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ค�าน�า

 ตามที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้กองแผนงาน

และวชิาการ ร่วมกนัจัดทำาหนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวทิย์ #3” เพือ่เป็นการ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำางานของผู้เกษียณที่มีความรู้ ประสบการณ์

และความเชีย่วชาญด้านต่างๆ ให้แก่บคุลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการ

แบ่งปันความรู ้ทัง้ความรูท้างวชิาการ และความรู้เฉพาะบคุคล โดยผ่านการเล่าเรือ่ง

จากอดีต ถึงปัจจุบัน

 แม้เร่ืองเล่าในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความรู้และ

ประสบการณ์ ของผูเ้ขยีน แต่เป็นสิง่ทีผู่เ้ขยีนได้กล่ันกรอง และต้ังใจถ่ายทอดให้

ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้เขียน คณะผู้จัดทำาหวัง

เป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์ #3” เล่มนี ้จะทำาให้ทุกท่าน 

ได้รับข้อคิดดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู ้ (Knowledge 

Management : KM) เพื่อนำาไปปรับใช้ในการทำางาน และการดำาเนินชีวิต 

ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะผู้จัดทำา





ค�านยิม

 หนังสือ “ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์” เป็นหนังสือที่ได้จัดทำาขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของ

องค์กร มุ่งหวังให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อ่าน ได้ซึมซับ

ถึงประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิต การทำางานที่ได้ สั่งสมมาอย่างยาวนานของ

ผูท้รงคณุวฒุ ิและผูเ้ชีย่วชาญของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงถือเป็นคณุค่าท่ี

ไม่สามารถประเมินค่าได้ เป็นคมความคิดท่ีกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ 

และถ่ายทอดผ่านตัวอักษร เพื่อให้บุคลากรรุ่นหลังได้ศึกษาและสร้างเป็น 

แรงบนัดาลใจได้เรยีนรู ้ในการสร้างผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสบืไป

 ผมขอขอบคณุผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญ และผูจ้ดัทำาหนงัสอืเล่มนี ้ทีไ่ด้ตัง้ใจ 

ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ส่งผ่านหนงัสอื “ฝากไว้ให้คนกรมวทิย์ #3” 

และหวังอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะนำา “คมความคดิ” เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กันยายน 2562
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ประวัติการศึกษา

 คุณวุฒิ ปีที่สำาเร็จ สถาบัน
  การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2524 คณะวิทยาศาสตร์   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) 2528 คณะวิทยาศาสตร์   

   มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Medical Science) 2545 Osaka University   

   Medical School, 

   Osaka University, Japan
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     วันเดือนปี ตำาแหน่ง สังกัด

31 มกราคม 2529 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ฝ่ายวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

   กองวิเคราะห์ยา 

7 เมษายน 2530 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

   กองวิเคราะห์ยา 

17 พฤศจิกายน 2532 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายทดสอบความคงตัวของยา

   กองวิเคราะห์ยา 

18 สิงหาคม 2535 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ 

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

20 ตุลาคม 2537 ผู้ชำานาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ

  การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  

   สาธารณสุข 

1 ตุลาคม 2540 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ว กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนวัคซีน 

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

12 ตุลาคม 2547 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ชช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

  (ด้านชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน) และสาธารณสุข 

11 ธันวาคม 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีวโมเลกุล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

  และการพัฒนาวัคซีน (นักวิทยา และสาธารณสุข

  ศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) 

31 พฤษภาคม 2554 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

  ทางการแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และสาธารณสุข

  ด้านชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน) 

3 กรกฎาคม 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยพัฒนา สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

  วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

  (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 

13 สิงหาคม 2558 หัวหน้าสำานักวิชาการ สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยพัฒนา

  วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

ประวัติการรับราชการ

ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว
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ประวัติโดยสังเขป

ชีวิตเรียน
 เริ่มชีวิตการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (มศ.3) 

ที่โรงเรียนเซนต์จอห์น โดยมีคุณแม่ขับรถรับส่งลูกๆ ตลอดเพราะคุณพ่อประจำา

อยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจบ มศ.3 จึงไปเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลเพราะ

เป็นค่านิยมว่าต้องต่อ มศ.4 - 5 โรงเรียนรัฐบาล จึงจบ มศ.5 ที่โรงเรียนสตรี

ศรีอยุธยาที่ถนนศรีอยุธยา ที่จริงน่าจะเรียนให้จบ มศ.5 ที่เซนต์จอห์นเพราะ

การเรียนการสอนของเซนต์จอห์นไม่ได้ด้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาลเลยค่อนข้าง 

ดีมากด้วย ซำ้าได้เริ่มชีวิตการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการสอบเข้า

คณะพยาบาลศริริาช ควบคูไ่ปกบัการสอบเอนทรานส์เข้ามหาวิทยาลยั (ขณะนัน้

แยกสอบกบัเอนทรานส์) ซึง่ดฉินัเตรยีมตวัอ่านหนงัสอืสอบเพยีง 6 วัน กติ็ดทัง้คู่ 

เมื่อผ่านข้อเขียนคณะพยาบาลและสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ให้ดิฉันเดินให้ดูแล้ว

ก็ผ่านสัมภาษณ์ ในใจก็รู้ตัวว่าทำาอาชีพพยาบาลไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีความ

สามารถพอ ดังนั้นเมื่อรู ้ผลเอนทรานส์จึงสละสิทธิ์คณะพยาบาลศิริราช 

ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 

พ.ศ. 2524 เข้าเรียนรุ่น 2520 ขณะที่เรียนอยู่ก็เรียนด้วยทำากิจกรรมไปด้วยโดย

เฉพาะตอนปี 1 – ปี 2 เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งเรียนและ

เล่นไปพร้อมๆ กัน ถ้าไม่ใช่วิชา lab ยังชอบไปเรียนแถวสยามสแควร์ และ

สยามเซนเตอร์ (สมัยนั้นยังไม่มีมาบุญครอง พารากอน ฯลฯ) ทานอาหารบ้าง 

ดูภาพยนตร์บ้าง สงสัยเพราะเริ่มมีคนมาจีบ (หลายคนแต่เลือกเอาไว้หนึ่งคน) 

เมื่อจบ ได้เข้าทำางานในบริษัทเอกชนโดยทำางานด้านการวิเคราะห์ทางเคม ี

ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา อาหารและนำ้า ต่อมาเริ่มรู้สึกอยาก

ศึกษาต่อจึงลาออกจากงาน กลับมาให้คุณพ่อส่งเรียนต่อปริญญาโทที่ภาควิชา

ชีวเคมี (Biochemistry) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่เรียนค่อน

ข้างหนักมาก จำาได้ว่านอกจากสอบรายภาคยังมีสอบ quiz แทบทุกสัปดาห์
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ทำาให้ต้องขยันอ่าน text book ของทุกวิชา lecture course ตลอดเวลา 

โดยเม่ือปลายปีที ่1 เริม่ทำางานวจิยัหนึง่เทอมสัน้ๆ และเมือ่ขึน้ปีทีส่องกท็ำาการวจิยั 

thesis ซึ่งทำาอยู่ 3 ปี ศึกษาว่าการขาดวิตามิน E, calcium และธาตุเหล็ก มีผล

ต่อเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับโรคกล้ามเนื้อลีบหรือไม่โดยใช้กระต่ายเป็น animal 

model ซึง่สามารถทำาให้กระต่ายมีกล้ามเนือ้ลบีได้จริงเมือ่ให้อาหารทีมี่ nutrient 

ครบถ้วนยกเว้นสามสิ่งดังกล่าว เทียบกับกลุ่ม control ที่ได้รับอาหารที่ม ี

nutrient ปกติ การเรียนปริญญาโทค่อนข้างหนักมากมักต้องอดนอนเป็น

ประจำาเพื่อใช้เคร่ืองมือวัด enzyme activity ติดต่อกันนานกว่า 12 ชม. 

