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จะสรางขอคิดดีๆ เปนแรงบันดาลใจใหผูอานนําไปปรับใชในการทํางาน และ

การดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตอไป

กองแผนงานและวิชาการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผูจัดทํา
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 “สิง่สาํคญัในการทํางาน คอื ยดึม่ันอทิธบิาท 4 ฉันทะ วริยิะ จติตะ 

วิมังสา ตองมีความชอบในสิ่งนั้นกอน ตองมีความเพียรในสิ่งนั้นที่จะทํา

จิตตะหมายถึงการที่จะตองคิดวาสิ่งนั้นเปนอยางไร และจะไปอยางไร 

วิมังสาคือการพิจารณาหาเหตุ ที่จะสําเร็จหรือไมสําเร็จ แลวก็แกไข

แตสิง่สาํคญัมีหลายๆ อยางทีเ่ราทาํแลวอาจจะไมสาํเรจ็ เราเรียกวาลมเหลว 

จรงิๆ แลว ในการทํางาน หากเราลมเหลว เราตองทบทวนหาสาเหตุ แนวทาง

แกไข และลุกเดินตอไปใหถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว ดังนั้น ขอคิดในการทํางาน

ที่จะฝากไว คือ การทํางานยอมมีอุปสรรค แตเราตองมีความมุงมั่น มีการ

พิจารณาหาสาเหตุในการแกไขอุปสรรค และมีความเพียรที่จะทํางานตอ

ไปใหประสบความสาํเรจ็ ดงั เออรเนสต เฮมงิเวย ทานกลาวไววา “A man

is not built to be defeated,  A man can be destroyed but not 

defeated” มนุษยเราถูกสรางมา ไมไดสรางมาเพื่อความพายแพ มนุษย

ถูกทําลายได แตมนุษยก็ไมพายแพ ยังตองยืนหยัดตอไป”

ขอคิดที่นายแพทยสมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ไดมอบไวในการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 นายแพทยสมชาย แสงกิจพร จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ.2530 ทานเขารับราชการในตําแหนง

นักวิทยาศาสตรการแพทย ระดับ 4 ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อวันที่

1 เมษายน  2530 และไดศกึษาตอทีม่หาวิทยาลยัมหดิล จนไดรบัประกาศนยีบัตร

ช้ันสูงทางวทิยาศาสตรการแพทยคลนิิก ในป พ.ศ.2531 และวฒิุบัตรสาขาพยาธิ

วิทยาคลินิก ในป พ.ศ. 2533 

 ตลอดระยะเวลา 33 ป ทานรับราชการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

และไดดาํรงตาํแหนงทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลือ่นกรมวทิยาศาสตรการแพทย

หลายตําแหนง อาทิ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร (17 ตุลาคม 2544

– 31 พฤษภาคม 2547) ผูอํานวยการศูนยวิจัยทางคลินิก (กันยายน 2548 -
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ทานรองฯ ในชวงแรกของการรับราชการ

 ในชวงแรกที่เขารับราชการ ทานรองฯ ไดรับมอบหมายจากทานผูหญิง

ปรียา เกษมสันต อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ณ เวลานั้น ใหชวยวิจัย

และพัฒนาการทดสอบทางหองปฏิบัติการสําหรับควบคุมและปองกันโรคธาลัส

ซีเมีย ซึ่งเปนโรคทางพันธุกรรมที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศ 

ทานรองฯ มีความตั้งใจอยางเต็มที่ และไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจาก

ศ.นพ.สุทัศน ฟูเจริญ และอาจารยปราณี ฟูเจริญ ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษาใน

จากเครอืขายหองปฏบิัตกิารธาลัสซเีมยีสูเครอืขายหองปฏบิัตกิาร

สําหรับหญงิตั้งครรภและทารกแรกเกดิ 

นายแพ
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16 กุมภาพันธ 2555) ผู อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

(17 กุมภาพันธ 2555 – 6 มนีาคม 2562) และรองอธิบดกีรมวทิยาศาสตร

การแพทย (7 มีนาคม 2562 –30 กันยายน 2563) ในแตละชวงเวลาทานได

สรางสรรคผลงานทีเ่ปนประโยชนไวหลายประการ มีบางสวนทีส่มควรถายทอด

ใหบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับทราบ และนําไปใชเปนแบบอยาง

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอประเทศชาติสืบไป
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ซาย: ศ.เกียรติคุณ พญ. วรวรรณ ตันไพจิตร และคณาจารยที่กรุณามาชวยทานรองฯ และคณะ ในการ

จดัทําคูมอืทางหองปฏบัิตกิารดานการตรวจวินจิฉยัโรคธาลัสซเีมียฉบบัแรกของประเทศไทยในป พ.ศ. 2552

ขวา: ทานรองฯ มอบสวนหนึง่ของเงนิรางวัลจากผลงานวิจัยใหมูลนธิิโรคโลหิตจางธาลสัซเีมียแหงประเทศไทย 

โดยม ีศ.เกยีรตคุิณ พญ. วรวรรณ ตนัไพจิตร รศ.นพ. กิตต ิตอจรสั  ศ.นพ. วปิร วปิระกษิต และคุณสายพิณ 

พหลโยธิน รับมอบในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559  

การพฒันาวิธตีรวจคัดกรองธาลสัซเีมยีและฮโีมโกลบนิ อ ี(Hb E) โดยวธิ ีOsmotic 

Fragility Test (OF) และ Dichlorophenolindophenol Precipitation Test 

(DCIP) โดยมีพี่ปรียา สุวรรณคีรี พี่พิจิตร และสมาชิกฝายโลหิตวิทยาคอยให

ความชวยเหลือในการวิจัยและจัดเตรียมนํ้ายาสงใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ไดใชในการตรวจคัดกรองดังกลาว จากจุดเริ่มตนที่ดีนี้ทําใหกรมวิทยาศาสตร

การแพทยมีผลงานนวัตกรรมทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคธาลัสซีเมียอีก

หลายรายการ อาทิ ชุดทดสอบ DMSc alpha-Thal 1, DMSc SNP HbE, 

DMSc SNP Hb CS, DMSc RDB, DMSc QC Hb typing รวมถึงการพัฒนา

คูมือทางหองปฏิบัติการดานการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียฯ ขึ้นเปนครั้งแรกของ

ประเทศ รวมกับคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากกวา 12 หนวยงาน ในดาน

การพัฒนาระบบบริการทางหองปฏิบัติการ ทานรองฯ ไดใหความสําคัญในการ

พฒันาเครอืขายหองปฏบิตักิารธาลสัซเีมยีในระดบัประเทศ ผานการดําเนนิงาน

ที่เขมแข็งของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง โดยไดรับความกรุณาจาก

ศ.เกยีรตคิณุ พญ. วรวรรณ ตนัไพจิตร ศ.นพ. วปิร วปิระกษติ ศ.ดร. สพุรรณ ฟูเจรญิ

และ รศ.กุลนภา ฟูเจริญ คอยใหความชวยเหลือในการถายทอดความรูใหแก

บุคลากรทางหองปฏิบัติการทั่วประเทศ 
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 ปจจบุนั ผลงานทีท่านรองฯ ไดบกุเบกิไวไดรบัการสนบัสนนุเปนอยางดี

จากทานอธิบดี และกําลังกาวสูการเปนหองปฏิบัติการสําหรับหญิงตั้งครรภ

และทารกแรกเกิด (DMSc Maternal & Child Health Laboratory Network) 

เพือ่เปนกาํลงัสาํคญัในการควบคุมและปองกันโรคทางพนัธกุรรม ทัง้โรคธาลสัซเีมยี

ชนดิรนุแรง และกลุมอาการดาวน นบัเปนการสงเสรมิบทบาทของกรมวิทยาศาสตร

การแพทยในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิดใหมีความ

สมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนเจาภาพจัดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแหงชาติ ครั้งที่ 24 

จังหวัดเชียงราย

ทานรองฯ ถายภาพรวมกัน

สมาชิกเครือขายหองปฏิบัติการ

ธาลัสซีเมียกรมวิทยาศาสตร

การแพทย

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559



16

ฝากไวใหคนกรมวทิย

จากเซลลตนกําเนดิสูผลติภัณฑการแพทยขั้นสูง

ความรวมมอืจากเครอืขายวจิัยระดับประเทศและระดับสากล

 ในป พ.ศ. 2550 ทานรองฯ ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยทางคลินิก ไดรับมอบหมายจาก นพ.มานิตย ธีระตันติกานนท

ทานอธบิด ีและ นพ.พงศพนัธ วงศมณ ีทานรองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรการแพทย 

ณ เวลานั้น ในการวิจัยและพัฒนางานดานเซลลตนกําเนิดเพื่อใหเกิดประโยชน

สําหรับผูปวยไทยเชนเดียวกับผูปวยในประเทศอื่น ๆ นับเปนอีกครั้งที่ทานได

รับมอบหมายภารกิจสําคัญในการบุกเบิกงานดานวิทยาศาสตรการแพทย

ทานมีความมุงมั่นอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แตภารกิจนี้

ยากกวาธาลัสซีเมียตรงท่ีประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดดําเนินงานในลักษณะ 

Translational Research เพ่ือตอยอดการวจิยัจากระดบัหองทดลองสูการศกึษา

วจิยัทางคลนิกิ ซึง่มีขอกาํหนดในการผลิตและตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอยาง

เครงครัด ซึ่งทานรองฯ สามารถสรางเครือขายกับอาจารยในสถาบันที่มีชื่อ

เสียงในระดับสากล อาทิ Prof Dr Strauer B. E. และ Prof Dr Gesine  Kogler, 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; Prof Dr James Hui Hoi Po, 

National University of Singapore และ Prof Dr Jolanda de Vries, Radboud

University จนทําใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถพัฒนา GMP Facility 

สําหรับผลิตผลิตภัณฑ Bone Marrow Stem Cell, DMSc Stem Pro

Mesenchymal Stem Cell และ Dendritic Vaccine สําหรับผูปวยไดเปนผล

สําเร็จและเขาสูการศึกษาวิจัยทางคลินิกในเวลาตอมา

 ปจจุบัน อาคารปฏิบัติการเซลลตนกําเนิดของกรมวิทยาศาสตร

การแพทยเปนสถานทีร่องรับ Translational Research จากหนวยงานพนัธมิตร

หลายสถาบัน อาทิ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการเตรียมผลิตภัณฑเซลล
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จากหนวยวนิจิฉัยโรคกลาง สูหองปฏบิัตกิาร DRA เพื่อความมั่นคง

ดานสุขภาพของประเทศ

ตนกําเนิดและผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงสําหรับใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2562 ทานรองฯ ไดสนับสนุนใหมีการถอดบทเรียนจาก

การปฏิบัติงานออกมาเปนขอมูลสําหรับจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการเซลล

ทางการแพทย โดยมคีณาจารยและผูแทนหนวยงานทีเ่กีย่วของกวา 10 หนวยงาน 

รวมกันจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการเซลลทางการแพทยฉบับแรกของ

ประเทศ นับเปนอีกบทบาทของกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการบุกเบิกงาน

ดานเซลลตนกําเนิดและผลิตภัณฑการแพทยข้ันสูงของประเทศจนไดรับการ

ยอมรับจากสถาบันวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ในชวงป 2554 ทานรองฯ ไดรับความไววางใจจาก นพ.สถาพร วงษเจริญ 

ทานอธิบดี ณ ขณะนั้น ในการสรางความเขมแข็งใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุขเปนหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศ เตรียมพรอมรับมือกับโรค

ระบาดทีม่ผีลกระทบตอสุขภาพของประชาชน นบัเปนจดุเริม่ตนใหมกีารจดัต้ังหนวย

วินิจฉัยโรคกลาง (Central Diagnostic Unit: CDU)  โดยมี ดร.อารี ทัตติยพงศ 

รองผูอาํนวยการสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรสาธารณสขุ เปนเรีย่วแรงสาํคัญ มุงเนน

ซาย: นพ.มานิตย ธีระตันติกานนท และ นพ.พงศพันธ วงศมณี นําทีมผูบริหารและนักวิชาการไปศึกษา

ดูงานงานดานเซลลตนกําเนิดจาก Prof Dr Strauer B. E.

ขวา: ทานรองฯ ซ่ึงขณะนัน้ดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการศูนยวิจัยทางคลินกิถายภาพรวมกบับคุลากรศูนยวจิยั

ทางคลินิกในวันเปดอาคารปฏิบัติการเซลลตนกําเนิดกรมวิทยาศาสตรการแพทย วันที่ 3 ธันวาคม 2551
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ซาย: นพ.สถาพร วงษเจริญ ใหสัมภาษณเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมรวมกับทานรองฯ และ นพ.ปฐม 

สวรรคปญญาเลิศ

ขวา: นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย และนพ.สมชาย  แสงกิจพร เปดเผยกับสื่อมวลชน

ถึงการเตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา

18
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การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตอบสนองการระบาดของ

โรคติดเชื้อ รวมถึงการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว

ประเทศ นับเปนประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อหลายชนิดที่มี

การติดตอในเวลาตอมา อาทิ โรคทางเดินหายใจ  โรคอุจจาระรวงและอาหาร

เปนพิษ วัณโรค โรคคอตีบ โรคไขเลือดออก โรคไขซิกา 

 จากนั้นในป พ.ศ.2557 มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ใน

ประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยติดเชื้อ

ไวรสัอโีบลาจากนกัทองเทีย่ว และ การนาํเขาสตัวปา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไวรัสอีโบลา

ดวยวิธี PCR ภายในหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ ตามขอแนะนําของ WHO 

แตยงัขาดหองปฏบิตักิารตรวจแยกโรคและตรวจเพือ่การรกัษา กรมวทิยาศาสตร-

การแพทยจึงเสนอใหโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป ที่รับรักษาผูปวย 

จัดตั้งหองปฏิบัติการเฉพาะขึ้นใหม เรียกวา หองปฏิบัติการ DRA (Designated 

Receiving Area) ซึ่งเปนหองปฏิบัติการชีวนิภัยระดับ 2 (BSL-2) ปฏิบัติการ

แบบหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 สําหรับตรวจวินิจฉัยแยกโรค อื่นๆ เชน 
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นพ.สมชาย แสงกิจพร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข รวมกับ ดร.อารี ทัตติยพงศ และ

คณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือขายหองปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหมและการสรางความเขมแข็ง

เครอืขายหองปฏบิตักิาร” วันที ่6-8 กรกฎาคม 2558 โดยม ีพญ.วารุณ ีจินารัตน รองอธบิดีกรมวทิยาศาสตร

การแพทย ณ เวลานั้นเปนประธาน

มาลาเรีย ไขเดงกีออกจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอันตรายรายแรงอื่นๆ 

ทีม่อีาการคลายกัน รวมทัง้ตรวจเพือ่การรกัษา เชนการตรวจ CBC, electrolyte, 

เอนไซมตบั การทาํงานของไต เปนตน นอกจากนีห้องปฏบิตักิาร DRA ยังสามารถ

เปดบริการตรวจแยกโรคไขหวัดใหญ ออกจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2012 และ เชื้อไวรัสซารส ได 

 การจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA นับเปนประโยชนตอผูปวยที่ไดรับการ

รักษาทันทวงที บุคลากรทางการแพทยมีความปลอดภัยในการจัดการตัวอยาง

ผูปวย เปนประโยชนตอการควบคมุการระบาดของโรค นอกจากน้ีหองปฏิบตักิาร 

DRA ยังสามารถขยายบริการตอเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดตออันตราย

รายแรงอ่ืนๆ ไดในอนาคต นับเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนใน

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
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โครงการในความรวมมอืกับหนวยงานในระดับสากล

 ในระหวางทีท่านรองฯ ดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร

สาธารณสุข ทานไดสนับสนุนใหมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยโอซากา ในการ

ดําเนินโครงการวิจัยดานโรคติดตออุบัติใหมและอุบัติซ้ํา (Thailand–Japan 

Research Collaboration Center of Emerging and Re-emerging Infections, 

RCC-ERI) ซึ่งนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ไดนาํทมีผูบรหิารและนกัวิชาการเดนิทางไปรวมประชมุคณะกรรมการ ณ ประเทศ

ญี่ปุน ทําใหไดองคความรูนํามาสูการพัฒนาการควบคุมปองกันโรค ความเขาใจ

เกี่ยวกับเชื้อที่เปนสาเหตุของโรค ความรุนแรง และระบาดวิทยา รวมทั้งมีการ

ศึกษาพัฒนาชุดทดสอบและเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

เพ่ือสนับสนุนการควบคุมปองกันโรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า ในโอกาสนี้ 

มหาวิทยาลัยโอซากาไดมอบวุฒิบัตรแตงตั้งให นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย 

และนายแพทยสมชาย แสงกิจพร เปนศาสตราจารยพิเศษภายหลังจากการ

ประชุมดวย 

 นอกจากนี ้ ทานยงัไดกาํกบัดแูลการพฒันาระบบเฝาระวังเชือ้ด้ือยาตาน

จลุชพีซึง่เปนตวัชีว้ดัระดบักระทรวงฯ โดยเปน คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบ 

“AMR One Health” ผลกัดนัใหมกีารจดัทาํเกณฑตรวจ antibiogram สราง 

ศักยภาพหองปฏิบัตกิารเครือขายแบคทีเรยีดือ้ยาตานจลุชพี รวมทัง้สนบัสนนุใหเกิด

การพัฒนาระบบเฝาระวงัเชือ้ดือ้ยาตานจลุชพีระดบัชาติสูระดบัโลกในเวลาตอมา
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การรเิริ่มงานดานการแพทยแมนยําสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม 

 ในป พ.ศ.2556 ทานรองฯ ไดมีโอกาสพบ รศ.นพ. กฤษณ จาฏามระ 

หัวหนาศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ทําใหไดรับทราบถึงความ

กาวหนาทางเทคโนโลยสีมยัใหมในการวนิจิฉยัและการรกัษาผูปวยมะเรง็เตานม 

ทานรองฯ จึงไดใชความสามารถในฐานะบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่

มคีวามรู ความเขาใจในดานการแพทยแมนยาํไปพฒันางานรวมกบั รศ.นพ. กฤษณ 

จาฏามระ จนนําไปสูการลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอืดานการวจิยัการแพทย

แมนยํา (Precision Medicine) สําหรับผูปวยมะเร็งเตานม ระหวางศูนยสิริกิติ์

บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวันที่ 26 

กมุภาพนัธ 2561 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่รวมกนัพัฒนาการวจัิยการแพทยแมนยาํ 

(Precision Medicine) สาํหรบัผูปวยมะเรง็เตานม ซ่ึงเปนการรกัษาแบบแมนยาํ

และจําเพาะ โดยอาศัยขอมูลทางพันธุกรรมหรือขอมูลในระดับโมเลกุลมาใชใน

การตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบการรักษา การเลือกใชยา การปองกันโรค

และสรางเสริมสุขภาพ ความรวมมือระหวางสองหนวยงานในครั้งนี้ทําใหเกิด

นวตักรรมดานวทิยาศาสตรการแพทยทีส่งผลใหเกิดประโยชนในการวนิจิฉยัโรค 
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รศ.นพ. กฤษณ จาฏามระ, ทานรองฯ และทีมวิจัยจากสองหนวยงาน

และรกัษาผูปวยมะเรง็เตานมในประเทศไทยไดอยางมปีระสทิธภิาพ ชวยใหผูปวย

มีชีวิตยืนยาวขึ้น และลดโอกาสการกลับเปนซํ้า โดยเฉพาะในรายที่เปนมะเร็ง

ระยะเริม่แรก นบัเปนการพฒันาศักยภาพการรกัษาพยาบาลของประเทศ นาํไปสู

การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สนองนโยบายไทยแลนด 4.0 ไดเปนอยางดี

