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ค�าน�า

 ต�มที่อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ได้มอบหม�ยให้กองแผนง�น

และวชิ�ก�ร ร่วมกนัจัดทำ�หนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวทิย์ #2” เพือ่เป็นก�ร

ถ่�ยทอดคว�มรู้ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นของผู้เกษียณที่มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์

และคว�มเชีย่วช�ญด้�นต่�งๆ ให้แก่บคุล�กรกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เป็นก�ร

แบ่งปันคว�มรู ้ทัง้คว�มรูท้�งวชิ�ก�ร และคว�มรู้เฉพ�ะบคุคล โดยผ่�นก�รเล่�เรือ่ง

จ�กอดีต ถึงปัจจุบัน

 แม้เร่ืองเล่�ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ ของผูเ้ขยีน แต่เป็นสิง่ทีผู่เ้ขยีนได้กล่ันกรอง และต้ังใจถ่�ยทอดให้

ผู้อ่�นได้รับประโยชน์จ�กประสบก�รณ์ท่ีผ่�นม�ของผู้เขียน คณะผู้จัดทำ�หวัง

เป็นอย่�งยิง่ว่� หนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์ #2” เล่มนี ้จะทำ�ให้ทุกท่�น 

ได้รับข้อคิดดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดก�รคว�มรู ้ (Knowledge 

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

ได้อย่�งเหม�ะสมต่อไป

กองแผนง�นและวิช�ก�ร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

คณะผู้จัดทำ�





ค�านยิม

 จ�กหนังสือ “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เมื่อปี 2560 จนม�ถึงหนังสือ 

“ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เล่มที่ 2 นี้ ยังคงจัดทำ�ขึ้นเพื่อมุ่งหวัง และตั้งใจ

ให้ผู้อ่�น ได้รับทร�บถึงประสบก�รณ์ที่สั่งสมม�เป็นเวล�ย�วน�นของผู้เกษียณ 

ที่ต่�งมีบทบ�ทหน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบที่ต่�งกันออกไป ถึงแม้ว่�วิธีก�ร 

ในก�รทำ�ง�นจะต่�งกัน แต่ในคว�มต่�งกันย่อมมีคว�มอดทน คว�มพย�ย�ม 

ไม่ต่�งกัน ทุกเรื่องร�วท่ีเรียงร้อยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องร�วที่มีเพียง 

หนึ่งเดียวบนโลก และหวังอย่�งยิ่งว่�เรื่องร�วนี้จะเป็น “แรงบันดาลใจ” 

แม้เพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้อ่�น

 ขอขอบคุณ และชื่นชม ผู้เกษียณ และผู้จัดทำ�หนังสือเล่มนี้ขึ้น ที่ตั้งใจ

ถ่�ยทอดประสบก�รในชวีติผ่�นหนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวทิย์” และหวงัว่�

ผู้อ่�นจะได้นำ�ประสบก�รณ์ดังกล่�วไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมได้ต่อไป

     

     

     น�ยแพทย์สุขุม ก�ญจนพิม�ย

    อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

           กันย�ยน 2561
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นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล

รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข
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ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  น�งส�วจ�รุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล

ที่อยู่  ๑๗๐ หมู่ ๑๐ ตำ�บลบ�งปล� อำ�เภอบ�งเลน

  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐

มือถือ   ๐๘ ๑๙๖๒ ๑๔๗๓

E-mail :  jaruwan.l @ dmsc.mail.go.th

ที่ทำางาน กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ๘๘/๗ ซอยบำ�ร�ศนร�ดูร  

  ถนนติว�นนท์ ตำ�บลตล�ดขวัญ  อำ�เภอเมือง

  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ตำาแหน่งทางราชการ รองอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

  กระทรวงส�ธ�รณสุข

วัน เดือน ปีเกิด ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๐๑ 
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วุฒิการศึกษา

สาขาความรู้ที่มีความช�านาญ

 - พิษวิทย�วิเคร�ะห์

 - ก�รพัฒน�และบริห�รจัดห้องปฏิบัติก�ร

 - ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

 - ก�รพัฒน�ระบบคุณภ�พส�กล ISO9001,  ISO/IEC 17025,  

  ISO 15189 และ ISO17043

พ.ศ. ๒๕๓๗  วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต   มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๓๓  รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยสุโขทัย

  ธรรม�ธิร�ช

พ.ศ. ๒๕๒๕  วิทย�ศ�สตรบัณฑิต   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์   

  สมุทรสงคร�ม

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ นครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๕ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เชียงร�ย

ประวัติการท�างาน
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  ลิ้มสัจจะสกุล
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การยกย่องและเกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๘   ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้�หน้�ที่ดีเด่นด้�นประเมินคว�มเสี่ยงและ  

  วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชุมชน ปี ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๓   บุคคลและองค์กรที่มีผลง�นยอดเยี่ยมและดีเด่น

  ในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห� ย�เสพติดประจำ�ปี  

  ๒๕๕๓  ของสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�ม

  ย�เสพติดแห่งช�ติ

พ.ศ. ๒๕๔๐   ข้�ร�ชก�รดเีด่นประจำ�ปี ๒๕๔๐ ของกรมวทิย�ศ�สตร์ 

  ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๗ ประก�ศนียบัตรผลก�รเรียนยอดเยี่ยม

  จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๒๕ ประก�ศนียบัตรและเข็มทองสำ�หรับผู้ที่ได้รับ  

  คะแนนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต

  จ�กมูลนิธิ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.แถบ นีลนิธิ
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นางสาวจารุวรรณ
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วันเกษียณ  เวียนกระแส  แน่สนิท
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ดร.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท 

“๓๖ ปี แห่งความภาคภมูใิจในความส�าเร็จของ

การพฒันางานเทคนคิการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข”

ที่ปรกึษาระดับกระทรวง

รักษาการนักวทิยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ด้านคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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 “ความส�าเร็จของชีวิตและหน้าที่การงานนั้น เบื้องต้นต้องได้มาจาก

การท�าดี มีน�้าใจกับทุกคน ใฝ่รู้และมีศรัทธาต่อองค์กร โดยเฉพาะการท�างาน

ในระบบราชการ ต้องคดิถงึประโยชน์ของราชการเป็นส�าคญั มคีวามรับผดิชอบ

ต่องานในหน้าที่ อย่าท้อถอย การปฏิบัติงานในบางครั้งอาจมีปัญหา และ

อุปสรรค ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กอง อย่ายอมแพ้ 

พยายามก้าวไปข้างหน้าให้ได้ ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า ข้างหน้า

เป็นอย่างไร หลังผ่านปัญหาไปแล้ว จะเกิดความภาคภูมิใจ และเมื่อมอง

กลับเข้ามาข้างใน จะเห็นความรักและความอบอุ่นใจที่เกิดข้ึนในทีมงาน 

นั่นคือ ความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของการรับราชการ อยากบอก

ทุกๆ คนว่า  ให้คิดเสมอว่า มีแต่วันนี้เท่านั้นที่มีค่า ไม่มีวันหน้า หรือวันหลัง 

ดังนั้น ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด”

	 l  ปริญญ�วิทย�ศ�สตรบัณฑิต   ส�ข�เทคนิคก�รแพทย์ 

   มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

	 l  ปริญญ�วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต  ส�ข�จุลชีววิทย�

   มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

	 l  ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต   ส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พ 

   มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา



ดร.สลักจิต  ชุติพ
งษ์วิเวท 
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พ.ศ. ๒๕๒๕ นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ หน่วยชันสูตร

  ส�ธ�รณสุข อุดรธ�นี

พ.ศ. ๒๕๒๗ หัวหน้�กลุ่มง�นพย�ธิวิทย�คลินิก

  ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ 6 ชลบุรี   

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูท้รงคณุวฒุด้ิ�นวจิยัและพฒัน�วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

  (ภูมิคุ้มกันวิทย�) กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์   

  กระทรวงส�ธ�รณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรึกษ�ระดับกระทรวง 

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ  

  สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

 l ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีกรม” ประจำ�ปี ๒๕๔๘

 l	 ได้รับร�งวัล “DMSc Award” ส�ข�ง�นวิจัย ประจำ�ปี ๒๕๔๙ 

 l ได้รับก�รเชิดชูเกียรติเป็น “นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ 

      ของกระทรวงสาธารณสุข” ประจำ�ปี ๒๕๖๑

ประวัติการท�างาน

รางวัลที่ได้รับ
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 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่�งย่ิง ที่มีโอก�สได้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ชีวิต 

และเข็มมุ่งของก�รปฏิบัติร�ชก�ร ตลอดระยะเวล� ๓๖ ปี ให้กับน้องๆ ผ่�น

เรื่องเล่�ที่ค�ดหวังว่�จะเร้�พลัง ฉบับบรรย�ยเป็นตัวอักษร และยังค�ดหวังอีก

ว่� คงเป็นประโยชน์สำ�หรับน้องๆ ในยุค Thailand 4.0 จะนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตในแต่ละวัน ให้มีพลังในก�รก้�วเดินต่อไป ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มอุตส�หะ 

อย�กจะบอกทุกคนว่� โอก�สเป็นของทุกคนในกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ที่มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ โดยมีจุดหม�ยที่แน่วแน่ คือ ก�รตอบแทนคุณของ

แผ่นดิน ด้วยก�รเป็นข้�ร�ชก�รที่มี คว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส มีนำ้�ใจต่อเพื่อน 

ผู้ร่วมง�น และประช�ชน ต�มบริบทของตนเอง

 ดิฉันเกิดที่จังหวัดพิษณุโลก และศึกษ�เล่�เรียน อยู่ที่บ้�นเกิดจนถึง 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงได้เดินท�งเข้�ม�ศึกษ�เล่�เรียนต่อในกรุงเทพมห�นคร 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย สมัยน้ันเรียกว่� ม.ศ. ๔ และ ม.ศ. ๕ 

ที่โรงเรียนศรีอยุธย� จนถึงวันสำ�คัญของชีวิตที่ทำ�ให้ดิฉันเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพ

อันสำ�คัญยิ่ง และใช้เลี้ยงชีพตนเองม�จนถึงวันสุดท้�ยของก�รรับร�ชก�ร คือ 

ก�รสอบเข้�ศึกษ�ในคณะเทคนิคก�รแพทย์ และด้วยคว�มที่ครอบครัวต้อง

ย้�ยไปปฏบิตัริ�ชก�ร ทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ ดฉินัจงึตดัสินใจเลอืกศึกษ�ต่อในระดบั

อุดมศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของก�รเลือกอ�ชีพที่ใช้

เลี้ยงชีพตนเองจนถึงวันสุดท้�ยของก�รรับร�ชก�ร

บทน�า

เด็กภูธรสู่กรุงเทพมหานคร
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นักเรียนมัธยมต้น ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

นักเรียนมัธยมปลาย ที่โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
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 ดฉินัสอบเข้�ศกึษ�ต่อได้ในคณะเทคนคิก�รแพทย์ มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ดิฉันใช้เวล�ศึกษ�เล่�เรียนต�มเกณฑ์ปกติของมห�วิทย�ลัย

คือ ๔ ปี ที่คณะเทคนิคก�รแพทย์ ด้วยคว�มที่เป็นเด็กชอบศึกษ�เล่�เรียนและ

ขณะนั้นคิดว่�ตนเองยังเด็ก ยังไม่พร้อมที่จะทำ�ง�น จึงได้ศึกษ�ต่อในระดับ

ปริญญ�โทที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในคณะแพทยศ�สตร์ ส�ข�จุลชีววิทย� 

ใช้เวล�ศึกษ�ต่ออีก ๓ ปี ซึ่งในห้วงเวล�นั้น จำ�นวนนักศึกษ�ที่เรียนต่อในระดับ

ปริญญ�โทมีไม่ม�กนัก และในขณะที่ศึกษ�ต่อปริญญ�โทนั้น ดิฉันได้รับทุนของ

ทบวงมห�วิทย�ลัย ซึ่งมีข้อสัญญ�ว่�เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้วจะต้องม�ใช้ทุน

เป็นอ�จ�รย์ในมห�วทิย�ลยั ทำ�ให้เกดิปัญห�อย่�งม�กในก�รดำ�รงชีวติ เนือ่งจ�ก

ดิฉันต้องใช้ทุนเป็นอ�จ�รย์ที่มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ทำ�ให้

ต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพมห�นครซึ่งไม่คุ ้นเคย ในขณะที่ครอบครัวยังคงอยู่ที่

จังหวัดเชียงใหม่ และส�มีเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่โรงพย�บ�ลสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ดิฉันจึงได้เข้�พบท่�นน�ยแพทย์มนัสวี อุณหนันท์ ซ่ึงเป็นอธิบดี 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในขณะนั้น เพื่อขอม�ชดใช้ทุนที่กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสขุ แทนก�รเป็นอ�จ�รย์มห�วทิย�ลยั โดยค�ดหวัง

ว่�ตนเองจะส�ม�รถย้�ยกลับไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ 

จากเด็ก กทม.สู่จังหวัดเชียงใหม่
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 ดิฉันเข้�รับร�ชก�รในกระทรวงส�ธ�รณสุขครั้งแรก ที่หน่วยชันสูตร

ส�ธ�รณสุข อุดรธ�นี กองบริก�รชันสูตรส�ธ�รณสุขภูมิภ�ค กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ เม่ือวนัที ่๖ มกร�คม ๒๕๒๕ ในตำ�แหน่งนกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ๓ 

ซึ่งสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้แก่ดิฉันม�กที่ได้เป็นข้�ร�ชก�รในกระทรวงฯ แห่งนี้ 

เนื่องจ�กเป็นโอก�สท่ีจะได้ใช้วิช�ชีพท่ีได้เล่�เรียนม�อย่�งเต็มที่ ในเวล�นั้น

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ยังไม่กำ�หนดตำ�แหน่งนักเทคนิคก�รแพทย์ ดิฉันจึง

ทำ�ง�นในตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ม�ตลอด จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ 

จึงได้ก้�วสู่ตำ�แหน่ง นักเทคนิคก�รแพทย์

เส้นทางการเป็นข้าราชการ
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 ตลอดระยะเวล�ที่ทำ�ง�นท่ีหน่วยชันสูตรส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ล