โดยหลีกไปจองเครื่องมือตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น ข้อดีของการเรียน 

ในคณะวทิยาศาสตร์กค็อืภาษาท่ีใช้ระหว่างเรยีนคอืภาษาองักฤษทัง้ฟัง พดู และเขียน 

จึงเป็นประโยชน์มากนอกจากความรู้ทางวิชาการเพราะขณะนี้ภาษาอังกฤษก็

ยังเป็นภาษาสากลของวิทยาศาสตร์ เมื่อจบปริญญาโทแล้วจึงขอคุณพ่อคุณแม่

หยุดอยู่กับบ้านเฉยๆ เพื่อชดเชยความเหนื่อยยากช่วงที่เรียนปริญญาโท
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ชีวิตงาน
 เมื่อพักพอแล้วจึงเริ่มคิดหางานทำา ยังไม่ได้ใช้เวลาหางานมากนักก็เห็น

ประกาศรับสมัครตำาแหน่งข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงลอง

มาสมัครดู เมื่อผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์จึงตัดสินใจว่าทำาก็ทำาและได้เริ่ม

ชีวิตข้าราชการครั้งแรกที่กองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยศเส 

โดยมีหัวหน้าฝ่ายท่านแรกคือพี่จุไรรัตน์ รักวาทิน ท่านเป็นพี่ที่น่ารักมาก 

แต่ผูบั้งคบับญัชาโดยตรงของดฉินัคอืคณุวยิะดา เจรญิศริวิฒัน์ ซึง่ท่านได้พฒันางาน 

ด้าน radioimmuno-assay (RI) ของกองวิเคราะห์ยา ดิฉันจึงเริ่มงานที่ฝ่าย RI 

ซึง่ต่อมาได้ย้ายมาประจำาทีอ่าคาร NIH อาคารแรกของกรมท่ีกระทรวงสาธารณสขุ 

จังหวัดนนทบุรี เมื่อปลายปี พ.ศ. 2529 นับเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่มาอยู่ที่นี่ที่

ค่อนข้างกันดารมากในขณะนั้นยกเว้นอาคาร NIH ซึ่งสวยงามเป็นสง่ามากด้วย

ฝีมือการออกแบบของ JICA ประเทศญี่ปุ่น ต่อมางาน RI ได้โอนมาอยู่ภายใต้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเล็กๆ 4-5 ฝ่าย ได้แก่ 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการกัมมันตภาพรังสี (RI) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสัตว์

ทดลอง ฯลฯ ผู ้อำานวยการท่านแรกคือนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักด์ิ 

และต่อมาคอืนายแพทย์จกัรกฤษณ์ ภมูสิวัสดิ ์ ก่อนทีส่ถาบนัจะรวมกบักองพยาธิ

วิทยาคลินิก กองวิจัยไวรัส กองกีฏวิทยาทางการแพทย์ เป็นสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาดิฉันได้รับทุน JICA 

ไปฝึกอบรมด้าน Enzyme Technology นาน 7 เดือน ที่ Osaka ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อกลับมาได้ขอย้ายจากฝ่าย RI มาประจำาที่ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ มี 

ดร.เครอืวลัย์ พลจนัทร เป็นหวัหน้าฝ่าย และเริม่ทำางานวจิยัด้านชีวโมเลกลุ และ

เทคโนโลยชีวีภาพตัง้แต่นัน้มาซึง่มกัเป็นการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยศกึษาระบาด

วิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสก่อโรค สืบเนื่องจากโครงการ JICA ทำาให้เจ้าหน้าที่

ของ NIH ได้ทำาความรู้จักกับ professor ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นหลายๆ ท่าน 

รวมทั้งดิฉันด้วยที่มีโอกาสได้รู้จักกับ Professor Dr.Koichi Yamanishi (MD) 
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แห่ง BIKEN Institute, Osaka University ท่านเป็นหนึ่งในหลายๆ ท่านที่มา

เป็น JICA expert ของกรม ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่ ดร.เครือวัลย์ เรียนจบ 

PhD ที่ BIKEN Institute ดิฉันก็ได้มีโอกาสรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2539 

ไปเรียน PhD ที่คณะแพทย์ (Osaka University Medical School), Osaka 

University โดยทำา thesis ด้านไวรัสก่อโรค ไม่เพียง ดร.เครือวัลย์ และดิฉัน  

Professor Yamanishi ได้ผลิต PhD ให้กรมอีกจำานวนหลายรายต่อมา ในด้าน

การวิจัยและพัฒนา ต่อมากรมได้ร่วมโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคไวรัส 

ตบัอกัเสบบ ีกบัองค์การเภสชักรรม และมหาวทิยาลยัมหดิล หวัหน้าโครงการคอื 

ศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ซึ่งมีอาจารย์ที่มหิดลอีกท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การใช้ยีสต์ Saccharomyces ในการผลิตแอนติเจนจึงนำาเทคนิคมาใช้ใน

โครงการดังกล่าว โดยกรมมี ดร.เครือวัลย์ เป็นผู้วิจัยหลัก นับเป็นการเริ่มต้น

การวิจัยพัฒนาวัคซีนของดิฉันตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งต่อมาเมื่อจบโครงการดังกล่าว

ดิฉันได้สร้างวัคซีนต้นแบบไวรัสตับอักเสบบีโดยเปลี่ยนมาใช้ยีสต์ Pichia 

pastoris ซึ่งเป็นยีสต์ที่ผลิตแอนติเจนได้สูงกว่ามาก ต่อมากรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ได้มคีวามร่วมมือการวจัิยวคัซนีโรคเอดส์ร่วมกบั National Institute 

of Infectious Diseases ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีท่านไพจิตร วราชิต อธิบดี 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผูอ้ำานวยการโครงการฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยยงัมี

นกัวจัิยจากมหาวทิยาลยัมหิดล ศ.ดร.พิไลพนัธ์ พธุวฒันะ ศ.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ มี ศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ โดยมี Dr.Mitsuo Honda (MD) เป็น

หวัหน้าโครงการฝ่ายญีปุ่น่ และมนัีกวจิยัจากญีปุ่น่ ได้แก่ Dr.Kazuhiro Matsuo 

และ Dr.Takaichi Hamano มาร่วมวิจัยอยู่กับเราที่กรมเป็นเวลาหลายปี 

โดยสร้างวัคซีนต้นแบบไวรัส HIV สายพันธุ์ไทย ทำาการทดสอบในสัตว์เล็กที่

กรม และในลิงที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างนั้น ดร.เครือวัลย์ ประสบปัญหาสุขภาพ 

ทำาให้ต้องหยุดปฏิบัติงานเพื่อรักษาตัว ขณะเดียวกันดิฉันยังมีความสนใจในการ

16
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วจิยัวัคซนีอยูป่ระกอบกบัในขณะนัน้มีโรคไข้หวัดนกระบาด องค์การเภสชักรรม

