PDCA ต่อไป

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      

  มี/ไม่มี      
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ท่านธ�ารงค์		 ผลชีวิน		 ถวิลพร้อม	

เชี่ยวชาญด้าน		 สิ่งแวดล้อม		 พร้อมแถลง

ก�าจัดยุง		 ลูกน�้า		 และแมลง

ช่วยส่องแสง		 สว่างสุข		 ให้ทุกคน

วันเกษียณ		 เวียนประสม		 ชื่นชมท่าน

สมัครสมาน		 หมายมุ่ง		 ผดุงผล

กรมวิทย์ไข		 หลักการ		 ช่วยดาลดล

ได้กุศล		 วันเกษียณ		 เพียรภาคภูมิ

	 	 			วีวรรณ	ทัศนภิญโญ	

	 	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์
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นายธ�ารงค์ ผลชีวิน

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์

ช�านาญการพเิศษ
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ประวัติการศึกษา

       วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส�าเร็จ สถาบัน
  การศึกษา

วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต 

(ชีววิทย�)

วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต 

(ชีววิทย�สภ�วะแวดล้อม)

2522

2527

มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

มห�วิทย�ลัยมหิดล

ต�าแหน่งขณะเกษียณอายุราชการ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำานาญการพิเศษ

สังกัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อายุราชการ

37 ปี 3 เดือน 16 วัน
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ประวัติการรับราชการ

 วัน/เดือน/ปี ต�าแหน่ง หน่วยงาน

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 

 -  ทวีติย�ภรณ์ช้�งเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2543

 - เหรียญจักรพรรดิม�ล� (ร.จ.พ.) เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2548

11/มี.ค./2523 นักกีฏวิทย� 3 กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

01/เม.ย./2526 นักกีฏวิทย� 4 กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

12/ต.ค./2530 นักกีฏวิทย� 5 กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

27/พ.ย./2534 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 5 กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

10/ก.ค./2535 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 6 กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

25/พ.ย./2537 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 7ว กองกีฏวิทย�ท�งแพทย์ 

09/เม.ย./2540 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 7ว สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ 

  ส�ธ�รณสุข 

01/ต.ค./2540 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 8ว สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ 

  ส�ธ�รณสุข 

11/ธ.ค./2551 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ 

 ชำ�น�ญก�รพิเศษ ส�ธ�รณสุข
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สรุปผลงานโครงการ

สรุปผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ของ นายธ�ารงค์  ผลชีวิน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�านาญการพิเศษ

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. การศึกษาฤทธิ์คงทนของสาร Deltamethrin ชุบมุ้งและผ้าม่าน 

ในการกำาจัดยุงลาย

 ก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พและคว�มคงทนของส�ร  

Deltamethrin ในภ�คสน�มในก�รชุบมุ้งและผ้�ม่�น มุ้งที่ใช้ทดสอบมี 2 ชนิด

คือ 1) มุ้งผ้�ฝ้�ย 2) มุ้งผ้�ไนล่อน และผ้�ม่�นที่ใช้ทดสอบ 2 ชนิดคือ 1) ม่�นผ้�

ฝ้�ย 2) ม่�นไหม นำ�มุ้งและผ้�ม่�นชุบส�ร Deltamethrin ที่ระดับคว�มเข้มข้น

ส�รออกฤทธิ์ 25 มิลลิกรัมต่อต�ร�งเมตร  นำ�มุ้งและผ้�ม่�นก�งในพื้นที่ทดลอง 

พื้นที่ที่ใช้ในก�รวิจัยได้แก่ ชุมชนคลองประป� อ.เมือง จ.นนทบุรี จำ�นวน 53 

หลังค�เรือน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำ�นวน 26 หลังค�เรือน แต่ละ

หลังค�เรือนแจกมุ้งชุบส�ร Deltamethrin ชนิดผ้�ฝ้�ย 1 หลัง และผ้�ม่�นชุบ

ส�ร Deltamethrin  ชนิดผ้�ฝ้�ย 1 ผืน กลุ่มที่ 2 จำ�นวน 27 หลังค�เรือน 

แต่ละหลังค�เรือน แจกมุ้งชุบส�ร Deltamethrin ชนิดไนล่อน 1 หลัง และ 

ผ้�ม่�นชุบส�ร Deltamethrin ชนิดผ้�ไหม 1 ผืน
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 ก�รทดสอบใช้วิธี Bioassay test ขององค์กรอน�มัยโลกทดสอบกับ

ยุงล�ย (Aedes aegypti) ที่เลี ้ยงในห้องปฏิบัติก�ร ผลก�รศึกษ�พบว่� 

ฤทธิ์คงทนของส�ร Deltamethrin ชุบมุ้งชนิดผ้�ฝ้�ย มุ้งชนิดผ้�ไนล่อน 

ผ้�ม่�นชนิดผ้�ฝ้�ย และผ้�ม่�นชนิดผ้�ไหม มีผลทำ�ให้อัตร�ก�รต�ยของยุงล�ย

ม�กกว่�ร้อยละ 50 น�น 23.85, 12.29, 9.95 และ 10.17 สัปด�ห์ ต�มลำ�ดับ

ประโยชน์ของผลงาน

 ทำ�ให้ทร�บประสิทธิภ�พและฤทธ์ิคงทนของส�ร Deltamethrin 

ต่อมุ้งชนิดผ้�ฝ้�ย มุ้งชนิดผ้�ไนล่อน ผ้�ม่�นชนิดผ้�ฝ้�ย และผ้�ม่�นชนิด

ผ้�ไหม ในภ�คสน�ม ซึ่งส�ร Deltamethrin เป็นส�รที่มีคว�มเป็นพิษต่อ

มนุษย์ตำ่� มีคว�มปลอดภัยสูง ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ชุบมุ้งและผ้�ม่�นเพื่อควบคุม

ยุงล�ยซ่ึงเป็นพ�หะของโรคไข้เลือดออกในอน�คต  
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ประโยชน์ของผลงาน

 ทำ�ให้ทร�บชนิดของยุงที่เป็นพ�หะนำ�โรค ทร�บระดับคว�มชุกชุมของ

ยุงชนิดต่�งๆ และทำ�ให้ทร�บภ�วะก�รเสี่ยงในก�รเกิดโรคไข้เลือดออกของ

ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ที่ตำ�บลแหลมผักเบี้ย อำ�เภอบ้�นแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 2. การศึกษาควบคุมความชุกชุมของยุงบริเวณบ่อบำาบัดนำ้าเสียและ

ป่าชายเลนในตำาบลแหลมผักเบี้ย อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ

 ก�รสำ�รวจยุงบริเวณบ่อบำ�บัดนำ้�เสียและป่�ช�ยเลน ณ ตำ�บลแหลม

ผักเบี้ย อำ�เภอบ้�นแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กับดักแสงไฟ ดำ�เนินก�ร

สำ�รวจยุงเดือนละ 1 ครั้ง พบยุงที่สมบูรณ์ส�ม�รถจำ�แนกชนิดได้ จำ�นวน 6 

ชนิด ได้แก่ Culex tritaeniorhynchus, Culex gelidus, Culex quinque-

fasciatus, Culex sitiens, Culex bi taniorhynchus และ Aedeomyia 

catasticta นอกจ�กนั้นยังพบยุงในสกุลอื่นๆ ที่ไม่สมบูรณ์  ได้แก่ Aedes sp., 

Anopheles sp., Mansonia sp., Orthopodomyia sp., Uranotaenia sp. 

และ Unidentified sp. จ�กก�รจำ�แนกเป็นกลุ่มพบว่�อัตร�ของก�รสำ�รวจพบ

ยุง Aedes sp, Anopheles sp, Culex sp และ Mansonia sp มีค่�ร้อยละ 

11.63 ± 11.33, 22.47 ± 17.35, 27.87 ± 22.35 และ 0.10 ± 0.19 ต�ม

ลำ�ดับ จ�กก�รแยกชนิดของยุงที่เป็นพ�หะนำ�โรคพบว่�อัตร�เฉลี่ยของก�ร

สำ�รวจ พบยุงพ�หะนำ�โรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้�ช้�ง มีค่�ร้อยละ 14.92 

± 13.77 และ 0.10 ± 0.19 ต�มลำ�ดับ จ�กก�รสำ�รวจลูกนำ้�ยุงล�ยซึ่งเป็น

พ�หะของโรคไข้เลือดออก พบว่�ค่� BI สูงมีค่�เฉลี่ยร้อยละ 188.75 ± 55.17
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 3. การศึกษาฤทธิ์คงทนของทรายอะเบทในการควบคุมลูกนำ้ายุงลาย

บ้าน (Aedes aegypti) ในสภาพธรรมชาติ และกึ่งจำาลองธรรมชาติ  

การทดสอบแบ่งเป็น 

 1) ก�รทดสอบแบบสภ�พธรรมช�ติ โดยคัดเลือกบ้�นในชุมชนที่ 

ทดสอบที่มีตุ่มนำ้�ขน�ด 200 ลิตร จำ�นวน 10 หลังค�เรือนทั้งชุมชนที่ใส่ทร�ย

อะเบท และชมุชนเปรยีบเทยีบ  ก่อนทำ�ก�รทดสอบต้องตรวจสอบก�รปนเป้ือน

ส�รเคมีของตุ่มนำ้�ก่อน โดยนำ�ลูกนำ้�ยุงล�ยบ้�นระยะ 4 จำ�นวน 20 ตัว ใส่ใน

กรงสำ�หรับลอยลูกนำ้� หย่อนกรงลงในตุ่มนำ้� และบันทึกผลก�รต�ยของลูกนำ้�

ยุงล�ย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง หลังก�รตรวจสอบตุ่มนำ้�เรียบร้อยแล้วใส่ผลิตภัณฑ์

ทร�ยอะเบท 1% SG จำ�นวน 20 กรัม ลงในตุ่มนำ้�ที่มีปริม�ณนำ้� 200 ลิตร ต�ม

อัตร�ก�รใช้ที่แนะนำ� คือ 1 กรัมต่อนำ้� 10 ลิตร หรือ 1 ppm โดยให้มีก�รใช้นำ้�

ในตุม่ต�มปกตชิวีติประจำ�วนั ประเมนิประสทิธภิ�พคว�มคงฤทธิข์องผลติภัณฑ์

ทร�ยอะเบทสัปด�ห์ละ 1 ครั้งโดยใส่ลูกนำ้�ยุงล�ยระยะ 4 จำ�นวน 20 ตัวลงใน

กรงลอยลกูนำ�้ลงในตุม่ทดสอบ และบนัทกึผลก�รต�ยของลกูนำ�้ยงุล�ย เมือ่ครบ 

24 ชั่วโมง ก�รทดสอบจะดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องทุกสัปด�ห์  ทั้งในชุมชนที่ใส่

ทร�ยอะเบท  และชุมชนเปรียบเทียบจนอัตร�ก�รต�ยของลูกนำ้�ยุงล�ยในตุ่มนำ้� 

ที่ใส่ทร�ยอะเบทน้อยกว่�ร้อยละ 50

 2) ทดสอบแบบกึ่งจำ�ลองธรรมช�ติ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ใส่ทร�ยอะเบท 

(Treatment) และพื้นที่เปรียบเทียบที่ไม่ใส่ทร�ยอะเบท (Control) โดยทั้งสอง

พืน้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณสถ�บนัวจิยัวทิย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสขุ เตรียมตุ่มนำ�้ขน�ด 200 ลติร

โดยนำ�ไปว�งไว้ในพ้ืนทีท่ดสอบ และพืน้ทีเ่ปรยีบเทียบพืน้ทีล่ะ  3 ตุ่ม ก่อนทำ�ก�ร

ทดสอบต้องตรวจสอบก�รปนเปื้อนส�รเคมีของตุ่มนำ้�ที่นำ�ม�ทดสอบก่อน 

โดยนำ�ลูกนำ้�ยุงล�ยบ้�นระยะ 4 จำ�นวน 20 ตัว ใส่ในกรงสำ�หรับลอยลูกนำ้� 

หย่อนกรงลงในตุ่มนำ�้และบันทกึผลก�รต�ยของลูกนำ�้ยงุล�ยเมือ่ครบ 24 ชัว่โมง 
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ถ้�ไม่พบสิ่งผิดปกติจึงเริ่มต้นก�รทดสอบ ใส่ผลิตภัณฑ์ทร�ยอะเบท 1% SG 

จำ�นวน 20 กรัม ลงในตุ่มนำ้�ที่มีปริม�ณนำ้� 200 ลิตร ต�มอัตร�ก�รใช้ที่แนะนำ� 

คือ 1 กรัมต่อนำ้� 10 ลิตร หรือ 1 ppm และมีก�รตักนำ้�ออก และเติมนำ้�สะอ�ด

กลับเข้�ไปในปริม�ณร้อยละ 20 ของคว�มจุนำ้�ในตุ่ม ทำ�สัปด�ห์ละ 2 ครั้ง 

ประเมินประสิทธิภ�พคว�มคงฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทร�ยอะเบท สัปด�ห์ละ 1 

ครั้ง โดยใส่ลูกนำ้�ยุงล�ย ระยะ 4 จำ�นวน 20 ตัวลงในกรง ลอยลูกนำ้�ลงในตุ่ม

ทดสอบ และบันทึกผลก�รต�ยของลูกนำ้�ยุงล�ยเมื่อครบ 24 ชั่วโมง ก�ร

ทดสอบจะดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องทุกสัปด�ห์ทั้งในชุมชนที่ใส่ทร�ยอะเบท

และชุมชนเปรียบเทียบ จนอัตร�ก�รต�ยของลูกนำ้�ยุงล�ยในตุ่มนำ้�ที่ใส่ทร�ย

อะเบทน้อยกว่�ร้อยละ 50 

  ก�รศึกษ�ฤทธิ์คงทนของทร�ยอะเบท 1% SG ในก�รควบคุมลูกนำ้�

ยุงล�ยบ้�นในสภ�พธรรมช�ติและกึ่งจำ�ลองธรรมช�ติ โดยทดสอบกับลูกนำ้� 

ยุงล�ยบ้�นส�ยพันธุ ์ม�ตรฐ�นที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติก�ร โดยใช้ผลิตภัณฑ์