อดุรธ�น ี ดฉินัต้องทำ�ง�นในห้องปฏบิตักิ�รจลุชวีวทิย� ซ่ึงในห้วงเวล�นัน้ ก�ร

เพ�ะเชือ้แบบไร้อ�ก�ศ (anaerobic culture) เป็นเร่ืองย�กและท้�ท�ย ดิฉัน 

ได้จดัตัง้ห้องปฏบิตักิ�รเพ�ะเชือ้แบบไร้อ�ก�ศสำ�เรจ็ ทำ�ให้โรงพย�บ�ลอดุรธ�นี

ไม่ต้องส่งเชือ้ไปตรวจทีม่ห�วทิย�ลยัขอนแก่น นบัเป็นคว�มสำ�เร็จคร้ังแรกของ

ง�นทีไ่ด้มโีอก�สเป็นผูร้เิริม่ ในขณะนัน้ มตีำ�แหน่ง นกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

หน่วยชนัสตูรส�ธ�รณสขุ เขต ๕ เชยีงใหม่ ว่�งลง ดิฉันจึงได้ขอย้�ยกลับม�ท่ี

จงัหวดัเชยีงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ และปฏบิตังิ�นในตำ�แหน่ง หวัหน้�หน่วย

ชนัสตูรส�ธ�รณสขุ นบัเป็นก�รก้�วสูต่ำ�แหน่ง “ผูน้�า” เป็นคร้ังแรก

ก้าวแรกของชีวิต..นักเทคนิคการแพทย์
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 ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ กระทรวงส�ธ�รณสขุ ได้มกี�รปรับโครงสร้�ง โดยก�ร

โอนหน่วยชนัสตูรส�ธ�รณสขุ ให้ไปสงักดัสำ�นกัง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

และบ�งส่วนของบุคล�กรให้โอนไปอยู ่กับศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดยส�ม�รถเลอืกได้ต�มคว�มสมคัรใจ เนือ่งจ�ก 

ในห้วงเวล�นัน้ มคีว�มต้องก�รบคุล�กรท�งห้องปฏบิติัก�รอย่�งม�ก วชิ�ชพี

เทคนคิก�รแพทย์ และเภสชักร เป็นวชิ�ชพีทีข่�ดแคลน จึงส�ม�รถย้�ยได้อย่�ง

สะดวก เนือ่งจ�กมอีตัร�ว่�งอยูม่�กม�ย ดฉินัสมัครใจอยูก่บัศนูย์วทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ เชียงใหม่ กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และเหมอืนชะต�ชวิีตกำ�หนดไว้ 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝัน เนื่องจ�กดิฉันเรียน

จบปริญญ�โท จึงมีคว�มเป็นนักวิช�ก�รเต็มตัว คิดแบบนักวิช�ก�ร ก�รเป็น

หัวหน้�จึงไม่ใช่เรื่องง่�ย ดิฉันต้องปรับตัวในก�รทำ�ง�นอย่�งม�ก ต้องคิดตลอด

เวล�ว่�จะทำ�อย่�งไรให้หน่วยง�นเป็นที่ยอมรับ มีผลง�นสอดคล้องกับนโยบ�ย

ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ เนือ่งจ�ก หน่วยชันสตูรส�ธ�รณสขุ ในเวล�นัน้เป็นหน่วยง�นส่วนกล�ง

ที่ตั้งอยู่ในภูมิภ�ค และเป็นหน่วยง�นที่สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดค�ดหวังว่� 

จะส�ม�รถทำ�ก�รทดสอบในร�ยก�รที่มีคว�มยุ่งย�ก และห้องปฏิบัติก�รของ

โรงพย�บ�ลไม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ ดฉินัต้องใช้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะตวั ในก�ร

ริเริ่มง�นด้�นก�รตรวจชันสูตรในร�ยก�รใหม่ๆ ตลอดเวล� เพื่อให้เกิดคว�ม

เชือ่มัน่ว่� ห้องปฏิบัตกิ�รของหน่วยชนัสตูรส�ธ�รณสขุ กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

เป็นห้องปฏบิติัก�รทีส่�ม�รถตรวจยนืยนั และตรวจร�ยก�รพเิศษทีโ่รงพย�บ�ล

ตรวจไม่ได้ให้ได้ม�กที่สุด

ก้าวที่สาม..ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่

ก้าวที่สอง..หัวหน้าหน่วยชันสูตรสาธารณสุข
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ทำ�ให้ดฉินัยงัคงต้องปฏบิตังิ�นเป็น หวัหน้�ฝ่�ยพย�ธวิทิย�คลินกิ ซ่ึงลกัษณะ

ง�นก็เปลี่ยนแปลงไปต�มบริบทหน้�ที่และภ�รกิจของกรมวิทย�ศ�สตร ์

ก�รแพทย์  ดฉินัเริม่ก�รค้นคว้� วจิยั ทัง้โรคตดิเชือ้และโรคไม่ตดิเชือ้ ควบคูไ่ปกบั

ก�รทำ�ง�นประจำ�ในห้องปฏบิตักิ�รพย�ธวิทิย�คลนิคิในส�ข� จุลชวีวทิย�และ

ไวรสัวทิย� ทำ�ให้เริม่มแีนวคดิในก�รพฒัน�วธิวีเิคร�ะห์ ในห้วงเวล�นัน้ ระบบ

คุณภ�พเร่ิมเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รควบคุมคุณภ�พม�กขึ้น ทำ�ให้ต้องพัฒน� 

องค์คว�มรูด้้�นระบบก�รประกนัคณุภ�พเพิม่ขึน้ ง�นเหล่�นีท้้�ท�ยและสร้�งพลัง

ในก�รทำ�ง�นอย่�งม�ก ต้องทำ�ง�นให้ด ีมคีณุภ�พและเชือ่ถือได้ และในฐ�นะท่ี

เป็นหัวหน้�ฝ่�ย ดิฉันต้องรู้จักก�รก�รว�งแผน ก�รประส�นง�น ที่หวังใน

ประสิทธิผลอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เป็น

หน่วยง�นที่ เป็นองค์กรหลักท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในพื้นที่ ทำ�ให้ต้อง

ทำ�หน้�ที่ในก�รเป็น ผู้ฝึกอบรม ทั้งก�รสอน ก�รนิเทศง�น และก�รถ่�ยทอด

องค์คว�มรู้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญช� ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้เกี่ยวข้องและ

สนับสนุนภ�รกิจหน่วยง�นในทุกรูปแบบ

ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่: นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย และทีมงาน
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 ตลอดเวล�ก�รทำ�ง�น ดิฉันพย�ย�ม ฝึกฝนคว�มชำ�น�ญและแสวงห�

องค์คว�มรู ้ด ้วยตนเองและจ�กหน่วยง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอย่�ง

สมำ่�เสมอ และไม่ย่อท้อ รวมทั้งฝึกฝนตนเองในก�รนำ�เนอผลง�นวิช�ก�รของ

หน่วยง�นในเวทีสัมมน� ท่ีมีอยู่เป็นระยะๆ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลง�นไป 

ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รต่�งๆ อย่�งม�กม�ยและ ต่อเนื่อง  

อาคารหลังแรกของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๒๖

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิชาการ
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             ในระหว่�งนั้นมีเหตุก�รณ์สำ�คัญที่ไม่เคยลืมและจะจดจำ�ไปจนชีวิตจะ

ห�ไม่ คอื ก�รได้ถว�ยง�น ส�ธติก�รใช้ชดุสอบ Leptospirosis ของกรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ แด่ พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้� โสมสวล ีพระวรร�ช�ทนิดัด�ม�ตุ 

ที่จังหวัดน่�น นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อตนเองและครอบครัวที่มีโอก�สได้

ถว�ยง�นพระองค์ท่�น

 จ�กก�รปฏบิติัง�นอย่�งมุ่งมัน่ในอ�ชพีเป็นระยะเวล� ๑๕ ปี ดฉินัพบว่� 

องค์คว�มรูท้ีมี่อยูเ่ริม่ไม่เพยีงพอ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีถ่�โถมเข้�ม� ทำ�ให้ต้องคดิว่� 

จะทำ�อย่�งไรจงึจะทำ�ง�นได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ ดฉินัตัดสินใจเรียนต่อในระดับ

ปริญญ�เอก ที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในคณะเภสัชศ�สตร์ ด้�นเทคโนโลยี

ชีวภ�พ เพื่อให้มี โอก�สเรียนที่บ้�น ไม่ต้องจ�กครอบครัว เนื่องจ�กมีภ�ระที่

ต้องดูแลครอบครัว ซึง่ขณะนัน้ส�มไีด้ม�ทำ�ง�นทีโ่รงพย�บ�ลในจงัหวัดเชยีงใหม่ 

และบุตรช�ยก็กำ�ลังศึกษ�อยู่ที่คณะสัตวแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ดิฉันใช้

เวล�เรียน ๓ ปี จึงสำ�เร็จก�รศึกษ�

ก้าวที่สี่..นักศึกษาปริญญาเอกเมื่ออายุ ๔๐ ปี  
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 ก�รเรียนในระดับปริญญ�เอก ได้ปลุกคว�มเป็นคนอย�กรู้ อย�กเห็น 

กลับม�อีกครั้ง ดิฉันจึงเต็มใจอย่�งยิ่งที่จะปฏิบัติง�นในฐ�นะ “นักวิจัย” ดิฉันมี

คว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นวิจัย จนได้พัฒน�ชุดทดสอบเพื่อก�รตรวจวินิจฉัยโรค

สครับไทฟัสโดยวิธี Nested PCR ได้สำ�เร็จ และได้จดอนุสิทธิบัตร “ชุดทดสอบ

การตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส” เลขที่ ๒๒๗๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกร�คม 

๒๕๔๙ นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งผลให้กรม

วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีง�นวิจัยที่เกิดประโยชน์อย่�งแท้จริงอีกชิ้นหนึ่ง และ

ได้รับร�งวัล DMSc Award ส�ข� ง�นวิจัย เป็นคนแรกของกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดิฉัน ได้มีโอก�สแสดงคว�มส�ม�รถในฐ�นะนักวิจัย

อีกครั้งหนึ่ง โดยมีโอก�สไปนำ�เสนอ Poster Presentation เร่ือง  Rapid  

Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis by Multiplex PCR in 

Clinical specimen ที่  Keystone Resort, Colorado

ก้าวต่อไป..สู่การเป็น “นักวิจัย”

การฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
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   อนุสิทธิบัตร “ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส”

เลขที่  ๒๒๗๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙
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ภาพบรรยากาศการประชุม: Keystone Symposia on Molecular and cellular Biology Meeting 

“Tuberculosis : Biology, Pathology and Therapy”

ที่ Keystone Resort, Colorado, USA. 2009
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 หลังจ�กปฏิบัติง�นด้�นวิช�ก�ร จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงก�ร 

นกัวจิยัม�ได้ระยะเวล�ประม�ณ ๑๐ ปี คว�มเปลีย่นแปลงชองชวีติเริม่เข้�ม�เยอืน 

ดิฉันได้รับก�รสอบถ�มจ�กผู้บริห�รว่� สนใจจะทำ�ง�นบริห�รหรือไม่ กรมฯ

ต้องก�รนักบริห�รที่ส�ม�รถทำ�ง�นเชิงวิช�ก�รได้ด้วย หลังจ�กใคร่ครวญ 

ดูแล้วว่� ถ้�ไม่ก้�วออกไป ในโลกใบใหม่ ชีวิตก็จะอยู ่กับที่ ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง จึงเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งยิ่ง ครอบครัวทั้งส�มีและลูกๆ ยินดีให้

ก้�วต่อไปข้�งหน้� เนื่องจ�กขณะนั้น บุตรช�ยคนโตเรียนจบจ�กอังกฤษและ

ม�ปฏิบัติง�นในตำ�แหน่ง วิศวกร ฝ่�ย R&D ที่ นิคมอุตส�หกรรม ชลบุรี และ 

บุตรช�ยคนเล็กสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้ว รับร�ชก�รในตำ�แหน่ง น�ยสัตวแพทย์ 

ประจำ�เทศบ�ลนครเชียงใหม่ จึงไม่มีภ�ระในก�รดูแลบุตรที่ยังเล็กอยู่อีกแล้ว 

ดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจเข้�สู่ตำ�แหน่งนักบริห�ร 

 วันที่ ๒๔ มีน�คม ๒๕๕๓ ดิฉัน ได้เดินท�งม�รับตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ชลบุรี  ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้จัดตั้งม�ตั้งแต่ปีงบประม�ณ 

๒๕๒๘ และเป็นหนึ่งในศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ๖ แห่งแรก ของกรม

วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  มบีคุล�กรท้ังหมด ประม�ณ ๖๐ คน  และในเวล�ต่อม�

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี และศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์แห่งนี้ เป็นหน่วยง�นที่ได้ก่อตั้งม�น�นกว่� ๒๕ ปี จึงมีเรื่องร�ว

ม�กม�ยทั้งที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งในด้�นต่�งๆ และเมื่อดิฉันได้เข้�ม�ทำ�ง�น

ที่นี่  เจ้�หน้�ที่หล�ยๆ คนอ�ยุน้อยกว่�ลูกๆ ของดิฉัน  ดิฉันจึงรู้สึกประหนึ่งว่�

พวกเข�เป็นลูก เป็นหล�น เป็นน้อง เป็นเพื่อนและในบุคคล�กรที่อ�วุโสกว่� 

ก็ให้คว�มรู้สึกเหมือนเป็นพี่ของตนเอง  

ก้าวแรกสู่นักบริหาร...ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
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 เมือ่ดฉินัได้ม�ปฏบิตัหิน้�ทีใ่นตำ�แหน่งผูอ้ำ�นวยก�รฯ ดิฉันมคีว�มรู้สึก

ตลอดเวล�ว่� ศนูย์วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบรุแีห่งนี ้ คอื “บ้านหลังทีส่อง” 

ทำ�ให้ดิฉันคิดอยู่ตลอดเวล�ว่� ดิฉันจะทำ�อย่�งไรที่จะทำ�ให้บ้�นหลังนี้ น่�อยู่ 

และผู้คนที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นหลังนี้มีคว�มสุข ดิฉันจึงเร่ิมพัฒน�ส่ิงแวดล้อม 

ทั้งสถ�นที่ บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น ตลอดจนสร้�ง ภ�พลักษณ์และวัฒนธรรม

องค์กร ให้เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร โดยเริ่มจ�กก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม 

เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ทุกคนทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข และรู้สึกภ�คภูมิใจที่ได้ม�

ทำ�ง�นที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ด้วยก�รท�สีอ�ค�รและบ้�นพัก

ร�ชก�รใหม่, ปรบัปรงุภูมทิศัน์ให้สวยง�ม ก�รจดัสวนหย่อมใหม่, ขดุลอกสระนำ�้/

กำ�จดัวชัพชืบรเิวณด้�นหลงัอ�ค�รและภ�ยในบรเิวณศูนย์ และอืน่ๆ ซ่ึงเป็นก�ร

เสริมสร้�งสิ่งแวดล้อมท�งก�ยภ�พที่ดีขององค์กร 

สักการบูชาศาลพระภูมิหน้าอาคารศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแสดงความยินดี

ในวันรับตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารห้องปฏิบัติการ    

ตกแต่งสถานที่และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารห้องปฏิบัติการ

 นอกจ�กจะให้คว�มสำ�คัญกับภ�พลักษณ์ภ�ยนอกของศูนย์ฯ แล้ว 

ดิฉันไม่ลืมที่จะให้คว�มสนใจในเรื่องคว�มเป็นอยู่ของน้องๆทุกคน เนื่องจ�กที่

ตั้งของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีค่อนข้�งอยู่ห่�งไกลจ�กร้�นค้� น้องๆ

จะต้องซื้อหรือเตรียมอ�ห�รกล�งวันม�รับประท�นเอง และที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ชลบุรี ไม่มีสถ�นที่สำ�หรับรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน ทำ�ให้น้องๆ

บ�งคนต้องนั่งรับประท�นอ�ห�รกล�งวันในห้องทำ�ง�น บ้�งก็รับประท�น
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ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ “สวนอาหารบ้านเรา”

พิธีเปิด “สวนอาหารบ้านเรา”

อ�ห�รบริเวณท�งเดิน ซึ่งขัดกับ ข้อกำ�หนดของระบบคุณภ�พ ISO 17025 

และ ISO 15189 ที่ถือปฏิบัติอยู่ อีกทั้งบริเวณข้�งเคียงของศูนย์ฯ ยังไม่มีร้�น

จำ�หน่�ยอ�ห�ร ดิฉันจึงได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณท่ีอยู ่ริมกำ�แพงรั้วซึ่งเป็น 

โรงจอดรถจกัรย�นยนต์เดมิและมีสภ�พทรดุโทรม เพ่ือจัดทำ�เป็นสถ�นทีส่ำ�หรับ

รับประท�นอ�ห�รกล�งวันของเจ้�หน้�ที่ศูนย์ฯ และได้จัดห�โต๊ะเก้�อี้หินอ่อน 

/เต�แก๊ส/อุปกรณ์เครื่องครัว/อ่�งล้�งจ�น เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ 

เจ้�หน้�ที่ที่ม�ใช้ประโยชน์ และเพื่อให้น้องๆ มีคว�มรู้สึกเหมือนเป็นบ้�นของ

ตัวเอง เร�จึงได้ตั้งชื่อว่� “สวนอาหารบ้านเรา” เมื่อน้องๆ ได้ม�ใช้สถ�นที่รับ

ประท�นอ�ห�รกล�งวันร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยกัน ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์

ของบุคล�กรในองค์กรมีคว�มใกล้ชิดกันม�กขึ้น นอกจ�กจะใช้เป็นสถ�นที่ 

รับประท�นอ�ห�รแล้ว ศูนย์ฯ ยังได้ใช้ประโยชน์เป็นสถ�นที่ในก�รประชุมทุก

เช้�วันอังค�ร “Morning Talk” และเป็นสถ�นที่สำ�หรับจัดกิจกรรมต่�งๆ 

เช่น ง�นเลี้ยงปีใหม่ ง�นสงกร�นต์ ฯลฯ 
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บรรยากาศประชุม “Morning Talk”

พิธีรดนำ้า ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 ในก�รเสรมิสร้�งวฒันธรรมในองค์กร ดฉินัได้ปลูกฝังให้น้องๆ รู้จักก�ร 

“สวสัด”ี ทกัท�ยกนัเมือ่ได้พบกนัในแต่ละวนั โดยสอนให้ผู้ทีอ่�วุโสน้อยต้องรู้จัก

ก�รยกมือไหว้ผู้ที่อ�วุโสม�ก และผู้ที่อ�วุโสม�กกว่�ต้องยกมือรับไหว้ผู้อ�วุโส

น้อยกว่� ปฏิบัติเป็นประจำ�จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ชลบรุ ีนอกจ�กนี ้ดฉินัยงัได้ปลกูฝังให้น้องๆ รู้จัก “การให้” ในทุกๆ ปี 

ศนูย์วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบรุ ี จะจดัให้มโีครงก�รสัมมน�เพ่ือพัฒน�องค์กร 

(Organization Development) ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมก�รอบรมสัมมน�, 

ก�รบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ และก�รบริจ�คสิ่งของ/ทุนก�รศึกษ�ให้แก่ 

ผูด้้อยโอก�ส  เพือ่เสรมิสร้�งคว�มรูส้กึของก�รเป็น “ผูใ้ห้” ให้เกดิกับเจ้�หน้�ท่ี

ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีทุกคน โดยได้เชิญชวนน้องๆ ร่วมกันบริจ�ค

ทนุทรพัย์และสิง่ของ เพือ่มอบให้แก่ผูด้้อยโอก�สเป็นประจำ�ทกุปี เช่น มอบอปุกรณ์

กฬี�ให้แก่โรงเรยีนบ้�นม�บคล้�, ก�รปลกูป่�ช�ยเลน, มอบทุนก�รศกึษ�ให้แก่

เด็กในสถ�นสงเคร�ะห์เด็กช�ยบ้�นหนองค�ย, บริจ�คสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่

สถ�นสงเคร�ะห์วงัทอง จงัหวัดพษิณโุลก 
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กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ บ้านหนองคาย

กิจกรรมการบริจาคมุ้งลวดติดอาคารนอนเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านเขาหิน

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่สถานสงเคราะห์ “วังทอง” จังหวัดพิษณุโลก
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กิจกรรมการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านมาบคล้า อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านมาบคล้า อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 เหตุก�รณ์สำ�คัญที่ไม่เคยลืมในฐ�นะผู้บริห�ร คือ ก�รเดินท�งม�ตรวจ

ร�ชก�รของผู้บริห�รระดับสูงของกระทรวงส�ธ�รณสุข เมื่อ ดร.พรรณสิริ 

กุลน�ถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข เดินท�งม�ปฏิบัติร�ชก�ร

ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี และมีกำ�หนดก�รตรวจร�ชก�รที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ชลบุรี ในวันที่ ๒๙ กรกฎ�คม ๒๕๕๓ นับเป็นโอก�สอันดียิ่งของศูนย์

วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบรีุ ทีไ่ด้ให้ก�รต้อนรบัผูบ้รหิ�รระดบัสูงของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข และเป็นโอก�สที่จะนำ�เสนอผลง�นของน้องๆ  แต่ดิฉันได้พิจ�รณ�

ถึงสถ�นที่สำ�หรับให้ก�รต้อนรับคณะผู้บริห�รฯ เช่น ห้องประชุม และบริเวณ

ท�งเดินภ�ยในอ�ค�รที่เต็มไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ล้นออกม�จ�กห้องปฏิบัติก�ร 

ฯลฯ จึงเป็นโจทย์ที่ค่อนข้�งย�กสำ�หรับผู้อำ�นวยก�รฯ ที่ม�รับตำ�แหน่งใหม่ 

ประกอบกับระยะเวล�ที่เหลืออยู ่เพียง ๑ เดือน เน่ืองจ�กได้รับทร�บ

กำ�หนดก�รจ�กกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในเดือนมิถุน�ยน ๒๕๕๓  ดิฉันจึง

ได้ว�งแผนที่จะดำ�เนินก�รปรับปรุงอ�ค�รสถ�นที่เพื่อต้อนรับคณะผู้บริห�ร

ระดับสูงของกระทรวงฯ และเริ่มดำ�เนินก�รปรับปรุงห้องประชุมของศูนย์
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การปรับปรุงห้องประชุมและภูมิทัศน์รอบอาคารห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม Big Cleaning Day

การต้อนรับ ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีก่อน โดยใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก 

ประกอบกับมีทีมง�นท่ีเอ�ใจใส่และรับผิดชอบ จึงทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ปรบัปรงุห้องประชมุของศนูย์วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบรีุ ได้แล้วเสรจ็ทนัเวล� 

และมคีว�มสวยง�ม จนถงึปัจจุบนั รวมทัง้ได้จดัให้มกีจิกรรม Big Cleaning Day 

และมีก�รประกวด/ให้ร�งวัลแก่กลุ่มง�นท่ีมีผลง�นในก�รทำ�กิจกรรม ๕ ส 

จนส�ม�รถสะส�งและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่บริเวณท�งเดินหน้�ห้อง

ปฏบิตักิ�รได้หมด ทำ�ให้พืน้ทีภ่�ยในของอ�ค�รห้องปฏบิติัก�รตลอดจนบ้�นพัก

ร�ชก�รที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ฯ ให้มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยม�กขึ้น 
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 ในปี ๒๕๕๓ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ชลบุรี มีอ�ค�รสำ�หรับ

ปฏบิตังิ�นเพยีงอ�ค�รเดยีว และมอี�ยกุ�รใช้ง�นน�นกว่� ๒๕ ปี อ�ค�รสถ�นท่ี

จึงชำ�รุดทรุดโทรมไปต�มก�ลเวล� ห้องนำ้�ท่ีใช้สำ�หรับให้บริก�รลูกค้� และ 

เจ้�หน้�ที่มีก�รรั่วซึม ทำ�ให้มีนำ้�ไหลนองที่พื้นห้องนำ้�เป็นประจำ� รวมถึงห้องนำ้�

ในห้องทำ�ง�นของผู้อำ�นวยก�รฯ มีนำ้�รั่วลงม�จ�กชั้นสองเช่นกัน ดิฉันจึงได้เริ่ม

ปรับปรุงห้องนำ้�ที่ให้บริก�รแก่ลูกค้�และเจ้�หน้�ที่เป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้รับ

บริก�รเกิดคว�มพึงพอใจในก�รม�รับบริก�ร และเพื่อให้เจ้�หน้�ที่ของศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี มีคว�มสุขในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น หลังจ�กที่

ปรับปรุงห้องนำ้�เสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องๆ และผู้รับบริก�รมีคว�มพึงพอใจเป็น

อย่�งม�ก บ�งครั้งถึงกับม�ถ่�ยรูปเซลฟี่กัน  

  ในปี ๒๕๕๕ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ซึ่งมีบุคล�กรประม�ณ 

๖๐ คน ประกอบด้วยข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ� พนักง�นร�ชก�ร และลูกจ้�ง

ช่ัวคร�ว ซึง่บคุล�กรส่วนใหญ่มอี�ยไุม่ม�กนกั และยงัมีภ�ระทีจ่ะต้องดแูลเลีย้งดู

บุตรที่อยู่ในวัยศึกษ�เล่�เรียน ดิฉัน จึงได้พย�ย�มคิดห�วิธีที่ว่�จะทำ�อย่�งไร 

ที่จะส�ม�รถช่วยเหลือน้องๆในช่วงเปิดภ�คก�รศึกษ�ของบุตร ที่ทุกคนจะต้อง

ใช้จ่�ยเงินเป็นค่�เทอม ค่�ชุดนักเรียน และอุปกรณ์ก�รเรียน และเป็นก�รส�น

ต่อเจตน�รมณ์ของท่�น ผอ.สมเกียรติ บุญญะบัญช� อดีตผู้อำ�นวยก�รศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี (ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)และมีคว�มตั้งใจที่จะให้ทุน

ก�รศึกษ�แก่บุตรธิด�ของเจ้�หน้�ที่ฯ ดิฉัน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนลูกรัก” เพื่อ

สนับสนุนก�รศึกษ�ของบุตรธิด�ของเจ้�หน้�ที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

การปรับปรุงห้องนำ้าของอาคารห้องปฏิบัติการ (หลังเดิม)
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พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนลูกรัก”

ชลบุรี ขึ้นม�  โดยดิฉันได้บริจ�คทุนเริ่มต้น จำ�นวน ๑๐,๐๐๐.- บ�ท และขอรับ

บริจ�คเงินจ�กผู้บริห�รฯ, นักวิช�ก�ร และผู้มีจิตศรัทธ�ทั้งจ�กส่วนกล�งและ

ส่วนภูมิภ�ค เป็นประจำ�ทุกปี  และมอบเงิน “กองทุนลูกรัก” เพื่อสนับสนุนทุน

ก�รศึกษ�ให้แก่บุตรธิด�ของเจ้�หน้�ที่ศูนย์ฯ ทุนละ ๒,๐๐๐.- บ�ท เป็นครั้ง

แรก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน�ยน ๒๕๕๕ และได้มีก�รมอบเงิน “กองทุนลูกรัก” 

เพื่อสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ฯ ในช่วงเปิดภ�คก�รศึกษ�ใหม่ของทุกๆปี 

 นอกจ�กนี้ ดิฉันยังได้จัดตั้ง “กองทุนเงินกู้ฉุกเฉิน” เพื่อให้บริก�รแก่

เจ้�หน้�ที่ของศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�รและไม่ได ้

เป็นสม�ชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึง่มีคว�มจำ�เป็น

ทีจ่ะต้องใช้เงนิ ได้กูเ้งนิในย�มจำ�เป็น โดยคดิดอกเบีย้ในอตัร�ร้อยละ ๑ บ�ท/ปี 

เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนให้แก่เจ้�หน้�ที่ที่มีเงินเดือนน้อยๆ ทำ�ให้ไม่ต้องไป

กู ้ยืมเงินนอกระบบที่มีอัตร�ดอกเบ้ียสูงม�ก จะเห็นว ่�ภ�ระก�รเป ็น 

ผู้อำ�นวยก�รนั้น ท้�ท�ยย่ิงนัก ต้องทำ�หน้�ที่เป็นกำ�ลังใจทั้งในเวล�ร�ชก�ร 

และนอกเวล�ร�ชก�ร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีคว�มสุขต�มอัตภ�พ ส่งผลให้มี

ขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น และส�ม�รถผลิตผลง�นวิช�ก�รของศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ให้เกิดขึ้นอย่�งม�กม�ย 
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 พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนลูกรัก”