ซาย: พธิลีงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยการแพทยแมนยาํ (Precision Medicine) สาํหรับ

ผูปวยมะเร็งเตานม ระหวางศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 

ขวา: ทานรองฯ และ Prof Dr Jolanda de Vries ท่ีปรกึษากรมวิทยาศาสตรการแพทย ทีค่อยใหคาํแนะนาํ

ในการวิจัยและพัฒนา Dendritic Vaccine สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
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จาก ISO9001:2008 สู ISO9001:2015 และการบรหิารองคกร

สูการเปนองคกรนวัตกรรม

 ในป พ.ศ. 2558-2559 ทานรองฯ ไดรับมอบหมายจาก นพ.อภิชยั มงคล 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ณ เวลาน้ัน ใหรับตําแหนงผูชวยอธิบดี

และเปน QMR ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO9001 ตั้งแต ISO9001:2008 ในป พ.ศ. 2558 จนถึง 

ISO9001:2015 ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งทานรองฯ ไดใหความสําคัญในการนํา 

ISO9001 มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองคกร

สูการเปนองคกรนวัตกรรม ทานไดสนับสนุนใหมีการทบทวนบริบทองคกร 

และจัดทําแผนที่นําทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย 

(DMSc Technology Roadmap) ใหเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคลอง

ตามขอกาํหนดสากลดานคณุภาพ ตามแนวทาง 4 ข้ันตอน เร่ิมต้ังแต 1) การวจัิย

และพัฒนา เปนการวิจัยและพัฒนาในระดับหองทดลองเพื่อใหได “ตนแบบ

ผลติภณัฑและบรกิาร (Prototype)” ทีพ่รอมตอยอดสูส่ิงประดษิฐและนวตักรรม

ในขั้นตอนที่ 2)  การตรวจสอบความถูกตอง (Technical Validation) เพื่อให

มัน่ใจวาตนแบบผลติภณัฑและบรกิารมีความนาเช่ือถอื ถกูตอง แมนยาํ สอดคลอง

ตามมาตรฐานสากล ผลการตรวจสอบความถกูตองเชงิเทคนคิในขัน้ตอนนีท้าํใหได 

“สิง่ประดษิฐ (Invention)” ท่ีผานการรับรองวาสามารถนาํไปใชงานได จากนัน้

จึงเขาสูขั้นตอนที่ 3) การใชประโยชนเพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรม (Innovation) 

ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีสาํคญัคอืมคีวามใหม ใชงานได และสามารถใชประโยชนไดจรงิ 

หากนวตักรรมนัน้สามารถใชประโยชนไดในกลุมผูใชทีก่วางขวางสามารถพฒันา

สูขั้นตอนที่ 4) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) สามารถทําได

ทัง้ในลกัษณะการถายทอดสูหองปฏบิตักิารเครอืขายผานศนูยวทิยาศาสตรการแพทย 

เพื่อขยายการบริการใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และการถายทอด

เทคโนโลยสีูการผลติเชงิพาณชิย และการข้ึนทะเบยีนในบญัชนีวตักรรมไทยของ
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ประเทศ ทั้งนี้ ผลงานจากการวิจัยในทุกขั้นตอนสามารถขึ้นทะเบียนสินทรัพย

ทางความรูของกรมวิทยาศาสตรการแพทยได

 ปจจุบัน กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีผลงานในฐานขอมูลนวัตกรรม

ซ่ึงเปนบัญชีสินทรัพยทางความรูขององคกรกวา 700 รายการ และมีผลงาน

นวัตกรรมถึง 5 รายการที่สามารถขึ้นทะเบียนใน “บัญชีนวัตกรรมไทย” เปนที่

เรียบรอยแลว ผลงานทั้ง 5 รายการ ทานรองฯ ไดมีสวนรวมในโครงการวิจัย 

และใหการสนบัสนนุการดาํเนนิงานตามนโยบายประชารฐั จนบรรลวัุตถปุระสงค

สามารถถายทอดเทคโนโลยีใหแกภาคเอกชนผลิตจําหนายในเชิงพาณิชย ไดแก

 1. ผลติภัณฑ “เอซาย” ปองกนัและกําจดัลกูนํา้ยงุลายชนิดเกล็ดซีโอไลท 

 2. ผลิตภัณฑ “กับดักไขยุง LeO-Trap”

 3. ผลิตภัณฑ “ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalas-

semia 1)” 

 4. ผลิตภัณฑ “มอสดอบ ทีบี” กําจัดลูกนํ้ายุงลาย

ภาพถายในวันที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการตรวจประเมิน ISO9001:2008

วันที่ 27 มกราคม 2559

ภาพถายในวันที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการตรวจประเมิน ISO9001:2015
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ซาย: รางวลัถวยพระราชทานจากสมเดจ็พระกนษิฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับ Platinum Award ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2560 ดาน
นวัตกรรมการ ปองกันกําจัดยุงพาหะไขเลือดออก 
ไขซิกา และไขชิคุนกุนยา 
ขวา: ผลงาน 5 รายการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใน 
“บัญชีนวัตกรรมไทย” เปนที่เรียบรอยแลว

 5. ผลิตภัณฑ “มอสควิท ทีบี 10” กําจัดลูกนํ้ายุงลาย

 นอกจากนี ้ ทานรองฯ ยงัไดสนบัสนนุงานวจิยัหลายโครงการจนประสบ

ความสําเร็จและไดรับรางวัลระดับชาติจากหนวยงานตางๆ ไดแก 

 1. ผลงานวจิยัเร่ือง “ลโีอแทรป : นวัตกรรมการปองกนักาํจัดยงุพาหะ

ไขเลือดออก ไขซิกา และไขชิคุนกุนยา” ไดรับรางวัลถวยพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับ Platinum Award ใน

งานมหกรรมงานวจิยัแหงชาต ิประจาํป พ.ศ. 2560 จากสํานกังานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ

 2. ผลงานวจิยัเร่ือง “นวตักรรมการปองกนักาํจดัยุงลาย” ไดรบัรางวลั

เลศิรฐั TPSA Award ระดับดเีดน สาขานวตักรรมการบริการ ประจําป พ.ศ. 2560 

จาก ก.พ.ร.
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ซาย: กรมวทิยาศาสตรการแพทยไดรบัโลประกาศเกยีรติคุณดานการเบกิจายระดบัดเีลศิในพิธมีอบรางวลั
องคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังประจําป 2559 จากพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 26 สิงหาคม 2559 
ขวา: กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรบัรางวัล รางวัลคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) ประจาํป 
หมวด 1 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัล วันที่ 11 กันยายน 2560

ผลงาน DMSc alpha-thal 1 ชุดทดสอบสําหรับวินิจฉัยความผิดปกติของยีน alpha-thalassemia 1
สามารถถายทอดสูการผลิตในเชิงพาณิชยในป พ.ศ. 2560 และไดรับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย
ในป พ.ศ.2561 

การใหความสําคัญกับกจิกรรมที่สนับสนุนใหเกดิขวัญกําลังใจ

และความสามัคคใีนองคกร

 นอกเหนือจากภารกิจทางดานวิชาการและดานบริหารแลว ทานรองฯ 

ยังใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ สนับสนุนใหเกิดขวัญและกําลังใจกับบุคลากร

ทุกระดับขององคกร รวมท้ังกิจกรรมท่ีมีประโยชนแกประชาชนท่ัวไป อาทิ 

กิจกรรมจิตอาสา การเปนผูนําในการบริจาคโลหิต กิจกรรม “พี่สรางฐาน นอง

สานตอ” ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขที่แสดงใหเห็นวาทานเปนผูมี
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ความกตัญุตา กตเวที อันเปนเครื่องหมายของคนดี โดยเชิญพี่ๆ ที่เกษียณ

อายุมาสอนงานและใหนองๆ ไดรดนํ้าเพื่อขอพรจากพี่ๆ ในขณะเดียวกันก็มี

การมอบรางวัลคนดี สวส. ใหกับนองในทุกๆ ป รวมทั้งมีการรวมในกิจกรรม

ตางๆของ กรมฯ ที่มุงเนนใหเกิดความสามัคคี กิจกรรมทางศาสนา งานกีฬา 

และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของ

 นับตั้งแตวันท่ีทานรองฯ ไดรับตําแหนงรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร

การแพทย ทานไดปฏิบตัหินาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายจากทานอธิบดอียางเตม็ที ่ และ

ทานยงัคงดแูล ใหคาํปรกึษาแนะนาํ และคอยชวยเหลือพวกเราในการปฏบิติัหนาที่

อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิง่การมอบแนวคิดในการบริหารจดัการนวตักรรม

อยางเปนระบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการความรู และการรวบรวมสินทรัพย

ทางความรูขององคกร เพื่อเปนสมบัติคูกับการเจริญเติบโตขององคกรสืบไป
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 “กรมวิทยฯ คิดการกวาง   เพราะจัดวางดวยหัวใจ

มุงสู ณ แดนไกล     เพื่อพี่นองผองประชา

 หนึ่งคือวิจัยเยี่ยม   ผลงานเปยมเตรียมรักษา

สองคือวิเคราะหพา   ผลศึกษามาอางอิง

 คุณภาพคือขอสาม   เฝาติดตามมิหยุดนิ่ง

ผลแล็บไมประวิง    ไขความจริงสิ่งทันกาล

 แทจริงกรมวิทยฯ นั้น   คือมิ่งขวัญอันกลาวขาน

ยึดมั่นอุดมการณ    ใจประสานงานแหงกรมฯ”

ขอขอบพระคุณทานผูบริหารทุกทาน ที่ใหโอกาสและใหคําแนะนําเปนอยางดีเสมอมา

ขอขอบคุณบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยทุกทาน ที่ทุมเทกําลังความสามารถ

ดวยความมุงมั่น และเสียสละ เพื่อประโยชนของประชาชนและตอประเทศชาติ 

ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 

สามารถสรางชื่อเสียงใหกับกรมวิทยาศาสตรการแพทยดียิ่งขึ้นตอไป

    นายแพทยสมชาย  แสงกิจพร

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

17 สิงหาคม 2563
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ผทว.  บุษราวรรณ   ศรีวรรธนะ

ไมลดละ   พยายาม   ทําตามฝน

ผูพากเพียร   เวียนวาร   งานอนันต

แมจากกัน  วันเปลี่ยน  เกษียณวัย

จากดวยรัก  จากดวยใจ  ใชหนีหนา

บุญนําพา  พบพาน  ดังขานไข

พระพายพัด  พรายพราง  กระจางใจ

ขอมอบไว  ดวยรัก  ประจักษเอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ
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ผทว.บุษราวรรณ  ศรวีรรธนะ

ผูทรงคณุวุฒดิานวจิยัและพัฒนาวทิยาศาสตรการแพทย

(จุลชวีวทิยา)

หัวหนาสํานักวชิาการวทิยาศาสตรการแพทย
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ยี่สบิหาปแปดเดอืน... Things happened for reasons!
 ไดรูจักกรมวิทยาศาสตรการแพทยครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2524 ครั้งเปน

นักศึกษาปสุดทายของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาฝกงาน 

และมาไดยินช่ืออีกครั้งขณะเปนนักวิจัยท่ีกองวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย จากประกาศรับสมคัรทุน ก.พ. ในความตองการของกรมวทิยาศาสตร

การแพทยประจําป พ.ศ. 2530

 จากนั้นตั้งแต 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ไดเปนสถานที่ปฏิบัติงานมาจวบจน 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 มีคําถามวาแลวทาํอะไรบางทีก่รมวทิยาศาสตรการแพทย..... อยางหลักๆ 

ก็ตามนี้นะ.....

“...คนดีของฉนัร ึจะตองเปนคนท่ีไมพดูปด ไมสอพลอ ไมอิจฉารษิยา

ไมคดโกง และไมมีความทะเยอทะยานอยางบาๆ

แตพยายามทําหนาที่ของตนใหดี ในขอบเขตของศีลธรรม...”
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งาน HIV/AIDS 

 ทุนที่ไดรับใหเรียนดาน Biotechnology เนนวัคซีน แตก็ยากนะที่จะ

หาที่เรียนไดตรงตามที่ระบุ โชคดีที่ Dr. Harry L.T. Mobley อาจารยที่ปรึกษา 

มี lab อยูชั้นเดียวกับ Center for Vaccine Development ของ University 

of Maryland ก็ไดความรูวัคซีนกลับมาดวย แมวาจะไมไดทําวิจัยวัคซีนโดยตรง

 เมื่อเริ่มตนทํางานนั้น ประเทศไทยมีการระบาดของ HIV/AIDS ใน

อัตราที่สูงมาก มีการศึกษาเพื่อองคความรูหลากหลาย ดร.วัฒนา อูวาณิชย 

มอบใหพัฒนาวิธี peptide ELISA ตอจากที่ทีม ดร.วัฒนา เริ่มตนไวเพื่อตรวจ

หา HIV subtypes ในประเทศไทย งานชิ้นแรกสําเร็จดวยดี

 ขณะทํางานที่อาคาร 1 ไดมีโอกาสแวะไปที่หองปฏิบัติการของ HIV/

AIDS Collaboration (HAC) [ปจจุบันความรวมมือขยายกวางขึ้น จึงเปลี่ยนชือ่

เปน Thailand MOPH - US CDC Collaboration: TUC] เปนศนูยความรวมมอื

ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ US Centers for Diseases Control and 

Prevention (US CDC) ขณะนั้นตั้งอยูที่ อาคาร 3 จึงไดพบพูดคุยกับ Nancy 

Young ทําใหไดมีโอกาสถูกเสนอใหเปน US CDC fellow (ประมาณ post-

doctoral training) ทําวิจัย HIV-specific Cytotoxic T Lymphocyte (HIV 
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 นอกจาก HIV-CTL แลว ไดริเริ่มการตรวจการติดเชื้อ HIV ดวยตัวอยาง

เลอืดทีเ่กบ็บนกระดาษซับ (Dried Blood Spot : DBS) ซึง่ไดรับความอนุเคราะห

จากพีว่ยิะดา เจรญิศริวัิฒน ในการใชตวัอยางของโครงการคดักรองทารกแรกเกดิ

แหงชาตมิาเร่ิมตนพฒันาวิธ ี PCR เพือ่ตรวจ HIV DNA งานวิจยันีม้ ี ดร.นวลฉวี 

เวชประสทิธิ ์เปนผูชวยดานเทคนคิ ซึง่พบวาสามารถตรวจพบการตดิเชือ้ HIV ได 

CTL) activities ที่  lab ของ Dr. Janet McNicholl, US CDC, Atlanta ที่ได

ไปเพราะนโยบายผู ใหญขณะนั้นตองการใหมีนักวิจัยไทยเปนผูทําวิจัยกับ

ตัวอยางของคนไทยภายใต Female Sex Worker Cohort ของ HAC การไป

ทําวิจัยครั้งนี้มีโอกาสไดพบนักวิจัยระดับ World Class ที่ USA และอื่นๆ

มากมาย รวมทั้ง Dr. Koya Ariyoshi ซึ่งทําวิจัย HIV CTL กับทีม Oxford 

University, UK และทั้ง Dr. Janet และ Dr. Ariyoshi ก็ไดมาทํางานรวมกัน

อีกที่เมืองไทย

 หลังจากกลับจาก US CDC กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีโครงการ

ความรวมมือวิจัยวัคซีนรวมกับ National Institute of Infectious Diseases 

ประเทศญ่ีปุน จึงไดมีโอกาสเก่ียวของบาง จากนั้นตอมาเมื่อโครงการวัคซีน

เอดสสิ้นสุดลง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข มีโครงการความรวมมือกบั

ญีปุ่น ศกึษาวจิยัภายใต Lampang Cohort ท่ีม ีDr. Ariyoshi เปนผูรับผดิชอบ

หลักฝายญี่ปุน จึงไดเขารวมงานวิจัยดาน HIV-CTL จนจบโครงการ
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เหมาะสําหรับใชตรวจในทารกแรกเกิด หรือนําไปใชในการเฝาระวัง แตการนํา

ไปใชประโยชนในขณะนั้นมีขอจํากัดบางประการที่ไมไดรับการสนับสนุน 

อยางไรก็ตามดวยเทคโนโลยีในปจจุบันและคําแนะนําจากองคกรระหวาง

ประเทศที่สนับสนุนการตรวจ HIV DNA จาก DBS เพิ่มขึ้น ทําใหการตรวจดวย 

HIV DBS มีขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย 

 โอกาสที่ไดรวมวิจัย ทําใหมีผลงานระดับชาติและนานาชาติ ที่สงเสริม

ใหมีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับตั้งแตเริ่มรับราชการ จนปจจุบัน

 หลังจากทํางานวิจัย HIV/AIDS มาระยะเวลาพอสมควร และพี่วิไล 

เฉลิมจันทร ซึ่งรับผิดชอบงานประเมินชุดตรวจ HIV/AIDS เพื่อขึ้นทะเบียน

จําหนายในประเทศไทย และงานประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการตรวจ HIV 

serology, HIV viral load และ HCV serology ไดรับตําแหนงสูงขึ้น จึงไดถูก

ขอใหมาชวยควบคุมกํากับหนวยที่พี่วิไลสรางไวอยางดีแลว ไดโอกาสเปดโลก
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ทัศนงานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ งานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการทั้ง

ในและตางประเทศ การธํารงรักษาสิ่งทั้งหลายที่ถูกสรางขึ้นไวอยางดีใหคงอยู

และมีคุณคามากขึ้น เปนงานที่ทาทายความสามารถอยางมาก แตก็ผานพน

ดวยดี และไดมีโอกาสริเริ่มงานที่ถูกขอรองใหทําเพราะวากรมวิทยาศาสตรการ

แพทยไดตกลงกับ สปสช. ไว เรื่องแผนทดสอบความชํานาญการตรวจ HbA1c 

นับวาไดใชความรูและประสบการณที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพอยาง

ตอเน่ืองมาประมาณ 7 ป นอกจากนีไ้ดรบัหมอบหมายใหดําเนนิการ PT Center 

ดวย แตองคประกอบขณะนัน้ไมเอ้ืออาํนวย จงึไดแตเปนเพียงแนวคดิและมมุมอง

ที่ควรเปนในอนาคตเทานั้น

 เมือ่ประเทศไทยตัง้เปาหมายทีจ่ะยตุเิอดสในป พ.ศ. 2573 ความรวมมอื

คนหา เขาถึงกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบสถานะตนเอง กลาวงายๆ ก็คือนําเขา

เขามาตรวจเลือดเพื่อใหทราบวาติดเชื้อหรือไมนั้น เปนจุดสําคัญอยางหนึ่ง

จึงไดมีโครงการสงเสริมคุณภาพการตรวจทางหองปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผูปวย 

(Point of Care Testing) ในสถานบริการที่ไมใชหองปฏิบัติการทางการแพทย

และหนวยบริการปฐมภูมิ (non-lab setting and PCUs) รวมกับนองๆศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแกน และอุดรธานี ภายใต

การสนับสนุนจาก TUC เปนการชวยเสริมการทํางานบูรณาการของนักเทคนิค

การแพทยกับสหวิชาชีพในพื้นที่  ไดแนวทางการตรวจเอชไอวีเชิงรุกของหนวย

บริการชุมชนและ Mobile Unit ตามบริบทของจังหวัดตาง ๆ

 จากการทํางาน HIV/AIDS ทางหองปฏิบตักิารมาตอเนือ่งอยางยาวนาน 

ณ กรมวทิยาศาสตรการแพทย เมือ่คร้ังทีป่ระเทศไทยเตรยีมความพรอมเพือ่การ

ขอรบัรองการยุตกิารถายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิลสิจากแมสูลกู จงึไดถูกแตงตัง้