ทร�ยอะเบทในอัตร� 1 กรัมต่อนำ้� 10 ลิตร หรือ 1 ppm ลงในตุ่มนำ้�ขน�ด 

200 ลิตร ใส่ลูกนำ้�ยุงล�ยระยะ 4 จำ�นวน 20 ตัว และบันทึกผลก�รต�ยที่ 24 

ชั่วโมง ทดสอบต่อเนื่องทุกสัปด�ห์ จนกระทั่งอัตร�ก�รต�ยของลูกนำ้�ยุงล�ย 

น้อยกว่�ร้อยละ 50 ผลก�รศึกษ�พบว่�ในสภ�พธรรมช�ติ ระยะเวล�ที่ทำ�ให้

ลูกนำ้�ยุงล�ยบ้�นต�ยร้อยละ 50 และ 90 มีค่� เท่�กับ 18.20 และ 16.81 

สัปด�ห์ต�มลำ�ดับ และก�รทดสอบแบบกึ่งจำ�ลองธรรมช�ติ ระยะเวล�ที่ทำ�ให้

ลูกนำ้�ยุงล�ยบ้�นต�ยร้อยละ 50 ละ 90 มีค่�เท่�กับ 25.93 และ 24.13 สัปด�ห์ 

ต�มลำ�ดับ
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ผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้ายุง

ประโยชน์ของผลงาน

 ทำ�ให้ทร�บประสิทธิภ�พและฤทธ์ิคงทนของทร�ยอะเบท 1% SG 

มีส�รออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w ในก�รควบคุมลูกนำ้�ยุงล�ยในสภ�พ

ธรรมช�ติ และกึ่งจำ�ลองธรรมช�ติ ซึ่งส�ร Temephos 1% w/w นี้ 

ส�ม�รถควบคุมลูกนำ้�ยุงล�ยได้น�นถึง 6 เดือน ซึ่งระยะเวล�ของฤทธิ์

คงทนข้ึนอยู ่กับปัจจัยก�รใช้นำ้�, แสงแดด, ส�รอินทรีย์ที่อยู ่ในนำ้� และ

อุณหภูมิของนำ้� ก�รวิจัยครั้งน้ีเป็นประโยชน์ในก�รควบคุมลูกนำ้�ยุงล�ยใน

อน�คต



ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

160

 4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกระดาษชุบสารเคมี

กำาจัดแมลงคลานตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกับกระดาษชุบสาร

เคมีที่เตรียมขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ 

 ก�รทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นก�รทดสอบเพื่อ

ห�ประสิทธิภ�พ และอ�ยุก�รใช้ง�นของกระด�ษชุบส�รเคมีที่เตรียมขึ้นเองใน

ห้องปฏบิตักิ�ร โดยนำ�กระด�ษชบุส�รเคม ีdeltamethrin 0.05%, permethrin 

0.75%, fenitrothion   1% และ malathion 5% จ�กทั้งสองแหล่งไปทดสอบ

ห�คว�มไวต่อส�รเคมีในยุงล�ยส�ยพันธุ์ที่ไวต่อส�รเคมีที่ได้จ�กฝ่�ยสนับสนุน

กีฏวิทย� สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข  ผลก�รศึกษ�พบว่�กระด�ษชุบ

ส�รเคมีที่เตรียมขึ้นเองในห้องปฏิบัติก�ร มีประสิทธิภ�พและอ�ยุก�รใช้ง�นที่

ใกล้เคยีงกบักระด�ษชบุส�รเคมีต�มม�ตรฐ�นขององค์ก�รอน�มัยโลก ซึง่กำ�หนด

ไว้ให้ใช้ง�นได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ภ�ยใน 1 ปี และสำ�หรับขั้นตอนที่สองเป็นก�ร

ทดสอบห�ประสทิธภิ�พของกระด�ษทีช่บุส�รเคม ีทีเ่ตรยีมขึน้เองในห้องปฏบิตักิ�ร

ต่อยุงล�ยจ�กภ�คสน�ม คือยุงล�ยจ�กจังหวัดขอนแก่น อุดรธ�นี ชัยภูมิ 

และสิงห์บุรี จ�กก�รศึกษ�พบว่�ผลทดสอบประสิทธิภ�พของกระด�ษชุบ

 ส�รเคมีจ�กทั้งสองแหล่งให้ผลก�รทดสอบคว�มไวต่อส�รเคมีใน 

ยุงล�ยส�ยพันธุ์ต่�งๆ ใกล้เคียงกัน ยกเว้นผลทดสอบประสิทธิภ�พของกระด�ษ

ชุบส�รเคมี deltamethrin กับยุงล�ยส�ยพันธุ์อุดรธ�นี และชัยภูมิ และผล

ทดสอบของกระด�ษชุบส�รเคมี malathion กับยุงล�ยส�ยพันธุ์อุดรธ�นี และ

สิงห์บุรี ที่ให้ผลต่�งกันเล็กน้อย แต่อย่�งไรก็ต�มผลก�รทดสอบก็ยังอยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้
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ประโยชน์ของผลงาน

 กระด�ษชุบส�รเคมีกำ�จัดแมลงต�มม�ตรฐ�นขององค์ก�รอน�มัยโลก 

ต้องส่ังซื้อจ�กต่�งประเทศเป็นเร่ืองยุ ่งย�กและมีร�ค�แพง ก�รท่ีเตรียม

กระด�ษชุบส�รเคมีขึ้นใช้เอง จะช่วยให้ประหยัดงบประม�ณ และสะดวกม�ก

ยิ่งขึ้นส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลคว�มไวของยุงต่อส�รเคมีที่มีก�รใช้ในพื้นที่เป็นไป

อย่�งต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในก�รควบคุมยุงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และก�ร

ศึกษ�วิจัยครั้งนี้พบว่� กระด�ษชุบส�รเคมีกำ�จัดแมลงต�มม�ตรฐ�นของ

องค์ก�รอน�มัยโลก กับกระด�ษชุบส�รเคมีที่เตรียมขึ้นเองในห้องปฏิบัติก�รมี

ประสิทธิภ�พใกล้เคียงกัน ผลก�รทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 5. การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีเพ่ือใช้กับงาน 

สารธารณสุข (ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมีเป็นหน่วยงานเดียว

เท่านั้นที่ดำาเนินการ)

ประโยชน์ของผลงาน

 เพื่อดูม�ตรฐ�นของเครื่องพ่นส�รเคมีว่�เหม�ะสมกับก�รใช้พ่นเพ่ือ

ควบคุมแมลงท�งด้�นส�ธ�รณสุข โดย วัดอัตร�ก�รไหลของนำ้�ย� (Flow rate) 

และค�่ขน�ดละอองเคมี (VMD)                                                           

 6. การพัฒนาห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพ 

ISO/IEC 17025:2005 จำานวน 18 SOP ได้แก่   

 SOP 13-02-001 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดยุงประเภท

จุดกันยุง

 SOP 13-02-002 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดยุงชนิด 

ชุบมุ้ง 
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 SOP 13-02-278 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดแมลงบิน

ประเภทหมอกควนั (Thermal Fogger)

 SOP 13-02-291 วิธทีดสอบประสทิธภิ�พผลติภณัฑ์กำ�จดัลกูนำ�้ยงุล�ย 

 SOP 13-02-391 วธีิทดสอบประสทิธภิ�พวัตถมุพีษิกำ�จดัแมลงคล�น

ชนดิกระป๋องอัดแก๊ส (Aerosol) โดยวธิเีดนิสมัผสั (Contact poison test)

 SOP 13-02-392 วธีิทดสอบประสทิธภิ�พวัตถมุพีษิกำ�จดัแมลงคล�น

ชนดิกระป๋องอัดแก๊ส (Aerosol) โดยวธิพ่ีนตกค้�ง (Residual test) 

 SOP 13-02-393 วธิทีดสอบประสทิธภิ�พวตัถุมพิีษกำ�จัดแมลงคล�น

ชนดิผงหรอืนำ�้ย�ละล�ยนำ�้โดยวธิเีดนิสมัผสั (Contact poison test)  

 SOP 13-02-394 วธิทีดสอบประสทิธภิ�พวตัถุมพิีษกำ�จัดแมลงคล�น

ชนดิผงหรอืนำ�้ย�ละล�ยนำ�้โดยวธิพ่ีนตกค้�ง (Residual test)   

          SOP 13-02-395 วธิทีดสอบประสทิธภิ�พวัตถมุพีษิกำ�จดัแมลงบนิชนดิ

ฉีดพ่นโดยวธิเีดนิสมัผสั

          SOP 13-02-434 วธิทีดสอบประสทิธภิ�พวัตถุมพีษิฉดีพ่นกำ�จดัแมลงบนิ

ชนิดกระป๋องอัดแก๊ส (Aerosol)

 SOP 13-02-448 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดแมลงคล�น

ประเภทเหยื่อพิษกำ�จัดแมลงส�บ 

 SOP 13-02-449 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดแมลงบิน

ประเภทเหยื่อพิษกำ�จัดแมลงวัน 

          SOP 13-02-461 วธิทีดสอบประสทิธภิ�พวตัถุมพิีษกำ�จัดตัวอ่อนแมลง

ประเภทส�รยับยั้งก�รเจริญเติบโตของลูกนำ้�ยุงในสภ�พจำ�ลองธรรมช�ติ   

          SOP 13-02-462 วิธีทดสอบประสทิธิภ�พวตัถมุพีษิกำ�จดัตวัอ่อนแมลง

ประเภทส�รยบัย้ังก�รเจรญิเตบิโตของหนอนแมลงวนัในสภ�พจำ�ลองธรรมช�ติ

 SOP 13-02-463 วธิทีดสอบประสิทธภิ�พวตัถมุพิีษฉีดพ่นกำ�จัดแมลงบนิ

ประเภท Oil formula โดยวิธี Space Spray
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 SOP 13-02-464 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดยุงประเภท 

Electric vaporizer mat/liquid

 SOP 13-02-472 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดแมลงคล�น

ประเภทผงโรย/ชอล์กกำ�จัดแมลงส�บ

 SOP 13-02-473 วิธีทดสอบประสิทธิภ�พวัตถุมีพิษกำ�จัดแมลงบิน

ประเภทหมอกควัน (Cold Fogger)

ประโยชน์ของผลงาน

 เพื่อให้ห้องปฏิบัติก�รมีม�ตรฐ�นในก�รทดสอบผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง

ที่เป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขต�ม ISO/IEC 17025:2005   

 7. งานตรวจประสิทธิภาพชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์กำาจัดแมลง

ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขเพื่อการขอขึ้นทะเบียน (จำานวนที่ทดสอบโดย

เฉลี่ย 500 ตัวอย่างต่อปี)

ประโยชน์ของผลงาน

 เพื่อรับรองประสิทธิภ�พของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบก�รให้เกิด

คว�มเชื่อมั่นว่�ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภ�พดี ผ่�นเกณฑ์ก�รทดสอบ  

 

 8. งานทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์กำาจัด

แมลงหลังการวางจำาหน่าย (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำาการ

สุ่มตัวอย่างส่งมาให้ตรวจวิเคราะห์จำานวนที่ทดสอบโดยเฉลี่ย 50 ตัวอย่าง

ต่อปี)
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ประโยชน์ของผลงาน

 เพื่อเป็นก�รคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงท่ีมี

คุณภ�พดีและเป็นก�รกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบก�รตระหนักถึงคุณภ�พของ

ผลิตภัณฑ์ต้องมีก�รตรวจติดต�มอย่�งต่อเนื่อง                            

 9. งานทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารยับยั้งการเจริญเติบโต

ในการควบคุมลูกนำ้ายุงและหนอนแมลงวัน

ประโยชน์ของผลงาน

เพื่อเป็นองค์คว�มรู้ในก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ส�รยับยั้งก�รเจริญเติบโต ไปใช้ควบคุม

ลูกนำ้�ยุงและหนอนแมลงวันในอน�คต                      

 10. งานสนับสนุนให้ประชาชนใช้สารซักล้างแทนการใช้ผลิตภัณฑ์

กำาจัดแมลงชนดิอดัแก๊สหรอืแบบสเปรย์ ซึง่หาง่ายมอียู่ทกุครัวเรือน

ประโยชน์ของผลงาน

   ประช�ชนมีท�งเลือกในก�รกำ�จัดแมลงพ�หะนำ�โรคโดยใช้ผลิตภัณฑ์

ส�รซักล้�ง ซึ่งห�ได้ง่�ยและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม                      

 11. งานให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์กำาจดัแมลง

ในบ้านเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยทำาเป็นหนังสือคู่มือฉบับประชาชน 

ประโยชน์ของผลงาน

 ประช�ชนได้รับคว�มรู้และส�ม�รถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงได้

อย่�งเหม�ะสมถูกต้องกับแมลงแต่ละชนิดที่ต้องก�รควบคุม
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  การเผยแพร่ผลงาน

 1. Efficiency of alum solution against Aedes aegpti L. larvae 

Bull. Dept. Med. Sci. 1981; 22(3) : 81-85.

 2. Vector mosquitoes of JE virus in Nan province during 

1978 to 1981 Bull. Dept. Med. Sci. 1982; 24(2):75-90.

 3. Diffirence in Characteristics of Culex tritaeniorhynchus 

originated from Thailand and Japan Tropical Medicine 1984. 26(2): 

75-86.

 4. Effects of cyromazin and methoprene on the develop-

mental stages of Anopheles dirus, Aedes aegypti and Culex quinq-

uefasciatus. Southeast Asian. J. Trop Med. Pub. Health. 1985; 16(2): 

240-247.

 5. Field Trial of methoprene for the control of Culex quin-

quefasciatus . Bull. Dept. Med. Sci. 1986; 28(3):255-260.