 ตลอดเวล�ที่ดิฉันทำ�ง�นที่ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ดิฉันจะ

พักอ�ศัยอยู่ที่บ้�นพักร�ชก�รเป็นหลัก ห�กไม่มีภ�รกิจที่จะต้องเดินท�งไป

ร�ชก�รในเวล�เช้�แล้ว เจ้�หน้�ท่ีท่ีพกัอ�ศยับรเิวณบ้�นพกั จะเหน็ผูอ้ำ�นวยก�รฯ 

ออกม�เดินตรวจตร�บริเวณรอบๆ อ�ค�รและบ้�นพักร�ชก�รของศูนย์

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีเป็นประจำ� ก�รเดินตรวจตร�รอบอ�ค�รสถ�นที่

จะทำ�ให้ดิฉันได้เห็นส่วนบกพร่องที่ควรจะได้รับก�รปรับปรุงแก้ไข คว�มรู้สึกนี้ 

จะอยู่ในคว�มคิดตลอดเวล� เนื่องจ�กคิดเสมอว่�ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ชลบุรี คือ บ้�นของตนเอง คว�มคิดที่จะพัฒน�จึงเกิดขึ้นตลอดเวล� แม้แต่ 

วนัหยดุร�ชก�รทีด่ฉินัจะกลบัไปบ้�นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ในช่วงท่ีมกี�รปรับปรงุ

อ�ค�รสถ�นที่ ดิฉันก็จะติดต�มคว�มก้�วหน้�ของง�นโดยให้น้องๆ ใช้โทรศัพท์

ถ่�ยรูปแล้วส่งรูปม�ให้ดิฉันดูท�งโทรศัพท์ ผ่�น MMS ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มี line 

ดิฉันก็จะเห็นภ�พเล็กๆ ผ่�นท�งหน้�จอโทรศัพท์ แต่ก็ส�ม�รถติดต�มคว�ม

ก้�วหน้�และแก้ไขหน้�ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้อ�ค�รของศูนย์วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ชลบุรีได้ขึ้นชื่อว่� เป็นอ�ค�รเก่� ท่ีมีคว�มสวยง�ม เป็นระเบียบ 

สะอ�ด สมเป็นห้องปฏิบัติก�รอ้�งอิงของภ�คตะวันออก นำ�คว�มภ�คภูมิใจ 

ม�สู่เจ้�หน้�ที่ของ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรีเป็นอย่�งยิ่ง

 ในปีงบประม�ณ ๒๕๕๔ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ได้รับ 

งบประม�ณก่อสร้�งอ�ค�รอำ�นวยก�ร จำ�นวน ๑ หลัง งบประม�ณท้ังส้ิน  

๓๐,๓๐๐,๐๐๐.- บ�ท (ส�มสิบล้�นส�มหมื่นบ�ทถ้วน) มีระยะเวล�ก่อสร้�ง 
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๔๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๕๕ 

เป็นเรื่องใหม่และท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของดิฉันเป็นอย่�งยิ่ง ก�รดำ�เนินง�น

ก่อสร้�งอ�ค�รอำ�นวยก�ร ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี ได้รับคว�มร่วม

มือด้วยดีจ�กหล�ยภ�คส่วน เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ, 

ฝ่�ยพัสดุ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม, ผู้รับจ้�ง ฯลฯ และได้มีก�รแก้ไขสัญญ�

จ้�ง จำ�นวน ๓ ครั้ง จนกระทั่งง�นก่อสร้�งอ�ค�รอำ�นวยก�รแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 

๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวล�ทั้งสิ้น ๔๓๖ วัน ซึ่งส�ม�รถดำ�เนิน

ง�นได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวล�ที่กำ�หนดในสัญญ� ๒๙ วัน ในก�รนี้ ดิฉัน 

ขอขอบพระคณุ น�ยพงษ์ศกัดิ ์ ปรชี�วทิย์ อดตีผูว่้�ร�ชก�รจังหวดัขอนแก่น ซ่ึงใน 

ขณะน้ันดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู ้ว่�ร�ชก�รจังหวัดชลบุรี ท่ีให้เกียรติม�เป็น

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจก�รจ้�ง และน�ยมงคล  เจนจิตติกุล รองอธิบดี

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก

คุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร ที่ให้คว�มกรุณ�ม�ร่วมเป็นคณะกรรมก�ร

ตรวจก�รจ้�ง ตั้งแต่งวดที่ ๑-๙ ทุกครั้ง ตลอดจนคณะกรรมก�รฯ ทุกท่�น ที่มี

ส่วนทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�งอ�ค�รอำ�นวยก�รสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย โดยได้

ประกอบพิธีเปิด “อาคารอ�านวยการ” ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ชลบุรี เมื่อ

วันที่ ๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจ�ก น�ยแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์   

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นประธ�นในพิธีฯ หลังจ�กนั้นจึง

ได้ขนย้�ยวัสดุอุปกรณ์และเจ้�หน้�ที่ม�ปฏิบัติง�นที่อ�ค�รอำ�นวยก�ร ตั้งแต่

วันที่ ๑๑ มิถุน�ยน ๒๕๕๕ เป็นต้นม� 
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ภาพการตรวจการจ้าง :นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ภาพการตรวจการจ้าง :นายมงคล  เจนจิตติกุล ผู้อำานวยการสำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิธีเปิดอาคารอำานวยการ: นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ตลอดเวล�ท่ีดิฉนัปฏบัิติหน้�ท่ีผูอ้ำ�นวยก�รศูนย์วทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ชลบุรี ดิฉันมีคว�มสุขม�ก และคิดอยู่เสมอว่� “ชลบุรีคือบ้าน” ทำ�ให้ดิฉัน 

รักและผูกพันศูนย์วิทย์ฯ ชลบุรีม�ก ดิฉันทุ่มเททำ�ทุกสิ่งทุกอย่�งเพื่อศูนย์วิทย์ฯ

ชลบุรี เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ทุกคนมีคว�มสุขและภ�คภูมิใจในองค์กร และในที่สุด 

วันแห่งก�รล�จ�กก็ม�ถึง ดังสุภ�ษิตที่ว่�  “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา” 
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แรงผลักดัน และกำาลังใจสำาคัญ: ทีมงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี

บ้านของเรา “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี”

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดิฉันได้รับก�รแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้�ที่ รักษ�ก�ร

ในตำ�แหน่งผูท้รงคุณวฒุ ิ สำ�นกัวชิ�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อีกตำ�แหน่งหนึ่ง ดิฉันจึงได้เดินท�งไปรับตำ�แหน่ง

ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงห�คม ๒๕๕๘ เป็นต้นม� ต่อม�ในปีเดียวกันนั้น  ดิฉันได้

รับโปรดเกล้�ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทย� )กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข

ก้าวส�าคัญของชีวิต….สู่การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ส�านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สุดทางของชีวิตรับราชการ….ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 

นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 เมื่อวันที่ ๑๙ กันย�ยน ๒๕๕๙ ดิฉัน ได้รับแต่งตั้งให้รักษ�ก�รใน

ตำ�แหน่ง ทีปรึกษ�ระดับกระทรวง นักวิทย�ศ�สตร์ทรงคุณวุฒิ ด้�นคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงส�ธ�รณสุข 

รวมทั้งได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษ�ของศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์กรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ อีกตำ�แหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุล�คม ๒๕๖๐ 

 บทบ�ทหน้�ท่ีเมื่อม�ปฏิบัติง�นท่ีสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

เปล่ียนแปลงไปอย่�งส้ินเชิง ดิฉันได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบในง�น ก�รจัดก�ร 

คว�มรู้ (Knowledge Management) ของเขตสุขภ�พทั้ง 12 เขต และกรม

วิช�ก�รทุกกรมในกระทรวงส�ธ�รณสุข โดยมีเป้�หม�ยที่ต้องได้ best practice 

ร้อยละ 60 ที่เป็นองค์คว�มรู้ที่ส�ม�รถช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ 
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นอกจ�กนี้ยังรับผิดชอบง�นประชุมวิช�ก�รของสำ�นักวิช�ก�ร รวมถึงก�ร

เป็น reviewer ในก�รเผยแพร่ผลง�นวิช�ก�รของว�รส�รวิช�ก�รส�ธ�รณสุข 

รวมถึง ก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี ของกระทรวงส�ธ�รณสุข และเป็น

คณะกรรมก�รคัดเลือกยอดเยี่ยมของผลง�นวิจัยของกระทรวงฯ ภ�รกิจ 

ดังกล่�วทำ�ให้มีโอก�สได้ ใช้องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ที่มีม�โดยตลอด อย่�งเต็มที่

 ดิฉันได้ใช้ประสบก�รณ์และองค์คว�มรู้ ที่สะสมม�อย่�งย�วน�นใน

ก�รปฏิบัติง�นเพื่อให้กระทรวงส�ธ�รณสุข ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รเป็น 

Thailand 4.0 สร้�งคว�มมั่นคง ให้กับประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ดิฉันได้รับ 

โอก�สในก�รเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นเครื่องมือแพทย์ ที่จะมีส่วนช่วยในก�ร 

ขับเคลื่อนให้ประเทศ ให้มีก�รขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 

คว�มคิดสร้�งสรรค์ เพื่อตอบโจทย์คว�มพย�ย�มในก�รก้�วข้�มกับดักประเทศ

ร�ยได้ป�นกล�ง ไปสู่ประเทศที่มีคว�ม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
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ครอบครัว “ชุติพงษ์วิเวท”
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บทส่งท้าย

 ขอกร�บขอบพระคุณผู้บริห�รกรมวิทย�ศ�สตร์ทุกท่�นที่ผ่�นม� 

จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพ�ะ ท่�นอธิบดี สุขุม ก�ญจนพิม�ย ที่เป็นกำ�ลังใจและให้

โอก�ส นักเทคนิคก�รแพทย์คนหนึ่งให้มีโอก�สเดินท�งบนเส้นท�งที่ย�วไกล 

จ�กนักเทคนิคก�รแพทย์ ระดับ ๓ จนมีโอก�สเป็น 

  ที่ปรึกษ�ระดับกระทรวง ในตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ทรง

คุณวุฒิ ระดับ ๑๑ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของชีวิตร�ชก�ร

 สุดท้�ยนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ครอบครัวที่เป็นกำ�ลังใจ ในก�รปฏิบัติง�น

ในอ�ชีพร�ชก�รม�โดยตลอด โดยเฉพ�ะ น�ยแพทย์ วรวุฒิ ชุติพงษ์วิเวท ที่เป็น 

ครู พี่ เพื่อน และ ส�มีที่สนับสนุนก�รทำ�ง�นในวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์ 

ของดิฉันตลอดม� และที่สำ�คัญดิฉันขอขอบคุณ เพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ร่วมทำ�ง�น

กันม� จนถึงวันเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

 ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ

 ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก

 หัวใจฉันจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี

 ขอสัญญาว่า ทุกๆนาที คิดถึงที่เคยอยู่กัน นิรันดร์กาล

ด้วยรักและผูกพัน

ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
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ผู้อ�านวยการ  ณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์

น�าความคิด  ทรงคุณค่า  มาสร้างสรรค์

งานวิจัย  สมุนไพร  ใส่ใจพลัน

เรียงร้อยกัน  ด้วยคุณงาม  และความดี

งานสิ่งใด  ได้ท�า  น�าสามารถ

ดูเด็ดขาด  มาดใหม่  ในหน้าที่

วันเกษียณ  เรียนรู้  คู่ชีวี

มอบวจี  ด้วยรัก  จากดวงใจ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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ผอ. ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยสมุนไพร

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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 พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ เกิดที่โรงพย�บ�ลศิริร�ช บ้�นเดิมอยู่ถนน

ต�กสิน ย่�นสำ�เหร่ ตอนเล็กๆ เรียนโรงเรียนใกล้บ้�นคือโรงเรียนสตรีสมบูรณ์

วิทย� ชั้นประถมศึกษ�เรียนที่โรงเรียนส�มัญวัดประยุรวงศ�ว�ส จบชั้น

มัธยมศึกษ�จ�กโรงเรียนศึกษ�น�รี จบปริญญ�ตรี คณะวิทย�ศ�สตร์และอักษร

ศ�สตร์ (ในสมัยนั้น ปัจจุบันคือคณะวิทย�ศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

และปริญญ�โทวิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 หลังจบปริญญ�ตรีต้ังใจรับร�ชก�ร แต่ไม่มีหน่วยง�นเปิดรับสมัครสอบ 

จึงศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท ในช่วงเวล�น้ันกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เปิดรับ

สมัครสอบตำ�แหน่งนักเภสัชวิจัย ระดับ 3 วุฒิก�รศึกษ�ด้�นพฤกษศ�สตร์ซึ่งตรง 

กับส�ข�ที่เรียนม� จึงได้สมัครสอบ และได้รับคัดเลือกเข้�บรรจุรับร�ชก�รที่

กองวิจัยท�งแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2525 จ�กนั้นรับร�ชก�รหน่วยง�นเดิม

ติดต่อเรื่อยม� ได้รับก�รประเมินเลื่อนระดับจนถึงนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ระดับ 9 (ต่อม�เปลี่ยนชื่อตำ�แหน่งเป็นนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ) 

และล่�สุดได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยสมุนไพร 

เมื่อเดือนพฤศจิก�ยน 2555 ถึงปัจจุบัน และจะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในวันที่ 

30 กันย�ยน 2561 
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 สถ�บันวิจัยสมุนไพร เดิมคือกองวิจัยท�งแพทย์ ซึ่งได้มีก�รเปลี่ยน

ช่ือเป็นกองวิจัยและพัฒน�สมุนไพร และต่อม�ได้ยกฐ�นะเป็นสถ�บันวิจัย

สมุนไพร เมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม พ.ศ. 2540 โดยมีผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเป็น 

ผู้อำ�นวยก�ร ระดับ 9 ปัจจุบันเป็นผู้อำ�นวยก�รระดับสูง ภ�รกิจหลักของ

สถ�บันวิจัยสมุนไพรคือวิจัยสมุนไพรครบวงจร ให้บริก�รตรวจวิเคร�ะห์

สมุนไพรด้�นต่�งๆ ตลอดจนพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รในระบบม�ตรฐ�น และด้�น

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ง�นวิจัยสมุนไพรเป็นง�นที่ต้องบูรณ�ก�รสหส�ข�วิช�ก�ร และต้องใช้