ได้เริ่มการวิจัยวัคซีนไข้หวัดนกโดยใช้เทคโนโลยีเดิมท่ีผลิตไวรัสจากไข่ไก่ฟัก 

แต่ดิฉันเห็นว่าการผลิตจากไข่มีข้อจำากัดบางประการ ได้แก่ การผลิตไข่

ปราศจากเชื้อและไข่สะอาดต้องมีช่วงเวลาการเตรียมโรงงานผลิตไข่หากมี

ความต้องการใช้วัคซีนฉุกเฉิน และเห็นว่าเทคโนโลยี cell culture เป็น

เทคโนโลยีที่นิยมในปัจจุบันและสามารถขยายกำาลังผลิตได้ตามต้องการ จึงได้

รเิร่ิมการพัฒนาวัคซนีไข้หวดันก และไข้หวัดใหญ่โดยวธิ ีcell culture ทัง้การสร้าง

วัคซีนต้นแบบชนิดเชื้อตาย การทดสอบในสัตว์เล็ก และการพัฒนากระบวนการ

ผลิตที่เป็นรูปแบบเครื่องมือสำาหรับโรงงานท้ัง Upstream process และ 

Downstream process ซึ่งได้ยึดแนวทางการวิจัยดังกล่าวสำาหรับการวิจัย

วัคซีนอื่นด้วย เช่น วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อ Enterovirus 71 
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โดยทุกโครงการพบผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดี โดยยังได้ศึกษาความปลอดภัย

ของวัคซีนบางชนิดในสัตว์เล็กด้วย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาวิจัยอีก

หลายขั้นตอนกว่าจะสำาเร็จเป็นวัคซีนที่ใช้ได้จริงในคน ทำาให้สถาบันชีววิทยา

ศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์มีศักยภาพใน

การวิจัยวัคซีนต้นแบบ กระบวนการผลิตวัคซีนชนิด cell culture รวมทั้ง 

มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญการผลิตในถัง bioreactor จนปัจจุบันนี้

 ด้านการบริหารจัดการ ในขณะที่ ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นอธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีแนวคิดร่วมกันกับ ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น ท่ีจะจัดตั้งหน่วยงานที่ทำาการวิจัย

พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขบนพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ได้แก่ การวจิยัชดุทดสอบ วคัซนี ยา และผลติภัณฑ์สมนุไพร รวมทัง้ bioinformatics 

ในรปูองค์การมหาชน ทีม่กีารผลติในระดับกึง่อตุสาหกรรมมาตรฐาน GMP ด้วย 

เพ่ือนำาผลงานวิจัยต้นแบบจากห้องปฏิบัติการไปสู ่การพัฒนาในระดับกึ่ง

อตุสาหกรรม ก่อนถ่ายทอดสูอ่ตุสาหกรรมต่อไป ซ่ึงในขณะนัน้ประเทศยงัขาดอยู่ 

โดยทางกรมมี ดร.เครือวัลย์ เป็นหลักในการรับนโยบายมาดำาเนินการภายใต้

ศูนย์เทคโนโลยชีวีภาพด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (Medical Biotechnology 

Center/MBC) เป็นหน่วยงานจัดตัง้ขึน้เป็นการภายในขณะนัน้ ซึ่งดิฉันได้มี

โอกาสร่วมดำาเนินการต่างๆ กับ ดร.เครือวัลย์ ในทุกด้าน ภายใต้โครงการ ได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการเพื่อจัดตั้งและวงเงินงบประมาณ 

โดยดำาเนินงานในรูปคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย และผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จัดทำาโครงสร้างหน่วยงาน จัดทำาระเบียบกฎหมาย 

พระราชกฤษฎีกา แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ จัดทำาข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งได้ใช้

เวลาในการเตรียมการต่างๆ เหล่าน้ี 3 - 4 ปี แต่เมื่อได้จัดทำาร่างกฎหมาย 
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พระราชกฤษฎีกาเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องเสนอต่อไป ผู้บริหารระดับสูงของกรมต่อ

มาอาจเห็นว่าโครงการยังไม่เหมาะสมจึงมิได้เสนอร่างกฎหมายและข้อเสนอ

ดำาเนินการต่างๆ ออกไป จึงจำาต้องยุติโครงการ

 ต่อมาเมือ่ได้รบัการเลือ่นระดบัเป็นนกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทรงคณุวฒุิ 

รูส้กึอบอุน่กบัน้องๆ และพี่ๆ  ของสำานกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ (ทีเ่กษยีณไป

หลายๆ รุ่น) และเมื่อเป็นหัวหน้าสำานักก็รู้สึกได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของสำานักฯ ซึ่งภารกิจหลักของสำานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือการ

สนับสนุนด้านวิชาการที่มิได้เป็นกิจกรรมเฉพาะเทคโนโลยีของหน่วยงานใด 

จึงได้สนับสนุนกรมในด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

วิจัยประจำาปี การจัดฝึกอบรมการออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ

วิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อตีพิมพ์ รวมทั้ง

การประเมนิผลการดำาเนนิงานวจิยัท่ีมใิช่การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ หรอื

ตดิตามผลตามแผนเท่านัน้ แต่เพือ่ให้คำาแนะนำา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ทางวิชาการ ทัง้นีโ้ดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ให้นกัวชิาการรุน่ใหม่ๆ ได้จัดทำาผลงานทีด่ี

และถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อยกระดับการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างโดยแท้จริง
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ประสบการณ์วิจัย

 1) ศึกษาวิจัยด้านระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสหลายๆ ชนิดโดย

เทคนิค sequencing, restriction analysis, PCR ได้แก่ Hepatitis B virus, 

Human herpes virus 6, Human herpes virus 7, Varicella Zoster virus

 2) นักวิจัยหลักในโครงการวิจัยพัฒนาหลายโครงการโดยเฉพาะการ

วิจัยวัคซีน ได้แก่ การวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ระดับ preclinical research 

ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ National Institute of Infectious 

Diseases และ Japan Science and Technology Agency ประเทศญี่ปุ่น 

โดยรบัผดิชอบการสร้างวคัซนีต้นแบบท้ังชนดิ recombinant Mycobacterium 

bovis BCG และชนิด recombinant  Mycobacterium bovis BCG แบบ 

codon-optimized และการทดสอบในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก

 3) หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ 

ไข้หวัดนกชนิด Cell culture

 4) หัวหน้าโครงการวิจัยกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส ์

ชนิดไวรัสแวคซีเนียรีคอมบิแนนท์

 5) หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

ที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

 6) หัวหน้าโครงการวิจัยกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ

อักเสบบีชนิด recombinant yeast

 7) หัวหน้าโครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา

 8)  หัวหน้าโครงการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสกลุ่มเฮอร์ปีสและเป้าหมาย

การออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารสมุนไพร

20
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ผลงานด้านวิชาการ

สิทธิบัตร
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับสิทธิบัตร และสิทธิบัตรร่วมกับ 

หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ขอประเมินเป็นผู้ประดิษฐ์หลักฝ่ายไทย  ดังนี้
 1) สิทธิบัตร “BCG Vaccine and Utilization Thereof”

  (สิทธิบัตรเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคเอดส์)

  สิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น  Japan Patent No. 4654026 

  เมื่อปี ค.ศ. 2010

 2) สิทธิบัตร “Recombinant BCG Vaccine”

  (สิทธิบัตรเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคเอดส์)

  สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา US Patent No. 7670610   

  เมื่อปี ค.ศ. 2010

  สิทธิบัตรในประชาคมยุโรป European Patent No. EP1535627  

  เมื่อปี ค.ศ. 2011

  สิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น Japan Patent No. 5145492

  เมื่อปี ค.ศ. 2012

  สิทธิบัตรในประเทศไทย เลขที่ 64168 เมื่อปี พ.ศ. 2561
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ผลงานตีพิมพ์

 1) Promkhatkaew D, Pinyosukhee N, Wichajarn R, 

Thongdeecharoen W, Manoch Posung M, Tuntigumthon S, Tachar-

oenmuang R and Guntapong R. Neutralizing Antibodies of Inactivated 

Thai Enterovirus A71 Strain in Mice for Development of Enterovirus 

A71 Vaccine. Int J Vaccine Res. 2019; 4(1):1-11. Doi: 10.15226/2473-

2176/4/1/00130

 2) Promkhatkaew D, Pinyosukhee N, Wichajarn R, Posung 

M and Tuntigumthon S. Small Scale Purification of Inactivated 

Enterovirus A71 Produced from Vero Cell Cultures and Purity 

Determination. Int J Vaccine Res. 2019; 4(2):1-9. 