 6. A village scale field trial of methoprene (Altosid, OMS-

1697) for the control of Aedes aegypti . Bull. Dept. Med. Sci. 1987; 

29(4): 317-327.

 7. ก�รศึกษ�ชนิดและคว�มชุกชุมของยุงพ�หะในบึงมักกะสัน 

เอกส�รก�รประชุมวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ครั้งที่ 27 เรื่อง

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โครงก�รปรับปรุงบึงมักกะสัน 2532 หน้� 

26.1-26.10. 
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of Culex quinquefasciatus. Proceeding of 2nd National Conference 

on Environmental Sanitation 1992 : 5.17-5.21.
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 9. Persistence of Juvenile Hormone Mimic (Code No: 

S-31183) against Culex quinquefasciatus.  Bull. Dept. Med. Sci. 1992; 

34(2): 77-80.

 10. Studies on the effects of Flucyclozuron and Diflubenzu-

ron on Aedes aegypti  larvae and Culex quinquefasciatus  larvae. 

Com. Dis. J. 1993; 19(4): 250-255.

 11. Studies on Residual effect of 4 insecticides for the con-

trol of JE vectors. Bull. Dept. Med. Sci. 1995; 37(3): 179-186.

 12.  Impregnated cotton mosquitoes net with Deltamethrin 

against Adult Aedes aegypti, Anopheles dirus  and Culex quinque-

fasciatus. J. Health Science 1996; 5(4) : 543-545.

 13.  Effect and Persistence of Etofenprox on the control of 

Culex tritaeniorhynchus  Larvae. Com. Dis. J. 1997; 23(3): 375-379.

 14.  The efficacy of Aerosol Insecticides of different active 

ingredients against Local Mosquito ว�รส�รวิจัยวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

2541; 12(2): 117-124.

 15.  จลุชพีทีก่่อให้เกดิโรค วตัถุอนัตร�ยและคว�มชกุของยงุ : ก�รศกึษ�

ด้�นสิ่งแวดล้อมท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข เอกส�รสัมมน�วิช�ก�รเรื่อง 

เทคโนโยลีก�รกำ�จัดขยะและก�รบำ�บัดนำ้�เสียต�มแนวพระร�ชดำ�ริ โครงก�ร

ก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

2542 หน้� 52.1-52.6.

 16.  ก�รศึกษ�ด้�นสิ่งแวดล้อมท�งก�รแพทย์ และส�ธ�รณสุขใน

โครงก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ เอกส�รก�รประชุมวิช�ก�รกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ครั้งที่ 11 

ภ�ยใต้หวัข้อ วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ไทยกบักตกิ�ใหม่ของโลก 2543 : หน้� 61.
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 17.  ก�รศึกษ�ชนิดคว�มชุกชุมของยุงบริเวณบ่อบำ�บัดนำ้�เสีย และ 
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สิ่งแวดล้อม มก. 2545, 1(1): หน้� 189-191.

 18.  ก�รเปล่ียนแปลงต�มฤดูก�ลของประช�กร ยุงบ�งชนิดบริเวณ 

บ่อบำ�บัดนำ้�เสียและป่�ช�ยเลน ณ ตำ�บลแหลมผักเบี้ย อำ�เภอบ้�นแหลม 

จ.เพชรบรุ ีว�รส�รวิช�ก�รส�ธ�รณสุข. 2546,12(2): หน้� 285-295.

 19.  ฤทธิ์คงทนของส�ร Deltamethrin ชุบมุ้งและผ้�ม่�นในก�รกำ�จัด

ยุงล�ย ว�รส�รวิช�ก�รส�ธ�รณสุข 2547, 13(1) : หน้� 140-147.

 20.  ผลิตภัณฑ์กำ�จัดยุงในบ้�นเรือน ก�รทดสอบประสิทธิภ�พท�ง 
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สขุภ�พครัง้ที ่2 “สาธารณสขุไทยในยคุเปิดเสรทีางการค้า” 2547 : หน้� 174.

 21.  ก�รศึกษ�คว�มไวของลูกนำ้�ยุงล�ยในพื้นที่จังหวัดร�ชบุรี และ

สุร�ษฎร์ธ�นีต่อเคมีทีมีฟอส บทคัดย่อก�รประชุมวิช�ก�รกรมก�รแพทย์ 2547 

: หน้� 157.

 22.  ฤทธิค์งทนของส�รไบเฟนทรินชบุมุง้และผ้�ม่�น ในก�รกำ�จัดยงุล�ย 

ว�รส�รกรมก�รแพทย์ 2549, 31(2) : หน้� 104-109.

 23.  คุณภ�พผลิตภัณฑ์ชุบมุ้งในปีงบประม�ณ 2544-2549 บทคัดย่อ
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หน้� 114.
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นิพนธ์ต้นฉบับ	 	 ว	กรมวิทย	พ	2559;	58	(3)	:	161-168

161วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559

การศึกษาฤทธิ์คงทนของทรายอะเบทในการควบคุม

ลูกน้ำายุงลายบ้าน Aedes aegypti ในสภาพธรรมชาติ

และกึ่งจำาลองธรรมชาติ

ธำารงค์ ผลชีวิน สุนัยนา สท้านไตรภพ อำานาจ บุญเครือพันธุ์ และสมชาย แสงกิจพร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

Accepted for publication, 16 June 2016

บทคัดย่อ  การศึกษาฤทธิ์คงทนของทรายอะเบท 1% SG ในการควบคุมลูกน�้ายุงลายบ้านในสภาพธรรมชาติและกึ่งจ�าลอง
ธรรมชาติ โดยทดสอบกับลูกน�้ายุงลายบ้าน สายพันธุ์มาตรฐานที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบทในอัตรา 
1 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร หรือ 1 ppm ลงในตุ่มน�้าขนาด 200 ลิตร ใส่ลูกน�้ายุงลาย ระยะ 4 จ�านวน 20 ตัว และเช็กผลการตายที่ 
24 ชั่วโมง ทดสอบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนกระทั่งอัตราการตายของลูกน�้ายุงลายน้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการศึกษาพบว่าในสภาพ
ธรรมชาติระยะเวลาที่ท�าให้ลูกน�้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 และ 90 มีค่าเท่ากับ 18.20 และ 16.81 สัปดาห์ ตามล�าดับ และ
การทดสอบแบบกึ่งจ�าลองธรรมชาติ ระยะเวลาที่ท�าให้ลูกน�้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 และ 90 มีค่าเท่ากับ 25.93 และ 24.13 
สัปดาห์ ตามล�าดับ

ผลงาน 4
นิพนธ์ต้นฉบับ	 	 ว	กรมวิทย	พ	2559;	58	(3)	:	161-168
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การศึกษาฤทธิ์คงทนของทรายอะเบทในการควบคุม

ลูกน้ำายุงลายบ้าน Aedes aegypti ในสภาพธรรมชาติ

และกึ่งจำาลองธรรมชาติ

ธำารงค์ ผลชีวิน สุนัยนา สท้านไตรภพ อำานาจ บุญเครือพันธุ์ และสมชาย แสงกิจพร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
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บทคัดย่อ  การศึกษาฤทธิ์คงทนของทรายอะเบท 1% SG ในการควบคุมลูกน�้ายุงลายบ้านในสภาพธรรมชาติและกึ่งจ�าลอง
ธรรมชาติ โดยทดสอบกับลูกน�้ายุงลายบ้าน สายพันธุ์มาตรฐานที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบทในอัตรา 
1 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร หรือ 1 ppm ลงในตุ่มน�้าขนาด 200 ลิตร ใส่ลูกน�้ายุงลาย ระยะ 4 จ�านวน 20 ตัว และเช็กผลการตายที่ 
24 ชั่วโมง ทดสอบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนกระทั่งอัตราการตายของลูกน�้ายุงลายน้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการศึกษาพบว่าในสภาพ
ธรรมชาติระยะเวลาที่ท�าให้ลูกน�้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 และ 90 มีค่าเท่ากับ 18.20 และ 16.81 สัปดาห์ ตามล�าดับ และ
การทดสอบแบบกึ่งจ�าลองธรรมชาติ ระยะเวลาที่ท�าให้ลูกน�้ายุงลายบ้านตายร้อยละ 50 และ 90 มีค่าเท่ากับ 25.93 และ 24.13 
สัปดาห์ ตามล�าดับ
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Evaluation of the Residual Effect of Temephos (Abate) on Aedes aegypti L. Larvae Thumrong  Phonchevin et al.

บทนำา

ปัจจบุนัปัญหาโรคไข้เลือดออกมคีวามรนุแรงเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ โดยในปี 2558 มผีูป่้วยไข้เลอืดออก 123,169 ราย 

และตาย 116 ราย(1) สาเหตุหนึ่งอาจเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให ้

ยุงลายเกิดการปรับตัว และมีวงจรชีวิตที่สั้นลง ส่งผลให้ยุงสามารถเพิ่มประชากรได้มากยิ่งขึ้น(2) และมีรายงานว่ายุงลาย 

มีการพัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ควบคุม เช่น deltamethrin permethrin alphacypermethrin 

เป็นต้น ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย(3, 4) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่ายุงที่มียีนดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลง สามารถ

ถ่ายทอดยีนดื้อยาไปสู ่ รุ ่นลูกได ้ ยุงพาหะที่ส�าคัญของโรคไข ้เลือดออกในประเทศไทย คือ ยุงลายบ้าน 

(Aedes aegypti L.) และพาหะรอง คือ ยุงลายสวน (Aedes albopictus L.) ยุงลายบ้านมีนิสัยชอบออกหากินใน

เวลากลางวัน ชอบกัดกินเลือดคน และมักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน หรือบริเวณรอบๆ บ้าน แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

บ้าน ได้แก่ ตุ่มน�า้ แจกัน จานรองขาตู้ และภาชนะที่มีน�้าขัง(5) การควบคุมยุงลายสามารถท�าได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและ

ได้ผลดี คือการควบคุมยุงลายในระยะที่เป็นตัวอ่อน (larvae) เนื่องจากการอยู่อาศัยของลูกน�้ายุงลายจะอยู่ในแหล่ง

เพาะพันธุ์ที่มีบริเวณจ�ากัด จึงง่ายต่อการควบคุม การใส่ผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้าลงในภาชนะที่มีน�้าขัง เช่น ทรายอะเบท 

(Abate) สารยับยั้งการเจริญเติบโต สารป้องกันการลอกคราบของลูกน�า้ แบคทีเรียก�าจัดลูกน�้า (Bacillus thuring-

iensis israelensis หรือ Bti) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทรายก�าจัดลูกน�้ายุงลาย หรือทรายเทมีฟอส มีชื่อทางการค้า 

คือ อะเบท มีความนิยม และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายและราคาไม่แพง 

โดยหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อน�าไปควบคุมยุงลายในบ้านของตนเอง และมีรายงานว่าสาร

เคมีเทมีฟอสยังมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมลูกน�า้ยุงลาย(6)

ทรายอะเบท หรือทรายที่เคลือบด้วยสารเทมีฟอส (temephos) ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ในกลุ ่ม 

ออกาโนฟอสเฟส (organophosphate) มีฤทธ์ิต่อระบบประสาทของแมลง โดยจะไปยับยั้งการท�างานของเอนไซม ์

cholinesterase ท�าให้เอนไซม์ไม่สามารถไปย่อยสลายสารสื่อประสาท acetycholine ท�าให้เกิดการสะสมของ 

acetycholine และมีผลท�าให้แมลงตายในที่สุด(7) อย่างไรก็ตาม สารเคมีเทมีฟอสถือว่าปลอดภัยต่อคนและสัตว์  

ถ้าใช้ในปริมาณที่ก�าหนด คือ 1 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร หรือมีสารเคมีเทมีฟอส 1 ส่วนในล้านส่วน (part per million, 

ppm) คือ มีสารเคมีเทมีฟอส 1 ส่วนต่อน�า้ 1 ล้านส่วน ซึ่งมีสารเคมีในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้น จึงสามารถใส่ทราย

อะเบทได้ทั้งในน�า้ดื่ม และน�้าใช้ องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าให้ใช้ทรายอะเบทใส่ในแหล่งน�้า เพื่อก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก(8) ผลิตภัณฑ์อะเบทมีการผลิตอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สูตร Emulsifiable concentrate (EC) ซึ่งต้องผสมน�า้ก่อนน�าไปฉีดพ่นตามแหล่งน�้า มีการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ 

Abate 500E ซึ่งเป็นสูตร EC ฉีดพ่นลงแหล่งน�า้ ผลทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 100% ได้

นาน 6-7 สปัดาห์(9) และปัจจุบนัได้มนีวตักรรมใหม่ในการเคลือบสารเคมเีทมีฟอสกบัทรายภเูขาไฟ เรยีกว่า ลาวาซโีอไลท์ 

ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของสารเทมีฟอส และปัญหาน�้าขุ่น โดยมีการวิจัยถึงประสิทธิภาพของทรายซีโอไลท์ 

ในภาคสนามพบว่าสามารถก�าจัดลูกน�้ายุงลายบ้านในตุ่มน�้าได้อย่างน้อย 3 เดือน(10) ผลิตภัณฑ์อะเบทมีหลากหลาย 

รูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งานและให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในการควบคุมลูกน�า้ยุงลาย 

ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงประสิทธิภาพและฤทธิ์คงทนของผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท (Abate 

1% SG) ในการก�าจดัลกูน�า้ยงุลายบ้าน โดยท�าการศกึษาทัง้ในสภาพธรรมชาติจรงิ และกึง่จ�าลองธรรมชาติเปรยีบเทยีบกนั 

เพื่อให้ทราบระยะเวลานานที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ Abate 1% SG ที่สามารถออกฤทธิ์ในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายบ้าน 

ในสภาพธรรมชาติอย่างได้ผลดี และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบทในการควบคุม 