เวล�น�นจึงจะได้องค์คว�มรู้  หรือผลิตภัณฑ์ต�มวัตถุประสงค์ โดยเริ่มต้นจ�ก

ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อว�งแผนง�นดำ�เนินก�ร สำ�รวจจัดห�วัตถุดิบที่

ถูกต้องและเพียงพอแก่ก�รวิจัย ศึกษ�ท�งเคมีเพื่อให้ได้ส�รสกัดสำ�หรับนำ�ไป

พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ทดสอบฤทธิ์ ทดสอบคว�มเป็นพิษและคว�มปลอดภัย ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์

เพื่อศึกษ�ในสัตว์ทดลองและในคน ตลอดจนมีก�รศึกษ�วิจัยด้�นก�รเพ�ะปลูก 

ขย�ยพันธุ์ และบำ�รุงรักษ� และด้�นอื่นๆ ที่จำ�เป็นในก�รนำ�สมุนไพรแต่ละ

ชนิดม�ใช้ได้อย่�งจริงจัง โดยมีข้อมูลท�งวิช�ก�รม�สนับสนุนอย่�งเพียงพอ

และเหม�ะสม ทั้งนี้ในก�รศึกษ�วิจัยแต่ละส�ข� จะมีขั้นตอนและร�ยละเอียด

ท่ีซับซ้อนม�กม�ย อีกทั้งต้องดำ�เนินก�รทีละขั้นตอนต�มลำ�ดับมิอ�จข้�ม 

ขั้นตอนได้ จึงต้องใช้เวล�น�นดังกล่�วไว้ข้�งต้น 
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 ง�นหลักในหน้�ที่ที่ผู้บังคับบัญช�มอบหม�ยต้ังแต่เร่ิมรับร�ชก�ร 

คือง�นวิจัยและง�นพิพิธภัณฑ์พืช ซึ่งต้องรับผิดชอบสำ�รวจจัดห�วัตถุดิบใน

ก�รวิจัย พร้อมจัดทำ�ตัวอย่�งพันธุ์ไม้อ้�งอิง (Voucher specimens) สำ�รวจ

รวบรวมพืชชนิดใหม่ในแหล่งต่�งๆ จัดทำ�ตัวอย่�งพืชแห้ง (Herbaium 

specimens) เพื่อรวบรวมเป็นตัวอย่�งสะสม และดูแลบำ�รุงรักษ�ตัวอย่�งใน

พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้ดำ�เนินก�รวิจัยสำ�รวจรวบรวม

สมุนไพรเพื่อใช้ในโครงก�รวิจัยที่ร่วมโครงก�รต่�งๆ และเริ่มรวบรวมผลง�น 

จัดพิมพ์หนังสือ “หนังสือพืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนท่ี 1” ในปี พ.ศ. 2538 

และต่อม�จัดพิมพ์เพ่ิมเติมจนถึงหนังสือ “พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนท่ี 4”  

ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นก�รประมวลคว�มรู้และผลง�นวิจัยสำ�รวจสมุนไพร 

จัดพิมพ์เป็นหนังสือภ�พสีสี่ เพื่อแนะนำ�ชนิดพืชสมุนไพรที่มีก�รตรวจระบุชนิด

อย่�งถูกต้องต�มหลักอนุกรมวิธ�นพืช โดยจัดพิมพ์รูปเล่มที่สวยง�ม น่�อ่�น 

พร้อมข้อมูลประกอบ ที่ใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับนักวิจัย ส�ม�รถคัดเลือกไปใช้

ศึกษ�วิจัยด้�นต่�งๆ ให้สะดวกยิ่งขึ้น

งานวิจัย สำารวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ
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 พิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) หม�ยถึงสถ�นที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งไม่

จำ�กัดขน�ด ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่�งพืชแห้ง ซึ่งจัดเตรียมอย่�งถูกต้อง

ต�มหลักอนุกรมวิธ�นพืช มีก�รเก็บบำ�รุงรักษ� และจัดเรียงเป็นระบบต�มหลัก

ส�กล เพื่อประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ด้�นพฤกษศ�สตร์และส�ข�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่�งพืชแห้งจัดเป็นหลักฐ�นแสดงลักษณะชนิดพืชแต่ละชนิด ที่มองเห็นได้

อย่�งชัดเจนถูกต้องและเหม�ะสมที่สุด (actual specimens) นอกจ�กนี้ง�น

พิพิธภัณฑ์พืชยังมีคว�มสำ�คัญและเป็นประโยชน์มห�ศ�ล ในก�รแสดงสิทธิ

คว�มเป็นเจ้�ของ ตลอดจนก�รต่อรองผลประโยชน์ด้�นทรัพย�กรพันธุ์พืช ซึ่ง

เป็นปัญห�สำ�คัญทั่วโลกในปัจจุบัน ดังนั้นด้วยภ�รกิจหลักของสถ�บันวิจัย

สมุนไพร คือ วิจัยสมุนไพรอย่�งครบวงจร จึงจำ�เป็นต้องเริ่มต้นโดยก�รสำ�รวจ

จัดห�วัตถุดิบเพื่อใช้ในง�นวิจัย และจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องจัดทำ�ตัวอย่�ง

พันธุ์ไม้อ้�งอิง เก็บรวบรวมไว้เพื่อแสดงชนิดพืช และพร้อมที่จะนำ�ม�ตรวจ

สอบย้อนกลับได้ในเวล�ต่อม�ต�มคว�มต้องก�ร จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืชขึ้น

วตัถปุระสงคด์งักล�่ว โดยมชีือ่ว�่ “พพิธิภณัฑพ์ชืกรมวทิยาศาสตร์การแพทย”์ 

 โดยตั้งขึ้นม�พร้อมกับหน่วยง�นคือประม�ณ ปี พ.ศ. 2495
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ศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์พืช ณ พิพิธภัณฑ์พืชสวนคิว( Kew Gardens)

เมืองริชมอนด์  ประเทศสหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่ และ ไอซ์แลนด์เหนือ

ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2547
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 ตั้งแต่เริ่มง�นพิพิธภัณฑ์พืช ในช่วงแรกได้รับคว�มช่วยเหลือ สนับสนุน 

และคว�มร่วมมือจ�กต่�งประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน ในด้�น

ต่�งๆ เช่น ก�รว�งระบบง�น ก�รสำ�รวจรวบรวมตัวอย่�งพืช ก�รให้คำ�ปรึกษ�

และแนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญ วัสดุ อุปกรณ์ต่�งๆ นอกจ�กนี้ยังมีก�รสร้�งและ

ว�งระบบง�นสวนสมุนไพร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งเป็นง�นที่จำ�เป็น

และเกี่ยวเนื่องสำ�หรับเป็น arboretum ซึ่งหม�ยถึงแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ใน

สภ�พที่มีชีวิต (living specimens) ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์ ได้ย้�ยสถ�นที่หล�ยครั้ง เริ่มจ�กอ�ค�ร 3 สถ�นที่ทำ�ก�รเดิมถนนยศเส 
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ต่อม�ย้�ยม�อยู่ที่ทำ�ก�รใหม่ จังหวัดนนทบุรี โดยตั้งอยู่ที่อ�ค�ร 1 อ�ค�ร 3 

และอ�ค�ร 9 ต�มลำ�ดับในที่สุด และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันตั้งอยู่

ที่ สถ�บันวิจัยสมุนไพร ชั้น 4 อ�ค�ร 9  มีพื้นที่ 75 ต�ร�งเมตร มีตัวอย่�งพืช

แห้งสะสมประม�ณ 5,200 หม�ยเลข แบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 169 วงศ์ และพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยว 49 วงศ์ ส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร พืชที่ใช้ในก�รวิจัย และพืชที่

จัดทำ�ม�ตรฐ�นตัวอย่�งสมุนไพรบ�งชนิด มีก�รเรียงลำ�ดับวงศ์พืช ต�มลำ�ดับ

อักษร A-Z นอกจ�กนี้ยังมีเรือนเพ�ะชำ�ขน�ดเล็ก เพื่อรวบรวมและจัดแสดง

ลักษณะชนิดพืชในสภ�พที่มีชีวิต อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บรักษ�แม่พันธุ์สมุนไพร

บ�งชนิดที่จำ�เป็นอีกด้วย
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 พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้ย้�ยสถ�นที่หล�ยครั้ง

ทำ�ให้ตัวอย่�งพืชชำ�รุด เสียห�ยและสูญห�ยไปในก�รย้�ยแต่ละครั้ง อีกทั้งยัง

ไม่พัฒน�เป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับน�น�ช�ติ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รแสดงตัว

ตนและคว�มมีอยู่จริงของพิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ต่อน�น�

ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์พืชระดับน�น�ช�ติ คือพิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับ

ก�รรับรองจ�ก The International Association  For Plant Taxonomy 

(IAPT) และมีชื่อรวบรวมใน Index Herbariorum ปัจจุบันมีอยู่ 3001 แห่ง 

ทั่วโลก โดยประเทศไทย มี 14 แห่ง
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 ในฐ�นะผู้รับผิดชอบง�นพิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ม�ตั้งแต่เริ่มรับร�ชก�รในปี พ.ศ. 2525 จึงเห็นคว�มสำ�คัญที่จะต้องพัฒน�ให้

เป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับน�น�ช�ติ เพื่อเป็นก�รยกระดับง�นพิพิธภัณฑ์พืชกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ดังนั้นจึงเริ่มต้นดำ�เนินก�รต่�งๆ เพื่อบรรลุเป้�หม�ย 

โดยเริ่มจ�กก�รศึกษ�รวบรวมข้อมูล ปรึกษ�ห�รือขอคำ�แนะนำ�และประส�น

คว�มร่วมมือจ�กผู้เชี่ยวช�ญทั้งในและต่�งประเทศ ว�งแผนง�น ขอรับก�ร

สนับสนุนจ�กผู้บริห�รระดับสูง ต่อจ�กนั้นดำ�เนินง�นต�มขั้นตอนต่�งๆ ได้แก่ 

สำ�รวจเก็บรวบรวมตัวอย่�งพืชแห้งเพื่อเพิ่มจำ�นวนตัวอย่�งสะสม กรอกข้อมูล

ในแบบฟอร์ม  ลงทะเบียนใน New York  Botanical  Garden ซึ่งเป็นหน่วย

ง�นร่วมโครงก�ร และรับผิดชอบพิจ�รณ�รับก�รจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืช

ระดับน�น�ช�ติของ IAPT จนกระทั่ง ได้รับก�รรับรองจ�ก IAPT  ยกระดับเป็น

พิพิธภัณฑ์พืชระดับน�น�ช�ติ เมื่อวันที่ 21 ตุล�คม 2548 โดยมีชื่อรวบรวม

อยู่ใน Index Herbariorum คือ The Department of Medical Sciences 

Herbaium มีรหัสพิพิธภัณฑ์พืช (Herbaium Code) สำ�หรับสืบค้นข้อมูลคือ 

DMSC ทั้งนี้ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sweetgum.nybg.org/

science/ih/ ซึ่งเป็นก�รสืบค้นได้ทั่วโลก เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์น�น�ช�ติอื่นๆ 
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นับเป็นผลง�นที่ภ�คภูมิใจ ส�ม�รถพัฒน�ยกระดับง�นในคว�มรับผิดชอบ

ตั้งแต่เริ่มรับร�ชก�ร เรื่อยม�ตลอดในฐ�นะนักวิจัยของสถ�บันวิจัยสมุนไพร ให้

สำ�เร็จได้ในที่สุด

 ง�นอีกหน้�ที่หนึ่งคือผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยสมุนไพร ได้ยึดมั่น 

มุ่งมั่น และธำ�รงตนในก�รบริห�รปกครององค์กร ให้พัฒน�ยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่

เสมอ เน้นก�รสร้�งผลง�นเชิงประจักษ์ ทั้งด้�นองค์คว�มรู้ เอกส�รสิ่งพิมพ์

และผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่�ยทอดสู่ภ�คเอกชนให้ใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

ได้อย่�งจริงจัง เพื่อประโยชน์ของประเทศช�ติอย่�งแท้จริง ผลง�นสำ�คัญ

ได้แก่ “โครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร เพื่อใช้

เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ซึ่งประกอบด้วยโครงก�รย่อยศึกษ�สมุนไพรชนิด

ต่�งๆ ได้แก่ โครงก�รวิจัยจัดทำ�คุณภ�พท�งเคมีของส�รสกัดบัวบกสำ�หรับ

ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภ�พต้นแบบ, โครงก�รจัดทำ�คุณภ�พท�งเคมีของ 

ส�รสกัดเปลือกมังคุดสำ�หรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภ�พต้นแบบ, โครงก�รพัฒน� 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งจ�กวัตถุดิบและส�รสกัดจ�กสมุนไพรมะห�ด และ

โครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งจ�กสมุนไพรมะข�มป้อม เป็นต้น 

โครงการวิจัยจัดทำาคุณภาพทางเคมี

ของสารสกัดบัวบกสำาหรับใช้เป็น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบ

โครงการจัดทำาคุณภาพทางเคมี

ของสารสกัดเปลือกมังคุดสำาหรับใช้เป็น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบ

โครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร

เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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โครงการการพัฒนาวัตถุดิบ และสารสกัดสมุนไพรจากมะหาด

ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประม�ณจ�กงบกล�ง ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยส่งเสริม และ 

เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ ปีงบประม�ณ 2560 ผลก�ร

ดำ�เนินก�ร ได้องค์คว�มรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�กง�นวิจัยหล�ยร�ยก�ร เช่น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งต้นแบบจ�กมะข�มป้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง

ต้นแบบจ�กส�รสกัดมะห�ด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ก�รผลิตสู่ตล�ดธุรกิจเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์อย่�งแท้จริง 
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 นอกจ�กนี้ยังได้รวบรวมผลง�นจัดพิมพ์หนังสือ “ผู้ผลิตสมุนไพร

คุณภาพในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2559”, 

“เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรไทย เล่ม 3”, “Thai Herbal 

 Compendium on Physio-chemical Specificatios Volume I” และ 

“Thai Herbal Compendium on Physio-chemical Specificatios 

Volume II” ตลอดจนเอกส�รอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อหน่วยง�นอื่นๆ และ