 3) Promkhatkaew D, Pinyosukhee N, Thongdeejaroen W, 

Teeka J, Wutthinantiwong P, Leangaramgul P, Sawanpanyalert P, 

and Warachit P. Prime-boost immunization of codon optimized 

HIV-1 CRF01_AE gag in BCG with Recombinant vaccinia virus elicits 
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tigations 38:681-698.

 4) Promkhatkaew D, Pinyosukhee N, Thongdeejaroen W, 

Sutthent R, Sawanpanyalert P, and Warachit P. Enhancement of 
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2009 Southeast Asian J Trop Med Pub Health 43(1):113-122.

 5) Promkhatkaew D, Matsuo K, Pinyosukhee N, Thongdee-
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22

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์



ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

23

Mycobacterium bovis BCG and recombinant Vaccinia virus harbouring 

HIV-1 CRF01_AE gag in mice: influence of routes of immunization. 

2009 Southeast Asian J Trop Med Pub Health 43(2):273-281.

 6) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Chimabutra K, 

Balachandra K, Warachit P, Pantuwatana S, Tanaka-Taya K, Kurata T, 

and Yamanishi K . Genetic variations of human herpesvirus 7 by 

analysis of glycoproteins B and H, and R2-Repeat regions. J Med 

Virol 2002:66:370-377.

 7) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Chimabutra K, 

Balachadra K, Warachit P, Pantuwatana S, Inagi R, Kurata T, and 

Yamanishi K.Prevalences of human herpesvirus 6 and human 

hepesvirus 7 in normal Thai population. Southeast Asian J Trop 

Med Pub Health 1999: 30(2):259-264.

 8) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Balachandra K, 

Boonchird C, Pitaksuteepong C, Wattanaseree J, and Pantuwattana 

S. Nucleotide sequences of the genes coding for the middle surface 

protein from hepatitis B virus genomes subtypes adr and 

adwisolated in Thailand. J Science Society Thailand 1997:23:87-99.

 9) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Balachandra K, 

Watanaseree J,  Boonchird C, Warachit P,  Bhumiswasdi J, and  

Pantuwattana S. Subtyping of Thai hepatitis B virus DNA by polymerase 

chain reaction. J Science Society Thailand 1994:20:115-1214.

 10) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Balachandra K, 

Jongtrakulsiri S, Jamkunthong W, Chimabutra W, and Bhumiswasdi 

J. Genome differences among varicella-zoster viruses isolated in 

ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

23



24

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

Thailand. Southeast Asian J Trop Med Pub Health. 1995:26(4):677-

683.

 11) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Balachandra K, 

Jongrakulsiri S, Chavalittamrong P, Bhumiswasdi J, and Jayavasu C.  

In vitro antiviral activity of Clinacanthus nutans on varicella-zoster 

virus. Siriraj Hospital Gazette. 1992:44(4):285-291.

 12) Thawaranantha (Promkhatkaew) D. PCR and Clinical 

application. J Government Pharmaceutical Organization 1993; 

19(3):9-16.

 13) Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Arpornsuwan T, 

Janejai N, Wacharakorn C, Tangkananond W, and Charoensiriwatana 

W. Production and characterization of rabbit anti-T3 serum.First 

Annual Meeting of the Department of Medical Sciences 1988:280-

291.

 14) Promkhatkaew D, Wilairat P, and  Komaratat P. Ascorbic-Fe2  

treatment mimics effect of vitamin E defeciency on sarcoplasmic 

Ca-ATPase of rabbit muscle. Biochem International. 1985; 10(6) 

:937-943.

 15) Posung M, Promkhatkaew D, and Tongta A. Study of 

Vero cell attachment and growth in a modified-serum free medium 

(SFM01-M) supplemented with different concentrations of vitamin 

C. 2017 NSRU Science and Technology J; 9: 82-96.

 16) Posung M, Promkhatkaew D, and Tongta A. Study of 

Vero cell growth in a modified-serum free medium (SFM01-M). 

2016. NSRU Science and Technology J; 8: 89-104.

24

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์



ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

25

ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

25



26

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

 17) Posung M, Promkhatkaew D. A modified serum-free 

medium development for Vero cell culture, In The National and 

International Graduate Research Conference 2016, Jan 15, 2016, 

Khon Kaen, Thailand, pp. 1339-1348.

 18) Vachirayonstien T, Promkhatkaew D, Bunjob M, Chuey-

prom A, Chavalittumrong P, and  

Sawanpanyalert P. Molecular evaluation of extracellular activity of 

medicinal herb Clinacanthus nutans against herpes simplex virus 

type-2. 2010 Natural Product Res 23(3): 236-245.

 19) Thongdeejaroen W, Pinyosukhee N,  Wutthinantiwong 

P, Posung M, JittavisuttikulS, Teeka J, Kasemsin P, Jittakanpitch M, 

Promkhatkaew D, and Sawanpanyalert P. Immunogenicity in BAL-

B/c Mice of Reverse-Genetics Avian Influenza H5N1 Virus Cultured 

in Mammalian Cells. 2008 Experimental Animals 57(3):228.

 20) Collaboration between Thailand and Japan in research 

and development of an HIV vaccine, in HIV Vaccine research and 

Development in Thailand. Pitisuttithum P, Francis DP, Esparza J, 

and Thongdeecharoen P eds,  Amarin Printing and Publishing, 

Bangkok, Thailand 2006. Warachit P, Sawanpanyalert P, Promkhatkaew 

D, Boon-Long J, and Honda M.

 21) Wiriyawat W, Puthavatana P, Sukpanichnant S, Sittisom-

bat N, Balachandra K, Promkhatkaew D,  Butraporn R, Sutthent R, 

Matsuo K, Honda M, and Warachit P. Persistent infection, safety 

and stability of recombinant BCG/HIV-1 in immunized BALB/c mice. 

Asian Pacific J Allergy and Immunol 2005;23:41-51.

26

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์



ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

27

 22) Japan’s collaboration with Thailand in the development 

of HIV/AIDS vaccine, in AIDS in Asia. Y  Lu and M Essex ed. Kluwer 

Academic Publishers London 2004; 561-569. Matsuo K, 

Puthavatana P, Promkhatkaew D, Balachandra K, Ruxrungtham K, 

Hamano T, Sutthent R, Sittisombat N, Butraporn R, Sriwanthana B, 

Boonlong J, Izumi Y, Yamazaki S, Yamamoto N, Warachit P, and 

Honda M. 