ลูกน�า้ยุงลายบ้านต่อไป
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ฤทธิค์งทนของทรายอะเบทในการควบคมุลูกน�า้ยงุลายบ้าน Aedes aegypti ธ�ารงค์  ผลชีวนิ และคณะ

วัสดุและวิธีการ

ทรายอะเบท

ผลติภณัฑ์ทรายอะเบท 1% เอสจ ี(Abate 1% SG) เป็นทรายเคลอืบสารเทมฟีอส (temephos) 1% (ทราย

หนัก 99 กรัม มีสารออกฤทธิ์อยู่ 1 กรัม) สารออกฤทธิ์ คือ temephos 1% W/W SG ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นทราย

เม็ดละเอียดสีน�า้ตาลเทา (วันที่ผลิต 8 ส.ค. 57)

ลูกนำ้ายุงลาย

ลูกน�้ายุงลายบ้าน สายพันธุ์มาตรฐาน ระยะ 4 ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจากฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและ

อนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยา

สถานที่ทดสอบ

1. ทดสอบแบบสภาพธรรมชาติ 

 พื้นที่ใส่ทรายอะเบท (Treatment) : ชุมชนใต้ทางด่วนทิมแลนด์ หมู่ 9 ฝั่งตะวันตก ต�าบลตลาดขวัญ 

อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 พื้นท่ีเปรียบเทียบ (Control) : ชุมชนใต้ทางด่วนทิมแลนด์ หมู่ 9 ฝั่งตะวันออก ต�าบลตลาดขวัญ 

อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. ทดสอบแบบกึ่งจ�าลองธรรมชาติ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

วิธีทดสอบแบบสภาพธรรมชาติ

- คัดเลือกบ้านในชุมชนที่ท�าการทดสอบ เลือกบ้านที่มีตุ่มน�้า ขนาด 200 ลิตร บ้านละ 1 ตุ่ม จ�านวน 10 

หลังคาเรือน ทั้งชุมชนที่ใส่ทรายอะเบท และชุมชนเปรียบเทียบ

- ก่อนท�าการทดสอบ ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีของตุ่มน�้าก่อน โดยน�าลูกน�้ายุงลายบ้าน ระยะ 4 

จ�านวน 20 ตัว ใส่ในกรงส�าหรับลอยลูกน�้า หย่อนกรงพร้อมลูกน�้า จ�านวน 1 กรง ลงในตุ่มน�้า และบันทึกผลการตายของ

ลูกน�า้ยุงลาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง

- หลังการตรวจสอบตุ่มน�้าเรียบร้อยแล้ว ใส่ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG จ�านวน 20 กรัม ลงในตุ่มน�้า

ที่มีปริมาณน�้า 200 ลิตร ตามอัตราการใช้ที่แนะน�า คือ 1 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร หรือ 1 ส่วนในล้านส่วน และให้ชาวบ้าน 

มีการใช้น�้าในตุ่มน�้าตามปกติ

- ประเมินประสทิธภิาพและความคงฤทธิข์องผลติภัณฑ์ทรายอะเบท สปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยใส่ลกูน�า้ยงุลาย 

ระยะ 4 จ�านวน 20 ตัว ลงในกรงลอยลูกน�้าลงในตุ่มทดสอบ และบันทึกผลการตายของลูกน�้ายุงลาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง 

การทดสอบจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งในชุมชนที่ใส่ทรายอะเบท และชุมชนเปรียบเทียบ จนอัตรา 

การตายของลูกน�้ายุงลายในตุ่มน�้าที่ใส่ทรายอะเบทน้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีทดสอบแบบกึ่งจำาลองธรรมชาติ

- คัดเลือกพื้นท่ีท่ีใส่ทรายอะเบท (treatment) และพื้นที่เปรียบเทียบที่ไม่ใส่ทรายอะเบท (control) 

โดยทั้งสองพื้นที่อยู่ในบริเวณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

- เตรียมตุ่มน�้า ขนาด 200 ลิตร โดยน�าไปวางไว้ในพื้นที่ทดสอบ และพื้นที่เปรียบเทียบ พื้นที่ละ 3 ตุ่ม 
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- ก่อนท�าการทดสอบ ต้องตรวจสอบการปนเปื ้อนสารเคมีของตุ ่มน�้าที่น�ามาทดสอบก่อน โดยน�า 

ลูกน�า้ยุงลายบ้าน ระยะ 4 จ�านวน 20 ตัว ใส่ในกรงส�าหรับลอยลูกน�้า หย่อนกรงลงในตุ่มน�้า และบันทึกผลการตายของ 

ลูกน�า้ยุงลาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงเริ่มต้นการทดสอบ

- ใส่ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG จ�านวน 20 กรัม ลงในตุ่มน�้าที่มีปริมาณน�้า 200 ลิตร ตามอัตรา 

การใช้ที่แนะน�า คือ 1 กรัมต่อน�้า 10 ลิตร หรือ 1 ppm และมีการตักน�้าออก และเติมน�้าสะอาดกลับเข้าไปในปริมาณ

ร้อยละ 20 ของความจุน�า้ในตุ่ม ท�าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

- ประเมินประสิทธิภาพความคงฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใส่ลูกน�้ายุงลาย 

ระยะ 4 จ�านวน 20 ตัว ลงในกรงลอยลูกน�้าลงในตุ่มทดสอบ และบันทึกผลการตายของลูกน�้ายุงลาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง 

การทดสอบจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งในชุมชนที่ใส่ทรายอะเบท และชุมชนเปรียบเทียบ จนอัตรา 

การตายของลูกน�า้ยุงลายในตุ่มน�้าที่ใส่ทรายอะเบทน้อยกว่าร้อยละ 50

วิเคราะห์ผล

ค�านวณหาอัตราการตายของลูกน�้ายุงลาย กรณีที่ลูกน�้ายุงลายในตุ่มเปรียบเทียบมีอัตราการตายมากกว่า 

ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 ให้ปรับอัตราการตายด้วย Abbott’s formula(11) เพื่อค�านวณหาอัตราการตายที่แท้จริงของ

ลูกน�้ายุงลาย แต่ถ้าอัตราการตายมากกว่าร้อยละ 20 ต้องท�าการทดสอบใหม่ และวิเคราะห์ค่า probit analysis 

เพื่อหาค่า LT50 (Lethal time 50) และ LT90 (Lethal time 90) หรือเวลาที่ท�าให้ลูกน�้ายุงลายตายร้อยละ 50 

และ 90 ของลูกน�้ายุงลายทดสอบ ตามล�าดับ และเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการตายของ 

ลูกน�า้ยุงลายบ้านในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้วิธีของดันแคน (Duncan's multiple range test)(12)

ผล

ผลการศึกษาฤทธิ์คงทนของผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG ในสภาพธรรมชาติ ที่มีการใช้น�้าอุปโภคบริโภค

ตามปกติ พบว่าลูกน�้ายุงลายมีอัตราการตายร้อยละ 100 นาน 15 สัปดาห์ และมีอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทุกสัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 16, 17, 18 และ 19 มีอัตราการตายอยู่ที่ร้อยละ 98.50 ± 4.74, 87.37 ± 15.32, 

51.02 ± 31.99 และ 26.77 ± 21.63 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1) และในการทดลองในสภาพธรรมชาติพบว่ามี LT50 

เท่ากับ 18.20 สัปดาห์ (95% CL: 18.08 – 18.34 สัปดาห์) และ LT90 เท่ากับ 16.81 สัปดาห์ (95% CL: 16.62 – 

16.97 สปัดาห์) และผลการศกึษาในสภาพกึง่ธรรมชาต ิซึง่มีการถ่ายน�า้เข้าและออกจากตุ่มน�า้ทดสอบ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ 

พบว่าลูกน�้ายุงลายมีอัตราการตายร้อยละ 100 หลังใส่ทรายอะเบทนานถึง 23 สัปดาห์ และอัตราการตายของ 

ลูกน�า้ยุงลายลดลงในสัปดาห์ต่อๆ มา คือ สัปดาห์ที่ 24, 25, 26 และ 27 มีอัตราการตายอยู่ที่ร้อยละ 90.00 ± 5.00, 

73.33 ± 22.55, 45.00 ± 18.03 และ 26.67 ± 4.51 ตามล�าดับ (ตารางที่ 3) และมีค่า LT50 เท่ากับ 25.93 สัปดาห์ 

(95% CL: 25.68 – 26.22 สปัดาห์) และ LT90 เท่ากบั 24.13 สปัดาห์ (95% CL: 23.67 – 24.46 สัปดาห์) อุณหภูมิและ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน�า้ในตุ่มทดสอบทั้งสองวิธีพบว่าอุณหภูมิของน�้าเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ถึง 29 องศาเซลเซียส 

และค่า pH อยู่ในช่วง 6-7
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 15 200 100.00 ± 0.00 A

 16 200 98.50 ± 4.74 A

 17 200 87.50 ± 15.32 A

 18 200 52.00 ± 24.97 B

 19 200 27.50 ± 21.64 C

 * อัตราการตายของลูกน�้ายุงลายมีการปรับค่าด้วย Abbott’s formula
 ** ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Duncan's multiple 
  range test)(12)

ตารางที่  1 แสดงอัตราการตายเฉลี่ยของลูกน�้ายุงลายหลังใส่ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG ในสภาพธรรมชาติ

 ระยะเวลาหลังการใส่ จ�านวนลูกน�้าทดสอบ (ตัว) อัตราการตายเฉลี่ยของ 
ความแตกต่าง**

 ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท (10 ตุ่ม × 20 ตัว) ลูกน�้ายุงลาย (%) ± SD*  

 (สัปดาห์)

 23 60 100.00 ± 0.00 A

 24 60 90.00 ± 5.00 A

 25 60 73.33 ± 22.55 AB

 26 60 45.00 ± 18.03 BC

 27 60 28.33 ± 20.21 C

 * อัตราการตายของลูกน�้ายุงลายมีการปรับค่าด้วย Abbott’s formula
 ** ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Duncan's multiple 
  range test)(12)

ตารางที ่ 2  แสดงอตัราการตายเฉล่ียของลกูน�า้ยงุลายหลงัใส่ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG ในสภาพกึง่จ�าลองธรรมชาติ

 ระยะเวลาหลังการใส่ จ�านวนลูกน�้าทดสอบ (ตัว) อัตราการตายเฉลี่ยของ 
ความแตกต่าง**

 ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท (10 ตุ่ม × 20 ตัว) ลูกน�้ายุงลาย (%) ± SD*  

 (สัปดาห์)

วิจารณ์

การศึกษาฤทธิ์คงทนของผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG มีสารออกฤทธิ์ temephos 1% W/W SG ในการ

ควบคุมลูกน�้ายุงลายบ้านในตุ่มน�้า พบว่าในสภาพธรรมชาติมีระยะเวลาในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายสั้นกว่าในสภาพแบบ

กึง่จ�าลองธรรมชาติ โดยในการทดสอบในสภาพธรรมชาตผิลติภณัฑ์ทรายอะเบทสามารถก�าจัดลูกน�า้ยงุลายบ้านได้ 100% 

นาน 15 สปัดาห์ ในขณะทีก่ารทดสอบในแบบกึง่จ�าลองธรรมชาตผิลติภณัฑ์ทรายอะเบทสามารถก�าจดัลกูน�า้ยงุลายบ้าน

ได้ 100% นานถึง 23 สัปดาห์ ซึ่งการทดสอบแบบกึ่งจ�าลองธรรมชาติให้ผลทดสอบใกล้เคียงกับงานวิจัยหนึ่งที่ได ้

ทดสอบทรายอะเบท 1% SG ในตุ่มน�า้ขนาด 200 ลิตร พบว่าสามารถควบคุมลูกน�้ายุงลายได้นานถึง 6 เดือน หรือ 

24 สัปดาห์(13) สาเหตุที่ท�าให้ระยะเวลาในการควบคุมลูกน�้ายุงลายในตุ่มน�้าในสภาพธรรมชาติสั้นกว่าการทดสอบแบบ

กึ่งจ�าลองธรรมชาติ เนื่องจากมีการใช้น�้าในตุ่มน�้าเป็นประจ�าทุกวัน จึงท�าให้ประสิทธิภาพของทรายอะเบทลดลง 
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ในขณะทีแ่บบกึง่จ�าลองธรรมชาตมิกีารถ่ายน�า้เข้าออกจากตุ่มน�า้เพยีงสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ดงัน้ัน การใช้น�า้ในตุม่น�า้ทีม่กีาร

ใส่ทรายอะเบท จึงมีผลต่อประสิทธิภาพของทรายอะเบทในการควบคุมลูกน�้ายุงลายในตุ่มน�้า อย่างไรก็ตาม นอกจาก

ปัจจัยการใช้น�้าที่ท�าให้ประสิทธิภาพความคงฤทธิ์ของทรายอะเบทลดลง ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ชนิดของน�้าในภาชนะ 

สารอินทรีย์ที่อยู่ในน�า้ อุณหภูมิของน�้า และตุ่มน�้า/ภาชนะที่ใส่ทรายอะเบทมีการโดนแสงแดดซ�้าๆ(14)

อย่างไรก็ตาม การควบคุมและก�าจัดลูกน�้ายุงลายให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัยวิธีการหลายๆ วิธีร่วมกัน เรียกว่า 

การจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management หรือ IVM) เช่น การก�าจัดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ลูกน�า้ยุง ปิดฝาตุ่มน�้า หรือภาชนะที่ใช้เก็บกักน�้า ใส่ทรายอะเบทตามภาชนะใส่น�้า หรือมีน�้าขัง จานรองขาตู้ 

แจกัน หรือใช้ทรายอะเบทสลับกับผลิตภัณฑ์แบคทีเรียก�าจัดลูกน�้า Bti เพ่ือป้องกันการสร้างความต้านทานของ 

ลูกน�้ายุงลาย และหมั่นท�าความสะอาดบ้านเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเกาะพัก หรือเพาะพันธุ์ของยุงลาย และส�ารวจ 

ลูกน�า้ยุงลายตามตุ่มน�้า/ภาชนะใส่น�้าเป็นประจ�า

การใช้ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบทต้องใช้ตามอัตราที่ก�าหนด และใส่ทรายอะเบทซ�้าทุกๆ 3 เดือน ส�าหรับตุ่มน�้าที่

ไม่ค่อยมีการใช้น�้า แต่ตุ่มน�้าที่มีการใช้อยู่เป็นประจ�า ถ้าตรวจพบลูกน�้ายุงก่อนครบเวลา 3 เดือน ให้ใส่ทรายอะเบทเพิ่ม

ลงในตุ่มน�า้

สรุป

ผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1% SG (temephos 1% W/W SG) พบว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน�้า 

ยุงลายบ้านในสภาพธรรมชาติที่มีการใช้น�้าจริงได้ 100% นานถึง 15 สัปดาห์ และผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์คงทน

ของผลิตภัณฑ์ทรายอะเบท 1%SG ที่ได้ สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ ์

ทรายอะเบทในการควบคุมลูกน�า้ยุงลายบ้าน

กิตติกรรมประกาศ
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Evaluation of the Residual Effect of Temephos (Abate) on Aedes aegypti L. Larvae Thumrong  Phonchevin et al.