ประช�ชนทั่วไป ซึ่งนอกจ�กจะให้คว�มรู้แล้ว ยังเป็นก�รประช�สัมพันธ์ให้

สถ�บันวิจัยสมุนไพร กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เป็นที่ประจักษ์ของผลง�น

วิจัยและพัฒน�สู่ผลิตภัณฑ์ ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์เสริมสร้�งนวัตกรรมได้

อย่�งแท้จริง
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นางสาววยิะดา  เจรญิศริวิัฒน์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  น�งส�ววิยะด� เจริญศิริวัฒน์ 

  (Miss. WIYADA CHAROENSIRIWATANA)

ที่อยู่  ๕๒ ซอยศูนย์วิจัย ๖ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

  แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรงุเทพมห�นคร ๑๐๓๑๐

มือถือ  ๐๘๑-๘๓๑-๑๕๙๑

E-mail :  wiyada1118@gmail.com

ที่ทำางาน ศนูย์ปฏิบัตกิ�รตรวจคดักรองสขุภ�พท�รกแรกเกดิแห่งช�ติ  

  สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์ท�งก�รแพทย์ 

  กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข 

  เลขที ๘๘/๗ หมู่ที่ ๔ แขวง/ตำ�บล ตล�ดขวัญ 

  เขต/อำ�เภอ เมอืง จงัหวดั นนทบรุ ีรหสัไปรษณย์ี ๑๑๐๐๐ 

  โทรศัพท์ ๐๒ -๙๕๑๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๒๒๔  

ตำาแหน่งทางราชการ นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ 

  ด้�นพันธุกรรมและชีวเคมี

วัน เดือน ปีเกิด ๒๔ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๐๐
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ประวัติการศึกษา

 l เข้�ศึกษ�ในคณะวิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 

  พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙

 l ปรญิญ�วิทย�ศ�สตร์บณัฑติ ส�ข�เคม,ี จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั,  

  พ.ศ. ๒๕๑๙

 l Master of Sciences in Pharmaceutical Analysis and  

  Quality Control, University of London, ประเทศสหร�ช 

  อ�ณ�จักร, พ.ศ. ๒๕๒๒

 l Certificated in Management for the Health Care Sector,  

  พ.ศ. ๒๕๔๒, ประเทศเบลเยี่ยม, ทุนรัฐบ�ลเบลเยี่ยม

 l Certificated in Senior Executive Programme, London  

  Business School, Graduate School of University of  

  London, ประเทศสหร�ชอ�ณ�จกัร, พ.ศ. ๒๕๕๐, ทนุรฐับ�ลไทย

 l Certificated in Advanced Management Programme,  

  Harvard Business School, Graduate School of Harvard  

  University, ประเทศสหรัฐอเมริก�, พ.ศ. ๒๕๕๓, ทุนรัฐบ�ลไทย
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 l พ.ศ. ๒๕๒๔ ตำ�แหน่ง นักวิเคร�ะห์ย�  ระดับ ๓ กองวิเคร�ะห์ย�  

  กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

 l พ.ศ. ๒๕๒๕ ตำ�แหน่ง นักวิเคร�ะห์ย�  ระดับ ๔ กองวิเคร�ะห์ย�  

  กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

 l พ.ศ. ๒๕๒๘ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๔ 

  กองวิเคร�ะห์ย� กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๒๘ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๕ 

  กองวิเคร�ะห์ย� กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๓๒ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๖ว 

  กองวิเคร�ะห์ย� กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๓๔ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๗ว   

  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุขกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๓๖ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๘ว  

  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๔๒ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ระดับ ๙ ชช  

  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุขกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำ�แหน่ง นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ  

  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุขกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๖ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�ร 

  ตรวจคัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดแห่งช�ติ กรมวิทย�ศ�สตร์ 

  ก�รแพทย์

 l พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจบุนั ตำ�แหน่ง นกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชีย่วช�ญ  

  สถ�บนัชีววทิย�ศ�สตร์ท�งก�รแพทย์ กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ประวัติการท�างาน
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การปฏิบัติงานและภารกิจ

 ก�รปฏิบัติง�นและภ�รกิจ ได้ทำ�ง�นวิจัยพัฒน�เพื่อแก้ไขปัญห�

ส�ธ�รณสุขของประเทศไทยเกี่ยวกับก�รตรวจคัดกรองโรคภ�วะพร่องไทรอยด์

ฮอร์โมนแต่กำ�เนิด โดยก�รตรวจห�ระดับ Thyroid Stimulating Hormone 

(TSH) ในท�รกแรกเกิด และภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดีนในเด็กและเย�วชน 

อันนำ�ไปสู่ปัญห�ของพัฒน�ก�รช้� ก�รเกิดโรคคอพอก ภ�วะปัญญ�อ่อน หรือ

โรคเอ๋อ ในกลุ่มประช�กรทีจ่ะเป็นทรพัย�กรมนษุย์ทีมี่ค่�ของประเทศไทย  ดงันี ้

 l ปีพ.ศ. ๒๕๒๙–๒๕๓๔ ดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�ชุดตรวจวินิจฉัยระดับ 

Thyroid stimulating hormone (TSH) ในเซรุ่ม เพื่อผลิตขึ้นใช้ในประเทศ

ทดแทนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

 l ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ริเริ่มโครงก�รตรวจคัดกรองคว�มผิดปกติในก�ร

ทำ�ง�นของต่อมไทรอยด์ในท�รกแรกเกิด เพื่อวินิจฉัยโรคภ�วะพร่องไทรอยด์

ฮอร์โมนแต่กำ�เนดิ โดยนำ�ชดุตรวจวนิจิฉยัระดบั Thyroid stimulating hormone 

(TSH) ที่พัฒน�ขึ้นม�ใช้ โดยเริ่มศึกษ�วิจัยเป็นโครงก�รนำ�ร่องในจังหวัดน่�น 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดีนอย่�งรุนแรง ทำ�ให้ส�ม�รถค้นห�

ท�รกที่มีคว�มผิดปกติในก�รทำ�ง�นของต่อมไทรอยด์ และติดต�มกลับม� 

รับก�รรักษ�อย่�งครบวงจร อันเป็นผลให้ส�ม�รถช่วยท�รกแรกเกิดเหล่�นี้

เจริญเติบโตได้ต�มปกติ และไม่เป็นปัญญ�อ่อนหรือโรคเอ๋อ ซึ่งเป็นก�รนำ� 

ผลง�นวิจัยท�งห้องปฏิบัติก�รม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับวิถีชีวิตและ 

ก�รดำ�รงชีพทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง และยังผลให้ประช�กรในชุมชน

ต่�งๆ มีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน จ�กผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่องฯ 

ดังกล่�วข้�งต้น ทำ�ให้เกิดโครงก�รคัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดแห่งช�ติขึ้น

ที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 
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 l ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับอนุมัติงบประม�ณให้จัดต้ังระบบก�รตรวจ 

คัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดแห่งช�ติ โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รค้นห�ท�รก 

แรกเกดิทีม่คีว�มผดิปกตขิองต่อมไทรอยด์ และตดิต�มท�รกกลับม�รักษ�อย่�ง

ครบวงจรก่อนท่ีจะเป็นปัญญ�อ่อน โดยอ�ศยัก�รตรวจท�งห้องปฏิบัตกิ�รข้ันสงู

ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นในโครงก�รนำ�ร่องเบื้องต้นแล้วว่� ประเทศไทยส�ม�รถ 

ผลิตนำ้�ย�สำ�หรับตรวจวิเคร�ะห์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

เพือ่ใช้ตรวจคัดกรองห�คว�มผดิปกตขิองก�รทำ�ง�นของต่อมไทรอยด์ขึน้ใช้ได้เอง

โดยไม่ต้องส่ังซื้อนำ้�ย�จ�กต่�งประเทศ ตลอดจนพัฒน�เทคนิคที่เหม�ะสม 

กับก�รใช้ตรวจวินิจฉัยในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ด้วยวิธีก�รเก็บตัวอย่�ง

เลือดจ�กส้นเท้�ของท�รกแรกเกิดด้วยกระด�ษซับ และส่งท�งพัสดุไปรษณีย์

ม�ยังห้องปฏิบัติก�รของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ในแต่ละภูมิภ�ค ทำ�ให้

ส�ม�รถขย�ยผลก�รตรวจคัดกรองครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต้ังแต่

ปีพ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งจะเห็นว่�ก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งระบบก�รตรวจคัดกรองสุขภ�พ

ท�รกแรกเกิดของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของแนวท�งบูรณ�ก�รก�รใช้

ประโยชน์ในระบบส�ธ�รณสุขและระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญของ

ประเทศ เช่น ระบบสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข ระบบไปรษณีย์ ระบบสื่อส�ร

โทรคมน�คม โดยเน้นก�รสร้�งและพัฒน�ระบบง�นที่ไม่ซำ้�ซ้อนและบูรณ�ก�ร

สิ่งที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนำ�ไปสู่ก�รพึ่งพ�

ตนเองอย่�งยั่งยืนในระยะย�ว

 l ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ โครงก�รตรวจคดักรองสุขภ�พท�รกแรกเกดิแห่งช�ติ

ของประเทศไทยได้รับก�รคดัเลอืกให้เป็น “โครงก�รต้นแบบ (Model Project) 

ประจำ�ปี ค.ศ. ๑๙๙๗ - ๑๙๙๘ ของทบวงก�ร UN - International Atomic 

Energy Agency ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ในก�รช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิต

ของประช�กร และส�ม�รถดำ�เนินก�รให้เกิดก�รบริก�รในพื้นที่ห่�งไกลหรือ

ทุรกันด�รของประเทศไทย ซึ่งเป็นก�รป้องกันก�รเกิดโรคปัญญ�อ่อนในท�รก 

เด็กและเย�วชน ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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 l ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ ทบวงก�ร UN - International Atomic Energy 

Agency (IAEA ) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ให้นำ�เสนอผลง�นในก�รประชุม 

IAEA Scientific Forum 2001: The 45th Regular Session of the IAEA 

General Conference ณ กรุงเวียนน� ประเทศออสเตรีย เรื่อง “Neonatal 

Screening for Treatable Congenital Disorders” ซึ่งเป็นผลง�นท�ง

ด้�น Human health ที่ได้รับคัดเลือกจ�กประเทศสม�ชิกทั่วโลกจำ�นวน ๑๓๘ 

ประเทศของทบวงก�ร UN - International Atomic Energy Agency ให้

เป็นก�รดำ�เนินง�นที่ส�ม�รถยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�กรโดยก�ร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท�งด้�นนิวเคลียร์ในง�นบริก�รส�ธ�รณสุขของประเทศ 

รวมทั้งมีคว�มยั่งยืนและส�ม�รถพึ่งตนเองในระยะย�ว อันเป็นโครงก�รที่นำ�

ชื่อเสียงม�สู่ประเทศไทย

 l ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ผลักดันและเสนอสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ

แห่งช�ติ (สปสช.) ให้กิจกรรมก�รตรวจคัดกรองภ�วะพร่องไทรอยด์แต่กำ�เนิด 

เป็นบริก�รอันหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ของเด็กไทยแรกเกิด และในปีถัดม� 

(พ.ศ.๒๕๔๘) สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้ยกระดับผลง�นขึ้นเป็น

นโยบ�ยและแผนปฏิบัติง�น Vertical programme ของสำ�นักง�นหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติ คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งระบบก�รตรวจคัดกรอง

สุขภ�พท�รกแรกเกิดของประเทศไทย และผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่�งๆ ซึ่งมี

ผลโดยตรงกับคุณภ�พชีวิตของครอบครัว จึงนับเป็นผลง�นที่มีผลกระทบต่อ

สงัคม วถีิก�รดำ�รงชีพ และคณุภ�พของทรพัย�กรมนษุย์ทีม่ค่ี�ของประเทศช�ติ

เป็นอย่�งยิ่ง สมควรท่ีจะได้รับก�รผลักดันให้เป็นง�นบริก�รส�ธ�รณสุข 

พื้นฐ�นที่จำ�เป็นของประเทศสืบไป
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 l ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พัฒน�ระบบบริก�รและก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ

คัดกรองภ�วะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนของท�รกแรกเกดิ แบบ Real-time online 

website สำ�หรับก�รตรวจคดักรองสขุภ�พท�รกแรกเกดิ ซึง่โรงพย�บ�ล/สถ�น

บรกิ�รจะได้รับผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ผ่�นเว็บไซต์ www.neoscreen.go.th  

ท�งเว็บเพจ NNSPLimsPlus ทันทีที่ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ในห้องปฏิบัติก�ร

เสรจ็เรยีบร้อย ทำ�ให้โรงพย�บ�ล/สถ�นบริก�รส�ม�รถตดิต�มเด็กกลบัม�รกัษ�

ได้ทันก�รณ์ภ�ยในระยะเวล� ๗ วันหลังก�รคลอด

 นอกจ�กนี้ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบและเป็นผู้จัดตั้งระบบก�ร

ตรวจคัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดแห่งช�ติในประเทศไทยโดยก�รนำ�ผลง�น

วิจัยก�รผลิตชุดนำ้�ย�ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งทำ�ก�รค้นคว้�วิจัยได้สำ�เร็จม�

ประยุกต์ใช้ในโรงพย�บ�ล สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข สถ�นีอน�มัย ในทุกพื้นที่

ทั่วทั้งประเทศไทย โดยในก�รดำ�เนินก�รระหว่�งปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๖๐ 

ได้ให้บริก�รตรวจภ�วะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนของท�รกแรกเกิดท�งห้อง

ปฏิบัติก�ร จำ�นวน ๑๓,๒๙๕,๑๕๐ ร�ย พบท�รกท่ีมีภ�วะพร่องไทรอยด์
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ฮอร์โมนซึ่งห�กปล่อยทิง้ไว้และไม่ตดิต�มม�รกัษ�จะกล�ยเป็นคนปัญญ�อ่อนถงึ 

๗,๑๕๑ ร�ย และได้ติดต�มกลับม�รักษ�อย่�งครบวงจรในระบบส�ธ�รณสุข

ของประเทศ ห�กคิดเป็นมูลค่�ทดแทนท�งเศรษฐกิจของก�รป้องกันไม่ให้เด็ก

เป็นภ�วะปัญญ�อ่อนจ�กส�เหตุภ�วะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำ�เนิดและ

ภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดนี หรอืทีรู่จ้กักันโดยทัว่ไปว่� “โรคเอ๋อ” นัน้ ประเทศไทย