ใหเปนประธานคณะทํางานตรวจสอบขอมลูดานการตรวจทางหองปฏบิติัการของ

เชือ้เอชไอวีและซิฟลิสจากแมสูลูก ซึ่งเปนหนึ่งคณะทํางานที่ทําใหประเทศไทย

ไดรับการรับรองเปนประเทศที่สองของโลก และประเทศแรกในเอเชีย
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จากเชื้อโรคสูงานสมุนไพร
 ชวงป พ.ศ. 2538 ยาตานไวรัสมีราคาแพง และโอกาสเขาถึงตัวยา

คอนขางนอย กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงมีโครงการ “สมุนไพรตานเอดส” 

ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยครบวงจร (ตั้งแตการปลูกสมุนไพร การศึกษาฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยา การศึกษาพฤกษเคมี การทดลองความเปนพิษในสัตวทดลอง จนถึง

การศึกษาวจัิยในคน) โครงการนีร้บัผดิชอบศกึษา immunomodulatory activity 

ของสมนุไพร ทาํใหมโีอกาสรวมงานกบัพี่ๆ  นองๆ สถาบันวจิยัสมนุไพร โดยเฉพาะ

พี่ปราณี ชวลิตธํารง แมวาโครงการปดตัวลง แตก็ไดรวมงานกับพี่ปราณีขอทุน

จากแหลงตางๆ ศึกษาวิจัยพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชเปนยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไดผลิตภัณฑถายทอดเทคโนโลยีแกหนวยงานอื่นเหมือนกัน เทาที่ทราบคือ 

เถาวัลยเปรยีง และปญจขนัธ นอกจากนีเ้รายงัไดชวยพฒันานอง ๆ ศวก. ทุกแหง

ใหสามารถทาํวิจยัสมนุไพรเพือ่พฒันา/ยกระดับสมนุไพรทองถิน่ และไดชวยกนั

หาทุนจากความรวมมือไทย-จีน ครั้งที่ 21 ใหนองๆ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ท้ังในสวนกลางและสวนภมูภิาคไดมโีอกาสศกึษาดงูานทีส่าธารณรัฐประชาชนจีน 

แตนาเสียดายทีป่สุดทายของทุน เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่งผลกระทบใหไมสามารถ

จัดการใหนองๆ ไปกันไดครบตามเปาหมาย...ตองจบงานสมุนไพรนับต้ังแต

ตุลาคม 2558
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งานดานตางประเทศกับความเปนหองปฏบิัตกิารอางองิ
 บทบาทหนาท่ีของกรมในความเปนหองปฏิบัติการอางอิงของ

กระทรวงสาธารณสขุ ไดถกูกระตุนขึน้เพ่ือใหเปนรปูธรรมท่ีชดัเจน นาจะในชวง

ที่เกิดโรคระบาดไขหวัดนก ตอเนื่องถึง ไขหวัดใหญ 2009 ประกอบกับการเปน

สมาชกิขององคการอนามัยโลกทีจํ่าเปนตองดาํเนนิการตาม International Health 

Regulations 2005 ไดรวมทาํงานกับพี่ๆ  ใน สวส. (พีก่รองแกว ศุภวฒัน พีศ่ริมิา 

ปทมดิลก พีณ่ฎัฐีวรรณ ปุนวนั) ภายใตคาํแนะนาํ/การสนบัสนนุจาก นายแพทย

ปฐม สวรรคปญญาเลิศ (ผูอํานวยการ สวส. ขณะนั้น) เพื่อเสริมสรางความเขม

แข็งของหองปฏิบัติการดานชันสูตร ผานการสนับสนุนจากหนวยงานระหวาง

ประเทศ ไดแก องคการอนามัยโลก US CDC นอกจากนี้จากการที่ สวส. เขา

เปนสมาชิกของ International Association of national Public Health 

Institutes (IANPHI) ทําใหไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรของ สวส. 

และเสริมสรางความเขมแข็งทางหองปฏิบัติการของไทยและประเทศเพื่อนบาน 

ไดแก เมียนมาร กัมพูชา และลาว รวมท้ังภูฏาน จึงไดรับมอบหมายใหเปน

ผูรับผิดชอบงานในสวนของ IANPHI และแนวคิดความเปนผูนําดานหองปฏิบัติ

การในภูมิภาคไดถูกเสนอตอ IANPHI เพื่อพัฒนา Leadership ดานนี้ และยัง

ไดทําหนาที่เปน National focal point ของ IHR ดานหองปฏิบัติการ และ 

National focal point ของ EU CBRN (รวมกับ ดร.อารีรัตน สงาแสง) อีกดวย 

ซึ่งชวยใหประเทศไทย โดย สวส. ไดรับงบสนับสนุนจาก EU เรื่อง Biorisk 

Management ซึ่งเสนอโดย ดร.อรอนงค รัชตราเชนชัย 
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งาน OECD GLP
 ปลายป พ.ศ. 2550 เปนครั้งแรกที่ไดรับงบประมาณแผนดินเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรใหศึกษา OECD GLP ที่ตางประเทศ ถูกเลือกนาจะเปนเพราะ

ภาษาองักฤษใชสือ่สารไดเรือ่งไดราว แตตองแสวงหาทีเ่รียน ทีดู่งาน ดวยตนเอง 

ใหเสร็จภายในปงบประมาณนั้น เปนระยะเวลาที่เรงรัดยิ่ง แตโชคดีที่มีเพื่อนดี

จึงทําใหติดตอไปดูงานไดถึง 3 แหง ในสหรัฐอเมริกา เปาหมายคือ เปนระบบ

คุณภาพใหมที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเล็งเห็นวาตองดําเนินการ สําหรับ

ทดสอบความเปนพิษของชีวภัณฑ เมื่อกลับมาไดเริ่มทดลองวิชาดวยการเปน 

Study director ภายใตบริบท Bioanalytical laboratory แตโครงสรางที่

เกี่ยวของของประเทศยังไมชัดเจน งาน OECD GLP จึงยังไมได implement 

เต็มที่ มาถูกกระตุนอีกครั้งเมื่อตองปฏิบัติหนาที่เปน QAP ของกรมวิทยาศาสตร

การแพทย แตทําไดเพียงปกวาๆ ก็ไดถูกขอใหทําหนาที่เปน GLP Inspector 

รวมกับ ดร.สุมล ปวิตรานนท ครั้งท่ีประเทศไทยตองถูก on-site evaluation 
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จากทมีของภาคีเครอืขาย OECD ท่ีตองทาํใหผานการประเมนิอยางเดยีวเทานัน้ 

ซึง่เปนสวนหน่ึงของการที ่สมป. ไดรบัการรบัรองเปน Compliance Monitoring 

Authority ของประเทศ ...งานยากและทาทายมเีดมิพนัสงูสุดในชวีติการทาํงาน...

 ...ยงัมงีานอืน่ ๆ อีกมากมาย เชน Ethics Committee ทีเ่ปนเลขานกุาร

คนแรก Institutional Animal Care and Use Committee และ Institutional 

Biosafety Committee...และผูสนับสนุนหลัก ผูสนับสนุนรายยอยหลายทาน 

แตขอเลาเพียงเทานี้นะ...ผลการปฏิบัติงานทุกชิ้นกวาจะสําเร็จตองอาศัย

ความรวมมือและประสิทธิภาพของทีมงานทุกระดับ ดีกันบาง ทะเลาะกันบาง 

แตเปาหมายเพื่อความยั่งยืนขององคกร

ฝากไวใหคนกรมวทิย
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“...คนดีของฉันรึ จะตองเปนคนที่ไมพูดปด ไมสอพลอ ไมอิจฉาริษยา

ไมคดโกง และไมมีความทะเยอทะยานอยางบาๆ

แตพยายามทําหนาที่ของตนใหดี ในขอบเขตของศีลธรรม...”

สงทาย
 โอกาสที่ไดรับตั้งแตเปนนักเรียนทุน

รัฐบาล จนถึง นักวิทยาศาสตรการแพทยทรง

คณุวฒุ ิใหเปนคนมคีณุคา ใหสรางงานตอบแทน

คุณแผนดิน และใหความแข็งแกรงเชิงวิชาการ 

กรมวทิยาศาสตรการแพทยจะอยูในความทรงจาํ

ตลอดไป

 ขอฝากขอความท่ีคัดลอกจากลาย

พระหัตถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

และไดถือปฏิบัติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2538 ดังนี้

ผทว.บุษราวรรณ
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ผทว.  สุธน  วงษชีรี

ผูเปนศรี   สถิติ   มิสงสัย

มาตรฐาน  หองปฏิบัติการ  งานมั่นใจ

เสริมวินัย   พรอมพรรค   สมัครสมาน

หกสิบป   ผานผัน   วันเวียนคิด

ผูพิชิต   มิตรไมตรี   ที่ประสาน

เกษียณวัย   วาดหวัง   ดังตํานาน

อักษรสาร   สื่อดวยรัก  จากดวงใจ 

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ

ฝากไวใหคนกรมวทิย
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ผทว.สุธน  วงษชรีี

ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย

(มาตรฐานหองปฏิบัติการ)

สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
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อาจารย 4-5
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร

นทพ 5 กองมาตรฐาน
ชันสูตรสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

นทพ 5-6 สถาบัน
วิจัยไวรัส 
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

นทพ 7-8
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ประวัติการทํางาน

2528-2532

2533

2534-2537

2538-2552

- สอนภาคบรรยายและปฏิบัติ เคมีทั่วไป 1-2 เคมีอินทรีย   
 1-2 เคมีอนินทรีย เคมีฟสิกส ชีวเคมี 
- งานวิจัยดานฮอรโมนเอคไดสเตอโรน และคุณคา
 ทางอาหารของตนสาคูเพื่อใชเปนอาหารสัตว

- สอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติใหนักเรียนหลักสูตร
 เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ในรายวิชาเคมี
 ชีวเคมี เคมีคลินิก และ ทําคูมือปฏิบัติการเคมี 1 ฉบับ

- พัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อและแยกซีโรทัยป 
 ดวยเทคนิค RT-PCR
- ทํางานวิจัยพัฒนาRT-PCR รวมกับผูเชี่ยวชาญประเทศ
 ญี่ปุนทั้งภาคหองปฏิบัติการ และประเมินผลในภาคสนาม
 ที่จังหวัดนครพนม

- วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 วิธี HIV DNA PCR
- วิจัยเทคนิคการตรวจยืนยันดวยการตรวจอยางงายหรือ  
 ตรวจแบบรวดเร็ว 3 วิธี ทดแทนการใช เวสเทอรนบลอท 
- ทดสอบประสิทธิภาพวิธีตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในทารก
 ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ ณ รพศ. เชียงรายประชา
 นุเคราะหและ รพ. เด็ก
- จัดตั้งเครือขายตรวจการติดเชื้อเอชไอวี วิธี HIV DNA PCR  
 ในศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 14 เขตเพี่อรองรับงาน
 ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในทารก โดยจัดทําโครงการ
 ของบประมาณ จัดหาอุปกรณ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดหา  
 ชุดนํ้ายาและสารเคมีทั้งหมดพัฒนา เอกสารวิธีปฏิบัติและ  
 จัดระบบสงตรวจ 
- ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานไวรัสโรคเอดสและไวรัส
 กอมะเร็ง  
- เปนผูริเริ่มและเขาเจรจากับ สํานักงานประกันสุขภาพ
 ( สปสช.) ใหเปนโครงการที่ 2 ของกรมวิทยาศาสตร
 การแพทย ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานตรวจการ
 ติดเชื้อเอชไอวีในทารกจากสํานักงานประกันสุขภาพ    
 (สปสช.)
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ผทว.สุธน  วงษชรีีนวพ 9 ชช. – ผอ.
สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ผทว. สํานักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

2553-2558

2559-2563

- เปนกองบรรณาธิการ ผูริเริ่มจัดทํา แนวทางตรวจการ
 ติดเชื้อเอชไอวี คูมือสําหรับหองปฏิบัติการ เปนคูมือตรวจ 
 เอชไอวีฉบับแรกที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
 แตงต้ังคณะผูเชีย่วชาญ และลงนามประกาศใหใชโดยทัว่กนั  
- หัวหนาโครงการวิจัย ศึกษาปจจัยทางสุขภาพที่มีผลตอ  
 การติดเชื้อเอชไอวี ในผูตองขังที่คุกคลองเปรม

- ริเริ่มปรับวงจรการรับรองจาก 3 ป เปน 2 ป โดยปรับ
 การเฝาระวัง ออกไป แตใชการตออายุการรับรองทุก 2 ป
- ริเริ่มใชมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ISO   
 15190 โดยใหการรับรองควบคูกับ ISO 15189 
 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
 หองปฏิบัติการ มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
 บริหาร จัดการ จัดระบบงาน อํานายการ สั่งราชการ
 มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  
 ตัดสินใจ และแกปญหาตามภารกิจในหนาที่ความ
 รับผิดชอบของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

- สนับสนุนงานวิชาการ โดยจัดอบรมความรูดานสถิติ
 การจัดสัมมนาวิชาการ เปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัย
 และแผนการทดสอบความชํานาญ พัฒนามาตรฐาน
 ปฏิบัติงานดานคุณภาพ ตรวจสอบ และประเมินผล
 การดําเนินงานของโครงการวิจัย
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ประวัติการทํางาน

1. ที่ มอ คณะวาศาสตรและเทคโนโลยี 
 1.1 สอนเรียน ชีวเคมี จันทร-เสาร เพื่อชดเชยให นศ.เนื่องจากอาจารย
ผูสอนไปเรียนตอตางประเทศ ทิ้งหองเรียน 2 เดือน
 1.2 ปฏิเสธ คําขอ สารเคมี disodium EDTA 3 3621 กรัม และ
แนะนําใหสอบทานจาก เอกสารตําราตนฉบับ 

2. กองชันสูตรสาธารณสุข 
 เปนผูชวยเลขานกุารคณะทาํงานจดัทาํ คูมอื คพส กบั ผอ กลุ โบราณนิ 
กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข

3. ที่ สถาบันวิจัยไวรัส 2534-2537 
 3.1 เริ่มทํา RT-PCR กับ ดร.อิการาชิและดร.โมริตะ ในงานภาคสนาม
ที่ นครพนม แลบพิสูจนไดวาเด็กในวอรด ปากหูคอจมูก ติดไขเลือดออก ไมใช
ไขหวัด ตรงกับแพทยผูเชี่ยวชาญ
 3.2  โดนตําหนิ ที่ อนุญาตใหบุคลากรจากกองกีฎวิทยามาสังเกตการณ
จัดตั้งแลบตรวจ พีซีอาร ตองยายฝาย หรือ ลาออก

4. ที ่ สถาบนัวจิยัไวรสั 2538-2540 หัวหนากลุมงานไวรสัโรคเอดสและไวรสั
กอมะเร็ง  
 4.1 ขณะนาํเสนอโครงการและผลงานพัฒนา HIV-1 DNA PCR, Nested 
ตองตอบคําถามผูเชี่ยวชาญญี่ปุน ทําไม ไมทํา hybridization
 4.2 ผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพจากออสเตรเลีย เสนอในหองประชุมที่มี 
อธิบดี รองอธิบดี ผทว ผชชพ ผอ ใหยุติการตรวจ HIV-1 DNA PCR, Nested ที่ 
ศวก แหงหนึง่ เพราะ ศวก แหงนัน้ แปลผล เวสเทอน บลอท ผดิ ไมมใีคร ลุกขึน้
อธิบายความใดๆ จริงๆ แลวเปนแค ความเขาใจผิดใน เกณฑการแปลผล ซึ่ง
ประเทศไทย ใช Family Health International 
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 4.3 ไดรบังบประมาณจดัหาชดุครภัุณฑ PCR เพียง 6 ชดุ แต จดัสรรได 
7 ชุด..
 4.4 ไดรบัความกรณุา จาก ผบทบ ใหใชรถยนตคนัแรก นสิสัน เซนทรา 
เกาๆ ขบัมาทาํงานวนัแรกโดน ผอ สอบถามวารบัใตโตะมาเทาไร จากการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ
 4.5 จดัทาํคูมอืระดบัชาต ิ การตรวจการตดิเช้ือเอชไอวทีางหองปฏบิตักิาร
ไดประชุมรวมกับ อจ. ประเสริฐ ทองเจริญ อจ.เบ็ญจะ เพชรคลาย อจ. ประพันธ 
ภานุภาค อจ.จันทะพงษ วะสี พิมพ 10,000 ฉบับ ไมมีเหลือเก็บ ไมไดทิ้งดวย

5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 2540-2552
 5.1 จดัตัง้เครอืขายแลบ HIV-1 DNA PCR  รองรับ PMTCT ครบ 12 เขต 
2540



ฝากไวใหคนกรมวทิย

48

 5.2 ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในทารก 
จากสํานักงานประกันสุขภาพ  (สปสช.)
 5.3 ลุกขึ้นถามผูบรรยายระบาดวิทยาไขหวัดนก ใน ที่ประชุมวิชาการ
ประจําป กระทรวงสาธารณสุข สงตรวจหาเช้ือท่ี หองปฏิบัติการแหงหนึ่ง
ใชหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือไม
 5.4 ไมยอมรับผลตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนทารกแรกเกิด ทีต่รวจดวย 
เวสเทอรน บล็อท พบแถบแอนติบอดียตอ gp120 gp41 p 24 แถมยังไดลําดับ
เบสเอชไอวี จากตัวอยางนี้ ผลงานของ นศ ปรด ของ ดร.ฮอนดะ เลยไมสมัคร
เรียน ปรด 
 5.5 ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย ดีเดน  ที่ประชุม
วิชาการ ประจําป สธ จัดที่ภูเก็ต ตองขอบคุณ คุณกรองแกว ที่ขึ้นไปรับรางวัล 
แทน เจาตัว ที่ไปนั่งริมชายหาด...
 5.6 ศึกษาปจจัยทางสุขภาพที่มีผลตอการติดเชื้อเอชไอวี ในผูตองขังที่
คุกคลองเปรม  ไดผลงานตพีมิพทีย่งัมนีกัวจิยั องคการ อางองิ งานนีเ้ปน จดุเปลีย่น 
เพราะ ทําแล็ป เสียหาย ครั้งเดียว มากกวาเงินเดือนที่ไดรับ



ผทว.สุธน  วงษชรีี

49

6. ที่สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 2553-2558
 6.1 เพิ่มการขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189 จาก 42 แหงในป 
2551 เปน 144 แหงในป 2558 โดยการเพิ่มจํานวนผูตรวจประเมิน และสํารวจ
ความตองการขอการรับรองลวงหนาทุกป 
 6.2 เรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการรบัรองไดครบ จาก หองแลบภายในกรม 
วพ ที่ติดคาง ไมยอมจาย
 6.3 ปรับวงจรการรับรองเปนรอบ 2 ป ไมตอง surveillance
 6.4 ปรับคาธรรมเนียมการรับรอง 15189 17025 ใหเทากัน
 6.5 ใหจายคาตรวจประเมนิใหบคุลากร สมป ทีท่าํหนาทีต่รวจประเมนิ 
เนื่องจาก กฎหมายไมไดระบุหนาที่นี้
 6.6 ทําคูมือมาตรฐานฉบับ อังกฤษ-ไทย เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การอานมาตรฐานสากล
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 6.7 จัดทําเวบ เฟซบุคกลุมปด อีเลินนิ่ง ดานคุณภาพ https://www.
facebook.com/groups/labqualitycenter/มีสมาชิก 483 คน  
 6.8 คัดคานการยุบรวม โอนงานมาตรฐาน ไปที่ สมอ คัดคานการแยก 
งานทดสอบความชํานาญ ออกจาก สมป จากภาวะสโตรก ขอสมัครมาปฏิบัติ
หนาที่ ที่ สํานักวิชาการ