The Persistence of Temephos (Abate) on 

Aedes aegypti L. Larvae Under Field and 

Simulated Conditions

Thumrong Phonchevin Sunaiyana Sathantriphop Amnaj Bunkruaphan

and Somchai Sangkitporn

National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Tiwanond Road, Nonthaburi 11000, Thailand.

ABSTRACT The persistence of larvicide product (Abate 1% SG) were evaluated for controlling  
Aedes aegypti L. larvae under field and simulated conditions. Laboratory strain of Ae. aegypti larvae 
were used in this study. Abate 1% SG was applied 1g per 10 liters of contained water or 1 ppm in a 
200-litre jar. Twenty fourth-instar larvae of Ae. aegypti were added into the jar. Mortality of the larvae 
was recorded after 24 hours. Tests were performed continue weekly until the mortality rate of the larvae 
with less than 50% was observed. Results showed that under field conditions, the lethal times to kill 50% 
(LT50) and 90% (LT90) of the tested mosquitoes were 18.20 and 16.81 weeks, respectively while those 
LT50 and LT90 in simulated conditions were 25.93 and 24.13 weeks, respectively. 

Key words:  Aedes aegypti L. larvae, Abate, persistence, LT50 and LT90
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นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท์

	 “เราเลอืกนายไม่ได้	แต่เราควรทีจ่ะเตรียมความพร้อม

ให้นายเห็นผลงาน	 เผื่อนายจะหยิบเราไปเป็นหัวหน้าบ้าง” 

และที่สำ�คัญ “กรุณาท�างานที่นายมอบหมาย	ให้ดีที่สุด” แล้ว

เร�จะมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น....

ต�าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบาย

และแผนช�านาญการพเิศษ
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ชีวิตเหมือนละคร ของ “นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท์”

 ผูจ้ดัท�าเอกสารฉบบันี	้ขอให้ผูเ้กษียณเขยีนประวตัแิละสิง่ทีป่ระทบัใจ

ในชวีติดีนะ..ท่ีให้กรอบมาให้	ดฉินักจ็ะเร่ิมจากครอบครวัก่อน	เริม่แล้วนะจ๊ะ

ครอบครัวที่น่ารักที่สุด

  

 ดิฉันเป็นคนจังหวัดลพบุรี เป็นลูกคนสุดท้องจ�กพี่น้อง 4 คน ของ 

พ่อแม่ช�วจีน ที่อพยพม�จ�กเมืองจีนสมัยสงคร�มโลกครั้งที่สอง พ่อชื่อน�ย 

เซียะฮ้ง แซ่จิว แม่ชื่อน�งกิม แซ่เล้� มีผู้ช�ย 1 คน เป็นคนโต สองคนรองเป็น 

ผู้หญิง พี่ดิฉันเกิดที่โรงพย�บ�ลจุฬ�ทุกคน พ่อดิฉันจึงมีคว�มหวังว่�ลูกคนเล็ก

คงได้เกิดที่โรงพย�บ�ลจุฬ�ฯเหมือนพวกพี่ พ่อจึงให้แม่ไปรอคลอดที่กรุงเทพฯ 

รอม�ประม�ณเกือบเดือนก็ไม่คลอดสักที ช่วงนั้นพ่อจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียว 

(3 คน) เด็กกำ�ลังซน พ่อคงสู้มือเด็กเล็กไม่ไหว พ่อจึงให้แม่กลับม�ลพบุรีก่อน 

 วันที่แม่กลับลพบุรี แม่นั่งรถไฟจ�กกรุงเทพฯ พอม�ถึงอยุธย� เกิด

ปวดท้องคลอด ทน...ทน...และทน พอถึงสถ�นีรถไฟลพบุรี ลูกคนเล็กจะออก

อยู่แล้ว แต่พ่อเอ�รถมอเตอร์ไซด์ม�รับ แม่ท้องแก่จะซ้อนไปอย่�งไร พ่อเห็นแม่

ปวดท้อง รีบเรียกรถส�มล้อถีบ พอแม่ขึ้นรถส�มล้อถีบได้สักครู่ แม่ก็คลอดดิฉัน
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บนรถส�มล้อถีบ (นี่แสดงว่�ดิฉันจะได้นั่งรถส�มล้อถีบไปตลอดชีวิตหรือนี่!!!! รู้งี้

บอกให้แม่นั่งเครื่องบินม�ลงลพบุรีดีกว่� ดิฉันจะได้นั่งเครื่องบินฟรีตลอดชีวิต 

ใช่ไหม๊...ใช่ไหม๊) อ้อ...ลืมบอกไปว่�วันนั้นเป็นวันเกิดของดิฉันวันเกิดของดิฉัน 

คือวันอังค�รที่ 30 กรกฎ�คม พ.ศ. 2500

 ก�รเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่แบ่งก�รเลี้ยงดูอย่�งชัดเจน คือ พ่อจะดูแลลูก

คนโตและลูกคนเล็ก แม่จะดูแลลูกสองคนกล�ง ผลปร�กฏว่� ลูกสองคนกล�ง

เรียนเก่งม�กๆ (คนหนึ่งติดบอร์ดประเทศไทย อีกคนสอบเป็นทุน AFS ได้ไป

เรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ที่อเมริก�) ส่วนลูกคนโตและลูกคนเล็กที่พ่อเลี้ยงนั้น 

เรียนเก่งพอประม�ณหรือเรียกว่�ครึ่งๆ กล�งๆ สอบผ่�น มศ. 4-5 โดยไม่ตก 

(สมัยก่อนเรียนสอบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ถึงสอบผ่�น ถ้�ตำ่�กว่� 50% คือ

สอบตก) ลูกคนโตเอ็นทร�นติดวิศวะล�ดกระบัง ส่วนดิฉันติดมัณฑนศิลป์ 

ศิลป�กร (ก็พอโอเคนะ....)

 แต่พอพ่อเห็นคำ�ว่�ศิลป�กร ท่�นก็ไม่ให้เรียน เพร�ะคนสมัยก่อนคิด

ว่�เม่ือจบออกม� จะเป็นอ�ชีพเต้นกินรำ�กิน ท่�นต้องก�รให้เรียนพย�บ�ล 

ดิฉันก็ตกลง แต่มีข้อแม้ว่�ต้องเป็นนักเรียนทุนดิฉันจึงจะยอมเรียน พ่อก็

ตกลง ตอนสมัครสอบนักเรียนทุนพย�บ�ล มีคนสมัคร 86 คน โอ้โฮ! ดิฉัน

ดีใจม�ก เพร�ะเกิดในชีวิตดิฉันไม่เคยสอบได้ที่ 1 สักที คิดแล้ว...อย่�งไงก็ไม่

ได้...ชัวร์ เพร�ะเข�รับแค่ 1 คน เท่�นั้น ปร�กฏว่�คิดผิด ดิฉันสอบได้ที่ 1 นี่คือ

ชีวิตเริ่มต้นของก�รเข้�ม�อยู่ในวงก�รส�ธ�รณสุข

ชีวิตในรั้วสีฟ้าขาว...

 ณ วิทย�ลัยพย�บ�ลสวรรค์ประช�รักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ วีรกรรม

ต่�งๆ ในตอนเรียนก็ต�มม�

 ชีวิตที่อิสระ ตอนท่ีอยู่กับครอบครัว พ่อแม่ต�มใจ พอเข้�ม�อยู่ใน

กรอบที่วิทย�ลัยพย�บ�ลกำ�หนด เหตุก�รณ์ท่ีน่�รักก็เกิดขึ้น เช่น  
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 ❁ ก�รตื่นนอน ปกติจะตื่นส�ยหน่อยก็ได้ มีคนปลุกเมื่อถึงเวล� พอ

เข้�ม�อยูท่ีว่ทิย�ลยัพย�บ�ล จะต้องตืน่ตอนตห้ี�ครึง่ เข้�ห้องนำ�้ อ�บนำ�้ แต่งตัว 

เดินไปรับประท�นอ�ห�รเช้� (ถือช้อน-ซ้อมของตัวเองไปด้วย) เสร็จแล้วต้อง

รีบเข้�ห้องเรียน 

 ❁ อ�ห�รก�รกนิ เยีย่มม�ก ร�ยก�รอ�ห�รจะม�เป็นเดือน เช่นเดือน

นีจ้ะมปีล�ทเูป็นอ�ห�รหลกั นำ�้พรกิปล�ท ู ต้มยำ�ปล�ทู ต้มจืดปล�ทู แกงเผ็ด

ปล�ท ูผดัเผด็ปล�ท ูอืน่ๆ พวกเร�รวมดฉินัด้วย เกิดคว�มเบือ่หน่�ย เร�ต้องทำ�

อะไรทีไ่ม่ให้เกดิอ�ห�รเหมอืนกนัทัง้เดอืนอกี วรีกรรมเด็ดจึงเกดิข้ึน ในช่วงเวล�

อ�ห�รกล�งวนั วนัหนึง่ พวกเร�ได้นำ�ด้�ยทีใ่ช้เยบ็แผลม�ท่ีโรงอ�ห�ร คดิว่�ถ้�มี

ปล�ท ู เร�จะใช้ด้�ยมดัทีห่�งปล�ท ูแล้วนำ�ไปแขวนทีห่น้�ประตูโรงอ�ห�ร แล้ว

เอ�ไม้เรยีวตทีีป่ล�ท ูและตระโกนว่� “วนัหลงัอย่ามา....วนัหลังอย่ามา....วนัหลัง

อย่ามา....วันหลังอย่ามา....” ผลที่ได้รับ แม่ครัวโทรแจ้งอ�จ�รย์ปกครองม� 

แล้วพวกเร�กไ็ด้ผลทีท่ำ�คอื “ถกูกกับรเิวณ	เป็นเวลา	2	เดือน” สบ�ยใจ.......

 ❁ ก�รเรยีนด้�นวชิ�ก�ร เป็นศพัท์เฉพ�ะท�งด้�นแพทย์และพย�บ�ล 

จะต้องเขียนให้ถูกต้อง อ่�นให้ถูกต้อง มิฉะนั้นตอนสอบจะมีข้อผิดพล�ดได้ 

(เช่น Mediastinum หรือประจันอก หรืออวัยวะคั่นระหว่�งปอด ซึ่ง Medi-

astinum จะอ่�นว่� มิ-ดิ-แอส-ติ-นั่ม เพื่อป้องกันก�รผิดพล�ดและตรงต�มตัว

สะกด ดิฉันจึงอ่�นว่� มิ-เดีย-สะ-ไต-นั่ม …..สอบตก HA…HA…HA…)

 ❁	ส่วนก�รเรียนวิช� Anatomy จะมีก�รแบ่งกลุ่มก�รผ่�อ�จ�รย์

ใหญ่ กลุ่มละ 6 คน ต่อ 1 ศพ พอถึงเวล�ผ่� พวกเร�ก็จะแบ่งหน้�ที่ คือ 2 คน

อ่�นตำ�ร�, 2 คน หยิบเครื่องมือ และ 2 คน เป็นผู้ผ่� ดิฉันจับฉล�กได้เป็นผู้ผ่� 

เร�สองคนกลัวม�ก ทำ�แบบกลัวกลัว แต่เอ๊ะ! ทำ�ไมเงียบจัง หันม�อีกที ห�ยไป

ไหนกันหมด เร�สองคนต้องรีบเก็บอ�จ�รย์ใหญ่เข้�ตู้เย็นอย่�งเร็ว แล้วรีบกลับ

ออกไป เชื่อหรือไม่ก็ต�ม กลัวม�ก (ปกติก็กลัวผีอยู่แล้ว) ข้�วปล�กินไม่ได้ (โดย

เฉพ�ะหมู เนื้อ เครื่องใน แทบจะเรียกว่�ช่วงนั้นเร�จะกินอ�ห�รเจกันเลย) 

จิตตก…จิตตก…
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 ❁	ก�รได้เป็นน�งนพม�ศประจำ�จังหวัด ส�เหตุที่เร�สวย (พูดไม่อ�ย

ป�กเลยเร�) ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นรองขวัญใจสีฟ้�ข�วลำ�ดับที่ 4 (มี 5 

ตำ�แหน่ง คือ ขวัญใจ รองที่ 1 2 3 4) ปี พ.ศ. 2522 มีง�นวันลอยกระทง ทุก

หน่วยง�นต้องส่งหญงิง�มเข้�ประกวดน�งนพม�ศ ทีโ่รงพย�บ�ลสวรรค์ประช�รกัษ์ 

ขอคว�มร่วมมือให้วิทย�ลัย

  พย�บ�ลห�น้องนักเรียนพย�บ�ลเป็นตัวแทนเข้�ประกวด โดยท�งโรง

พย�บ�ลจัดชุดไทยม�ให้ ดังนั้นอ�จ�รย์ผู้ปกครองจึงเรียกนักเรียนเริ่มจ�กที่

เป็นขวัญใจม�ลองชุด ใส่ไม่ได้ หน้�อกคับ รองที่ 1 ใส่ไม่ได้ สั้นไป รองที่2 ใส่ไม่

ได้ สะโพกคับ รองที่ 3 ใส่ไม่ได้ หลวมทั้งตัว แล้วก็ม�ถึงดิฉัน รองที่4 เหมือนตัด

ม�ให้ดิฉัน ใส่ได้พอดี หน้�ท่ีตัวแทนไปประกวดจึงเป็นของดิฉัน (เวร...กรรม) 

เมื่อเวล�ผ่�นไป เหตุใดไม่ทร�บ ดิฉันก็ได้ตำ�แหน่งน�งนพม�ศ พร้อมส�ย

สะพ�ยและพ�นม�ครอบครอง (นี่ถ้�ห�กกรรมก�รม�เห็นดิฉันตอนนี้ คงจะ

ต้องขอร�งวัลคืนแน่แน่..HA..HA..HA..)
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คนสวยเรียนจบแล้วนะ เริ่มชีวิตราชการ...