ได้ผลตอบแทนท�งเศรษฐกิจมูลค่�ปัจจุบันสุทธิ คิดเป็นมูลค่�ถึง ๕๑,๙๒๔ 

ล้�นบ�ท ทั้งนี้ไม่ร่วมถึงคว�มสูญเสียท�งสภ�พจิตใจและคว�มส�ม�รถในก�ร

ทำ�ง�นของครอบครัวห�กมีสม�ชิกในครอบครัวเป็นปัญญ�อ่อน นอกจ�กนี้ก�ร

บริก�รตรวจภ�วะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนของท�รกแรกเกิดท�งห้องปฏิบัติก�ร

ได้ทำ�ร�ยได้เข้�สูเ่งนิบำ�รงุกรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดยเก็บค่�ตรวจคดักรอง

ภ�วะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนของท�รกแรกเกิดจ�กสถ�นพย�บ�ล/สำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินทั้งสิ้น

ประม�ณ ๑,๐๐๘,๐๓๗,๔๒๔.๖๐ บ�ท (หนึ่งพันแปดล้�นส�มหมื่นเจ็ดพันสี่

ร้อยย่ีสิบส่ีบ�ทหกสิบสต�งค์) นอกจ�กผลลัพธ์โดยตรงข้�งต้นแล้ว ได้นำ�ผล

ก�รตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร ์โมนของท�รกแรกเกิดประม�ณ 

๘๐๐,๐๐๐ ร�ยในแต่ละปี ม�ใช้ในก�รประเมินภ�วะก�รข�ดส�รไอโอดีนของ

ประเทศต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO/UNICEF/ 

ICCIDD) ผนวกเข้�กับเทคนิคท�งส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS technology) 

ทำ�ให้พบว่�ประช�กรในประเทศไทยยังมีภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดีนตั้งแต่

ระดับเล็กน้อยถึงระดับป�นกล�งในทุกภูมิภ�คของประเทศ ซึ่งกระทรวง

ส�ธ�รณสุขและสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้ใช้ข้อมูลนี้ในก�ร

กำ�กับดูแลก�รแก้ไขปัญห�ก�รข�ดส�รไอโอดีนในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

โดยก�รบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญห�ภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดีนอย่�งครบวงจร อันจะนำ�ไปสู่ก�รกินดีอยู่ดี 

และยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน โดยเฉพ�ะในถิ่นทุรกันด�รของ

ประเทศอย่�งยั่งยืนสืบไป
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 จ�กผลก�รศึกษ�ได้ขย�ยผลนำ�ไปสู ่ง�นวิจัยและพัฒน� เรื่อง 

นวัตกรรมก�รแก้ปัญห�ก�รข�ดส�รไอโอดีนในระดับชุมชนอย่�งยั่งยืน ในพื้นที่

จังหวัดต่�งๆ ของประเทศไทยซึ่งมีปัญห�ก�รข�ดส�รไอโอดีน เช่น จังหวัด

อุดรธ�นี สกลนคร นครพนม บึงก�ฬ แม่ฮ่องสอน น่�น เชียงร�ย อุทัยธ�นี ต�ก 

อุบลร�ชธ�นี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมร�ช ตรัง สุร�ษฎร์ธ�นี เป็นต้น โดยอ�ศัย

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยก�รเสริมส�ร

ไอโอดีนในระบบห่วงโซ่อ�ห�รและผลิตภัณฑ์ก�รเกษตรที่ประช�ชนต้องใช้

บริโภคในชีวิตประจำ�อยู่เสมอ เช่น ก�รเสริมส�รไอโอดีนในอ�ห�รแม่ไก่ไข่ เพื่อ

ให้ไข่ไก่มีระดับไอโอดีนสูงจนถึงระดับที่ร่�งก�ยต้องก�รในแต่ละวัน และส�ร

ไอโอดีนอยู่ในรูปส�รประกอบอินทรีย์ในเซลล์เน้ือเยื่อไข่ซ่ึงมีคว�มเสถียรต่อ

คว�มร้อนและแสงแดด ดังนั้นเมื่อนำ�ไปบริโภคโดยผ่�นกระบวนก�รปรุงอ�ห�ร

ทีต้่องใช้คว�มร้อน เช่น ต้ม/นึง่ ส�รประกอบอนิทรย์ีไอโอดนีในรปูส�ร Biological 

iodo-organic compounds from animal and plant origins จะไม่เสื่อม

สล�ยตัว และประช�กรที่บริโภคผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กไข่เสริมไอโอดีนด้วยวิธี

ดังกล่�วจะได้รับส�รไอโอดีนเข้�สู่ระบบของร่�งก�ยในปริม�ณพอเพียงต�ม

ต้องก�รของก�รดำ�รงชีพ นอกจ�กนี้ยังได้ขย�ยผลของนวัตกรรมนี้นำ�ไปใช้ใน

ก�รเสริมไอโอดีนในพืชผักต่�งๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งประช�กรก็จะได้รับผลผลิต

ของพืชผักเสริมไอโอดีนในก�รดำ�รงวิถีชีวิตประจำ�วันของแต่ละคน ยังผลให้

ประช�กรในชุมชนส�ม�รถดูแลแก้ไขปัญห�ก�รข�ดส�รไอโอดีนอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ และพึ่งตนเองได้อย่�งยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศ

 ผลง�นวิจัยและพัฒน�ก�รผลิตชุดนำ้�ย�ตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนและ

ก�รสร้�งระบบก�รตรวจคัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดแห่งช�ติในประเทศไทย 

ซ่ึงทำ�ก�รค้นคว้�-วจิยั-พฒัน�จนได้รบัคว�มสำ�เรจ็ม�ประยกุต์ใช้ในโรงพย�บ�ล 

สถ�นบรกิ�รส�ธ�รณสขุ และสถ�นอีน�มยัในทกุพืน้ทีท่ัว่ทัง้ประเทศไทย ทำ�ให้

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้ยกระดับผลง�นข้ึนเป็นนโยบ�ย 
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และแผนปฏิบัติง�น Vertical Programme รวมทั้งกำ�หนดให้เป็นชุดสิทธิ

ประโยชน์ของเด็กไทยแรกเกิดทุกคน นอกจ�กนี้ก�รนำ�ผลก�รตรวจคัดกรอง

ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนของท�รกแรกเกิดในแต่ละปีม�ใช้ในก�รประเมิน 

ภ�วก�รณ์ข�ดส�รไอโอดีนของประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นของ

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO/UNICEF/ICCIDD) ผนวกเข้�กับเทคนิคท�ง

ส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS technology) เพื่อประเมินภ�วก�รณ์ข�ดส�ร

ไอโอดีนในแต่ละพื้นที่ ทั้งในระดับประเทศ-จังหวัด-อำ�เภอ-ตำ�บล นำ�ไปสู่ก�ร

วจิยั เรือ่ง นวตักรรมก�รแก้ปัญห�ก�รข�ดส�รไอโอดีนในระดบัชุมชนอย่�งยัง่ยนื

ของประเทศไทย ด้วยก�รเสรมิส�รไอโอดนีในระบบห่วงโซ่อ�ห�รและผลติภัณฑ์

ก�รเกษตร โดยอ�ศัยหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ก�รมีส่วนร่วมของชุมชน 

และก�รปรับเทคโนโลยีให้เข้�กับวิถีก�รดำ�รงชีพในแต่ละท้องถิ่น ทำ�ให้

ประช�กรได้รับผลิตผลท�งก�รเกษตร เช่น ไข่เสริมไอโอดีน ผักเสริมไอโอดีน 

ประกอบเป็นอ�ห�รในก�รดำ�รงวิถีชีวิตประจำ�วันของแต่ละคนต�มวัฒนธรรม

และประเพณี ยังผลให้ประช�กรในชุมชนส�ม�รถดูแลแก้ไขปัญห�ก�รข�ด 

ส�รไอโอดีนอย่�งมีประสิทธิภ�พ และพึ่งตนเองได้อย่�งยั่งยืนในทุกพ้ืนที่ของ

ประเทศไทย
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 ในด้�นต่�งประเทศได้สร้�งชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในก�รเป็น 

นักวิทย�ศ�สตร์ที่มีคว�มส�ม�รถและเป็นท่ียอมรับในระดับน�น�ช�ติและ

องค์ก�รระหว่�งประเทศ โดยได้รับเชิญจ�ก International Atomic Energy 

Agency (IAEA), United Nation (UN) ให้เป็นสม�ชิกในคณะกรรมก�ร 

Standing Advisory Group on Technical Assistance and Co-operation 

(SAGTAC) ๓ ว�ระในช่วงปีค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๐๐๘ โดยมีหน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ใน

ก�รว�งนโยบ�ยและแผนง�นที่เกี่ยวข้องกับคว�มช่วยเหลือและสนับสนุน

กิจกรรมท�งด้�น Nuclear Technologies แก่ประเทศสม�ชิกที่กำ�ลังพัฒน�

ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ  และมีหน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ของกิจกรรม รวมทั้งประส�นก�รให้คว�มช่วยเหลือต�มคว�มต้องก�รของ

ประเทศสม�ชิก โดยอ�ศัยหลักก�รพึ่งตนเอง และคว�มยั่งยืนของกิจกรรม ดังนี้

 l พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ สถ�บนั Philippine Nuclear Research Institute, 

Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีท�งด้�นก�รผลิต

นำ้�ย�ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Radio- immunoassay

 l พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ สำ�นักง�นใหญ่ UN - International Atomic 

Energy Agency กรุงเวียนน� ประเทศ ออสเตรีย ประชุมระดับที่ปรึกษ�เรื่อง 

“Production of Monoclonal Antibodies for In vitro Immunoassay 

in Developing Countries” โดยมวีตัถุประสงค์ท่ีจะให้มกี�รผลติ Monoclonal 

Antibodies และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ ให้แก่ประเทศที่กำ�ลังพัฒน� เพื่อที่จะใช้

ในก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ของประเทศในกลุ่มกำ�ลังพัฒน�ต่อไป

 l พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ สถ�บัน Philippine Nuclear Research 

Institute, Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีในก�ร

ยกระดับห้องปฏิบัติก�รด้�นกัมมันตภ�พรังสี และ Solid phase RIA assay
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 l พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ ประเทศตูนีเซีย ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รฝึก

อบรมเรื่อง “Methodology, Organization and Operation of Neonatal 

Hypothyroidism Screening Programme” ให้กับนักวิทย�ศ�สตร์ 

จำ�นวน 29 คน จ�ก 13 ประเทศ ในทวีปแอฟริก�

 l พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ สำ�นักง�นใหญ่ UN - International Atomic 

Energy Agency กรุงเวียนน� ประเทศ ออสเตรียในก�รประชุมระดับที่ปรึกษ�

เรื่อง “Planning for Newborn Screening in Developing Countries” 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะว�งแผนง�นและขย�ยขอบข่�ยคว�มช่วยเหลือของ

ทบวงก�ร UN – International Atomic Energy Agency ในก�รตรวจ 

คัดกรองท�รกแรกเกิดในประเทศที่กำ�ลังพัฒน�

 l พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ กรุง Amalty ประเทศ Kazakstan ในฐ�นะตัวแทน

ของ UN - International Atomic Energy Agency บรรย�ยเรือ่ง “National 

Seminar on National Genetic Register and Organization of 

 Neonatal Hypothyroid Screening Programme.”

 l พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ กรุงฮ�นอย ประเทศเวียดน�ม ในฐ�นะตัวแทนของ 

UN - International Energy Agency แสดงป�ฐกถ�ในก�รสัมมน�เรื่อง 

Nuclear Energy and Sustainable Development in Asia

 l ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ Department of Medical Research นครร่�งกุง้ 

ประเทศพม่� ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีในก�รยกระดับห้องปฏิบัติก�รด้�น

กัมมันตภ�พรังสี และ Production of Monoclonal Antibodies and 

Reagents for Radio-immunoassay



ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

84

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

84



นางสาววิยะดา  เจริญ
ศิริวัฒ

น์ 

85

รางวัลอื่นๆ ที่เคยได้รับ

 l พ.ศ. ๒๕๓๔ สถ�บัน Philippine Nuclear Research Institute 

ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบเกียรติบัตร ในโอก�สที่ได้ให้คว�มช่วยเหลือ และ 

คำ�ปรึกษ�ในฐ�นะผู้เช่ียวช�ญของทบวงก�ร UN-International Atomic 

Energy Agency ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ในด้�น RIA Reagent Produc-

tion ให้กับประเทศฟิลิปปินส์ 

 l พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงส�ธ�รณสขุมอบโล่เกยีรตยิศก�รเสนอผลง�น

ท�งวชิ�ก�รเรือ่ง “การประเมนิสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในชุมชนโดย

ใช้ระดับ TSH ของทารกแรกเกิด” ในก�รประชุมวิช�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ครั้งที่ ๒ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ระหว่�งวันที่ ๑๖-๑๗ กันย�ยน ๒๕๓๖ 

ณ โรงแรม เจ.บี. ห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�

 l พ.ศ.๒๕๓๗ สถ�บัน Philippine Nuclear Research Institute 

ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบเกียรติบัตร ในโอก�สที่ได้ให้คว�มช่วยเหลือ และ 

คำ�ปรึกษ�ในฐ�นะผู้เช่ียวช�ญของทบวงก�ร UN-International Atomic 

Energy Agency ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ ในด้�น Development of 

Solid Phase Assay System ให้กับประเทศฟิลิปปินส์ 

 l พ.ศ.๒๕๓๘ จุลส�ร Infant Screening Vol.๑๘ No.๒ December 

๑๙๙๕ ของ International Society for Neonatal Screening ได้คัดเลือก

เรือ่ง ‘The Establishment of a National Neonatal Screening Programme 

in Thailand” ของน�งส�ววิยะด� เจริญศิริวัฒน์ และคณะ เป็นผลง�นดีเด่น 

โดยลงบทคัดย่อในจุลส�รขององค์กร และนำ�เสนอผลง�นในก�รประชุม 11th 

National Neonatal Screening Symposium - Corpus Christi, Texas 

ระหว่�งวันที่ ๑๒-๑๖ กันย�ยน ๒๕๓๘
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 l พ.ศ. ๒๕๓๙  Senate of The State of Texas ประเทศสหรัฐ 

อเมริก� ได้มอบเกียรติบัตรและธงประจำ�รัฐเท็กซัส ในผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนิน

กิจกรรมก�รตรวจคัดกรองสุขภ�พท�รกแรกเกิดของประเทศไทย 

 l พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ดีเด่น ประเภท

ง�นวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ จ�กมูลนิธิวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  กระทรวงส�ธ�รณสุข
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จารึกรัก   จากกัน  วันเกษียณ 

นึกจ�าเนียร  ด้วยสามารถ  วาดไสว

ท่านสุดธิดา  หมีทอง  ผ่องอ�าไพ

นักวิทยาศาสตร์  เกรียงไกร  ในผลงาน

ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านวัตถุ  อันตราย

เครื่องส�าอาง  มากมาย  ได้กล่าวขาน

เกษียณครบ  คุณค่า  สาธุการ

ให้เบิกบาน  บารมี  ต่อนี้เอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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ประวัตกิารศกึษา 

 ปรญิญ�ตรวีทิย�ศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�เคม ีมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ปี พ.ศ. 