7. สํานักวชิาการ 2559-ปจจุบัน
 7.1 จัดทํา ตีพิมพ เผยแพร หนังสือ แนวทางการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในและ ทบทวนบริหารคุณภาพฉบับ บูรณาการมาตรฐาน ISO/IEC 9001,
ISO/IEC 17011 ISO /IEC 17025 ISO 15189,ISO/IEC 17043 และมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
 7.2 จัดทํา ยกราง มาตรฐานสําหรับการรับรองหองปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนา ไมไดรับอนุมัติใหใชงาน ไมไดตีพิมพ
 7.3 สนับสนุนงานวิชาการ โดยจัดอบรมความรูดานสถิติ โดยมีผูสอน
ผูทรงความรูมาบรรยาย 
 7.4 สนับสนุนงานวิชาการ โดยจัดสัมมนาวิชาการกรมวิทยาศาสตร
การแพทย
 7.5 เปนกรรมการ คณะทาํงาน การตรวจสอบโครงการวจิยั การประเมนิ
ผลดําเนินการวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย  กรรมการจัดประชุมวิชาการประจําป 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
 7.6 จัดทําเวบไซต อีเลินนิ่ง กลุมเฟซบุคแบบเปด การใชงานสถิติใน
งานวิจัย  สมาชิก165 คน https://www.facebook.com/groups/47540914
9534307/
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Colleague development

Via Google Scholar Via Research Gate

Academic archievements

47 Publications;3 top cited ones   

1. HIV infection and risk factors 

among Bangkok prisoners, Thailand: 

a prospective cohort study: BMC 

Infect Dis 2003; 3.(98citations)

2. High HIV-1 Prevalence in

Metamphetamine Users in Thailand,

1999-2000. J Med Assoc Thai 2001;

84:1263-7. (19 citations)

3. Early Co-existence of HIV –1 

Subtype B  and E among Thai

Injecting Drug Users. Asian Pac J

Allergy Immunol 2002; 20: 29-35

(12 citations)

3 main accomplishments

1. HIV PCR Lab networks for 

PMTCT with NHSO support

2. First Thailand National Guideline 

for HIV TESTING

3. Initiated  accreditation of ISO

15190 Medical Laboratory

Requirements for Safety

 ทั้งหมด ตั้งแตป 2015

HIV infection and risk factors among 
Bangkok prisoners, Thailand: a 
prospective cohort study
 • Hansa Thaisri, .John Lerwitwo-
rapong, 
 • Suthon Vongsheree,Pathom 
Sawanpanyalert, 
 • Chanchai Chadbanchachai, 
Archawin Rojanawiwat, 
 • Wichuda Kongpromsook, Wiroj 
Paungtubtim, 
 • Pongnuwat Sri-ngam & 
Rachaneekorn Jaisue 
 • BMC Infectious Diseases 
volume 3, Article number: 25 (2003) 
 • 9863 Accesses
 • 42 Citations

RG Score  15.00

Your score is higher than 60% of all 
ResearchGate members’ scores.
0%50%100%e h-index is an author
-level metric that measures your 
et of your most cited work and the 
number Learn more

h-index
7
 
h-index
7
excluding self-citations
Top h cited research:
HIV infection and risk factors among 
Bangkok prisoners, Thailand: A pro-
spective cohort study

การอางอิง 264 51

ดัชนี h   7  4
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ผูอํานวยการ  ณัฐพัชร  รัตนเดชานาคินทร

อักษรศิลป    สรางเสริม   เติมสมัย

ประสานงาน   ดานศูนยวิทย    คิดกาวไกล

ทั้งงานใหม   งานเกา   เลาขานกัน

ขอบุญญา   บารมี   ที่ประสิทธิ์

ใหพรอมมิตร   คิดหมาย   ไดดังฝน

มีความรัก   ความสุข   ทุกคืนวัน

มอบสุขสันต  วันจาก  ภาคภูมิเอย
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ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2

พิษณุโลก
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ผลงานประสบการณการทํางาน

 •  1 เมษายน 2525 เข ารับราชการครั้งแรก ณ กองพิษวิทยา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ยศเส กรุงเทพมหานคร โดยขณะนั้นมี แพทยหญิง

นาทีรัตน สังขวิภา เปนอธิบดีทานท่ี 7 ของกรม มีทานอลัน อิษวาส เปน

ผูอาํนวยการกองพษิวทิยา และมหีวัหนางานคนแรก คอื ภก.เกรกิ รตัอาภา เปน

ผูสั่งสอนวิชาการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา และการใชชีวิตในการทํางานกับ

พี่ๆ และเพื่อนรวมงาน

 •   ในป 2526 มพีระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการเพิม่เตมิในสวนภมูภิาค 

โดยจดัตัง้ศนูยวิทยาศาสตรการแพทย 6 แหงท่ีจงัหวดั สงขลา เชยีงใหม ขอนแกน 

พิษณุโลก ชลบุรี และนครราชสีมา เพื่อขยายบริการของกรม ขาพเจาจึงไดมี

โอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยฯ ตางๆ รอบละ 1 เดือน ตอจากนั้นไดมี

การประกาศใหไปปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนยฯตางๆ ครั้งแรกผมไปปฏิบัติงาน 

ณ ศูนยฯ พิษณุโลก สวนใหญเปนงานบริการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา และ

มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ การวิจัย “ระดบัปกตขิองเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสใน

เซรุมของประชากรไทยในทองถิน่ภาคเหนอืตอนลาง”

 •  จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2528 จึงขอยายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทย ชลบุรี พรอมจัดเตรียมเครื่องมือ สารเคมี เพื่อเปดตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏบิตักิารทางพษิวทิยาขึน้เปนครัง้แรก ซึง่ขณะนัน้ใชพืน้ทีใ่นโรงพยาบาล

ชลบุรี และมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ การวิจัย “ปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืด

และนํา้ลายของผูขบัขีท่ีป่ระสบอบัุตเิหตกุารจราจร”

 •  จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2536 จึงขอยายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทย พิษณุโลก ไดรับมอบใหชวยควบคุมงานกอสรางอาคารปฏิบัติการ

หองปฏบิตักิาร ศนูยวทิยาศาสตรการแพทย พษิณโุลก หลงัแรกทีใ่ชมาจนถงึปจจบุนั 

“ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทุมเท กตัญู และพอเพียง”
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 •  นอกจากนีย้งัเปนชวงทาํงานควบ 2 ตาํแหนง หวัหนากลุมงานพษิวทิยา

และหวัหนากลุมพฒันาคณุภาพและวชิาการ จงึเริม่พัฒนาระบบสารสนเทศของ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย พิษณุโลก ตั้งแต พ.ศ. 2540ถึง 2550 ดวย

โปรแกรม LABs/Q จนกระทั่งสามารถรับตัวอยางไดทุกหองปฏิบัติการ และใช

เรยีกเกบ็เงินคาตรวจวิเคราะหใหกบัทุกหองปฏิบตักิาร และพัฒนาระบบประกนั

คุณภาพของหองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยผานการรับรอง

ระดบัสากล และยงัสรางผลงานวจิยั 1 เร่ือง คอื การวิจยั “การพัฒนาชดุทดสอบ

เมทานอลในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล”

 •  ในป พ.ศ. 2541 เริม่สนใจในงานดานบรหิาร จงึสมคัรเรยีนตอปรญิญาโท 

หลกัสตูรพเิศษ เรยีนในวนัเสารและวนัอาทิตยเทานัน้ จนไดรบัปรญิญา การศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในป พ.ศ. 2542

 • พฒันาระบบประกนัคณุภาพของหองปฏบัิตกิารของศนูยวทิยาศาสตร

การแพทย ภูเก็ต อุดรธานี พิษณุโลก ตั้งแต ปงบประมาณ 2551 ถึงปจจุบัน 

ผานการรับรองระดับสากล



ฝากไวใหคนกรมวทิย

56

ฝากไวใหคนกรมวทิย

56

 • วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ภูเก็ต เปนจุดเริ่มตนเล็กๆ 

ในการเปนผูบริหารครั้งแรกในฐานะอํานวยการตน และมีโอกาสรวมพัฒนา

ศักยภาพหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการตรวจหาไวรัสไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009 (H1N1) ใหสามารถตรวจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว

 •  วันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 อุดรธานี ทําการพัฒนาทั้งระบบ

การใหบริการและระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง

 •  วนัที ่12 พฤศจิกายน 2555 ไดรบัการแตงตัง้ใหปฏบิติัราชการตําแหนง 

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก จนถึงปจจุบัน สราง

ผลงานเดน ดังนี้

  o พฒันาระบบรายงานผลการตรวจวเิคราะหอเิลคทรอนคิส (e-Report) 

ของกลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก โดยสงรายงานผลใหโรงพยาบาลทุกแหงในเขต

สุขภาพที่ 2 ผานทางอินเตอรเน็ต ทําใหไดรับรางวัลชมเชยดานนวัตกรรมระบบ

อํานวยความสะดวก จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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  o พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ต้ังแต 

พ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน โปรแกรม iLAB Plus จนกระทั่งสามารถรับตัวอยางและ

รายงานผลอิเล็กทรอนิคส ไดทุกหองปฏิบัติการ และใชเรียกเก็บเงินคาตรวจ

วิเคราะหและออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิคส

  o พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมพัฒนาบุคลากร (HRD) เปน

โปรแกรมใชในการขออนมัุตเิดนิทาง ยมืเงนิ และจดัทํารายการเดนิทางอตัโนมตัิ 

รวมถึงเปนฐานขอมูลประวัติการฝกอบรมในระบบคุณภาพ ขยายใหนําไปใชได

ในศูนยฯ ทุกแหง

  o พรอมกับการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO/IEC Guide 25, ISO/IEC 

17025, ISO 15189, ISO 15190, ISO/IEC 17043 และ ISO 9001 จนไดรับ

การรับรองทุกระบบอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ)

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

1. ผูบริหารการสาธารณสุข 
ระดับตน (ผบต.) รุนที่ 11 

2. ผูบริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง (ผบก.) รุนที่ 17 

3. ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง

7. การอบรมจิตสํานึกคุณภาพ
เพื่อกาวสู ISO 9111:2115

8. การอบรมผูแทนฝาย
บริหารคุณภาพ (QMR)

5.นักบริหารการแพทยและ
สาธารณสุข ระดับสูง รุนที่ 29

9. Lower Mekhong 
Initiative (LMI) English 
Language Support Project 
Professional Communica-
tion Skills for Leaders

11. นักบริหารระดับสูง: 
ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม 
(นบส.1 ก.พ.)  รุนที่  83

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานบริหาร หลักสูตร 
Marketing for Scientists

4. หลักสูตรพัฒนาทีมผูบริหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข

Chulalongkorn 
University Lan-
guage Institute

สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
เชียงใหม 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
นครสวรรค

โรงแรมชลจันทร 
พัทยารีสอรท  
จังหวัดชลบุรี

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

วทิยาลยันกับรหิาร
สาธารณสุข

Chulalongkorn 
University Lan-
guage Institute

สถาบนัพฒันา
ขาราชการ  
สาํนกังาน
ขาราชการพลเรอืน

สถาบนับณัฑติ
บรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรจฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั

วทิยาลยันกับรหิาร
สาธารณสุข

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 
พิษณุโลก

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 
พิษณุโลก

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

สํานักงาน
ขาราชการ
พลเรือน

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

6 ส.ค.-7 ก.ย. 
2544 

12 พ.ค.–21 
มิ.ย. 2546

18 ม.ีค. 2551

28 ต.ค. 2557

28 ต.ค. 2557

11 ม.ีค. 2556

15-19 ธ.ค. 
2557

15 ก.พ.-19 
พ.ค. 2559

27 ก.ย. 2552

27 ก.ย. 2552

ทุนการอบรมชวงเวลาสถานที่อบรมหนวยงานที่จัด
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การดูงาน 

เรื่อง

1. การใชเครื่อง REMEDI

2. การใชชุด Toxilab

3. การเจรจาความรวมมือและดูงานเปรียบ
เทียบระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
ดานการแพทยและสาธารณสุข

4. ดูงานเปรียบเทียบ ระบบบริหารจัดการงาน
ดานนําเขาอาหารระหวางประเทศ 

5. ดูงานเปรียบเทียบ ระบบบริหารจัดการ
งานดานการแพทยและสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารการแพทย
และสาธารณสุข ระดับสูง รุนที่ 29

6. ดูงานเปรียบเทียบ ระบบบริหารจัดการงาน
ดานสมุนไพรไทย-จีน

7. หลักสูตร นบส.1 ก.พ.  รุนที่  83 “ผูนําใน
ศตวรรษที่ 21” 

8. หลักสูตร นบส.1 ก.พ.  รุนที่  83 “ผูนําใน
ศตวรรษที่ 21”

9. หลกัสตูร นบส.1 ก.พ. รุนท่ี 83 (นบส. ดีเดน) 
“ภาวะผูนําสําหรับศตวรรษที่ 21 (Leadership 
for the 21st Century) และการสรางความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในรัฐบาลตอประชาชน
(Ensure the trust in the Government) 
โดย Senior Professor Masahiro HORIE”

BIO-RAD San 
Francisco USA

Toxilab Orange 
Country USA

ประเทศญี่ปุนและ
สาธารณรัฐเกาหลี

ประเทศเวียดนาม

ประเทศอิตาลี

ประเทศจีน (รถตู)

ประเทศจีน

ประเทศอิตาลี 
ออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด

ณ National
Graduate 
Institute for 
Policy Studies 
(GRIPS) กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน

สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน

สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน

8-11 ธ.ค. 
2539

12-15 ธ.ค. 
2539

15 – 21 ส.ค. 
2552

2-6 พ.ค. 
2555

13-19 มิ.ย. 
2556

1-7 ก.ค. 
2556

15-18 มี.ค 
2559

1-7 พ.ค. 
2559

12-17 มิ.ย. 
2559

ทุนการดูงานระหวางวันที่สถานที่
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เรื่อง

1.อาจารยพิเศษสอนนิสิตแพทย ในโครงการ
สงเสริมการศึกษาสําหรับแพทยชนบท
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. อาจารยพิเศษสอนภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติทางพิษวิทยา ของนิสิตและนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

3. อาจารยพิเศษสอนภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติทางคอมพิวเตอร ของนิสิตและ
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ

4. อาจารยพิเศษสอนภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติทางคอมพิวเตอร ของนิสิต คณะสห
เวชศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร

5. วิทยากรบรรยาย ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ “การตรวจยืนยันยาบาและสารเสพ
ติดในปสสาวะ” ใหแกเจาหนาที่จาก สสจ. 
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป ใน
เขต 8 และ 9

6. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการตรวจ
ยาบาในปสสาวะและการเก็บตัวอยางสงตรวจ
วิเคราะหวัตถุมีพิษอยางงาย” ใหแกเจาหนาที่
จาก สสจ. โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาล
ทั่วไป ในเขต 8 และ 9

ณ โรงพยาบาลชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

- สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม และ
โรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการพิษณุโลก

- สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม และ
โรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเขต 9 
พิษณุโลก

- ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเขต 9 
พิษณุโลก

รวมผลิตบัณฑิต
แพทย จบ 5 รุน 
(รุนละ 41 คน)

รวมผลิตบัณฑิตและ
ผูสําเร็จการศึกษา 
จบ 4 รุน
(รุนละ 41 คน)

รวมผลิตบัณฑิตและ
ผูสําเร็จการศึกษา 
จบ 4 รุน
(รุนละ 81 คน)

รวมผลิตบัณฑิต
จบ 3 รุน
(รุนละ 81 คน)

พัฒนาผูตรวจยืนยัน
ยาบาและสารเสพ
ติดในปสสาวะ เพื่อ
สรางหองปฏิบัติ
การตรวจยืนยัน
ยาบาและสารเสพ
ติดในปสสาวะ ใน
โรงพยาบาลศูนย/ 
ทั่วไป ในอนาคต
(จํานวน 19 คน)

พัฒนาผูตรวจยาบา
ในปสสาวะ และผู
เก็บตัวอยางสงตรวจ
วัตถุมีพิษอยางงาย
(จํานวน 62 คน)

ป พ.ศ.2529-
2533

ป พ.ศ. 2538-
2541

ป พ.ศ. 2542-
2545

ป พ.ศ. 2543-
2545

8 – 9 มิถุนายน 
2538

4 – 6 มิถุนายน 
2541

ผลสําเร็จระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
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เรื่อง

7. วิทยากรสัมมนา เรื่อง “ปญหาการปฏิบัติ
งานดาน QA โดย QCC” ในที่ประชุม
สัมมนาQCC ประสานแผนและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ

8. วิทยากรยาย เรื่อง “ขอแนะนําในการ
เขียนคูมือคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ” 
“การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ 
“ระบบการรับตัวอยางและสงผลวิเคราะห” 
ใหแกเจาหนาที่จาก โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
ในเขต 8 และ 9

9. วิทยากรยาย เรื่อง “การเขียนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการควบคุมเอกสารใน
ระบบประกันคุณภาพ” และ “การสอบ
เทียบเทอรโมมิเตอร และการตรวจสอบ
จุดเยือกแข็งเฉพาะชนิดเหลวในหลอดแกว” 
ใหแกเจาหนาที่จาก โรงพยาบาลศูนย โรง
พยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
ในเขต 8 และ 9

10. วิทยากรยาย เรื่อง “การจัดทําคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน
ทั่วไป” ใหแกเจาหนาที่จากศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 12 แหง และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

11. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเขียนคูมือ
วิเคราะหวิจัยประจําหองปฏิบัติการ
กลาง เรื่อง โลหะหนัก)”ใหแก นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ หองประชุม
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร
สาธารณสุขแหงชาติ 
จังหวัด นนทบุรี

ณ หองประชุม
โรงแรมพิษณุโลกธานี 
จ. พิษณุโลก

ณ หองประชุม
โรงแรมอมรินทร
ลากูน จ.พิษณุโลก

ณ หองประชุมโรง
แรมท็อปแลนด
จ. พิษณุโลก

คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของ
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
(จํานวน 111 คน)

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของเขต 8 
และ เขต 9 (จํานวน 
113 คน)

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของ
เขต 8 และ 9
(จํานวน 42 คน)

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของกรม
วิทยาศาสตร
การแพทย
(จํานวน 71 คน)

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของคณะ
เกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(จํานวน 35 คน)

18 ธันวาคม 
2541

7-8 กันยายน 
2541

3-5 มีนาคม 
2542

22-24 
กุมภาพันธ 
2544

3-4 กรกฎาคม 
2546

ผลสําเร็จระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
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12. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการของ 
Good Laboratory Practices (GLPs)” และ 
“หลักการและเหตุผลของการดําเนินการหอง
ปฏิบัติการสูมาตรฐาน ISO/IEC 17125” 
และวิพากษ เอกสารคุณภาพ ใหแก
คณาจารย พนักงาน และนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

13. อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
หัวขอโครงงาน ระบบทดสอบมาตรฐาน
อุปกรณการวัดทางเคมี

14. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “Introduction 
Training for ISO/IEC 17125: 2115”
ใหแกคณาจารย พนักงาน และนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจอานงาน
วิจัย ของอาจารย เรื่อง “หลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร” ใหแกวารสารเกษตรนเรศวร 
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร
การแพทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟาและ
คอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของคณะ
วิทยาศาสตร
การแพทย 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(จํานวน 71 คน)

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของภาค
วิชาวิศวกรรม
ไฟฟาและ
คอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

พัฒนากําลังคน
ดานระบบประกัน
คุณภาพของภาค
วิชาวิศวกรรม
ไฟฟาและ
คอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(จํานวน 61 คน)

ตรวจอานงานวิจัย 
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับการ
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(จํานวน 1 ฉบับ)