 เมือ่เรยีนจบพย�บ�ลศ�สตร์ และวนัที ่1 เมษ�ยน พ.ศ. 

2523 ก็เริ่มชีวิตร�ชก�รในก�รเป็นพย�บ�ลวิช�ชีพ 3 

โรงพย�บ�ลลพบุรี ช่วงที่อยู่โรงพย�บ�ลลพบุรี มีคว�ม

สุขม�กม�ย มีพี่พย�บ�ล หมอหนุ่มๆ ชวนเที่ยว ไม่ใช่

เทค ไม่ใช่เล้�ส์ แต่พวกเร�จะชอบชวนกนัไปดูคอนเสร์ิต 

ฟังดูเท่จริงๆ (คอนเสิร์ตที่ว่� คือ วงดนตรีลูกทุ่ง พุ่มพวง 

ดวงจันทร์, ส�ยัญ สัญญ�, ยอดรัก สลักใจ ชีวิตเริ่ม

วุ่นว�ย นี่ขน�ดทำ�ง�นอยู่ ICU นะ) พ่อเห็นแววว่�เป็นเด็กดี เลยบอกให้แต่งง�น

ดีกว่� ดิฉันก็เด็กดี พ่อบอกให้แต่งง�น ดิฉันก็โอเค แต่งง�นกับข้�ร�ชก�รปลัด

อำ�เภอ

 ช่วงที่เป็นพย�บ�ลอยู่โรงพย�บ�ลลพบุรี 3 ปี ดิฉันส�ม�รถสอบเข้�

อบรมพย�บ�ลศัลยกรรมเด็ก พย�บ�ลผู้ป่วยหนัก และพย�บ�ลผู้ป่วยระบบ

ประส�ท ตั้งแต่นั้นม� ดิฉันก็ไม่เคยได้อบรมเกี่ยวกับก�รพย�บ�ลอีกเลย และที่

สำ�คญัไม่เคยได้ใช้วชิ�ชพีพย�บ�ลอกีด้วย จนได้ย้�ยม�อยูท่ี่โรงพย�บ�ลน�น้อย 

จังหวัดน่�น

อ้าว??? แล้วท�าไมจึงมาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขได้

 

 ทำ�ง�นเป็นพย�บ�ลวิช�ชีพ โรงพย�บ�ลลพบุรี ได้ 3 ปี ก็ย้�ยต�มส�มี

ไปอยู่โรงพย�บ�ลชุมชนน�น้อย จังหวัดน่�น เป็นโรงพย�บ�ล 30 เตียง มีหมอ

ประจำ�รวมผู้อำ�นวยก�ร 3 คน พย�บ�ลวิช�ชีพและผู้ช่วยพย�บ�ล รวม 10 คน 

ช่วงที่อยู่โรงพย�บ�ลชุมชนน�น้อยนั้น มีผู้ป่วยหยุดห�ยใจ ดิฉันต้องช่วยให้ผู้

ป่วยห�ยใจให้ได้ โดยวิธี CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) ด้วยก�ร
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ปั๊มหัวใจ และใส่ท่อช่วยห�ยใจ (ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในโรงพย�บ�ลใหญ่ หรือโรง

พย�บ�ลที่มีวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพย�บ�ล หรือพย�บ�ล ICU เท่�นั้น) นี่คือ

ส�เหตุที่ทำ�ให้ดิฉันต้องย้�ยม�อยู่ที่ฝ่�ยเผยแพร่และฝึกอบรม สสจ.น่�น  

 อยู่โรงพย�บ�ลน�น้อย จังหวัดน่�น ได้ปีกว่� นพ.สสจ.น่�น (ขณะนั้น

คือ นพ.สมทรง รักษ์เผ่�) ให้ย้�ยเข้�ม�อยู่ฝ่�ยเผยแพร่และฝึกอบรม สสจ.น่�น 

ประม�ณ 1 ปี (เพื่อให้ม�สอนพย�บ�ลโรงพย�บ�ลชุมชน จังหวัดน่�น เรื่อง 

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) ด้วยก�รปั๊มหัวใจ และใส่ท่อช่วย

ห�ยใจ) 

 อยู ่สสจ.น่�น อีกประม�ณ 1 ปีกว่� ดฉินัจงึขอย้�ยเข้�กรงุเทพฯ โดย

ม�อยูท่ี่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รส�ธ�รณสขุมูลฐ�น สำ�นกัง�นปลดักระทรวง

ส�ธ�รณสุข (ขณะนัน้อยูท่ีเ่ทเวศน์) โดยม�ทำ�ง�นเป็นหัวหน้�ฝ่�ยแผนง�นและ

ประเมินผล ตัง้แต่ปี 2530 เป็นต้นม� เป็นก�รเข้�ม�ในวงก�ร ก�รว�งแผน 

ตดิต�ม และประเมินผล ม�อยูใ่หม่ๆ จบัจดุไม่ถกู เวยีนหัว (คงเหมอืนทีก่รมวทิย์ฯ 

เอ�นักวิทย์ ม�เป็นนักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนนั่นแหละ...HA…HA…HA) 

คว�มทีไ่ม่รูเ้รือ่งนี ้ โมโหทำ�ไม่ได้สกัท ี จงึขอไปเรยีนต่อปรญิญ�โท (Master of 

Art) ส�ข�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ (policy and plan analyst)
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แล้วมาอยู่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างไร???

 ไม่เคยคิดจะม�อยูใ่นกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เลย ส�เหตทุีไ่ด้ม�เพร�ะ

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้จดัตัง้กองแผนง�นและวชิ�ก�รขึน้ใหม่ โดยมีพีท่ี่

อยู่ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รส�ธ�รณสุขมูลฐ�น สมัครม�อยู่ในตำ�แหน่ง 

นกัวเิคร�ะห์นโยบ�ยและแผน หัวหน้�กลุม่แผนง�น (ชือ่สมยัก่อน) และขอให้

ดฉินัม�คุยกบัท่�นอธบิดใีห้ (นพ.มงคล ณ สงขล�) ช่วงนัน้ท่�นเรยีกดฉินัพบพอดี 

ดฉินัจงึม�พบท่�น หวังจะคยุเรือ่งนีใ้ห้ ท่�นจะคยุกบัดฉินัเรือ่งเดยีวกนั แต่ขอให้

ดฉินัม�ช่วยทำ�ง�นทีก่องแผนง�นและวชิ�ก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ดฉินั

จงึกลับไปด้วยคว�มงง...งง...งง...

 ก�รส่งตัวดิฉันม�ทำ�ง�นที่กองแผนง�นและวิช�ก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ ทำ�ให้ดิฉันงงกว่�เดิมอีก เพร�ะแทนที่ดิฉันจะม�อยู่ในตำ�แหน่ง

หัวหน้�กลุ่มแผนง�น แต่ไม่ใช่...กลับเป็นหัวหน้�กลุ่มติดต�มและประเมินผล 

ไหนไหนก็ม�แล้ว ทำ�ก็ทำ� ดิฉันเคยเป็นหัวหน้�ฝ่�ยแผนง�นและประเมินผล 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รส�ธ�รณสุขมูลฐ�นม�ก่อน ตัดออกครึ่งหนึ่งก็

ทำ�ได้ ง�นต่�งๆ ก็เริ่มขึ้น

 ง�นชิ้นแรกที่ได้ม� โจทย์คือ กพว.(กลุ่มพัฒน�คุณภ�พและวิช�ก�ร) 

ของทุกหน่วยง�น ในกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�น

ก�รว�งแผน ติดต�ม ประเมินผล ม�กน้อยแค่ไหน ดิฉันคิด “เป็นเรื่องใหญ่

จริงๆ”) ก�รทำ�ง�นก็เริ่มขึ้น โดยก�รออกแบบสอบถ�ม สัมภ�ษณ์ และลงมือทำ� 

ผลปร�กฏว่� เจ้�หน้�ที่ กพว.ของทุกหน่วยง�น มีคว�มตั้งใจที่จะทำ�ง�น แต่

คว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นก�รว�งแผน ติดต�ม ประเมินผล เป็น “0” ส�เหตุ

สำ�คัญท่ีสดุคอื ผูท่ี้จะม�ทำ�ง�นด้�นก�รว�งแผน ตดิต�ม ประเมนิผล จะต้องเป็น

นกัศลิปะ ส�ม�รถพลกิแพลงได้ต�มสถ�ณก�รณ์ แต่กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ใช้บคุลล�กรพืน้ฐ�นของกรมฯ (นกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ นกัเทคนคิก�รแพทย์ 

เภสัชกร) ม�ปฏิบัติง�นใน กพว. ซึ่งบุคล�กรกลุ่มนี้มีคว�มเก่งเฉพ�ะด้�น 
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โดยเฉพ�ะก�รทำ�ง�นในห้องปฏิบัติก�รที่ตรงต�มข้อกำ�หนดเวล� จำ�นวน (ถึง

เวล�หยดให้หยด จำ�นวนที่หยดต�มนั้นห้�มข�ด ห้�มเกิน) ทำ�ให้บุคล�กรดัง

กล่�วที่ไม่เคยได้รับก�รสอน เสนอแนะวิธีก�รปฏิบัติม�ก่อน รับไม่ได้กับก�ร

ดำ�เนินก�รด้�นศิลปะ 

 พอเสนอผลก�รประเมนิผลพร้อมส�เหตุ อธบิดีท่�นเดิมย้�ย (นพ.มงคล 

ณ สงขล�) อธบิดท่ี�นต่อม�คอื ท่�นเรณ ูโกยสโุข มอบโจทย์ท่ีต้องทำ�ต่อคอื “ท�า

อย่างไรบคุลากร	กพว.จะยอมรบัและมคีวามรูค้วามสามารถด้านการวางแผน	

ตดิตาม	ประเมนิผล	พร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานได้” นีค่อืโจทย์ท่ีใหญ่หลวงม�ก.....

 ดฉินัได้ปรกึษ�ท่�นผูอ้ำ�นวยก�รกองแผนง�นและวชิ�ก�ร (คนแรก คอื 

น�งดวงสมร บญุผดงุ ซึง่ย้�ยม�จ�กหัวหน้�ฝ่�ยแผนง�นและประเมนิผล กองโรง

พย�บ�ลภมูภิ�ค สำ�นกัง�นปลดักระทรวงส�ธ�รณสขุ) ว่�เร�จะว�งแผนก�ร

พัฒน�บุคล�กรกลุ่มนี้อย่�งไร และเร�ก็เริ่มปรึกษ�อ�จ�รย์จ�กจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลยั และสถ�บนับัณฑติบรหิ�รธรุกจิ ศศนิทร์ (ศศินทร์) ท่�นให้คำ�

แนะนำ�วธิกี�รพฒัน�บุคล�กรให้ เร�จงึเริม่ทำ�หลกัสตูร ส่งให้อ�จ�รย์พจิ�รณ� 
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โดยเร่ิมจ�กก�รประเมนิผลในช่วงคร่ึงแรกของแผนพฒัน�ก�รส�ธ�รณสขุ ฉบับที่ 

8 (พ.ศ. 2540 - 2544) กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทร�บผลก�รประเมินผลแผนง�นต�มแผนพัฒน�ก�รส�ธ�รณสุข ในแผน

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ในส่วนที่

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�ผลก�รประเมินไปเป็นข้อมูล

ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 

2549) ของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ต่อไป ในก�รนี้ ได้ใช้กระบวนก�รวิจัย

เข้�ม�มีส่วนในก�รศึกษ� ก�รเก็บข้อมูลในทุกหน่วยง�น และนำ�ม�วิเคร�ะห์ 

(เนื่องจ�กก่อนหน้�นี้กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ไม่เคยมีแผนก�รดำ�เนินง�น

ม�ก่อนเลย ซึง่ถอืเป็นก�รทำ�แผนย้อนหลัง) ทัง้นี ้มอีดตีอธบิดี (ศ.ดร. ภกัดี โพธศิริิ) 

และอดีตผู้อำ�นวยก�รกองแผนง�นและวิช�ก�ร (น�งดวงสมร บุญผดุง) เป็นผู้ 

ให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�

 ต ่อม�ในปี พ.ศ. 2544 ดิฉันก็ม�ช่วยร�ชก�รท่ีสำ�นักวิช�ก�ร

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งบุคคล�กรในสำ�นักวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

มีผู้ทรงคุณวุฒิ (C10) จำ�นวน 8 คน พวกเร�จะเรียกว่� 8 อรหันต์ (เป็นชื่อพระ

อริยบุคคลชั้นสูงสุดใน 4 ชั้น คือ พระโสด�บัน พระสกท�ค�มี พระอน�ค�มี 

และพระอรหันต์) นอกนั้นเป็นลูกจ้�งที่ทำ�หน้�ที่หน้�ห้องที่ดูแลผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนดิฉันเป็นข้�ร�ชก�รคนเดียว ทำ�ทุกเรื่อง ทำ�ทุกอย่�ง รวมถึงก�รเป็น

วิทย�กรสอนก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ แผนปฏิบัติก�ร ก�รติดต�ม

และประเมินผล ให้แก่หน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ยในกรม ภ�ยในกระทรวง และ

ภ�ยนอกกระทรวง จนถึงปี พ.ศ. 2556 จึงขอกลับกองแผนง�นและวิช�ก�ร
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 ดิฉันเคยได้รับก�รเป็นบุคล�กรดีเด่น ของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

เมื่อวันที่ 9 มีน�คม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับร�งวัลในวันคล้�ยวันสถ�ปน� 70 ปี 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 ในที่สุด ก�รรับร�ชก�รของดิฉันก็ยุติลง หลังวันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 

2560 สิ่งที่ฉันภ�คภูมิใจในชีวิตก�รรับร�ชก�ร คือ ไม่เคยทำ�ให้พ่อแม่เสียใจ 

เร�จะอยู่ในกรอบที่ท่�นว�งไว้ ถึงแม้ ปัจจุบัน ดิฉันจะเป็นลูกกำ�พร้�ก็ต�ม...

ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเด่น

 

 อ้าว!!! นึกว่าจบแล้ว เข�บอกว่�ให้แจ้งให้ผู้อ่�นรู้ด้วยว่�ที่ดิฉัน

ทำ�ง�นม�จนเกษียณ มีผลง�นอะไรบ้�ง เท่�ที่คิดออก เฉพ�ะง�นที่จำ�ได้ มีดังนี้

1. ด้านนโยบายและแผนงาน

 ❁	ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ของกองแผนง�น

และวิช�ก�ร และของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ปีงบประม�ณ 2543 เพื่อให้

ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ของกองแผนง�นและวิช�ก�ร และของ

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ในก�รรองรับแผนพัฒน�สุขภ�พ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2545 - 2549) 

 ❁	 ร่วมจดัทำ�แผนปฏบิตังิ�นประจำ�ปี 2543 - 2545 ของกองแผนง�น

และวิช�ก�ร และของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติง�น
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ประจำ�ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540 - 2544) ในส่วนที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เกี่ยวข้อง 

 ❁	จัดทำ�แผนเงินบำ�รุงของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�

ปีงบประม�ณ 2543 - 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทร�บแผนก�รใช้จ่�ยเงิน

บำ�รุง ของแต่ละหน่วยง�น และในภ�พรวมของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

 ❁ ก�รจัดทำ�คำ�ของบประม�ณ ประจำ�ปี 2544 - 2545 ของกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เพื่อให้ได้คำ�ของบประม�ณ ประจำ�ปี ของกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒน�สุขภ�พ ต�มแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 

 ❁ ก�รจดัทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยสี�รสนเทศ ของกรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544 - 2546) ปีงบประม�ณ 2543 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ได้แผนพฒัน�ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศของกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544 - 2546) ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและคว�มก้�วหน้�

ท�งเทคโนโลยีที่นำ�สมัย 

 ❁ ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�สุขภ�พ ต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ในส่วนของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ปีงบประม�ณ 2544 (ต่อเนื่องจ�กปีงบประม�ณ 2543) เพื่อให้ได้แผนของกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�สุขภ�พ ต�มแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

 ❁ ร่วมจัดแผนปฏิบัติง�น 5 ปี ต�มแผนพัฒน�สุขภ�พ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545 - 2549) ของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ปีงบประม�ณ 2545 เพื่อ

ให้ได้แผนปฏิบัติง�น 5 ปี หรือแผนแม่บทของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒน�สุขภ�พ ต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
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2. การควบคุม ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล

 ❁ จัดทำ�และชี้แจงคู่มือก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�น/

โครงก�ร และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�น/โครงก�ร ก�รใช้จ่�ย 

งบประม�ณ ในส่วนของกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  ปีงบประม�ณ 2542 - 2544 

เพื่อให้ผู้บริห�รของกรมทร�บผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม�ว่� บรรลุต�ม

วตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยทีก่ำ�หนดหรอืไม่ และส�ม�รถนำ�ม�เป็นข้อมลูในก�ร

ปรบัปรงุกลวธิกี�รปฏิบัตงิ�น และแก้ไขปัญห�อปุสรรคต่�งๆ ได้ 

 ❁ ก�รนเิทศง�นกรณปีกต ิและนเิทศง�นเฉพ�ะกจิด้�นบริห�รจัดก�ร 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2543 - 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รชี้แจงให้ 

ผู้นิเทศง�นของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในแนวท�งก�ร

ตรวจร�ชก�รและนเิทศง�นกรณปีกต ิร่วมกบัสำ�นกัตรวจร�ชก�ร พร้อมกำ�หนด

แบบตรวจร�ชก�รและนเิทศง�นกรณปีกต ิของกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

 ❁	คูม่อืก�รตดิต�มงบประม�ณด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 

2543 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อติดต�มผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ในร�ย

แผนง�น/โครงก�ร และภ�พรวมของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เป็นประจำ�

ทกุเดอืน อย่�งถกูต้อง และรวดเรว็ โดยใช้คอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมอืในกระบวนก�ร

รับส่งข้อมูล และรวบรวมข้อมูล

 ❁	ร�ยง�นผลก�รใช้จ่�ยเงินบำ�รุง ของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2543 - 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริห�รกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ทร�บสถ�นะและผลก�รใช้จ่�ยเงินบำ�รุง ในแต่ละ

หน่วยง�น และในภ�พรวมของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และนำ�ไปเป็น

ข้อมูลในก�รจัดทำ�แผนก�รใช้จ่�ยเงินบำ�รุงในปีต่อไป

 ❁ ก�รประเมินผลโครงก�ร 30 บ�ทรักษ�ได้ทุกโรคของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (รอบ 15 จังหวัด) เพื่อให้ทร�บผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 30 บ�ท

รักษ�ได้ทุกโรค ในโรงพย�บ�ลนำ�ร่อง 15 จังหวัด เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลเสนอ 

ผู้บริห�รในก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รโครงก�รนี้ต่อไป 
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 ❁ ก�รจดัทำ�ดชันชีีว้ดัในแผนพฒัน�สขุภ�พ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 

2549) ของกระทรวงส�ธ�รณสขุ ในส่วนทีก่รมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เกีย่วข้อง 

โดยมีสำ�นักนโยบ�ยและแผนส�ธ�รณสุขเป็นแกนเพื่อจัดทำ�ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ

ในก�รประเมนิผลก�รพฒัน�สขุภ�พ ในยทุธศ�สตร์ก�รพัฒน�ท้ัง 7 ด้�น และ

ตวัชีว้ดัในภ�พรวมของของแผนพฒัน�สขุภ�พ ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งช�ต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545 - 2549) 

3. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา

 ❁	ก�รประชุมสัมมน�ผู้บริห�รกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สัญจร 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2543 เพื่อให้ผู้บริห�รของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ได้ทร�บถงึก�รพฒัน� ก�รปรบัปรงุระบบบรหิ�รจดัก�รก�รพฒัน�ระบบบรกิ�ร

และวิช�ก�ร ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห�และอุปสรรค และยังเป็นก�ร

สร้�งคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งหน่วยง�นรวมถึงก�รแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อก�รบรหิ�รง�นอกีด้วย ก�รประชมุจัดขึน้ระหว่�งวนัที ่ 29 สงิห�คม 

ถึงวันที่ 1 กันย�ยน 2543 ณ จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี  มีผู้เข้�ร่วมประชุมทั้งสิ้น 

107 คน

 ❁ ก�รประชมุโครงก�ร “ร่วมใจต้านภยัเอ๋อ” เป็นก�รป้องกันโรคเอ๋อ

ท่ัวประเทศ ผู้เข้�ร่วมโครงก�รม�จ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ เอกชน และ

ประช�ชน ก�รประชุมจัดขึ้นวันที่ 16 กันย�ยน 2543 ณ จังหวัดนครร�ชสีม� มี

ผู้เข้�ร่วมประชุมทั้งสิ้น 870 คน

 ❁ ก�รอบรมโรคฉีห่น ู เป็นก�รอบรมเพือ่ให้คว�มรูแ้ละเทคนคิก�รตรวจ

วเิคร�ะห์ แก่เจ้�หน้�ที่ โรงพย�บ�ลและสถ�นีอน�มัย ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้น 

ในวันที่ 17 - 18 สิงห�คม 2543 มีผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวน 210 คน 

 ❁	ก�รประชุมธ�ล�สซีเมียระดับช�ติสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์

ส�ธ�รณสุขเป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดประชุมสัมมน� มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ผู้เข้�ร่วมประชุมทร�บถึงสถ�นะก�รณ์โรคธ�ล�สซีเมีย ทั้งนี้ได้มีก�รบรรย�ย 
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คว�มรูแ้ละเทคนคิก�รตรวจวเิคร�ะห์แก่ผู้เข้�ร่วมประชุม พร้อมก�รส�ธิต และ

นำ�ผู้ป่วยจริงม�อภิปร�ยถึงก�รดูแลรักษ�ตนเองและก�รอยู่ได้ในสังคม  ก�ร

ประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเจบี ห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ในวันที่ 17 - 19 

พฤษภ�คม 2543 มีผู้เข้�ร่วมประชุม 430 คน  

 ❁ ก�รประชุมวิช�ก�รกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2543 - 

2545 (ครั้งที่ 11 - 13)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้นำ�

เสนอผลง�นวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ให้แก่ผู้เข้�ร่วมประชุม และยัง

เป็นก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์ โดยก�รประชุมจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภ�คมของทุกปี มีผู้เข้�ร่วมประชุม

ประม�ณ 700 คน ส่วนสถ�นที่จัดประชุม คือ ครั้งที่ 11 - 12 ที่ศูนย์ประชุม 

ไบเทค บ�งน� ครั้งที่ 13 จัดที่โรงแรมมิร�เคิล หลักสี่  

 ❁	โครงก�รประชุมเชงิปฏบิตักิ�ร เรือ่ง “การปรบับทบาทของศนูย์

วทิยาศาสตร์การแพทย์	ภายใต้กระแสการปฏริปูระบบสขุภาพ” ปีงบประม�ณ 

2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รระดมสมองในก�รปรับบทบ�ทของศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ในก�รรองรบักระแสก�รปฏริปูระบบสขุภ�พ  มผีูเ้ข้�ร่วม

ประชมุทัง้สิน้ 50 คน ณ จังหวดัสรุ�ษฏร์ธ�นี 

 ❁ จดัอบรมพฒัน�บคุล�กร เรือ่ง ก�รประกันคณุภ�พห้องปฏบัิตกิ�ร

ชันสตูรส�ธ�รณสุข ต�มระบบ ISO/IEC 17025 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2543 และในส่วน Uncertainty  ปีงบประม�ณ 2544 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง�นทุกระดับของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ทร�บถึงร�ยละเอียดก�รประกันคุณภ�พห้องปฏิบัติก�รชันสูตรส�ธ�รณสุข 

ต�มระบบ ISO/IEC 17025 และข้อผิดพล�ดของระบบ อีกทั้ง ยังส�ม�รถนำ�ม�

ใช้อย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ ได้รับงบประม�ณสนับสนุนก�รจัดประชุม

จ�กสำ�นักม�ตรฐ�นห้องปฏิบัติก�ร ก�รประชุมจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง  คือ  ครั้งที่ 1 

ณ จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น  และครั้งที่ 3 ณ จังหวัดตรัง 

มีผู้เข้�รับก�รอบรมทั้งสิ้น 570 คน 
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 ❁ ก�รประชมุเชงิปฏบัิตกิ�รเรือ่งก�รปรบับทบ�ทของศนูย์วทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ ภ�ยใต้กระแสก�รปฏิรูประบบสุขภ�พ ปีงบประม�ณ 2544 มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รระดมสมองในก�รปรับบทบ�ทของศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ ในก�รรองรับกระแสก�รปฏิรูประบบสุขภ�พ มีผู้เข้�ร่วมประชุม 

ทั้งสิ้น 50 คน ณ จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี  

 ❁ ประชมุโครงก�รพฒัน�บคุล�กรด้�นก�รจัดทำ�แผน ติดต�ม และ

ประเมนิผล ปีงบประม�ณ 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคล�กรที่สังกัดกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกระบวนจัดทำ�แผน ติดต�ม และ

ประเมินผล อย่�งถูกต้อง ก�รประชุมจัดขึ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัด

เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธ�นี และครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขล� มีผู้เข้�รับ

ก�รอบรมทั้งสิ้น 274 คน 

 ❁ ประชุมสัมมน�เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ของ

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�สุขภ�พ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2545 - 2549) มีก�รประชุม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 จังหวัด

ภูเก็ต มีผู้เข้�ร่วมก�รประชุมสัมมน� คือ ผู้บริห�รระดับสูงของกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ ประม�ณ 75 คน 
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 ❁ ก�รฝึกอบรมด้�นบริห�รงบประม�ณก�รติดต�มงบประม�ณ และ

ก�รประเมินผลต�มระบบบัญชีเกณฑ์คงค้�ง ของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ปีงบประม�ณ 2545 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้บคุล�กรกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รบริห�รงบประม�ณ ก�รติดต�มงบประม�ณ และ

ก�รประเมินผลต�มระบบบัญชีเกณฑ์คงค้�ง ที่สอดคล้องกับระบบงบประม�ณ

แบบมุ่งเน้นผลง�น (PBBS) จัดข้ึนระหว่�งวันที่ 16-20 กันย�ยน 2545 

ณ โรงแรมบ�งกอกพล�เลซ กรุงเทพมห�นคร มีผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมทั้งสิ้น 

246 คน 

4.อื่นๆ

 ❁ ก�รชี้แจงงบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ 2544 - 2545 ด้วย

ก�รจัดทำ� Power point Presentation ชี้แจงงบประม�ณของกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ประจำ�ปีงบประม�ณ 2544 - 2545 ต่อคณะกรรม�ธิก�ร