2529

ประวัตกิารท�างานโดยสังเขป

 l พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2530 เป็นลูกจ้�งชั่วคร�วในตำ�แหน่ง 

นกัวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ง�นส�รตกค้�ง กองอ�ห�ร กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

รับร�ชก�รตั้งแต่เริ่มง�นจนเกษียณที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวง

ส�ธ�รณสุข
	 l 1 ก.ค. 2531 ถึง 9 ก.ย. 2540 ในตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ 3 ถึง 5 ฝ่�ยวิเคร�ะห์เครื่องสำ�อ�ง กองพิษวิทย� 
	 l 10 ก.ย. 2540 ถึง 16 ต.ค. 2545 ในตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ 5 ถึง 7ว กลุ่มง�นวิเคร�ะห์เครื่องสำ�อ�งกองเครื่องสำ�อ�ง และ 

วัตถุอันตร�ย
	 l 17 ต.ค. 2545 ถึง 29 พ.ย. 2558 ในตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแพทย์ 7ว ถึง ชำ�น�ญก�รพิเศษ กลุ่มง�นทดสอบท�งเคมี กองเครื่องสำ�อ�ง

และวัตถุอันตร�ย
	 l 30 พ.ย. 2558 ถึง 16 พฤษภ�คม 2561 ในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นเครื่องสำ�อ�งและวัตถุอันตร�ย (นักวิทย�ศ�สตร์เชี่ยวช�ญ) สำ�นักเครื่อง

สำ�อ�งและวัตถุอันตร�ย
	 l 17 พฤษภ�คม 2561 ถึง ปัจจุบัน ในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวช�ญด้�น

เครื่องสำ�อ�งและวัตถุอันตร�ย (นักวิทย�ศ�สตร์เชี่ยวช�ญ) สำ�นักเครื่องสำ�อ�ง

และวัตถุอันตร�ย รักษ�ก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์(เคมี)(นักวิทย�ศ�สตร์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
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งานต่างประเทศ

	 l 24-28 พฤศจิก�ยน 2548 เป็นผู้แทนนักวิเคร�ะห์ด้�นเคร่ือง

สำ�อ�งในน�มกองเครื่องสำ�อ�งและวัตถุอันตร�ย กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ร�ชอ�ณ�จักรไทยเข้�ร่วมอบรมในโครงก�ร PMS 1 Lab 

Training on Harmonized Methods ในก�รจัดทำ� ASEAN Cosmetic 

Method (ACM)
	 l ธันว�คม 2552 ถึง พฤษภ�คม 2561เป็นผู้แทนร�ชอ�ณ�จักรไทย

เข้�ร่วมประชุม ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) และหรอื ASEAN 

Cosmetic Testing Laboratory, ACTLC) และหรือ ASEAN Cosmetic 

Committee (ACC)
	 l พฤษภ�คม 2548 ถึง ปัจจุบัน เป็น CIPAC Correspondence 

ด้�นวัตถุอันตร�ยที่ใช้ท�งส�ธ�รณสุขร�ชอ�ณ�จักรไทยของ CIPAC network
	 l ตุล�คม 2553 ถึง ธันว�คม 2558 เป็นผู้แทนนักวิเคร�ะห์ด้�น

เครื่องสำ�อ�งในน�มของสำ�นักม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมร�ชอ�ณ�จักรไทยเข้�

ร่วมประชุม ISO/TC217/WG3/WG7
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	 นับแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงพี่กอบทอง ธูปหอม หัวหน้�ง�นส�ร

ตกค้�ง กองอ�ห�รสอบถ�มว่� “ดูจากรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วถึง

ล�าดับที่ 27 ชื่อ นางสาวสุดธิดา กงทอง ยังว่างงานอยู่รึเปล่า ยินดีจะท�าที่

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในต�าแหน่งลกูจ้างชัว่คราวรไึม่”  ด้วยคว�มตืน่เต้น

รบีตอบคำ�ถ�มต่�งๆ อย่�งร้อนรน เมือ่พ่ีกอบทองให้คำ�ตอบว่� “ให้มาเริม่งานได้” 

จำ�ได้ว่�หลังจ�กว�งโทรศัพท์ก็กระโดดโลดเต้นไปทั่วบ้�นด้วยคว�มดีใจ 

ซึ่งคว�มทรงจำ�ที่มีค่�ว่� ฉันจะได้ทำ�ง�นท่ีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ที่ผู้จบ

ส�ยวิทย�ศ�สตร์ใฝ่ฝันนั้นเป็นเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวล�รับร�ชก�ร 

เมื่อเจออุปสรรคและคว�มท้อแท้ สิ้นหวัง ทำ�ให้เกิดพลังใจต่อสู้คว�มทั้งหมด 

ทั้งสิ้นที่ม�กระทบ และเมื่อมีหนังสือเรียกรับร�ชก�รที่กองพิษวิทย� ซึ่งอยู่ตึก

เดียวกันขึ้นไปจ�กเดิมอีก 2 ชั้น

  บทน�า
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 จ�กก�รทำ�ง�นที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์นับแต่ในตำ�แหน่งลูกจ้�ง

ชั่วคร�วถึงรับร�ชก�รจนเกษียณ รวม 32 ปี ได้รับประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

ตั้งแต่เป็นผู้ปฏิบัติจนถึงผู้กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษ�ด้�นเครื่องสำ�อ�งและ

วัตถุอันตร�ยม�ตลอดชีวิตก�รทำ�ง�นเป็นนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เริ่มจ�ก

ส�รกำ�จัดศัตรูพืชตกค้�งที่ง�นส�รตกค้�ง กองอ�ห�ร ประม�ณ 2 ปี ต่อด้วยได้

รับมอบหม�ยให้กำ�กับดูแลในหน้�ที่หัวหน้�กลุ่มทดสอบท�งเคมี และหัวหน้�

กลุ่มทดสอบคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของสำ�นัก ทำ�ให้ได้นำ�คว�มรู้บ�งส่วน

ของส�รกำ�จัดศัตรูพืชท่ีเป็นส�รตกค้�งม�ต่อยอดส�รกำ�จัดศัตรูพืชในรูปแบบ

สูตรตำ�รับทำ�ให้มีคว�มเข้�ใจง�นด้�นวัตถุอันตร�ยท�งส�ธ�รณสุขชัดเจนขึ้น 

ซึ่งส�รกำ�จัดศัตรูพืชโดยเฉพ�ะส�รในกลุ่มไพรีไทรอยด์ที่เป็นส�รมีไอโซเมอร์

หล�ยรูปแบบรวมกัน ก�รระบุชื่อและชนิดขึ้นอยู่กับอัตร�ส่วนของไอโซเมอร์ 

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3 ถงึ นักวทิยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
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จึงต้องศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจในคุณลักษณะเฉพ�ะท�งก�รทดสอบท�งห้อง

ปฏิบัติก�ร รวมแล้ว ประม�ณ 10 ปี  ส่วนง�นด้�นเครื่องสำ�อ�งเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่

รับร�ชก�รในปี 2531 รวม 30 ปีพอดี ในอดีตง�นวิเคร�ะห์เครื่องสำ�อ�งม�

ถือว่�เป็นง�นใหม่ซึ่งส�รออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งส่วนใหญ่จะ 

ค�บเกี่ยวกับย� จึงอ้�งอิงตำ�ร�ย�เป็นวิธีวิเคร�ะห์ เช่น USP และ BP เป็นต้น 

แต่มักเจอปัญห�ในเรื่องก�รรบกวนจ�กส�รอื่นๆ ในสูตรตำ�รับหรือมีส�รสำ�คัญ

หล�ยชนิดในสูตรตำ�รับเดียวกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมผม และผลิตภัณฑ์ป้องกัน

แสงแดด เป็นต้น  จึงต้องมีก�รพัฒน�วิธีวิเคร�ะห์ควบคู่ไปกับง�นประจำ� ทั้งนี้

ได้เพ่ิมประสบก�รณ์ด้�นสมุนไพรเนื่องจ�กแนวโน้มของตล�ดเครื่องสำ�อ�งที่

นำ�สมุนไพรที่มีสรรพคุณก�รอ้�งถึงม�แต่โบร�ณนำ�ม�เป็นส่วนผสมในเคร่ือง

สำ�อ�งโดยเฉพ�ะตล�ดต่�งประเทศ ทั้งยังมีก�รร้องขอจ�กผู้ประกอบก�รใน

หล�ยโอก�สให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พห้องปฏิบัติก�รของรัฐให้บริก�รตรวจ

คุณภ�พผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพรเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รส่งออกไป

แข่งขันในตล�ดต่�งประเทศ จึงได้ศึกษ�เพิ่มเติมด้�นเภสัชเวชกับมูลนิธิแพทย์

แผนไทยจนจบหลักสูตรและได้นำ�คว�มรู ้ด ้�นเคมีวิเคร�ะห์ม�พัฒน�วิธี

วิเคร�ะห์ส�รสำ�คัญชี้บ่งสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำ�อ�งจัดทำ�เป็น

ม�ตรฐ�นวิธีวิเคร�ะห์และม�ตรฐ�นสมุนไพรไทยท�งเครื่องสำ�อ�ง ง�นอื่นๆ 

จะเป็นง�นที่ได้รับมอบหม�ยให้เข้�ร่วมประชุมทั้งในและต่�งประเทศ
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ระลึกท่าน   นิภาภรณ์  ลักษณ์สมยา

ผู้น�าพา  ความก้าวหน้า  อย่างสดใส

เรื่องอาหาร  งานท่านเด่น  ชัดเจนใจ

เชี่ยวชาญใน  สายงาน  วันวานมา

ถึงเกษียณ  หกสิบปี  ที่ผันผ่าน

ขอให้สุข  ส�าราญ  และหรรษา

กาลเวลา  เวียนไป  ในอีกครา

รักล�้าค่า  ขอจดจ�า  น�าหัวใจ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ
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นางนภิาภรณ์ ลักษณ์สมยา

ท�างานอย่างมีความสุข สนุกกับการท�างาน 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
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  ประวัตกิารศกึษา
 

 ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�เคมี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ปี พ.ศ. 2522
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  ประวัตกิารท�างานโดยสังเขป
 

 l 29 กันย�ยน 2523 เริ่มรับร�ชก�รท่ีกรมปศุสัตว์ ในตำ�แหน่ง 

นักวิทย�ศ�สตร์ 3 

 l 2 มกร�คม 2524 ย้�ยม�รับร�ชก�รที่กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ในตำ�แหน่งนักวิเคร�ะห์อ�ห�ร 3 กองวิเคร�ะห์อ�ห�ร

 l 3 มีน�คม 2541 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 7ว (นักวิทย�สตร์ก�ร

แพทย์ชำ�น�ญก�ร) กองอ�ห�ร

 l 31 สิงห�คม 2544  นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 8ว (นักวิทย�สตร์

ก�รแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ) กองอ�ห�ร

 l 3 สิงห�คม 2559 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เชี่ยวช�ญ ด้�นคว�ม

ปลอดภัยของอ�ห�ร สำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร
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  รางวัลที่เคยได้รับ

 ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ.2555
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  เล็กๆ น้อยๆ จากใจพี่ถึงน้อง

 ข้อมูลและหลักฐ�นท�งวิช�ก�รของกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์มีคว�ม

สำ�คัญในก�รแก้ปัญห�ส�ธ�รณสุขของประเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีและ

วิทย�ก�รต่�งๆ มีก�รพัฒน�อย่�งรวดเร็ว มีผลให้ข้อมูลคว�มเป็นจริงท�ง

วิช�ก�รต่�งๆ อ�จเปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย ดังนั้นเร�ช�วกรมวิทย์ฯจะต้อง

พัฒน�ห�คว�มรู้ท�งวิช�ก�รรวมถึงวิธีตรวจวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�ร เพื่อ

ให้ได้ทั้งข้อมูลและผลก�รวิเคร�ะห์ที่ถูกต้องตรงต�มคว�มเป็นจริงท่ีเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นำ�ข้อมูลไปใช้เกิดคว�มเช่ือม่ันและศรัทธ� 

นึกถึงกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เป็นแห่งแรก และข้อมูลที่ได้เป็นคำ�ตอบ

สุดท้�ยในก�รแก้ไขปัญห�ส�ธ�รณสุขของประเทศ
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 กาลเวลา หมุนเวียน เปลี่ยนวิถี  

วินาที ผันผ่าน ด่านความฝัน

มีพบพาน วารเวียน เกษียณพลัน 

มีพบกัน ย่อมมีพราก จากไปไกล

 สิ่งให้จ�า คือความดี ที่ปรากฏ  

งานทั้งหมด ที่ท่านท�า น�าสมัย

รวมถึงเรื่อง ให้แง่คิด สะกิดใจ  

คนรุ่นใหม่ ได้จดจ�า น�าใช้งาน

 มีแบบอย่าง  ที่ดี เป็นศรีศักดิ์  

แม้งานหนัก ท�าด้วยรัก สมัครสมาน

พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ มิช้านาน  

ส�าเร็จงาน ที่วาดหวัง ดังตั้งใจ

 ขอคุณพระ รัตนตรัย อวยชัยช่วย 

ให้พร้อมด้วย ความรัก ประจักษ์ใส

ขอความดี ที่ท่านท�า น�าหัวใจ  

จดจ�าไว้ ท่านยิ่งใหญ่ ตลอดกาล

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ ผู้ประพันธ์

ร้อยรัก...จากวันหนึ่ง...ถึงวันเกษียณ