24-25 
กรกฎาคม 
2546 และ 
11-12 มกราคม 
2551

ปการศึกษา 
2549

29 สิงหาคม 
2551

ฉบับที่ 2 ปที่ 5 
เดือนมิถุนายน 
– ธันวาคม 
2545

ผลสําเร็จระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
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เรื่อง

16. Technical Auditor ใหสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ดานยาเสพติด ณ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยเชียงใหม

17. Technical Auditor ใหศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยพิษณุโลก ในการทํา Internal 
Audit

18. Lead Auditor ใหศนูยวิทยาศาสตร
การแพทยสงขลา และพษิณุโลกในการทํา 
Internal Audit

19. ประธานคณะกรรมการดําเนนิการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทัว่ไป: หนวยสอบศนูยวทิยาศาสตรการแพทย
ที ่2 พษิณโุลก 

21. ประธานคณะกรรมการประสานงาน
ศนูยวิทยาศาสตรการแพทย

22. อนกุรรมการใน อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงใหม

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยพิษณุโลก

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยสงขลา 
และพิษณุโลก

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยพิษณุโลก

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยพิษณุโลก

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงใหม 
ผานการตรวจ
ประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 
พิษณุโลก ผานการ
ตรวจประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยสงขลา 
และพิษณุโลก
ผานการตรวจ
ประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ

สอบสัมภาษณ 
214 คน ผาน 
56 คน รับได 
13 คน

ประสานการทํางาน
ผูอํานวยการศูนยฯ 
ทุกแหง ใหมีการ
ทํางานแบบ
บูรณาการ

ปฎิบัติหนาที่
ตามมาตรา 18 แหง 
พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551

ปงบประมาณ 
2547

ปงบประมาณ 
2546, 2547, 
2549 และ 
2551

ปงบประมาณ 
2549

13-14 ตุลาคม 
2559

คําสั่งกรม
วิทยาศาสตร
การแพทย 
ที่2127/2559 
สั่ง ณ วันที่ 27 
ตุลาคม 2559

ประกาศ 
อ.ก.พ. กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย 
ประกาศ 
ณ วันที่ 17 
พฤศจิกายน 
2559

ผลสําเร็จระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
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ความรูทางวชิาการ 

ความรูเฉพาะบุคคล

 • ความรูทางชางไฟฟา  

 • ความรูการใชโปรแกรมในการวเิคราะหขอมลู การนาํเสนอทางคอมพวิเตอร

 • การตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา และยาเสพติด  

 • การพัฒนาระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการใหผานการรับรองในระดับ

สากล

ฝากไวใหคนกรมวทิย

64
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หลักในการทํางานของขาพเจา

  ในชีวิตขาราชการ 38 ป ผมปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทุมเท 

กตัญู และพอเพียง ในบานหลังท่ี 2 ของผม (กรมวิทยาศาสตรการแพทย)

มีอธิบดีทั้งหมด 21 ทาน เปนผูบังคับบัญชา

วาที่รอยตรณี
ัฐพ

ัชร  รัตนเดชานาคนิทร
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นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ

ผอ.อรัญ   ทนันขัติ   ชัดปรากฏ

งานหมดจด   ดานอาหาร   ผานสดใส

ทําหนาที่   ไดรับมอบ   ชอบดวยใจ

ทั้งยังใฝ   พัฒนา   นาชื่นชม

ประสบการณ   ผานมา   พาใหคิด

แมชีวิต   ลวงเลยวัย   ไมขื่นขม

สงความรู   คูความดี   ที่นิยม

มอบเปนคม  ความคิด  พิชิตใจ
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ผูอํานวยการสํานักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร
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...35 ป ความภาคภูมใิจในชวีติราชการ...

 ไมนาเช่ือวา...กาลเวลาผานไปรวดเร็ว เผลอแปบเดียว ผานไป 35 ป แลว...

ถึงเสนชัยเหมือนกับพี่ ๆ คนอื่น...สําหรับการทํางานรับราชการ เร่ิมตนท่ี

2 เมษายน 2529 มาบัดนี้ ถึงเวลาที่จะตองออกจากวงโคจรของชีวิตราชการ 

“ประสบการณในการทํางานของฉัน” อาจเปนประสบการณที่มีทั้งเหมือน

และไมเหมือนกับทานอื่น ๆ  ประสบการณตาง ๆ  ที่ฉันไดรับ ฉันถือวาเปน “ครู” 

ของฉัน ฉันไดเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ และสิ่งที่ฉันถือวาสําคัญตอตัวของฉัน

ในการทํางานรับราชการ นั่นคือ “งานทุกชิ้นที่ฉันไดรับผิดชอบใหปฏิบัติ...

ฉนัไดทําดทีีส่ดุทุกชิน้งาน” แมวาใครๆ จะไมรู เพราะเขาไมไดปฏบัิติ แตทีส่าํคัญ 

คือ “ฉันรู ฉันทราบ เพราะฉันไดปฏิบัติ” ประสบการณที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับการที่

ฉันไดพบเจอและเรียนรูกับมัน...งานสวนใหญท่ีฉันไดปฏิบัติสวนใหญเปนงาน

ดานวชิาการซึง่ตองอาศยัการศกึษาเรยีนรู และนาํมาประยกุตใชในงานทีร่บัผดิชอบ

....ตั้งแตรับราชการมาตั้งแต ป พ.ศ.2529 ทํางานที่กองวิเคราะหยาสมัยนั้น

“จงทําหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายใหดทีีส่ดุและอยาหวงัผลประโยชนอ่ืนใด 

นอกจากความสุขใจที่ไดรับจากการทํางาน”
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ซึง่ปจจบุนัปรับเปลีย่นเปนสาํนกัยาและวตัถเุสพตดิ การทาํงานแรก ๆ ตองปฏบิตัิ

ตามที่รุนพี่พรํ่าสอน เทคนิคตาง ๆ มากมาย ในการตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุม

คุณภาพยา…งานที่ภาคภูมิใจสมัยที่ปฏิบัติหนาที่คือการรับผิดชอบ “การศึกษา

วจิยัการเปรยีบเทยีบการเอือ้ประโยชนของยาในรางกายของมนษุย” ทาํใหยา

ที่ผลิตในประเทศมีความเทาเทียมกับยาตนแบบจากตางประเทศ

 อยางไรก็ตามการทํางานยอมตองไขวควาหาครามกาวหนาในการรับ

ราชการ...ในป 2540 ไดยายไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ...

ซึ่งทํางานเกี่ยวกับมาตรฐานหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมวาจะเปน ISO/IEC guide 

25 (ปจจุบัน ISO/IEC 17025) ISO 15189 และมาตรฐานอื่น ๆ อีกมากมาย...

สิง่ทีภ่าคภมูใิจในการปฏิบตัหินาทีท่ีส่าํนกันี ้ คือ ไดรวมการพฒันาระบบคณุภาพ

มาตรฐานหองปฏิบัติการตางๆท้ังของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และหอง

ปฏิบัติการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข...และไดเปนผูแทน

ของกรมในการเขารวมประชุมกับองคกรนานาชาติท่ีดูแลเร่ืองมาตรฐาน
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เชน ILAC, APLAC ซึง่การทาํงานในชวีติราชการตัง้แตตนเตบิโตมาทางสายวชิาการ 

จนไดรับแตงตั้งเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ (นักวิทยาศาสตรการแพทย) ดานการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการ...ตอจากนั้นชีวิตราชการที่มี

ประสบการณมากขึ้น ในเดือน กันยายน 2558 ไดปรับเปลี่ยนการทํางานในเชิง

บริหารโดยยายไปเปน...ผู อํานวยการเฉพาะดานวิทยาศาสตรการแพทย...

ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยชลบุรี รับผิดชอบงานทุก ๆ  ดานของกรม...ซึ่งการ

ทํางานปรับเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิงตองบริหารงานและบริหารคนท่ีมีความหลาก

หลาย พบปะ และ ประสานงานกับคนทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

ส่ิงท่ีสรางความภูมิใจในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการศูนย ฯ คือ 

ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายการแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ในเขต

สุขภาพที่ 6 อยางเปนรูปธรรม และสามารถสรางเปนอําเภอตนแบบของภาค
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ตะวันออก รวมทั้งสงเสริมผูประกอบการ SME ดานสมุนไพรและเครื่องสําอาง

ในเขตสามารถสรางรายได และนําไปสูการแขงขันในตลาด และนําผลิตภัณฑ

ขึ้นจําหนายในหางสรรพสินคาได ในสวนของศูนยเองสามารถผลักดันใหมีการ

ตรวจพิสูจนสารเสพติดในเชิงปริมาณวิเคราะห และผลักดันใหแผนทดสอบ

ความชํานาญดานการตรวจ HIV ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17043 จากองคกรรับรองหองปฏิบัติการ  

นายอรัญ
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 ตอมาไดยายเขามาดาํรงตําแหนง ผูอํานวยการเฉพาะดานวทิยาศาสตร

การแพทยที่สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในเดือน เมษายน 2562 

ซึง่ไดรบักบังานเชงินโยบายของกระทรวงสาสาธารณสขุท่ีทาทาย 2 เรือ่งใหญ ๆ 

คือ กัญชาทางการแพทย และการแบนสารพิษที่ใชทางการเกษตร 3 ชนิด คือ 

คลอรไพริฟอส   พาราควอต  และไกลโฟเซต  ซึ่งสรางความภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติงานในชีวิตราชการ โดยผลักดันใหสํานักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารสามารถดําเนินการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพดานความปลอดภัย

ของพืชกัญชาและผลิตภัณฑจากกัญชา และชวยผลัดกันโดยสนับสนุนขอมูล

ทางวิชาการตาง ๆ ใหผูที่เกี่ยวของ จนทําใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหยกเลิกการใช คลอรไพริฟอส พาราควอต  ตั้งแต 1 มิถุนายน 2563



นายอรัญ
  ทนันขัติ

73

อรัญ ทนันขัติ

 ประสบการณการทํางานมักจะเปนเรื่องของการแกไขปญหา การได

พบเจอเหตุการณตาง ๆ เขามาใหฉันไดตัดสินใจ คลายๆ กับจะลองของฉันวา 

“ฉนัจะสามารถแกปญหานัน้ไดหรอืไม ถาฉนัไดเจอกบัมัน”...แตทกุเรือ่ง ฉนัก็

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางลุลวง...บางประสบการณเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การพิจารณา การวิเคราะห การสังเคราะห เพื่อใหฉันไดนําไปใชในการทํางาน

ในหนาที่ที่หลากหลายมากจริง ๆ เก่ียวกับ “ประสบการณในการทํางาน”

แตสิ่งหนึ่งที่ฉันยึดมั่นตอการทํางานในหนาท่ีนั่นคือ “การไมท้ิงระเบียบปฏิบัติ

กฎเกณฑตางๆ ทีภ่าครัฐบญัญตัใิหใช” พรอม ๆ กันนัน้ฉนัตองหาความยืดหยุน

ตอการทํางานในหนาท่ีของฉันใหกับผูท่ีทํางานรวมกัน และผูที่มาติดตอ...

รวมทัง้ความถกูตอง โปรงใสตอการทํางาน ถาตวัเราซือ่ตรงตอหนาทีแ่ลว ฉนัคดิวา 

“สิง่เหลานี ้ คอื เกราะปองกันตวัเราไมใหไดพบเจอกับอนัตรายใดๆ และฉนัก็

สามารถแกไขปญหานั้นได จนสําเร็จทุกชิ้นงานดวยตัวของฉันเอง”

ตลอด 35 ป กับการทํางาน “รับราชการ” ของฉัน
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ทาน ผอ.  กุลธิดา   ศิริวัฒน

กระจางชัด   จัดแจง   แถลงไข

เครื่องสําอาง   วางระเบียบ   เพียบพรอมไว

ทั้งใสใจ   ในงาน   ดานคุมครอง

เมื่อถึงวัน   คืนเลื่อนผาน   ดานชีวิต

ถูกลิขิต   ดวยหกสิบ   ปสมัย

ความดีทาน   พระคุมครอง   ผองอําไพ

รักมอบให  จากหัวใจ  ยิ่งใหญเอย
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ผูอํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

ทาน ผอ.  กุลธิดา   ศิริวัฒน

กระจางชัด   จัดแจง   แถลงไข

เครื่องสําอาง   วางระเบียบ   เพียบพรอมไว

ทั้งใสใจ   ในงาน   ดานคุมครอง

เมื่อถึงวัน   คืนเลื่อนผาน   ดานชีวิต

ถูกลิขิต   ดวยหกสิบ   ปสมัย

ความดีทาน   พระคุมครอง   ผองอําไพ

รักมอบให  จากหัวใจ  ยิ่งใหญเอย
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เรามาทําอะไรที่กรมวทิย

 หนังสือกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่ สธ 0501/6627 ลงวันท่ี
7 พฤศจกิายน 2527  แจงใหไปรายงานตวัตามทีส่อบไดที ่4  ดใีจทีม่งีานทํากอน
จะจบปริญญาโท รูจักกรมวิทยาศาสตรการแพทยมากอนเนื่องจากเคยฝกงาน
ที่นี่ จังหวะดีที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปดสอบ ไมคิดวาจะไดทํางานที่นี่
เพราะตําแหนงที่สอบรับ 1 อัตรา ขอสอบก็ถามไมตรงคําตอบ คําถามอยางนี้
ตองมีคนอยูแลวแน ๆ  ตอบไมไดวาเครื่องสําอางตองทดสอบรายการอะไรบาง
และอยางไร แตมาแลวตองตอบก็แสดงวิธีคิดที่คิดวาเปนเหตุเปนผลเพื่อหาคํา
ตอบเหมือนตอนทําวิทยานิพนธ ผลคือสอบไมไดในตําแหนงที่สมัคร แตกรมก็
เรียกมาบรรจุทํางานดานทดสอบทางเคมี (ลืมบอกไปวา) จบจุลชีววิทยาแต
เรียนเคมีวิเคราะหมาหลายตัว ทํางานไดแน ๆ วันแรกทีทํางานราชการ คือ
วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2527 ในตําแหนงนักพิษวิทยา 3 กองพิษวิทยา ที่ยศเส  
ผอ.อลัน อิษวาส เปน ผอ. และทานเปน ผอ.คนแรกของกองพิษวิทยา ไดทํางาน

“กรมจะมี “หัวใจ” ที่แข็งแรงไปตลอด 

ดวย “คนกรมวิทย” เทานั้น”
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ดานการวิเคราะหตัวอยางวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือใชทางสาธารณสุข  
ก็นํ้ายาลางหองนํ้า ยาฆายุง มด ปลวกที่ใชกันทุกบานนั่นละ พี่ๆ คือพี่ทุม-
ปทุม ชูรัตน พี่เปด-หรรษา ไชยวานิช (พี่คนนี้อยูกันยาวนาน) และพี่สมบูรณ 
ศุภเจียรพันธ สอนใหทุกอยาง วิเคราะหปริมาณสาระสําคัญดวยเทคนิคตาง ๆ 
ไดเรียนรูการใชเครื่องมือเชน HPLC GC AAS เครื่องมือสมัยกอน (35 ปที่แลว) 
ไมมีโปรแกรมประมวลผลการวิเคราะห ไมมีเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ตองฝกจน
ฝมือดีพอ ตั้งแตตน เชน ฝกฉีดตัวอยางเขาเครื่องซํ้า ๆ แลวไดผลตางกันไมเกิน
เกณฑยอมรับ พี่ๆ จึงจะใหทดสอบตัวอยางและรายงานผลได  ถาผลทดสอบมี
ปญหา พี่ทุมใหทบทวน หนึ่ง..คน สอง..เครื่องมือ สาม..ทําใหม เปนแนวทาง
ปฏิบัติของที่กลุม ตอมาก็ไดฝกการเขียนเรื่องลงวารสาร รางหนังสือราชการ 
สรปุประเดน็ ใหความเหน็และไดเขารวมประชุมกบัหนวยงานภายนอก โดยมพีี ่ๆ 
ที่เกงและแสนจะนารักเปนโคช สนุกกับงานและกับทีมมาก ๆ เมื่อเราเติบโต 
แกพรรษามาเปนพี่แลว ก็อยากใหนอง ๆ เจอพี่แบบที่เราเจอ แมทําไดไมดีเทา

แตก็คงไดบางละ 
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 ทั้งๆ ที่งานของกรมไมมีดานสิ่งแวดลอม แตดวยการตั้งชื่อกลุมที่มีคํานี้

อยูดวย งานสิ่งแวดลอมก็ไหลมา ถาจะตองทําก็ทําใหดีมีคุณภาพ ที่กลุมจึง

ศึกษาวิธีทดสอบดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล เชน US EPA, ออกเก็บ

ตัวอยาง วิเคราะหตัวอยางนํ้า ตัวอยางดิน วิเคราะหตัวอยางกรณี “เด็กกินดิน”  

และไดมีโอกาสเขารวมในโครงการตามในพระราชดําริที่แหลมผักเบี้ยและ

บึงมักกะสัน สนุกสนานกับการออกเก็บตัวอยางและไปดูสถานที่ทั้งในกรุงเทพ

และตางจังหวัด มีประสบการณงานสิ่งแวดลอมขึ้นมาอีกอยาง

ฝากไวใหคนกรมวทิย
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 สําหรับงานดานระบบคุณภาพมีแทรกอยูในงานตั้งแตตอนที่เขามา

ทํางานใหม ยังไมไดเปนมาตรฐาน ISO แตกําหนดตามวิธีมาตรฐานที่ใช

และตามเอกสารวิธีของหนวยงานดานวิธีวิเคราะห เชน AOAC ASTM การ

วิเคราะหตัวอยางตองมีการควบคุมคุณภาพทุกชุดการวิเคราะห เมื่อผูทรงอมรา 

วงศพุทธพิทักษ “พี่อัม” นําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC Guide 25  (หรือ ISO/IEC 17025 ในปจจุบัน) มาใชในกรม ทุกหนวย

งานเรงจัดระบบหองปฏิบัติการอยางเขมขน รวมทั้งกองเคร่ืองสําอางและ

วัตถุอันตรายซึ่งนําโดยพี่ตุ-ดร.สุมล ปวิตรานนท และพี่เปด-หรรษา ไชยวานิช 

จนกระท่ังไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง NATA ประเทศออสเตรเลียใน

รายการทดสอบแรกทางดานการทดสอบถุงยางอนามัย ในป 2538 ขณะนั้นไม

ไดเขาใจอะไรมากมาย ไดแตปฏิบัติตามที่กองกําหนด ตอมาในป พ.ศ. 2544  

กองเครือ่งสาํอางและวตัถุอนัตรายโดยพีเ่ปด-หรรษา ไชยวานชิ รเิริม่การพฒันา

เปนการผูดําเนินแผนงานทดสอบความชํานาญตาม ISO/IEC Guide 43 และ 

ILAC G13 (หรือ ISO/IEC 17043 ในปจจุบัน) โดยคาดวาจะเปนทิศทางใหมใน

การทํางานของกองและกรมไดในการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการท้ังกรม

เองและหองปฏิบัติการอื่น เรื่องนี้ไดลงมือทําเต็มที่ในการอานมาตรฐาน 

ทําความเขาใจ และชวยพี่เปดในการออกคูมือคุณภาพและจัดทําเอกสารการ

ปฏิบัติงานตามขอกําหนด ซึ่งไดรับการรับรองแผนงานแรกจากหนวยรับรอง 

NATA ในป 2550   การขอการรับรองจากตางประเทศทําใหมีโอกาสไดใชภาษา

อังกฤษทั้งอาน เขียนและพูด แมจะไดใชภาษาอังกฤษตั้งแตเปนนักวิเคราะห 

หวัหนาหองปฏิบตักิารและผูจดัการคณุภาพ (ปละ 1-2 คร้ัง) แตทกัษะทางภาษา

ยังเปน Broken English เสมอตนเสมอปลายจนถึงตอนนี้ ถาภาษาดีคงทําไดดี

กวานั้น บอกนองๆเสมอวาใหฝกภาษาอังกฤษใหเกงขนาดใชงานได เพราะวา

สําคัญและจําเปนมากกับงานและอนาคตของตัวเองและของกรม
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 กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีการใชระบบคุณภาพในทุกหนวยงาน