งบประม�ณ ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอและช้ีแจงก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ พร้อม

แผนก�ร ใช้จ่�ยงบประม�ณในปีถัดไป โดยก�รจัดทำ�เอกส�รและรูปแบบ

ก�รนำ�เสนอเพื่อชี้แจงงบประม�ณ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Power point 

Presentation  

 ❁ ก�รจัดทำ�เอกส�รนำ�เสนอในที่ประชุมกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ปีงบประม�ณ 2543 - 2544 ในส่วนที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เกี่ยวข้อง 

 ❁ ในปีงบประม�ณ 2543 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง เทคนิคก�ร 

จัดทำ�แผน ติดต�ม และประเมินผล แบบ ZOPP ในเขตภ�คใต้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคล�กรของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สุร�ษฏร์ธ�นี ตรัง และสงขล� 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และคว�มส�ม�รถ ในกลวิธีก�รจัดทำ�แผน ติดต�ม และ

ประเมินผลเบื้องต้น จัดขึ้นที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ สุร�ษฏร์ธ�นี มีผู้เข้�

รับก�รอบรม 42 คน ระยะเวล� 3 วัน 
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 ❁ ในปีงบประม�ณ 2544 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง ก�รกำ�หนด

กลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคล�กรของหน่วยง�นต่�งๆ มีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจ และคว�มส�ม�รถ ในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

ของหน่วยง�นตัวเองได้ กลุ่มเป้�หม�ยในก�รบรรย�ย คือ เจ้�หน้�ที่ของ

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลร�ชธ�นี และศูนย์ป้องกันและควบคุม

โรคมะเร็ง อุดรธ�นี จำ�นวน 146 คน ใช้ระยะเวล� 3 วัน ซึ่งได้ถ่�ยทอดคว�มรู้

และประสบก�รณ์ บรรย�ยในเนื้อห�ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�รทำ� 

SWOT Analysis เพื่อก�รกำ�หนดกลยุทธ์

 ❁ ในปีงบประม�ณ 2545 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง ก�รกำ�หนด

กลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคล�กรของหน่วยง�นต่�งๆ มีคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจ และคว�มส�ม�รถ ในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

ของหน่วยง�นตัวเองได้ กลุ่มเป้�หม�ยในก�รบรรย�ย คือ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ นครร�ชสีม� จำ�นวน 24 คน และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 

ลพบุรี จำ�นวน 71 คน ใช้ระยะเวล�แห่งละ 3 วัน ซึ่งได้ถ่�ยทอดคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ บรรย�ยในเนื้อห�ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�รทำ� SWOT 

Analysis เพื่อก�รกำ�หนดกลยุทธ์

 ❁ จัดทำ�เอกส�ร “กลยุทธ์กับการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์และสาธารณสุข” เอกส�รฉบับนี้ ดิฉันเป็นผู้เขียนจ�กก�รอ่�น

เอกส�รวิช�ก�รด้�นก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย วัตถุประสงค์ และ

กลยุทธ์ ก�รบริห�รกลยุทธ์ ก�รประเมินผลแบบ Balanced Scorecard และ

ก�รบริห�รมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 ช่วงทีท่ำ�ง�นทีก่รมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ บคุล�กรหล�ยท่�นมปัีญห�

ม�ปรกึษ� (โดยเฉพ�ะเรื่องก�รบริห�รจัดก�รของหัวหน้�หน่วยง�น) ดิฉันบอก

ได้เพียงแต่ว่� “เราเลือกนายไม่ได้	 แต่เราควรที่จะเตรียมความพร้อมให้นาย

เห็นผลงาน	 เผื่อนายจะหยิบเราไปเป็นหัวหน้าบ้าง” และที่สำ�คัญ “กรุณา

ท�างานที่นายมอบหมาย	ให้ดีที่สุด” แล้วเร�จะมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น....
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 ก่อนจบขอฝากข้อคิดในการทำางานแก่ทกุคนเก่ียวกับ “ทางเลือกเดิน” 

โดย...วิณัฏฐา เอกฉมานนท์

 เคยมุ่งหวัง ตั้งใจ เอ�ไว้ว่� จะตั้งหน้� รับร�ชก�ร อย่�งหว�นชื่น

จะยึดหลัก “มัชฌิม�ธรรม” ทุกคำ่�คืน เป็นจุดยืน ที่คงมั่น ไม่สั่นคอน

จะทำ�ง�น เพื่อง�น ไม่คร้�นเกียจ ไม่ซีเรียส จนอ�จ ประส�ทหลอน

ทำ�หน้�ที่ ต�มชั้น ทุกขั้นตอน ไม่กลับก่อน หรือม�หลัง คนทั้งปวง

 จะอ่อนน้อม ถ่อมตน กบัคนทัว่ ไม่ใช่กลัว แต่เพร�ะว่� เป็น“ข้�หลวง”

จะซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดลวง ไม่ตักตวง กอบโกยผล ให้ตนเอง

นี่คือคว�ม ตั้งใจ ในเบื้องแรก เดี๋ยวนี้แปลก กลับเฉไฉ ไม่ตรงแผง

นับวันจะ ล้มทรุด สุดหวั่นเกรง แม้นไม่เร่ง ป้องกันเชื้อ ที่เจือจ�น

 อนิจจ� ม�บัดนี้ เริ่มไหวหวั่น กำ�ลังขวัญ สับสน ไม่ข้นหว�น

สิ่งที่เห็น ม�กม�ย ในส�ยง�น ไม่พ้นก�ร เสแสร้ง แฝงม�ย�

คนใจซื่อ มือสะอ�ด จึงขล�ดเขล� จะเลือกเอ� หนท�ง ข้�งใดหน�

ระหว่�งจุด ด่�งดำ� ธรรมด�  กับคุณค่� คว�มดี ที่ควรทำ�.

  

   สวัสดี.....
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ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์ เภสัชกร		 ทวีทรัพย์		 ชัยสมบรูณ์พันธ์

คนขยัน		 ท�างานดี		 มีความหมาย

ใช้ชีวิต		 คิดสิ่งดี		 แต่กลับกลาย

ท่ายวานวาย		 หายวับ		 หลับนิรันดร์

ท่านหมดทุกข์		 แม้ไม่ทัน		 วันเกษียณ

รักวนเวียน		 เจียนใจจาก		 มากอาสัญ

ขอท่านสู่		 สัมปรายภพ		 เคารพพลัน

เสวยสวรรค์		 สุขสวัสดิ์		 ทุกชาติไป

	 	 			วีวรรณ	ทัศนภิญโญ	

	 	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์
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นายทวทีรัพย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์

เภสัชกรช�านาญการพเิศษ

กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์

ทางชวีวทิยา ส�านักยาและวัตถุเสพตดิ
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ประวัติการศึกษา

             ปี พ.ศ. 
    วุฒิการศึกษา     ที่ส�าเร็จ สถาบัน  
    การศึกษา

เภสัชศ�สตร์บัณฑิต 2524 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ต�าแหน่งขณะเกษียณอายุราชการ เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

  กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 

  ทางชีววิทยา สำานักยาและวัตถุ 

  เสพติด

วันเริ่มปฏิบัติราชการ  18 มกราคม 2525
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  ความเชี่ยวชาญ 
 

 1. ทดสอบคว�มปลอดภัยและคว�มเข้�กันได้ท�งชีววิทย� (Biocom-

patibility Testing) ของย� วัตถุดิบพล�สติก ย�ง อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 

และภ�ชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์  

  - ก�รตรวจสอบก�รปนเป้ือนส�รไพโรเจนโดยวิธสัีตว์ทดลอง (Rabbit  

   Pyrogen Test)

  - ก�รทดสอบคว�มเป็นพษิอย่�งเฉยีบพลันต่อร่�งก�ยสัตว์ทดลอง  

   (Systemic Toxicity Test)

  - ก�รทดสอบปฏิกิริย�ก�รระค�ยเคืองต่อชั้นผิวหนังของสัตว์ 

   ทดลอง (Intracutaneous Test)

  - ก�รทดสอบก�รระค�ยเคืองต่อผิวหนัง (Skin irritation test)

  - ก�รทดสอบคว�มเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อกล้�มเนื้อของสัตว์ทดลอง 

   (Implantation Test)

  - ก�รทดสอบก�รระค�ยเคอืงต่อต�ของสัตว์ทดลอง (Eye Irritation  

   Test)

  - ก�รทดสอบก�รทำ�ล�ยเม็ดเลือด (Hemolysis Test)

 2. คณะกรรมก�ร/คณะอนุกรรมก�ร/คณะทำ�ง�น

  - ประธ�นคณะกรรมก�รคณะวชิ�ก�รคณะท่ี 366 ม�ตรฐ�นขวดย� 

   พล�สตกิ สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.)

  - ประธ�นชมรมเทเบิลเทนนิส กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

  - คณะกรรมก�รชมรมเทเบิลเทนนิส กระทรวงส�ธ�รณสุข
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  ผลงานการศึกษาวิจัย 

 

 1. หัวหน้�โครงก�รวิจัยเรื่อง “การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสาร

ไพโรเจนของน�า้ยาปราศจากเชือ้ปริมาณมากทีผ่ลิตโดยโรงพยาบาลต�ารวจ” 

โรงพย�บ�ลตำ�รวจและศนูย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ปี 2533

 2. หวัหน้�โครงก�รวจิยัเรือ่ง “การตรวจสอบคณุภาพของพลาสติกที่

ใช้ในทางการแพทย์โดยวธิใีช้สตัว์ทดลอง” และเสนอผลง�นในก�รประชมุวชิ�ก�ร

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2538

 3. ผู้ร่วมโครงก�รวิจัยเรื่อง “การทดสอบความเป็นพิษของจุกยางปิด

ขวดยาฉีดโดยใช้เทคนิคเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง” และเสนอผลง�นในก�รประชุม

วิช�ก�รกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ครั้งที่ 9 และตีพิมพ์ผลง�นในส�รตำ�ร�ย� 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎ�คม-กันย�ยน 2541

 4. ผู้ร่วมโครงก�รวิจัยเรื่อง “ทางเลือกใหม่ของการประเมินความ

เป็นพิษของภาชนะพลาสติกบรรจุยาฉีดโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง” และเสนอ 

ผลง�นในก�รประชุมวิช�ก�รกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ครั้งที่ 13 และตีพิมพ์

ในส�รตำ�ร�ย� ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันย�ยน-ธันว�คม 2545 

 5. หัวหน้�โครงก�รวิจัยเรื่อง “คุณภาพความปลอดภัยและความ 

เข้ากันได้ทางชีววิทยาของพลาสติกท่ีใช้ทางการแพทย์” และตีพิมพ์ในส�ร

ตำ�ร�ย� ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกร�คม-เมษ�ยน 2546

 6. ผู้ร่วมโครงก�รวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ออกซิโตซินใน

ยาฉีดโดยวิธี	Capillary	Electrophoresis” และตีพิมพ์ในส�รตำ�ร�ย� ปีที่ 

11 ฉบับที่ 2 พฤษภ�คม-สิงห�คม 2547

 7. ร่วมโครงก�รวจิยัเรือ่ง “การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เน้ือเยือ่

เพาะเล้ียงของภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

โดยวิธี	 Agar	 Diffusion” และตีพิมพ์ว�รส�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 
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  ผลงานการจัดท�าคู่มือ

 1.คู ่มือก�รตรวจคุณภ�พคว�มปลอดภัยของพล�สติกและย�งที่ใช้

ท�งก�รแพทย์ 

 2.คู่มือก�รทดสอบ Bacterial Endotoxins ในย�ฉีดและอุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์ 

ปีที่ 57 ฉบับพิเศษ 1 กรกฎ�คม - กันย�ยน 2558 

 8. ร่วมโครงก�รวิจัยเรื่อง “การประเมินการปนเปื ้อนของสาร 

เอ็นโดทอกซินในผลิตภัณฑ์ยาฉีดตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพ”



 สายธารา		 ผ่านไป		 ไม่ไหลกลับ

	 ต้องยอมรับ		 จากกัน		 วันเกษียณ

	 วิถีวัย		 วันวาน		 ได้พากเพียร

	 ต้องแปรเปลี่ยน	 เวียนปรับ		 กับเวลา  

 ขอจดจ�า		 จารึก		 ผนึกรัก	

	 มาทอถัก		 แทนถ้อยค�า		 อันล�้าค่า

	 ขอน�าชัย		 เชิดชู	 รู้วิชา

	 ด้วยบุญญา		 บารมี		 ที่ดีงาม

 สิ่งเกื้อกูล		 บุญกรรม		 น�าประกอบ

	 ซึ่งได้มอบ		 คุณค่า		 น่าเกรงขาม

	 วิริยะ		 อุตสาหะ		 จะท�าตาม	

	 ทุกนิยาม		 ยืนหยัด		 พัฒนา

 องค์ความรู้		 คู่ความดี		 ท่านมีให้

	 จะจ�าไว้		 ตามโอวาท		 ปรารถนา

	 ประสบการณ์		 กอปรกิจ		 ประสิทธิ์มา

	 ดังเหล็กกล้า		 ฝาฟัน		 วันอ่อนวัย

 ขอขอบคุณ		 สิ่งที่ท�า		 น�าคุณค่า

	 ดูเจิดจ้า		 แจ่มจรัส		 ชัดไสว

	 ขอจดจ�า		 ร�าลึก		 ผนึกใจ

	 สุขสดใส		 วัยเกษียณ	 เวียนร�าพัน

 ขอพรพระ		 รัตนตรัย		 ใสสถิต

	 สิ่งศักดิ์สิทธ์		 เสริมส่ง		 จงสุขสันต์

	 สุขเสวย		 ใสสว่าง		 คือรางวัล

	 ขอมอบมั่น		 หมายรัก		 จากดวงใจ

							วีวรรณ	ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ประพันธ์

รักนิรันดร์วันเกษียณ