 23) Buddhirakkul N, Buddhirakkul P, Kittigul C, Balachandra 

K, and Thawaranantha (Promkhatkaew) D. Application of dot 

enzyme linked immunosorbent assay for screening of hepatitis B 

surface antigen. Bull Dep Med Sci 1999;42(4):365-370.

 24) Balachandra K, Thawaranantha (Promkhatkaew) D, 

Boonchird C, Techayingpaiboon D, Pitaksutheepong C, Wattanaseree J, 

Supanaranond K, and Pantuwatana S. Cloning and restriction 

endonuclease analysis of the hepatitis B viral genome. J Sci Society 

Thailand 1996;22:325-332.

 25) Balachandra K, Supanaranond K, Boonchird C, 

Buddhirakku N, Thawaranantha (Promkhatkaew) D, Jullaksorn D, 

Chetanachan P, Wattanaseree J, and Pantuwattana S.  Expression 

of hepatitis B virus surface antigen in COS-7 cell by using a 

recombinant pcDNA I vector. J Sci Society Thailand 1997;23:41-50.

ดร.เดือนถนอม  พ
รหมขัติแก้ว

27



ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

28

ผทว.  กนกพร  อธิสุข

สุดสนุก  สดใส  ในวัยหวาน

แม้เกษียณ  เวียนมา  น่าเบิกบาน

สุขส�าราญ  งานที่ท�า  น�าหัวใจ

ขอคุณพระ  รัตนตรัย  ใสสถิตย์

สมความคิด  ปรารถนา  น่าพิศมัย

ให้แข็งแรง  ทั้งกายา  ปลอดโรคภัย

ขอมอบให้  จากหัวใจ  ไม่เปลี่ยนเอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผู้ประพันธ์
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ผทว.กนกพร  อธิสุข

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์การแพทย์

(ด้านวทิยาศาสตร์กายภาพ)

ส�านักวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
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 ชีวิตนี้ด�าเนินมาถึงเวลาที่เกษียณอายุราชการ 

 เริ่มมาจากปลายเดือนมีนาคม 2522 เรียนจบมา ปริญญาตรี เคมี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหิดล ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนิต อธิสุข คุณแม่ของเพื่อน 

นายแพทย์คณิต อธิสุข พามาสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่กองอาหาร คุณแม่

บอกว่ามองแล้ว กรมนี้แหละเป็นกรมวิชาการมีชื่อเสียง ถ้าได้เข้ามาทำางานต้อง

มีอนาคต แต่น้องต้องเป็นคนดีด้วย คนดี คือ ต้องซื่อสัตย์กับตนเอง ทำาหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะเรียนรู้ มีความกตัญญู ที่กองอาหาร ขณะนั้นท่าน

ผู้อำานวยการ คือ เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ ห์ลีละเมียร เปิดรับข้าราชการ วันที่ 

7 กรกฎาคม 2522 ได้บรรจุเป็นนักวิเคราะห์อาหาร ห้องวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง 

ได้เข้ามาเริ่มทำางานกับ เภสัชกรหญิง อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ เป็นหัวหน้าห้อง 

 จากวันนั้น พี่อมรา สอนว่า งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ทำา คือ

การเรียนรู้ ทำาให้รู้มากขึ้นและได้พัฒนาตัวเอง จากวันที่เกิดมา บ้านให้ ชีวิตที่ 

มีทัศนคติ มีพฤติกรรม มีสังคม ให้เรียนหนังสือ ให้เป็นคนมีการศึกษา 

 จากวันที่เข้ารับราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ชีวิต ให้เรียนรู้ 

ให้ได้เป็นคนที่มีคุณค่า ตำาแหน่งสุดท้ายของราชการ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น

เกียรติยศแก่ตัวเองและครอบครัว เป็นมงคลแก่ชีวิต

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์
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 เกียรติสูงเด่น เห็นที่ มีความรู้  เพิ่มเชิดชู สกุลวงศ์ คงศักดิ์ศรี

เจริญจิต มั่นคน ตรงความดี  กอบเกิด มีด่ตน พ้นภัยพา

 เรายินดี มีสุข ร่วมกับเจ้า  ดวงจิต เนารัก สนิทเสน่หา

ขอองค์ พระรัตนตรัย เทวา  คุ้มกายา “กนกพร” บวรเทอญ.

   พนิต-บุญทรง อธิสุข

   22 ตุลาคม 2522

 ถ้าถามว่า เวลายาวนานท่ีรับราชการมา มีอะไรอีกมั้ยที่ยังไม่ได้ทำา 

ตอบได้ว ่าไม่มีแล้ว สิ่งที่ยังยึดโยงกับกรมนี้ คือความรักความผูกพันกับ 

พี่ๆ เพื่อนๆน้องๆ ที่จะคงอยู่ตลอดไป

 หวังว่า น้องๆที่ยังมีเวลารับราชการได้ทำางานอยู่ คงจะมีความสุขกับ

การทำางาน และใช้เวลาที่มีอยู่ในการเรียนรู้ สร้างงานที่มีประโยชน์

 ขอขอบพระคุณ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ทำาให้ชีวิตดำาเนินมาจนถึงวันนี้ 

 ขอขอบคุณความรักความเมตตาความเอื้ออาทรที่มีให้กัน

ผทว.กนกพ
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จากใจของ น้องพี่น้อง
 พ่ีน้อง “กนกพร อธิสุข” ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เป็นพ่ีสาวและเป็นครูของน้องๆ โดยการทำาให้เห็นเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ในเรื่องการ

ทำางานพ่ีน้องจะสอนพวกเราว่า “งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ท�านั้น 

จะท�าให้เราเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนาตัวเอง ไม่ต้องมองว่าเราจะได้อะไร 

แต่จงภูมิใจในส่ิงท่ีเราได้ท�าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม” หากเราได้เคย

ทำางานกับพี่น้องจะเห็นหลักของการทำางานอยู่บนพ้ืนฐานการใช้หลักเหตุผล 

มกีระบวนงานทีง่่ายไม่ซบัซ้อนแต่มุง่ผลสมัฤทธ์ิ เพือ่ให้คนทำางานหรอืผูเ้ก่ียวข้อง

ปฏิบัติได้จริงและสำาเร็จตามเป้าหมาย พี่น้องถือว่าเป็นบุคคลสำาคัญคนหนึ่งที่

ผลักดันให้ สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) พัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ ระบบคุณภาพ และการประสานงานสร้างเครือข่าย

กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยผลงานเด่นที่พี่น้องได้สืบสานต่อจากรุ่น

พี่ และสร้างสรรค์งานใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องและพวก

เรา สคอ. ได้แก่
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 1) งานวิจัยประเมินความเสี่ยง “การศึกษาสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรู

พืชที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร” ซึ่งมีประวัติยาวนาน เริ่มทำาเป็น

โครงการนำาร่องในรูปแบบท่ีเรียกว่า Total Diet Composite Approach 

มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 โดยท่านเภสัชกรหญิง อมรา วงศ์พุทธพิทักษ  ์

นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์เกยีรตยิศ ประจำาปี 2561 และพีน้่องได้พฒันาเพ่ิมเตมิ

ขยายขอบข่ายชนิดสารตกค้างให้มากขึ้น ดำาเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

 2) การบกุเบกิงานมาตรวทิยาทางเคม ีโดยมกีารส่งเสริมพฒันาบคุลากร

และพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา พ.ศ. 2551-2555 ในฐานะหัวหน้าห้อง