สิ่งที่ยากเหมือนกันไดแกการหาผูทําหนาที่ผูจัดการคุณภาพทั้งระดับหนวยงาน

และระดับกรม  นักวิเคราะหก็อยากวิเคราะหอยางเดียว ไมอยากทําอะไรที่มาก

กวาน้ัน เม่ือไดทาํหนาทีผู่จัดการคณุภาพของสาํนกัเครือ่งสาํอางและวตัถอุนัตราย 

บอกไดเลยวาเปนงานทีไ่มนาเบือ่ มอีะไรใหทาํตลอดแบบครบวงจร “PLAN-DO-

CHECK-ACT” สนุกเมื่อทุกคนชวยกันทําตามแผนที่วางไว มีไมสนุกบางเมื่อ

ตองตามทวงงาน เบื่อกันทั้งคนทวงและคนถูกทวง และจะเหนื่อยมากตอนที่จะ

รับการตรวจติดตาม ทั้งๆที่ทุกอยางในระบบคุณภาพควรเปนงานปกติ มาตรวจ

เมื่อไรก็พรอม แตไมเคยพรอมสักครั้งตองดวยความกลัววาจะพลาด กลัวได NC   

ไดคุยกับผูจัดการคุณภาพหลายหนวยงานก็เปนไปในทํานองเดียวกัน  อยากให

ทุกคนใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ตองมี  ใหความรวมมือกับผูจัดการคุณภาพ

และทําหนาที่ของตนเองกับงานในระบบคุณภาพเทานั้นก็พอ
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 อีกหนาที่หนึ่งซึ่งไมไดคิดวาจะไดทําคือการเปนผูจัดการคุณภาพกรม

วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีเพียงหนึ่งคนเทานั้น ที่จะดูแลระบบคุณภาพซ่ึง

เปนหัวใจของกรม เปนดีเอ็นเอของกรม  ผอ.วรางคณา (The Lobbyist)  มาหา

ถึงหองทํางานมาบอกใหเปน QM กรม (แบบไรคูแขง) มีอิดออดเล็กนอยกอน

รบีรบัเพราะคิดวา “เขาคดิวาเราสามารถ” (ไมไดคดิเลยนะวาคนอืน่ไมยอมทาํ

เลยมาถึงเรา..จริงจริ๊ง) รับทําทั้งที่ไมมั่นใจวาจะทําใหดีไดหรือไม รูแตตองมี

คนทํา ระยะเวลาสองปที่ทําหนาที่ผูจัดการคุณภาพของกรมนั้น ประเมินวาไม

ประสบความสาํเร็จเทาทีค่วรเพราะไมไดงานอยางทีต่ัง้ใจไว เหตุผลทีใ่ชแตไมใช

ทัง้หมดคอืไมสามารถ และไมสามารถทาํไดเต็มที ่คดิรอยทาํไดสิบ ไมมทีีมชวยคดิ

ชวยเกบ็รวมรวมและวเิคราะหขอมูลตางๆ ไมมหีนวยสนบัสนนุเปนเรือ่งเปนราว 

เปนหวงวาการดแูลระบบคณุภาพจะสงตอกนัอยางไร กรมยงัตองการใหการดแูล

รักษาระบบคุณภาพของกรมใหเปนระบบกวาที่เปนอยู  ตองชวยกันดูแลและ

พัฒนาใหเขมแข็งยั่งยืน ใหเวลากับงานระบบคุณภาพของกรมเรามากขึ้น

กรมจะมี “หัวใจ” ที่แข็งแรงไปตลอด  ดวย “คนกรมวิทย” เทานั้น
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 การเปลี่ยนสายงานจากวิชาการเปนสายบริหารเปนความตั้งใจไมใช

ตามนํา้ เหตผุลแรกๆ คอืเราไมเกงวชิาการมากขนาดจะเปนผูเชีย่วชาญทีใ่หความรู

แกนอง ๆ และกรมไดดีพอ ถามโีอกาสไปทางสายบรหิารนาจะเปนไปได ประกอบ

กบัไดรับโอกาสจากพี่ ๆ ใหทํางานและเขาอบรมทางการบริหารอยางตอเนื่อง 

จนกระทั่งชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน คือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงราย (อีกตําแหนงหนึ่ง) ระหวางป 

2556-2558 และผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสุราษฎรธานี ในป 

2559   ไดรับประสบการณสําคัญในการทํางานจากเปาหมายและวิธีการทํางาน

เปลีย่นไปจากทีผ่ านมา จากทีไ่มคอยทราบวาศนูย วทิย ทาํงานอะไรแบบไหน ก็ได

เรียนรูการทํางานท่ีตองรวมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือนําความรูและการ

พัฒนาสูกลุมเปาหมาย ในพื้นที่ตามนโยบาย เดินทางบอยมากไปที่จังหวัดที่อยู

ในความรับผิดชอบแตโดยรวมไมไดรูสึกวาตองปรับตัวมากมายอะไร ทํางานที่

หลากหลายแบบเพลิดเพลิน อากาศก็ดี ชีวีสงบ ประทับใจเสมอกับทีมงานและ

นอง ๆ ที่นารักจากศูนยวิทยทั้งสองแหง และไดรูจักกับนอง ๆ จากศูนยวิทยอื่น

ดวย  ความผูกพันและหวงใยยังมีใหกันจนถึงทุกวันนี้  เปนโชคดีที่ไดรับโอกาส

และประสบการณดี ๆ ซึ่งไมไดเกิดขึ้นกับทุกคน
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 กลบัคืนสาํนกัเครือ่งสาํอางและวตัถุอนัตราย ถิน่เดมิทีคุ่นเคยและผกูพนั

มาตัง้แตแรกเขา ทาํหนาทีใ่หมเพิม่ขึน้จากการเปนพี ่ มาทําหนาที ่ “อาํนวยการ” 

ใหทุกคนทาํงานไดอยางเตม็ที ่ใหเกดิผลงานทีม่คีณุภาพและคุณประโยชน  เพราะ

อยากไดทัง้งานและคน จงึใหคดิเอง/ชวยคดิ ใหทําเอง/ชวยทาํ และตามใจ/บงัคับ 

พยายามสนกุกบังานแตคนอืน่สนุกดวยหรือไม ?  อนัน้ีไมแนใจ  งานมีหลากหลาย

มากมาย ทั้งโครงการประจําป ตัวชี้วัดก็เยอะ รายงานถี่ ๆ เจาหนาที่ทุกคนทั้งพี่

ทั้งเพ่ือนทั้งนองก็ชวยกันเต็มท่ี ผลงานที่ไดมีท้ังที่สําเร็จครบถวนและที่ยังไม

สมบูรณ  บอกกันเสมอวาถาทุกคนทําหนาที่ของตัวเองและถาเราทําเต็มที่แลว

ไมวาผลเปนอยางไรก็ควรพอใจ และปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นกันตอไป เรื่องงานก็

ชวยกันทําใหสําเร็จเหมือนกันทุก ๆ ปเหมือนเดิม  แตที่ไมเหมือนเดิมคือมีคน

คุยดวยนอยลง ทั้ง ๆ ที่พยายามตีสนิท ปกติก็ไมคอยไดคุยกับใครอยูแลวเพราะ

เขาจับใหนั่งคนเดียว ประตูหองทํางานไมเคยปด ไมมีพิธีรีตองตองนัดกอนพบ 

คุยไลนก็ทํา มั่นใจวาไมไดมีบุคลิกหรือการทํางานแบบ “นาย” และไมชอบใจ

ทุกครั้งที่ไดยินใครเรียกผูบังคับบัญชาวานายหรือเจานาย  จึงโทษวาเปนเพราะ

การเปน “ผอ.” คําเดียวนี่ละ นอง ๆ ก็ชวยคุยกับ “ผอ.” ดวยนะ  

 ชวีติในกรมวทิย มอีะไรเกดิขึน้มากมายหลากหลาย มสีมัมาอาชพี มเีกยีรติ 

มเีงนิเลีย้งดคูรอบครวัและตวัเองมพีี ่มีเพ่ือน มนีอง มเีรือ่งสนกุมาก มเีรือ่งสนกุนอย 

ปญหางาน ปญหาคน มีสุข มีทุกข มีอะไรเกิดขึ้นมากมายและเลาไดไมรูจบ...

“เปนคนกรมวิทยมาตลอด 35 ป 9 เดือน และ 27 วัน

และจะเปนตลอดไป”
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นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ

ผูอํานวยการ  ศิริ   ศรีมโนรถ

ผูกําหนด   บทบาท   งานรังสี

และอีกทั้ง   เครื่องมือแพทย   ก็เขาที

ดวยศักดิ์ศรี   นักบริหาร   ประสานพลัน

เปนผูนํา   ทําใหดู   รูใหสอน

คําอวยพร   จากหัวใจ   ใฝสรางสรรค

รอยวจี   แทนคําตอบ  ขอบคุณกัน

ดวยจํานรรจ    วันเกษียณ   เวียนมาเอย
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ผูอํานวยการสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย

ผูอํานวยการ  ศิริ   ศรีมโนรถ

ผูกําหนด   บทบาท   งานรังสี

และอีกทั้ง   เครื่องมือแพทย   ก็เขาที

ดวยศักดิ์ศรี   นักบริหาร   ประสานพลัน

เปนผูนํา   ทําใหดู   รูใหสอน

คําอวยพร   จากหัวใจ   ใฝสรางสรรค

รอยวจี   แทนคําตอบ  ขอบคุณกัน
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 ผมเร่ิมตนทาํงานในป 2526 ในตาํแหนงนกัรงัสีการแพทยทีโ่รงพยาบาล

ราชวิถี จากนั้นไดสอบทุน ก.พ. ตามความตองการของกองปองกันอันตรายจาก

รังสี จบ ป.โท สาขา REP ที่ University of Surrey และ สาขา Computation 

ที่ UMIST ประเทศอังกฤษ มาทํางานอยูกรมวิทยาศาสตรการแพทย ต้ังแต

บัดน้ันจนบัดนี้ ครบเวลาเกษียณอายุราชการในป 2563 เนื่องจากผมเกิดป 

2502 แตเกิดเดือนตุลาคม เลยมาเกษียณปนี้ คิดเสียวาไดทํางานเพิ่มอีก 1 ป 

เปนกําไรชีวิต คนเรายามแกตัวในชวงอายุ 59-60 นั้น อยากบอกวารางกายนั้น

มันไมแข็งแรงเหมือนตอนอายุ 58 เลย ความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นนั้นไวมากจน

สามารถสงัเกตได เพราะโดยปกตแิลวคนเรามกัสังเกตการเปลีย่นแปลงของตวัเอง

ไดชา จึงอยากบอกใหทานที่กําลังจะสูงวัยวา ยามยางเขาสูสถานะเปนผูสูงวัย 

ขอใหทานไดเพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพใหดี ๆ ครับ

“ธรรมะในขออิทธิบาท 4 อันเปนธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ”
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 งานของสาํนกัรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ในกรมวิทยาศาสตรการแพทยน้ัน 

นับวาแตกตางจากทุก ๆ งานของสํานักตาง ๆ รอบขางมาก การจะใหถายทอด

ความรูจึงยากที่จะอธิบายออกมาเปนเนื้อหาที่เขาใจไดในแบบเดียวกัน เพราะ

มุมมองในดานฟสิกสก็ไมเหมือนทางเคมี แลวก็ไมเหมือนทางชีวะ จึงจําเปนตอง

ขออนุญาตแตเริ่มตนวา เรื่องเลาที่เขียนตอไปนี้เปนไปตามความรูสึกนึกคิดที่

ไมมี ISO ใดรองรับ และไมอยูในกรอบในเกณฑที่ไดรับแจงมา ผมขอเขียน

ทุกอยางในแบบที่ผมตองการ ในมุมมองตามความคิดเห็นของผม จะถูกจะผิดก็

อยูในความรับผิดชอบของตัวผมเอง เราทานตางคนตางมุมมองตางจิตตางใจ 

ตางผานประสบการณที่ไมเหมือนกัน ยอมคิดเห็นแตกตางกันเปนธรรมดา
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 ยอนกลับเขามามองภายในสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย เบ้ืองตนดู

เฉพาะงานรังสี ยังแยกยอยออกไปเปนกลุมงานตาง ๆ คือ รังสีวินิจฉัย รังสี

รักษา รังสีบุคคล EMF และ SSDL ทั้ง 5 กลุมนี้ใชฐานความรูที่แตกตางกันมาก 

เปรียบเทียบงายๆ คนจบรังสีเทคนิค เรียนมา 3 สาขา คือ รังสีวินิจฉัย รังสี

รักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร โดยปริญญาตรีตองเรียนครบทั้ง 3 สาขา

แตเวลาทาํงานมันแยกกนัโดยสิน้เชงิ ทํางานไปแลวจะพบวา 3 สาขานี ้เมือ่โตขึน้

ไมไดเขากันเลย เปนคนละศาสตรเลย ยังไงยังงั้น งานรังสีของสํานักรังสีและ

เครื่องมือแพทยก็เชนเดียวกัน งานตรวจเครื่องเอกซเรย งานตรวจเครื่องรังสี

รักษา งานรังสีบุคคล งาน EMF และงาน SSDL เปนงานที่ตางกันโดยสิ้นเชิง

น่ีเปนความยากของการบรหิารงานในการผลกัดนังานของสาํนกัรงัสแีละเครือ่งมอื

แพทย เพราะทฤษฎีและเครื่องมือทางรังสีของทั้ง 5 กลุม ใชดวยกันไมได เปน

คนละเทคโนโลยี เปนคนละมาตรฐาน การมีนโยบายแยกสวนใหกลุมเครื่องมือ

แพทยออกจากภารกจิสาํนักรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ตัง้เปนกองพฒันาเคร่ืองมอื

แพทย นาจะลดความวุนวายของการบริหารคนและของในสํานักรังสีไดมาก 

และยังจะทําใหภารกิจดานเครื่องมือแพทยของกรม มีแนวทางการเจริญเติบโต

ทีไ่มขึน้กบังานรงัสใีนอนาคต เพราะวาไปแลวงานเคร่ืองมอืแพทยนัน้เขามารวม

อยูกับสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย ก็นาจะแค 10 ป ไมเกินนั้น

 ในชีวิตการทํางานที่ยาวนานถึง 37 ป ยอมตองประสบเหตุการณที่มี

ผลกระทบตอชีวติงาน เชน การเปลีย่นงานทีร่บัผิดชอบ การยายกลุมงานยายสังกัด 

ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตรการแพทยนั้น การมีระบบคุณภาพนาจะเปน

อีกตัวอยางที่ชัดเจนที่การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอระบบการทํางานของ

ทุกสํานัก แตการเลาเรื่องครั้งนี้ผมไมขอลงรายละเอียดของงานคุณภาพ

เพราะสาํนักรงัสไีมใชตนกระแสของเรือ่งน้ี ทีอ่ยากจะบอกเลา คอื การเปล่ียนแปลง

ท่ีสํานกัรงัสแีละเครือ่งมอืแพทยมคีวามเกีย่วของโดยตรง หรอืเปนการเปลีย่นแปลง

ทีส่งผลกระทบโดยตรงกบังานของสาํนักรงัส ี การเปลีย่นแปลงทีส่งผลตองานรงัสี
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ทีห่ลายทานนาจะนกึออก คอื การแกไขกฎหมาย พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ

แตจริง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นกอนหนานั้น กอนการเปลี่ยนแปลง

ดานกฎหมาย คือ การไดรับ designated จากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ให

หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย เปนผูแทน

ของประเทศไทย ดูแลเรื่องปริมาณรังสีมาตรฐานที่ใชในการแพทย ไดแก รังสี

วินิจฉัย รังสีรักษา และ brachytherapy ซึ่งเราดํารงสถานะนั้นมาต้ังแต

พ.ศ.2554 จนถงึปจจบุนั ผลทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงน้ี คือ การยอมรับให

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานหลัก ในการดูแลรักษาและถายทอด

คามาตรฐานปริมาณรังสีที่ใชในทางการแพทยของประเทศไทย ผานทางการให

บรกิารสอบเทยีบคามาตรฐานของเครือ่งวดัรังสทีางการแพทย สงผลใหการตรวจ

มาตรฐานเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ การตรวจมาตรฐานเครื่องกําเนิดรังสีรักษา

มคีวามถกูตองดานมาตรฐานปรมิาณรังสเีทาเทยีมมาตรฐานสากล ซ่ึงงานเหลานี้

มสีวนอยางมากทีส่งผลใหสงัคมเกิดการยอมรับในบทบาทของกรม และสนบัสนนุ

ใหการผลักดันการแกไขกฎหมายจนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบอยาง

ที่เห็นในปจจุบัน
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 ในป พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุง พรบ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

พ.ศ. 2504 เปน พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.2559 การแกไขนําไปสู

ขอคัดคานกันมากในการปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก ประเด็นเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี ประเด็นโทษจําโทษปรับที่รุนแรง ทายที่สุดนําไปสูการแกไข

กฎหมายอีกครั้ง เปน พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

 พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 ไดเปลี่ยนแปลงระบบการ

ควบคุมเครื่องเอกซเรยทางการแพทย จากระบบใบอนุญาต เปนระบบจดแจง 

เปลี่ยนผูถือกฎหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม

วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลกระทบโดยตรงตอ

ภารกิจการตรวจเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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 เดิมนั้นในเรื่องของใบอนุญาต การควบคุมเคร่ืองเอกซเรยของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีบทบาทเปนผูสนับสนุนใหกับสํานักงานปรมาณู

เพื่อสันติ ที่ใชผลการตรวจเครื่องประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต

ความเชื่อมโยงในการใชขอมูลผลการตรวจเครื่อง ไมมีการกลาวถึงในกฎหมาย 

ซึง่แตกตางจากการควบคมุในระบบการจดแจง ทีเ่นนถึงมาตรฐานความปลอดภัย

ของเครือ่งเอกซเรย มีการระบอุยางชดัเจนใหผูครอบครองหรอืใชเครือ่งเอกซเรย 

ตองมีผลการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเครื่อง ที่ผานเกณฑมาตรฐานตาม

กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด และเครื่องเอกซเรยตองไดรับการตรวจ

สอบคุณภาพทุก 2 ป 

 ดังนั้น การตรวจสอบเครื่องเอกซเรยตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อ

สันติ ฉบับที่ 2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงสามารถแจงกําหนดการตรวจ

ลวงหนาได เนือ่งจากกฎกระทรวงไดกาํหนดไวอยางชดัเจน ตามขอมลูใบจดแจง

ที่ใกลครบกําหนด 2 ป แลวทําการนัดหมายการตรวจ ถือเปนการปรับเปลี่ยน

กลยุทธการทํางานใหเปนเชิงรุก ที่สามารถวางแผนการทํางานในระยะยาวได

ทั้งป นอกเหนือจากการปรับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่

ตามบทบาทความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เปน

ภารกิจเดิมในบทบาทใหมตามการเปลี่ยนแปลงของ พรบ.พลังงานนิวเคลียร

ฉบับใหมแลว กรมวิทยาศาสตรการแพทยยังมีภารกิจใหมดานการจดแจงที่จะ

กลาวถึงตอไป

 เลามาถึงการทํางานเชิงรุกแลว ตอนนี้มีสิ่งที่อยากฝากไปยังนักฟสิกส

รงัส ี ถึงงานทีค่วรใหความสนใจเพ่ิมเตมิจากงานตรวจสอบดานคุณภาพมาตรฐาน

ความปลอดภยัของเครือ่งเอกซเรย ทีน่กัฟสกิสรงัสีไดดาํเนินการมานานแสนนาน

จนถึงขั้นเรียกไดวาเชี่ยวชาญแลวนั้น ในปจจุบัน ควรขยายขอบขายการตรวจ

สอบใหครอบคลมุถงึมาตรฐานคุณภาพของภาพถายรังสี (image quality) เพ่ือ

ยกระดับความสําคัญของงานใหสัมพันธกับ output สําคัญของการใชเครื่อง
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เอกซเรย คือ ภาพถายรังสี และเปนการสนับสนุนหลักการ ALARA ที่นักรังสี