ปฏิบัติการที่เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการ

เปรียบเทียบวัดทางมาตรวิทยาการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช
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ในอาหาร ซึ่งได้ดำาเนินการท้ังในระดับมาตรวิทยาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

และระดับมาตรวิทยาโลก ได้แก่ APMP-QM-P15: Pesticide in tea (2009), 

CCQM-P91: Pyrethroids in apple juice concentrate (2008) และ 

CCQM-K95: Mid-polarity anlytes in food matrix: Mid-polarity pesticides 

in tea (2012) เป็นต้น

 3) การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำานาญการวิเคราะห์

อาหารและนำ้า โดยการต่อยอดจากการให้บริการแผนทดสอบความชำานาญการ

ตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด ที่เริ่มทำาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 

และขยายแผนทดสอบฯ การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชออร์กาโน

คลอรีนในไขมัน ในปี พ.ศ. 2551 รวมท้ังได้พัฒนาวางระบบบริหารจัดการ 

ระบบเอกสาร พัฒนาบุคลากรของ สคอ. เพื่อดำาเนินการให้สอดคล้องตามข้อ

กำาหนดของ ISO/IEC 17043: 2010 ในช่วง พ.ศ. 2554 จนได้รับการรับรอง

จากสำานักบริหารและรับรองระบบงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งแรกใน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2562 สคอ. สามารถให้

บริการแผนทดสอบความชำานาญทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพ รวมทั้งหมด 

จำานวน 21 แผน 
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 นอกจากนั้นการทำางานส่วนรวมในระดับกรม พี่น้องได้ทำางานในฐานะ

ประธานการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2561 

และ 2562 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบบริหารจัดการคุณภาพของกรม

ในด้าน ISO 9001 มีบทบาทสำาคัญยิ่งที่กระตุ้นให้น้องๆ เห็นความสำาคัญของ

ระบบคุณภาพพี่น้องกล่าวเสมอว่าระบบคุณภาพเป็นดีเอ็นเอของกรมวิทย์ 

ความผูกพันของทีมคุณภาพ ทำาให้น้องๆ เรียกชื่อด้วยความเคารพว่า “ท่าน

ผู้ทรงพี่น้อง” และยังรับดูแลงาน KM ของกรมในปี 2561-2562 ทั้งที่มีภารกิจ

มากมาย  เป็นประธานคณะทำางานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี 

และอื่นๆ อีกหลากหลาย รวมทั้งกรณีที่น้องๆ จากหน่วยงานต่างๆ ร้องขอให้ 

ไปช่วยอบรมให้ความรู ้ตรวจตดิตามภายใน ไม่ว่าจะเป็นระบบมาตรฐานคณุภาพ  

ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 9001 พี่น้องจะตอบรับดำาเนินการ

ด้วยความยินดีเสมอมา โดยพี่น้องมักจะพูดกับเราว่า “หากมีอะไรที่เป็น

ประโยชน์ที่พี่ท�าได้ พี่ยินดีช่วยเสมอ” และการทำางานในฐานะผู้แทน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหาร 
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ระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

กำาหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ Codex และมาตรฐานระดับ

ภูมิภาค จากการทำางานดังกล่าวทำาให้พี่น้องเป็นสื่อกลางที่ทำาให้เกิดเครือข่าย

ระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ 

ทัง้การครองตน ครองคนและครองงาน พ่ีน้องจงึได้รบัรางวัล คนดศีรสีาธารณสขุ 

ประจำาปี 2553 จากกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร  ์

การแพทย์ ได้ประกาศมอบรางวัลนกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ดเีด่น ประจำาปี 2560 

ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสร้างผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

สาธารณสุขของประเทศไทย 
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 ท้ายนีอ้าจกล่าวได้ว่าพีน้่องเป็นต้นแบบทีดี่ของคนทำางาน เป็นหวัหน้าทมี

ที่ให้เกียรติและให้ความสำาคัญในการรับฟังข้อคิดจากทีมงาน เป็นพี่สาวใจดี 

เอื้ออาทรและเอาใจใส่ในทุกข์สุขของน้องๆ ด้วยเหตุนี้พี่น้องจึงเป็นที่รักและ

เคารพของพวกเราทุกคน
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ผทว. วิชชุดา  จริยะพันธ์

เดินตามฝัน  ผันเปลี่ยน  เกษียณสาสน์

แม้คืนวัน  หมุนเวียน  เปลี่ยนตามกาล

กลอนกล่าวขาน  พานพบ  ประสบพลัน

สิ่งที่ท�า  น�าทาง   ได้ส่งผล

บุญดาลดล  จับจิต  นิมิตรมั่น

ขอท่านพบ  ประสบสุข  ด้วยผูกพัน

แม้ไกลกัน  ยังมั่น  ขอสัญญา

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผู้ประพันธ์

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

38



ผทว.วิชชุดา  จริยะพ
ันธุ์

39

ผทว.วิชชุดา  จริยะพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์การแพทย์

(ด้านชวีวทิยา)

ส�านักวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
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 ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2525 และปริญญาโท สาขา

ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2532 

 บรรจุเข้ารับราชการที่ฝ่ายตำารายาของประเทศไทย กองวิเคราะห์ยา 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ยศเส กทม. ในหน่วยงานนี้ได้มีโอกาสทำางานกับ

นักปราชญ์ราชบัณฑิต ผู้อำานวยการ และพี่ๆ ที่เก่งและมีความรู้มาก งานที่นี้จึง

เป็นครูที่ให้โลกทัศน์ใหม่ในการประกอบอาชีพ 

 ต่อมาได้ย้ายไปทำางานที่ กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นกองตั้งใหม่ในปี 2533 เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่

กองชีววัตถุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายต้ังแต่แรกเข้า เป็นหน่วยงานท่ีได้มีโอกาสทำางาน

เนื่องจากบุคลากรยังมีน้อย ทำาให้ต้องเรียนรู้ ทั้งเรื่องเทคนิคในงานที่รับผิดชอบ 

และได้ทำางานเชิงกว้างในการบริหารจัดการค่างๆ ต่อมากรมฯ เริ่มนำาเอาระบบ 

คุณภาพมาใช้ ทำาให้ต้องปรับการทำางานให้เข้าสู่ระบบคุณภาพ งานท่ีได้รับมอบหมาย

จึงท้าทายและสนุก แต่ละวัน เดือน ปีท่ีผ่านไปมีแต่เร่ืองใหม่ๆ ให้เรียนรู้ ต่อมา

องค์การอนามัยโลกได้มาประเมินภาครัฐของประเทศไทยเกี่ยวกับการทำางาน 

ควบคุมกำากับคุณภาพวัคซีน กองชีววัตถุก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที ่

ถูกประเมิน จึงต้องร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การ

จากวันงานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ

ประวัติการศึกษา

แรกเข้า:

เริ่มจริงจังมุ่งมั่นสร้างองค์กร:
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อนามัยโลก และเริ่มเข้าได้รับการอบรมในต่างประเทศ การไปดูงานในโรงงาน

ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุในต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งความรู้

ความเชี่ยวชาญ 
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 เมื่อยาชีววัตถุมีการพัฒนาชนิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ จากวัคซีนเป็นด้านยา

ชีววัตถุที่เป็นโปรตีนเพื่อการรักษา (therapeutic biologics) ซึ่งเป็นนำาเข้า 

จากต่างประเทศทั้งสิ้น ทำาให้ต้องพัฒนาความรู้ตามเทคโนโลยีการผลิตและ

การวิเคราะห์จากต่างประเทศ ความรู้จึงขยายอย่างรวดเร็วและนำามาถ่ายทอด

สู ่น้องๆ ในหน่วยงาน และจัดการอบรมให้แก่ผู ้ ประกอบการและภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง เรื่องแรก คือ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการทะเบียนตำารับ

ยาชีววัตถุเพื่อขึ้นทะเบียน ที่ รร แกรนด์มิราเคิล ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 

และได้แจกหนังสือประกอบการอบรม ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนขึ้นมา

คือ เรื่อง “การผลิตและการควบคุมคุณภาพเทคโนโลยีชีวภาพ” เป็นการ

รวบรวมความรู้ที่สั่งสมมาจากการอ่านทะเบียนตำารับยาชีววัตถุที่เป็นยาโปรตีน

และจากการเรียนรู้ดูงานจากต่างประเทศ  มีบุคลากรจากภาคเอกชนต่างๆ มา

ขอเข้ารับการอบรมมากเนื่องจากยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดมาก่อนและเป็น

ความรู้ที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างยิ่ง นอกจากนี้เขียนหนังสือ อีก 2 เล่ม 

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

ทุ่มเทพี่กับน้อง ร่วมใจกันสร้างสรรค์งาน: ผทว.วิชชุดา  จริยะพ
ันธุ์
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คือ เรื่อง “แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก�าเนิดทางห้อง

ปฏิบัติการ” เพื่อเป็นการรองรับงานของประเทศไทย เนื่องจากเริ่มมีการผลิต

ยารักษาโรคด้วยเซลล์บำาบัด เล่มที่ 3 เรื่อง “ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีและ

แนวทางการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง” ในปี 2560 จากการรวบรวม 

ความรู้เกี่ยวกับยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) เพื่อที่จะเป็นแนวทางสื่อสาร

ระหว่างภาครัฐและผู้ ประกอบการรวมถึงนัก วิชาการและผู้สนใจ  ผลจากการ

ส่ังสมความรู้ความเช่ียวชาญมา จึงได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงาน

อ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมในคณะทำางานจัดทำาคู่มือท่ีเก่ียวกับยา

ชีววัตถุขององค์การอนามัยโลกและได้ทำางานที่องค์ การอนามัยโลกสำานักงาน

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย (SEARO) นาน 5 เดือน 

 ในการทำางานที่กองชีววัตถุซึ่งภายหลังเป็นชื่อสถาบันชีววัตถุนั้น  

มีภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับทีมบุคลากรของหน่วยงานในการวางรากฐานองค์กร

ให้มีมาตรฐานสากลและทันสมัย ได้รับการยอมรับทั้งในและต่าง ประเทศ 

ถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรและศักยภาพของหน่วยงาน 
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 วันคืนผ่านไปรวดเร็ว 30 ปี ชีวิตในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หล่อ

หลอมให้เราเป็นคนดี มีความรู้ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ได้สรรสร้างและสร้างสรรค์

งานที่สนับสนุนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และไม่เคยมีความทุกข์จากการทำางาน 

ภูมิใจที่ได้เติบโตที่นี่และแข็งแกร่งในเชิงวิชาการ และสุดท้ายก็อำาลาราชการใน

ตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)  

ระลึกถึงพระคุณของหน่วยงานแห่งนี้ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 สู่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ: 
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ข้อคิดฝากรุ่นน้อง:

 ในยามที่เราเริ่มต้นทำางาน เราทำาเพื่อเรียนรู้ จึงต้องตั้งใจทำาให้ดีที่สุด 

สั่งสมความรู้ทีละเล็กละน้อย เมื่อเวลาผ่านไปมีความรู้ลึกซ้ึงจะทำาให้เราเป็น 

ผู ้เช่ียวชาญ เป็นที่ยอมรับ เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นๆ ความเชี่ยวชาญมาจาก

ประสบการณ์ซึง่ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านหรอืฟังมาเท่านัน้ ต้องลงมือศกึษาค้นคว้า

ตดิต่อเป็นเวลานาน คดิทำาในแบบทีเ่ราไม่เคยทำามาก่อนบ้าง คนพเิศษจะทำางาน 

ที่ยากและพิเศษ เพราะว่าคนทั่วไปก็จะทำาแต่งานธรรมดาเท่านั้น ความสำาเร็จ

ในหน้าที่การงานมาจากการทำางานหนักไม่สามารถได้จากการอยู่ใน comfort 

zone

ผทว.วิชชุดา  จริยะพ
ันธุ์
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ผู้อ�านวยการ กัลยา อนุลักขณาปกรณ์

อนุสรณ์ สร้างเสริม เติมความหมาย

อยู่ศูนย์วิทย์ คิดการงาน สานใจกาย

นโยบาย พรายพร่าง กระจ่างพลัน

ขอคุณพระ รัตนตรัย อวยชัยช่วย

ให้พร้อมด้วย ความสุข  สุดสร้างสรรค์

มอบความรัก  ความห่วงใย  และผูกพัน

ก่อนจากกัน  วันเกษียณ  เวียนมาเอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผู้ประพันธ์
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ดร.กัลยา  อนุลักขณาปกรณ์

ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ์

ที่อยู่   ๑๕๔  หมู่ที่ ๓ ตำาบลลำาพญา  อำาเภอบางเลน   

  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐

มือถือ   ๐๘ ๔๘๔๑ ๗๙๙๗

E-mail:  kalaya.a @ dmsc.mail.go.th

ที่ทำางาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี   

  ๑๐๒ นิคมซอย ๒ ตำาบลขุนทะเล  อำาเภอเมือง 

                 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 

ตำาแหน่งทางราชการ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี  

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ เมษายน ๒๕๐๒ 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ Ph.D. (Pharmacology)

  Tuebingen University, Germany      

  พ.ศ. ๒๕๒๗ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)   

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)     

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์
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 l พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

  สุราษฎร์ธานี

 l พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง

 l พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 

  (ด้านสรรพคุณ และความปลอดภัยของสมุนไพร) สถาบันวิจัยสมุนไพร

 l เภสัชวิทยา

 l	 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

 l	 การพัฒนาและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

 l	 การพัฒนาระบบคุณภาพสากล ISO9001,  ISO/IEC17025,    

  ISO15189, ISO15190  และ ISO17043

ประวัติการท�างาน

สาขาความรู้ที่มีความช�านาญ
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การยกย่องและเกียรติคุณ

 พ.ศ. ๒๕๔๐ คนดศีรกีรมประจำาปี ๒๕๔๖ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข

 พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศนียบัตรและเข็มทองสำาหรับผู้ที่ได้รับคะแนน

ยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ 

ดร.แถบ  นีลนิธิ
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ฝากไว้เล็ก ๆ น้อย ๆ

 ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ อดทน 

ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ชอบธรรม และดีงาม มีหิริโอตัปปะ รู้จักที่จะ

แยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี เรื่องส่วนรวม และเรื่องส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

จะท�าให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน และท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
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ผู้เชี่ยวชาญ สุภาณี ดวงธีรปรีชา

มอบคุณค่า งานยา มาหมายมั่น

จัดส�าเร็จ ได้ทุกงาน ผ่านครบครัน

เดินตามฝัน ที่ท่านใฝ่ ในวัยวาน

กาลเวลา ผันผ่าน ม่านชีวิต

แสนวิจิตร วาดวัน สุดแสนหวาน

ต้องจากกัน วันเกษียน ที่เปลี่ยนกาล

ให้ท่านสุข แสนส�าราญ ชื่นบานเอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผู้ประพันธ์