การแพทยของโรงพยาบาลตองคาํนงึถงึในการปฏิบตังิานตามหลกั optimization 

ของการปองกันอันตรายจากรังสีใหผูปวย การเพิ่มขีดความสามารถในการ

วิเคราะหภาพถายรังสี จะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนางานของนักฟสิกสรังสี 

ในบทบาทใหมทีเ่ชือ่มโยงโดยตรงกบัผูปวยในโรงพยาบาลได การสรางศกัยภาพ

ในการวเิคราะหภาพถายรงัส ี คงตองเริม่ตนจากการสรางงานวจัิยท่ีเกีย่วของกับ 

medical imaging technology ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของการแพทยแมนยํา

ที่เปนกระแสเทคโนโลยีแหงอนาคต การวิจัยดาน image quality จึงเปนงาน

ที่ทาทายและเปนการตอยอดการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัเครือ่งเอกซเรย ทีน่กัฟสิกสรงัสคีวรเพิม่มุมมอง 

และสรางมาตรฐานคณุภาพการวเิคราะหภาพถายรงัสขีองผูปวย ทีเ่ปนประโยชน

โดยตรงกับงานรังสีวินิจฉัยทางการแพทยของโรงพยาบาล 

 ขอเลาถึงงานจดแจง ของกลุมกํากับเคร่ืองเอกซเรยทางการแพทย

อันเปนภารกิจใหมของกรมวิทยาศาสตรการแพทย สืบเนื่องจาก พรบ.พลังงาน

นวิเคลยีรเพือ่สนัต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ทีไ่ดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสขุ 

เปนผู ถือกฎหมายในสวนการแจงครอบครองหรือใชเคร่ืองเอกซเรยทาง

การแพทย และอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนผูรับผิดชอบงานดังกลาว

งานจดแจงจะดําเนินการผานระบบสารสนเทศ ที่เรียกวา โปรแกรม one-stop 

อยางไรก็ดี ขอเลาถึงจุดเริ่มตนของระบบสารสนเทศ one-stop เพื่อใหทุกทาน

เขาใจที่มาที่ไปของงานนี้ 
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 โปรแกรม one-stop ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ กอนที่จะมีการแกไข 

พรบ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กลาวคือ เปนระบบสารสนเทศ

ท่ีออกแบบมาสนับสนุนการควบคุมเครื่องเอกซเรยในระบบใบอนุญาต

มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตระหวางหนวยงานที่

กํากับดูแลเครื่องเอกซเรย และหนวยงานอื่นที่ตองใชขอมูลการอนุญาต จึงเปน

ทีม่าของคาํวา one-stop เพราะผูประกอบการไมตองเดินเอกสารติดตอหลายๆ 

หนวยงานราชการ มศีนูยขอมูลอยูทีก่รมวทิยาศาสตรการแพทย โดยเริม่ตนขอมลู

จากรายงานผลการตรวจเครือ่งเอกซเรย อยางไรกด็ ีเมือ่มกีารแกไข พรบ. พลงังาน

นวิเคลยีรเพือ่สนัต ิ เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบการควบคุมเครือ่งเอกซเรยทาง

การแพทย จากระบบใบอนุญาต เปนระบบใบจดแจง เปลี่ยนผูควบคุมจาก

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนกรมวิทยาศาสตรการแพทย และยังมีการ

เปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัของกฎกระทรวงตางๆ ท่ีเกีย่วของ แมวากลุมกํากบั

เครือ่งเอกซเรยทางการแพทย จะพยายามปรบัใช โปรแกรม one-stop ในรูปแบบ

ของระบบการจดแจง แตเนือ่งจากการออกแบบระบบงานไมไดรองรับงานจดแจง

โดยตรง จึงจําเปนตองทําการปรับปรุงโปรแกรม one-stop ใหม ใหเปนระบบ

สารสนเทศสําหรบังานการแจงครอบครองหรอืใชเครือ่งเอกซเรยทางการแพทย

โดยตรง จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการอํานวยความสะดวกใหกับ
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ผูประกอบการ ใหการจดแจงสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว สะดวก และรองรับ

ขอกําหนดของกฎกระทรวงใหม นําไปสูการใชศูนยขอมูลเพื่อการกํากับดูแล

เครื่องเอกซเรยทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุขไดอยางแทจริง

 ที่เลามาก็เปนงานท่ีสํานักรังสีตองไปเกี่ยวของกับสวนอื่น ๆ ของกรม 

เปนงานทีท่าํผานมาแตยงัไมแลวเสรจ็ เปนประสบการณของงานทีอ่ยากเลาใหฟง 

สวนประสบการณของความรูสึกขอยกไว เพราะไมสามารถถายทอดเปนอักษร

เขียนได ถึงตอนนี้เวลากระชั้นลงมาก ตอไปจะขอฝากแนวทางการทํางานที่พอ

จะนึกออกใหกลุมงานไดชวยพิจารณา แบบสั้น ๆ ครับ
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งาน X-ray

 ● การติดตามปริมาณรังสีผูปวยตามคา DRL ที่ไดจัดทําไว

 ● การวิจัยพัฒนาดาน images quality เพ่ือยกระดับการตรวจ

มาตรฐานเครื่องเอกซเรย

 ● ปรับปรุงคูมือมาตรฐานเครื่องเอกซเรย 

งานจดแจง

 ● ปรับปรุงโปรแกรม one-stop ใหรองรับขอมูลตามกฎกระทรวงใหม 

และขอมูลสําคัญท่ีตองใชสําหรับการวางนโยบายการกํากับดูแลเครื่องเอกซเรย

ของกระทรวงสาธารณสุข 

 ● การฝกอบรมความรูดานการปองกันอันตรายจากรังสีใหพนักงาน

ผูชวยที่ตองปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการใชเครื่องเอกซเรย

งานรังสีรักษา

 ● การพฒันาดาน PT เครือ่งเรงอนภุาค Photon & Electron พลังงานสูง 

 ● การตรวจสอบความถูกตองการวางแผนรังสีรักษาดวยคอมพิวเตอร 

ผาน End-to-End Phantom

งาน ssdl

 ● การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดปริมาณรังสีรักษาดวยลํารังสี 

Photon & Electron โดยตรง

 ● การจัดตั้งลํารังสีมาตรฐานดาน mammography

งานรังสีบุคคล

 ● การพัฒนาระบบรายงานผลปริมาณรงัสบุีคคลแบบ real time ทีเ่ปน 

individual report เพื่อยกระดับการใหบริการที่รวดเร็วและเปนสวนตัว 

ฝากใหสํานักรังสี
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ขอคดิในการทํางาน

 ในฐานะที่เปนผูอํานวยการสํานัก ไดพยายามใชแนวทางที่จะสงเสริม

ใหเกิดอิสระทางความคิดในการทํางานใหกับนอง ๆ ในสํานัก ซ่ึงพบวาคนที่

ทํางานมานาน จะคอนขางติดกฎระเบียบ มีความคิดที่อยูในกรอบการทํางาน

ตามแบบที่พี่ ๆ วางไว การทํางานตามความคิดเดิมนี้ สรางกรอบขึ้นโดยไมรูตัว

เปนกรอบที่ครอบงําการพัฒนาทางความคิด ซึ่งแตกตางกับนองใหม ที่มีความ

เปนอิสระมากกวา การสอนงานในเชิงพัฒนาจึงมีความคลองตัวมากกวา ดังนั้น

การบริหารงานที่เกิดขึ้นในสํานักจึงมีทั้งแบบส่ังใหทํา และแบบปลอยใหทําไป 

เลามาแบบนี ้นอง ๆ ในสาํนกันาจะถงึบางออ เพราะนาจะจบัไดวา นอง ๆ ทีโ่ดน

สัง่ใหทําก็จะเปนกลุมหนึ่งเดิม ๆ สวนนอง ๆ กลุมที่ผมปลอยใหทําแบบสบาย ๆ 

ก็เปนอีกกลุมหนึ่งเดิม ๆ เชนกัน จริง ๆ ผมไมไดรักไมไดลําเอียงกับกลุมใดเปน

พิเศษ เพียงแตผมเขาใจวา ทําอยางไรงานจะเดินกับคนที่เขาคิดอยางไร แมผม

จะระมดัระวงัเชนนี ้ก็ยงัมนีอง ๆ เกดิความรูสกึวาผมใหความไมเทาเทยีมกัน จึงขอ

บอกเลาเปนการชี้แจงทําความเขาใจกับนอง ๆ ในสํานักรังสีไปในตัวก็แลวกัน   

 ขอคิดการทํางานที่อยากฝากไว คือ ธรรมะในขออิทธิบาท 4 อันเปน

ธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ เปนขอธรรมะที่ไดคํานึงถึงอยูบอย ๆ เวลาทํางาน 

ใชเตมิกาํลงัใจเวลาใกลหมด จากท่ีผมเคยทาํงานในหองปฏบิตักิาร เคยอยูใน lab 

จนมืดจนค่ํา เคยรับผิดชอบงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสีเพียงลําพัง

อยางยาวนานนับป ซึง่งานระดบัมาตรฐานทุตยิภมูติองใชความรับผิดชอบอยางสูง 

จากประสบการณที่ผานมาผมอยากฝากแนวคิดท่ีแฝงอยูในชีวิตการทํางาน 

โดยผมไดสรุปเปนขอคิด งาย ๆ สั้น ๆ คือ 4-ให สําหรับใชเตือนตนเวลาทํางาน 

เวลามีปญหา และเวลาอยูคนเดียวและตองทํางาน ขอใหทานคิดถึง 4-ให ที่วา

ดังนี้ 
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 สิง่สดุทายหากไมพดูถงึก็คงจบเรือ่งไมได ผมอยากบอกนอง ๆ กรมวทิยวา 

พวกเรานั้นโชคดีมาก ที่ไดทํางานในหนวยงานราชการที่มีผูบริหารที่มีความรัก

มคีวามเมตตา หวงใย ใสใจในสารทกุขสขุดบิของพวกเรา การตดัสนิใจของผูบรหิาร

จะมีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราสอดแทรกอยูดวยเสมอ และ

อยากบอกใหนอง ๆ ทุกคนทราบวา นอง ๆ ทุกคนลวนมีความสําคัญ นอง ๆ มี

สวนรวมอยางมากในการผลักดันใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยของเรา มีความ

เขมแขง็ มคีวามยัง่ยนื เปนหองปฏบิตักิารหลกัในระบบสาธารณสขุของประเทศไทย 

นอง ๆ อยาไดละเลยความสําคัญของตัวเอง นะครับ  

    ขอจบเรื่องเลาโดยนายศิริ ศรีมโนรถ

    ผูอํานวยการสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย

    เมื่อเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2563

“ใหรักที่จะทํา ใหพอใจที่จะหาคําตอบ ใหตั้งใจที่จะทดสอบ 

และใหรอบคอบเวลาทํา”
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ผูเชี่ยวชาญ   สุดใจ   นันตารัตน  

ผูปฏิบัติ   ดานสอบเทียบ   เปรียบมาตรฐาน

เริ่มกาววัย   วันวาน   งานราชการ

บริการ   เปนเลิศ   นาเชิดชู

หกสิบป   ผานไป   ไวยิ่งนัก

ดวยความรัก   เคารพ   ประสบสู

งานสําเร็จ   ดังเสกสรร   ทานผูรู

ยืนเคียงคู   กรมวิทย   พิชิตใจ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ
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ผูเชี่ยวชาญ   สุดใจ   นันตารัตน  

ผูปฏิบัติ   ดานสอบเทียบ   เปรียบมาตรฐาน

เริ่มกาววัย   วันวาน   งานราชการ

บริการ   เปนเลิศ   นาเชิดชู

หกสิบป   ผานไป   ไวยิ่งนัก

ดวยความรัก   เคารพ   ประสบสู

งานสําเร็จ   ดังเสกสรร   ทานผูรู

ยืนเคียงคู   กรมวิทย   พิชิตใจ
นางสุดใจ  นันตารัตน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสอบเทียบการวิเคราะห

สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
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“จงทําตามในสิ่งที่เชื่อมั่น”

 นางสุดใจ นันตารัตน ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ 

เริม่รบัราชการเมือ่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2531 ตาํแหนง นกัวิทยาศาสตร กองเคมี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2532 ยายมาปฏิบัติหนาที่

ทีศู่นยวทิยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม  ในตาํแหนง  นกัวทิยาศาสตรการแพทย  

และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ไดยายมาปฏิบัติหนาที่ที่สํานักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ในตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสอบเทียบการวิเคราะห

(นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ)
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นางสุดใจ  นันตารัตน

กองเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ

 1. ปฏิบัติหนาที่ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเชื้อเพลิงและ

ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม 

 2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม

 3. ปฏิบัติหนาที่ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพิษวิทยาและ

คุณภาพนํ้าสิ่งแวดลอม 

 4. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาหองปฏิบัติการพิษวิทยา

 5. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการดานบริการ

 6. เปนวิทยากรเกี่ยวกับงานดานสารเสพติด นิติเวชและคลินิก 

 7. เปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 และ 

ISO/IEC 17043

 8. เปนผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจราชการและนิเทศงาน

กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม ลําพูน 

ลําปางและแมฮองสอน)

ประสบการณในการปฏบิัตงิาน

นางสุดใจ  นันตารัตน
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นางสุดใจ  นันตารัตน

สํานักมาตรฐานหองปฏบิัตกิาร

 1. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนากลุมประเมินคุณภาพการตรวจ

วิเคราะห

 2. ผูตรวจประเมินดานวิชาการ ในระบบตรวจสอบสารพิษตกคางใน

ผักและผลไม

 3. คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองรายงานการตรวจประเมินหอง

ปฏิบัติการทางการแพทย ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานระดับประเทศ

 4. เปนผูจัดการคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043 และเปน

ผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043

 5. ดํ า เนินงานศูนย ทดสอบความชํานาญทางห องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย (DMSc PT Center)

นางสุดใจ  นันตารัตน
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ผลงานที่สําคัญ

 1. เปนผูดําเนินโครงการและมีผลงานวิชาการศึกษาระดับตะกั่วใน

เลือดของกลุมเสี่ยงในเขตภาคเหนือตอนบน

 2. เปนผูดําเนินโครงการและมีผลงานวิชาการศึกษาระดับตะกั่วใน

เลือดของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการซอมและทําสีรถยนตในภาค

เหนือตอนบน

 3. เปนผูดําเนินโครงการและมีผลงานวิชาการการศึกษาสารหามใชใน

ผลิตภัณฑทาสิวฝาในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

 4. เปนผูดําเนินโครงการเครือขายศูนยพิษวิทยา

 5. เปนผูดําเนินโครงการและมีผลงานวิชาการทดสอบความชํานาญ

การตรวจแอลกอฮอลในเลือด 
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 6. เปนผูดาํเนนิโครงการการผลติสารละลายมาตรฐานเอทลิแอลกอฮอล

สําหรับเปนวัสดุอางอิงที่ใชในการตรวจแอลกอฮอลในเลือด

 7. มีผลงานวิชาการประเมินผลการทดสอบความชํานาญเชิงคุณภาพ

ของหองปฏิบัติการตรวจหมูเลือดดวยวิธีการจัดกลุมขอมูลแบบ K-means

 8. มีผลงานวิชาการประเมินคุณภาพการตรวจหมูเลือด ABO, Rh(D), 

antibody screening และ antibody identification ของหอง ปฏิบัติการ

ธนาคารเลือดในประเทศไทย พ.ศ. 2561         

 

คติพจนในการทํางาน :

จงทําตามในสิ่งที่เชื่อมั่น

นางสุดใจ  นันตารัตน
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หัวหนาอนงค   เขื่อนแกว   แววองอาจ

เปนนักปราชญ   นักคิด   จิตแจมใส

งานที่ทํา   นําขยาย   หมายกาวไกล

ทานทําได   ดังคํา   จํานรรจา 

แมถึงวัย   วันเกษียณ   เพียรมาครบ 

ปบรรจบ   พบกัน   ในวันหนา

มีความสุข   สมฤทัย   ไรโรคา

รักตรึงตรา   ขอมอบ   คําขอบคุณ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ

ผูประพันธ



นางอนงค  เขื่อนแกว

107

หัวหนาอนงค   เขื่อนแกว   แววองอาจ

เปนนักปราชญ   นักคิด   จิตแจมใส

งานที่ทํา   นําขยาย   หมายกาวไกล

ทานทําได   ดังคํา   จํานรรจา 

แมถึงวัย   วันเกษียณ   เพียรมาครบ 

ปบรรจบ   พบกัน   ในวันหนา

มีความสุข   สมฤทัย   ไรโรคา

รักตรึงตรา   ขอมอบ   คําขอบคุณ

นางอนงค  เขื่อนแกว

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
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“การทํางานในหนาที่ใหดีนั้น

ควรมีการตั้งเปาหมายใหไดผลลัพธดีที่สุด”

เสนทางการเปนขาราชการ

เริ่มตนที่เชยีงใหม 
 เริ่มตนจากการเปนนักเรียนทุนพยาบาลของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหมถูกสงใหมาเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพหรือโรงพยาบาล

ราชวิถี ซึ่งตอนนี้ก็คือวิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพ จบแลวกลับไปทํางานใช

ทุนที่จังหวัดเชียงใหมโชคดีที่ผลการเรียนดีเปนที่ 1 ในรุน (เด็กเหรียญ 2 เหรียญ

คะแนนรวม และเหรียญทฤษฎี) ทางจังหวัดจึงใหเลือกสถานที่ทํางานได ไมตอง

จับฉลาก ก็เลยเลือกทํางานที่โรงพยาบาลเชียงใหม ปจจุบันคือโรงพยาบาลนคร

พิงค ขณะนั้นยังสรางไมเสร็จจึงตองไปชวยงานที่โรงพยาบาลสันปาตอง พอโรง

พยาบาลเชียงใหมเปดปลายป 2533 จึงกลับมาประจําที่โรงพยาบาลเชียงใหม 

(รุนบุกเบิก) ไดใชความรูดานพยาบาลดูแลรักษาผูปวยทั้งอายุรกรรม ศัลกรรม 

สูติกรรม และเด็ก ระยะเวลาที่โรงพยาบาลเชียงใหมไดรับประสบการณ
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มากมายทั้งที่ควรยินดีและไมอยากใหเกิดขึ้น แตส่ิงที่ประทับใจคือการไดชวย

เหลือผูปวยใหหายจากโรคโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กชาวเขาที่กําพรา ความเปนพี่

เปนนองกันของทีมงานทั้งแพทย พยาบาลและเจาหนาที่อื่น ๆ ตอมาอยากใช

ความรูดานรฐัประศาสนศาสตร ในป 2531 จงึไดเปลีย่นสายงานไปเปนเจาหนาที่

บรหิารงานทัว่ไปโรงพยาบาลเชยีงดาว เปนคนแรกของโรงพยาบาล ซึง่ตางจงัหวดั

จะเรียกกันวาพอบาน ทําใหไดรับประสบการณการทํางานใหม ลักษณะงาน

เปลีย่นไป การทํางานไมสามารถจบในวนัเดยีวได ตองอาศัยความรูดานระเบยีบ

ท้ังงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ มีการกํากับติดตาม

ตรวจสอบ งานสําคัญอันดับแรกที่ตองทําคือ การจัดทําระบบควบคุมครุภัณฑ

ของโรงพยาบาลซึ่งมีเครื่องมือแพทยเปนจํานวนมากรวมทั้งครุภัณฑสํานักงาน

ตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ

นางอนงค  เขื่อนแกว
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จากเชยีงใหมสูกรุงเทพฯ 
 แตแลวในป 2534 ดวยเหตุผลทางครอบครัวและดวยความกรุณาของ