ฝากไว้ให้คนกรมวิทย์

56



ภญ
.ดร.สุภาณ

ี ดวงธีรปรีชา

57

ผู้เชี่ยวชาญ สุภาณี ดวงธีรปรีชา

มอบคุณค่า งานยา มาหมายมั่น

จัดส�าเร็จ ได้ทุกงาน ผ่านครบครัน

เดินตามฝัน ที่ท่านใฝ่ ในวัยวาน

กาลเวลา ผันผ่าน ม่านชีวิต

แสนวิจิตร วาดวัน สุดแสนหวาน

ต้องจากกัน วันเกษียน ที่เปลี่ยนกาล

ให้ท่านสุข แสนส�าราญ ชื่นบานเอย ภญ.ดร.สุภาณี ดวงธีรปรีชา

เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำานักยาและวัตถุเสพติด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ประวัตกิารศกึษา 

 l ปรญิญาตรเีภสชัศาสตร์บัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปี พ.ศ. 2525

 l Master of Pharmaceutical Sciences (Plant Chemistry), Chiba 

University, ประเทศญีปุ่่น   ปี พ.ศ. 2531

 l Ph.D. in Pharmaceutical Science (Plant Biotechnology), Osaka 

University, ประเทศญีปุ่่น ปี พ.ศ. 2540
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ประวัตกิารท�างานโดยสังเขป

 l พฤษภาคม 2525 เริ่มรับราชการท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กองวเิคราะห์ยา งานทดสอบยาปฏชิวีนะทางชีววิทยา  ในตำาแหน่งนกัวเิคราะห์ยา 3

 l	 พฤษภาคม 2527 นักวิเคราะห์ยา 4

 l	 สิงหาคม 2528  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  ฝ่ายทดสอบยาทาง

เคมีและฟิสิกส์ 2  กองวิเคราะห์ยา

 l	 ธันวาคม 2531  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  ฝ่ายทดสอบยาแผน

โบราณ ยาสัตว์ และยาปฏิชีวนะทางเคมี กองวิเคราะห์ยา

 l	 พฤศจิกายน 2532  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5  

 l	 ตุลาคม 2535 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6

 l	 เมษายน 2540 เภสัชกร 6 ว กลุ่มงานทดสอบยาแผนโบราณและ

เภสัชผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

 l	 กันยายน 2540  เภสัชกร 6 ว กลุ่มงานทดสอบยาแผนโบราณและ

เภสัชผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ กองยา 

 l	 พฤศจิกายน 2544  เภสัชกร 7 วช  

 l	 ตุลาคม 2545 เภสัชกร 7 วช กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทาง

เคมี-ฟิสิกส์ สำานักยาและวัตถุเสพติด

 l	 กุมภาพันธ์ 2549 เภสัชกร 8 วช 

 l	 ธันวาคม 2551 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

 l	 กันยายน 2558 เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำานักยาและวัตถุเสพติด
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งานต่างประเทศ

	 l เป็น delegate ในการประชมุ Asean Consultative Committee 

for Standards and Quality Product Working Group on Pharmaceutical 

(ACCSQ-PPWG) (ครั้งที่ 13, 14, 15; พ.ศ.2550-2551)
	 l เป็นผู้แทนจากสำานักยาและวัตถุเสพติด รับผิดชอบเรื่อง Q & A 

for Analytical Method Validation ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น lead 

country รับผิดชอบ Asean Common Technical Requirement เรื่อง 

Analytical Method Validation 
	 l เป็น delegate ในการประชมุ Asean Consultative Committee 

for Standards and Quality Product Working Group on Traditional 

Medicines and Health Supplements (ACCSQ-TMHSPWG) (ครั้งที่ 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 13, 14; พ.ศ.2549-2553)
	 l เป็นผู้แทนจากสำานักยาและวัตถุเสพติด ในฐานะ Thailand 

Speaker ใน Regional Training on ACTD/ ACTR ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

(26-30 ต.ค.2552)
	 l เป็นผู้แทนจากสำานักยาและวัตถุเสพติด ในฐานะ Thailand 

Speaker ในงาน International Workshop on Patient Safety and 

Detection Technology ท่ีประเทศอินเดีย (10-11 ก.ย. 2555)
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เล็กๆน้อยในความทรงจ�า

 จากคนที่ไม่เคยรู้จักกองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลย

ในสมัยที่จบมาใหม่ๆ แต่จับพลัดจับผลูเข้ามาทำางานแห่งนี้เพราะตามเพื่อนมา 

และอยู่ใกล้บ้านมาก (สมัยนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ที่ยศเส บ้านอยู่ที่

วรจักร)  เรามาด้วยกัน 4 คน เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนก็ได้แยกย้ายกันออกไป 

บางคนย้ายไปทำางานที่อื่น บางคนไปทำางานที่ต่างประเทศ เหลือเราคนเดียว ซึ่ง

ตัวเราเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เกษียณอายุราชการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แห่งนี ้แต่แล้วเวลาก็ผ่านพ้นไปท่ามกลางความร้อนหนาวของชวีติและความทรงจำา

ต่างๆนานา จนถึงวันสุดท้ายของการรับราชการ……อย่างไม่น่าเชื่อ

 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

จากยคุสมยัทีอ่ยูท่ีย่ศเสจนมาสูย่คุนนทบรุ ี โดยส่วนตวัแล้วชอบสังคมความเป็นอยู่

สมัยยศเสมากกว่า ที่ยศเสเป็นที่แคบๆไม่โออ่ากว้างขวางอย่างที่นนทบุรี ทำาให้

เรามโีอกาสพบปะหน้าตาและรูจ้กัคนต่างกองกัน เป็นสงัคมท่ีอบอุน่ มวีฒันธรรม

องค์กรที่แตกต่างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันนี้
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ดร. สุดธิดา หมีทอง
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 ช่วงหนึ่งของประสบการณ์การทำางาน มีโอกาสได้ไปร่วมทำางานเกี่ยว

กบังาน Asean Harmonization คอื The ASEAN Consultative Committee 

for Standards and Quality Pharmaceutical Product Working Group 

(ACCSQ-PPWG) และ The ACCSQ Traditional Medicines and Health 

Supplements Product Working Group (ACCSQ-TMHS PWG) ทำาให้มี

โอกาสได้รู ้จักประเทศต่างๆ ในอาเซียนมากขึ้น ได้เห็นการทำางานเป็นทีม 

ความเป็นผู้นำาของหัวหน้าทีม การทำางานเพื่อประโยชน์ของประเทศตลอดจน

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศต่างๆ ทำาให้เข้าใจได้

ถงึความแตกต่างกนัในหลายๆด้านของประเทศในกลุม่อาเซยีน และความไม่ง่าย

ในการ harmonize กฏระเบยีบต่างๆ เพือ่นำามาใช้ร่วมกันในกลุม่ประเทศอาเซียน 

ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงพยายามดำาเนินการกันต่อไป

 ชวีติอนัยาวนานทีก่รมวทิยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี ้ ได้ให้ทัง้ประสบการณ์ 

ความทรงจำาต่างๆมากมาย ต้องขอขอบคุณคนที่รักกัน ปรารถนาดีต่อกัน และ

มิตรภาพที่มีให้กัน
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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