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค คุณประกิต เตียวพิพิธพร และฝาย

บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม คุณชาริณี  จินดาวงษ จึงทําให

ไดเขามาทํางานท่ีกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ขณะนั้น

ตัง้อยูทีว่งัเทวะเวสม) อยางไมคาดฝน จากการทําหนาทีเ่จาหนาท่ีบริหารงานทัว่ไป

ทีก่องกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุซ่ึงการทาํงานใกลชิดกบัผูบริหาร

ระดบัสงูทาํใหในป 2535 ไดไปทาํงานในหนาทีเ่ลขานกุารนายแพทยใหญ สาํนกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยสมทรง รกัษเผา) และไดมีโอกาสยายตาม

ทานสมทรงซึ่งยายไปดํารงตําแหนงผูบริหารในกระทรวงสาธารณสุขหลายกรม

ตั้งแต รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และสุดทายทานได

เกษียณอายุราชการในตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร การแพทยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2546  จากการทํางานในฐานะเลขานุการทําใหไดรับความรู 

แนวคิด วิธีการบริหารงาน การวางแผน การจัดลําดับความสําคัญของงาน

การประสานงานกับบคุคลหรอืหนวยงานตาง ๆ ใหงานสามารถดาํเนนิไดเปนไป

ตามเปาหมายหรือแผนที่วางไว 
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 จากเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสูเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) หลังจากที่ไดทําหนาที่เลขานุการมานานพอ

ทานอธิบดีสมทรง เกษียณอายุราชการจึงไดเปลี่ยนตําแหนงมาเปนเจาหนาที่

วเิคราะหนโยบายและแผน กลุมพัฒนาระบบบรหิาร กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมในปงบประมาณ 

2546 เปนผลมาจากพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ที่

กําหนดใหจัดตั้งกลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนหนวยงานตามกฎกระทรวงแบง

สวนราชการระดบักรมเพือ่ทาํหนาทีด่านพฒันาระบบบรหิารของกรม เปนเครอืขาย

ของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยสูเปาหมายการปฏิรปูประเทศ เนือ่งจาก

กลุม ก.พ.ร. เปนหนวยงานใหมมีภารกิจในการจัดทําคํารับรองและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ การปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง จึงทําใหการทํางานคอน

ขางจะสบัสนบคุลากรในกรมยงัไมเขาใจ ในฐานะ Change agent จึงเปนหนาที่

ของกลุม ก.พ.ร.ที่จะตองสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเห็นประโยชน

วาเปนการพัฒนาองคการมากกวาที่จะคิดวาเปนภาระที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนเร่ืองที่

ยากที่จะปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรใหเห็นความ

สําคัญและใหความรวมมือรวมใจในการเปนเครือขายในการทํางานรวมกับกลุม 

ก.พ.ร. เพราะผลงานในภาพรวมของกรมจะเกดิข้ึนไดนัน้ตองมาจากการรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะห ผลงานที่เปนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ งานที่รับ

มอบหมายใหรับผิดชอบหลัก คือการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองอาศัยความรูในเรื่องยุทธศาสตรทั้ง

ในระดับประเทศ กระทรวง และกรม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ในแตละปที่สํานักงาน ก.พ.ร.เปนผูกําหนด การประสานงาน การรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลงานในภาพรวมของกรม 
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 ในป 2545 ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาระบบ

บริหาร ทําใหตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบมากขึ้นกวาเดิม ประกอบกับบุคลากร

ของกลุม ก.พ.ร.จะเปนบคุลากรใหมทาํใหการทาํงานยากมากยิง่ขึน้ไปอกี นอกจาก

จะทําหนาที่ในการเปนผูบริหาร ผูปฏิบัติงานแลวยังตองทําหนาที่ Coaching 

เจาหนาทีใ่หมซึง่ถอืวามปีระสบการณนอยมาก เปนบคุลากรท่ีตาง Generation 

กนัจงึตองมกีารกาํกบั ตดิตาม ตรวจสอบอยางใกลชดิ บริหารจัดการบคุลากรท่ีมี

จํานวนนอยใหทํางานแทนกันไดหลายอยางนอกเหนือจากงานหลักที่แตละคน

ตองรับผิดชอบเพ่ือผลลัพธคือ งานท่ีมีคุณภาพและแลวเสร็จตามที่สํานักงาน 

ก.พ.ร. กาํหนดเพราะหากไมสามารถเสรจ็ทนัตามเวลาจะมผีลกระทบกบัผลคะแนน

ของกรม การไดทํางานทีก่ลุมพฒันาระบบบรหิารถือวาเปนงานทีท่าทายอยูตลอด

เวลาเพราะสํานักงาน ก.พ.ร.จะมีการนําเครื่องมือ ความรูใหม ๆ เขามาตลอด

เวลาจึงตองศึกษาเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  จากการทําหนาที่ดังกลาว

ทําใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานที่มีคะแนนผลการปฏิบัติ
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ราชการสูงสุดเมื่อเทียบกับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 กรม 2 ปซอน

คือในป 2557 และ 2558 โดยมีระดับคะแนนอยูที่ 4.9254 และ 4.9687

ตามลําดับจากคะแนนเต็ม 5 นอกจากนี้แลวงานสําคัญอีกอยางหนึ่งที่สํานักงาน 

ก.พ.ร.นํามาใชเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการของ

หนวยงานภาครัฐ คือ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกวา 

PMQA (Public Sector Management Quality Award) ซึง่เปนเกณฑคณุภาพ

เทียบเทามาตรฐานสากล จากเริ่มแรกที่กําหนดใหเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ของกรม ตอมาสาํนกังาน ก.พ.ร.ไดปรบัเกณฑใหมคีวามเขมขนมากขึน้และปรบั

กลยุทธโดยเปลี่ยนเปนการใหรางวัล จึงเปนความทาทายของกรมวิทย และของ

กลุม ก.พ.ร.ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการที่จะไดมาซึ่งรางวัล PMQA 

แตทายทีส่ดุแลวก็ไมเกนิความสามารถของกรมทีจ่ะไดรับรางวลั PMQA ซึง่ปจจยั

ความสําเร็จมาจากความรวมมือของคณะทํางาน PMQA และผูเกี่ยวของ แตที่
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สําคัญที่สุดที่มีสวนผลักดันคือ ผูบริหารระดับสูงของกรมและก็คงจะไมกลาวถึง

ไมได คือทานอธิบดีนายแพทยอภิชัย  มงคล ที่ใหความสําคัญและผลักดันอยาง

เต็มที่จนไดรับรางวัล PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการและนวัตกรรม

ในปแรกที่สมัครขอรับรางวัล คือ ป 2559 การไดมาซึ่งรางวัลไมใชของงายเทาที่

จําไดวันที่มีการ Site visit หมวด 6 และจะตองสงเอกสารเพิ่มภายใน 24 ชั่วโมง 

คือเที่ยงคืนของวันถัดไปจึงเปนหนาที่ของหัวหนาหมวด (ผทว.ธีรนารถ) และ

เลขาหมวด (หวัหนากลุม ก.พ.ร.) ทีจ่ะตองหาขอมลูและสงใหทนัเวลา ผลสดุทาย

คือสงไดทนัคอืเวลาประมาณเกอืบเทีย่งคนื อกีทานหนึง่คอืทานอธบิดนีายแพทย

สุขุม  กาญจนพิมาย ที่ใหความสําคัญกับงานของกลุม ก.พ.ร. สนับสนุนใหไดรับ

รางวัล PMQA หมวด 1 การนําองคการ ในป 2560 ซึ่งนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ

ของชาวกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางมาก
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สิ่งที่ไดเรยีนรู 
 จากชีวิตการรับราชการท่ีผานมาทําใหไดรับการเรียนรูหลายอยางโดย

เฉพาะอยางยิ่งชวงที่รับราชการ ณ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร

การแพทย ถือวาไดประสบการณที่สําคัญเปนอยางมากมาย สอนใหรูวาการ

ทํางานในหนาที่ใหดีนั้นควรมีการตั้งเปาหมายใหไดผลลัพธดีที่สุด ทันเวลา โดย

จะตองมีความอดทน มุงมั่น สรางทีมงานที่ดี ทําวันนี้ใหดีที่สุด มองที่ประโยชน

ขององคการเปนหลัก หากมีความเหนื่อยลาหรือทอถอยก็หากําลังใจใหตัวเอง 

คิดในแงบวกจะไดทํางานอยางมีความสุข ก็ขอฝากเปนเรื่องเลาใหแกทานเผื่อ

จะไดมีกําลังใจในการทํางานมากขี้น
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นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเลขานุการกรม
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“ความซื่อสัตยจะเปนเกราะคุมกันที่แข็งแรง”
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 วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การศกึษา
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การรับราชการ
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นางสาววันทนา อัครปญญาวิทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

 เร่ิมบรรจุเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และ

ปฏิบัติงานที่ฝายคลัง สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทยมา

จนถึงปจจุบัน งานที่รับผิดชอบเปนงานเฉพาะวิชาชีพที่มีความสําคัญมาก เปน

งานท่ีตองใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ตองมี

ความซื่อสัตย ถึงแมวาตําแหนงในสายงานสนับสนุนมีความกาวหนานอยมาก 

แตความซื่อสัตยจะเปนเกราะคุมกันที่แข็งแรงตลอดไป และทําใหเราไดรับการ

ยอมรบั เช่ือถอื ศรทัธาจากพี่ๆ  นองๆ ชาวกรมวทิยฯ ตลอดมา เชน สนบัสนนุใหได

รบัตําแหนงกรรมการเหรญัญกิ / รองประธานสหกรณออมทรัพยกรมวิทยาศาสตร

การแพทยตัง้แตป 2533-2562 การขอคาํปรกึษา และขอแนะนาํท้ังงานราชการ 

และงานสวนตัวในการวางแผนดานการเงนิ และการลงทุนตางๆ “ความนาเชือ่ถือ” 

ที่เพื่อนพองนองพี่มอบใหนี้  คือ ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตราชการ
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นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเลขานุการกรม
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 แนวทางการทํางานที่จํามาจากคําสอนของผูบังคับบัญชาหลายๆ ทาน

ในอดีต อาทิ “Good is not enough if better is possible”  “รายงาน

ทีด่ท่ีีสดุในโลกยงัไมเคยเกดิขึน้” ลวนแลวแตเปนคําสอนทีเ่นนใหเราหมัน่พฒันา

ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ ใหเคารพ และยอมรับในความคิดของ

เพื่อนรวมงาน เพื่อใหงานสําเร็จราบรื่นไดอยางงานเห็นผล คนเปนสุข

ฝากไวใหคดิ
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 เริ่มรับราชการที่สํานักขาวกรองแหงชาติ เมื่อ 1 มิถุนายน 2527

โอนมาฝายประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 

1 มกราคม 2541 และโอนมาฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเม่ือ 1 มกราคม 2549 แมวากรมวิทยาศาสตร

การแพทย ไมใชท่ีทํางานแหงแรกในชีวิต แตเปนสถานที่ทํางานสุดทายกอน

เกษียณอายุราชการ ที่ใหประสบการณตางๆ มากมาย ทั้งความทรงจําที่ดีงาม 

ทําใหเกิดความรักในงานท่ีทํา และความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน ทั้งปญหาที่

ทาทายใหตองแกไขดวยจิตใจที่มั่นคง และสุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง

 งานดานขาว และประชาสัมพันธท่ีนี่ มีลักษณะเปนงานหลายหนา

มีทั้งงานเบื้องหนา ซึ่งเปนงานที่ตองพบปะปฏิสัมพันธกับผูคนหลากหลายสาขา

วิชาชีพทั้งภายใน และภายนอกองคกร การจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานรณรงค

ตางๆ และงานเบื้องหลัง ไดแก งานคิด งานเขียน งานสรางสรรคสื่อเผยแพร

ประชาสมัพนัธ งานจดัทําแผนงานแผนเงนิ งานสบืคนขอมูล งานติดตามรวบรวม

ขอมูลสถิติผลการดําเนินงาน ฯลฯ หลายคนบอกวาการทํางานที่มีความสุข คือ 

ไดทําในงานที่รัก แตในชีวิตจริงเราไมสามารถเลือกทําแตงานที่เรารักไดเทานั้น 

ดังนั้น เมื่อไมมีโอกาสไดทํางานที่รักก็ขอใหเปลี่ยนมาเปนรักในงานที่ทํา เราก็

จะมีความสุขในการทํางานไดเชนกัน 
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 สุดทาย สิ่งที่พบเจอบอยๆ ตลอดการทํางานที่ผานมา 

ทาํใหอยากฝากทกุทานใหพงึระลกึไวเสมอวา งานทุกงานลวนมี

ความสําคัญ จะมากบางนอยบางก็เปนไปตามสถานการณ

ความจําเปนที่ตองใชงานในแตละชวงเวลา ไมควรดูถูกดูแคลน

งานของใคร เพราะทุกวิชาชีพตางมีครู มีหลักวิชาการ มีทฤษฎี

ที่ผานการพิสูจนสั่งสมมายาวนาน แลวถายทอดกันมาจนถึง

ปจจุบัน ดวยเหตุนี้ กอนที่จะวิพากษวิจารณงานใคร คิดสักนิด

วาเรารอบรูงานนั้นๆ ถองแทมากแคไหน ขอใหเอาใจเขามา

ใสใจเราใหมากๆ ใหกําลังใจ จับมือเดินไปดวยกัน ดีกวาไหม....

ฝากไวใหคิด
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กองแผนงานและวิชาการ
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 ✿ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ป 2521

 ✿ ครศุาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรทัว่ไป มหาวทิยาลัยราชภฎัธนบรีุ ป 2529

 ✿ สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป 2538

 ✿ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลยัมหดิล ป 2544

ประวัตกิารศกึษา
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 ✿ 3 กรกฎาคม 2521 พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาล

สมุทรสาคร

 ✿ 18 พฤษภาคม 2527 โอนมารบัราชการ ณ กรมวทิยาศาสตรการแพทย

 ✿ 16 มีนาคม 2531 นักวิทยาศาสตรการแพทย กองพิษวิทยา

 ✿ ป 2540 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน

และวิชาการ

 ✿ 10 มิถุนายน 2551 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กองแผนงานและวิชาการ

ประวัตกิารทํางานโดยสังเขป

 ทรัพยสมบัติใด ๆ ที่สะสมไวมากมายในโลกมนุษยเปนเพียงสิ่งอํานวย

ความสะดวกในขณะที่มีชีวิตอยู แตทรัพยสมบัติอันประเสริฐที่แทจริง คืออริย

ทรัพยที่มีแตผูที่มีสติและปญญาเทานั้น ที่สามารถสะสมติดตามไปไดตราบเขาสู

นิพพาน

สิ่งเล็กสิ่งนอยที่คอยเตอืนใจ 
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ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
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…”คุณภาพ”… สรางคน เพื่อสรางงาน

มองขางหนาที่ยั่งยืน  มองขางหลังภาคภูมิใจ
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 แมอดีตจะไมสําคัญเทาปจจุบันหรืออนาคต แตการไดทบทวนอดีต 

บันทึกไวเปนความทรงจํา ทําใหเราไดเรียนรู เพิ่มขึ้น ดีขึ้น เกงขึ้น เปนพลัง

สําคัญในการทํางานตอไปในอนาคต และที่สําคัญที่สุด คือความประทับใจตางๆ

ทําใหระลึกเสมอวา การที่เราเติบโตมาไดถึงทุกวันนี้แนนอนไมใชโดยลําพัง 

หากมีหลายคนไดเกื้อกูล เกื้อหนุน ชวยเหลือกันจนมีวันนี้

เสนทางการเปนขาราชการ
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 ตลอดระยะเวลากวา 32 ป ที่เขามารับราชการในกรมวิทยาศาสตร

การแพทย โดยปฏิบัติงานที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมาตั้งแต 

ป พ.ศ. 2531 จนถึงปจจุบัน องคการแหงนี้ไดใหประสบการณการทํางานที่

มากมายหลายดาน โดยเฉพาะงานดานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ซึ่งเริ่มตน

บมเพาะที่กลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ เมื่อป พ.ศ. 2541 ดิฉันไดรับแตงตั้ง

ใหเปนผูประสานงานคุณภาพของหนวยงาน (รุนแรกของกรม) เพื่อทําหนาที่

ประสาน กํากับดแูลงานคณุภาพหองปฏบิตักิารของหนวยงานใหไดรับการพัฒนา/

ปรบัปรงุไดสมบูรณ และไดรบัการรับรองในท่ีสดุ ตองยอมรบัวา เปนการทาทาย

ความสามารถของการทํางานในสังคมคุณภาพยุคเริ่มแรก และจากการจัดต้ัง 

การนําไปใช การรักษาไว และการปรับปรุงระบบคุณภาพที่ตอเนื่องในหลาย ๆ 

มาตรฐานซึ่งหนวยงานนํามาใชในระยะถัดมาเกิดสัมฤทธิผลขึ้นได 



132

ฝากไวใหคนกรมวทิย

132

ฝากไวใหคนกรมวทิย

  ดวยการเก็บเกี่ยวประสบการณ

การเรียนรูจากการอบรม  การศึกษาจาก

ตํารา และที่สําคัญที่สุด คงจะหนีไมพนดวย

การสั่งสอน การชี้แนะแนวทางและแงคิด

จากประสบการณการทํางานของรุ นพี่ที่

เกษียณไปแลวหลายทาน (ซึ่งไมสามารถนํา

มากลาวอางถึงในพื้นที่จํากัดนี้) จัดเปนองค

ความรู  ท่ีควรค าแห งการสั่ งสมและยึด

เปนตนแบบที่ดีในการทํางาน ประกอบกับ 

ในชวงป 2553-2554 ไดรับโอกาสเขาไป

ช วยทํางานกับคณะกรรมการประกัน

คุณภาพหองปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ดร. ปนัดดา ซิลวา เปน

ผูอํานวยการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ) และคณะทํางานจัดการความรู

ดานคุณภาพหองปฏบิตักิาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ดร. จงด ีวองวนิยัรตัน 

เปนประธานคณะทาํงานฯ) เกดิการเพิม่พนูประสบการณในรปูแบบการแลกเปลีย่น

เรียนรู ที่ไดรับจากการทํางาน เปนตนทุนทางความคิดซึ่งสามารถนําไปตอยอด 

ขยายผลสูเครอืขายคนคณุภาพของสถาบัน/กอง/สํานกั/ศนูยได โดยการรวมเปน

วทิยากรบรรยายสัญจรทีจ่ดัขึน้ในแตละภาค : ในหวัเรือ่ง การแลกเปลีย่นเรยีนรู   

สูระบบคุณภาพที่ยั่งยืน และรวมเปนผูตรวจติดตามภายในกรม : Horizontal 

Audit เรื่องการควบคุมเอกสาร อีกดวย สําหรับผลงานแหงความภาคภูมิใจที่

สะทอนถึงความสําเร็จที่ไดรับในชวงปนั้น คือ โลรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก

กรมวทิยาศาสตรการแพทยทีม่อบใหไวเพือ่แสดงถงึการยกยองใหเปนเจาหนาท่ี

ดีเดนดานมาตรฐานหองปฏิบัติการ ปพุทธศักราช 2554  
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 เมื่อถึงเวลาที่ตองจากสถานที่แหงนี้ไปดวยเหตุเกษียณอายุราชการ

ก็จําเปนตองวางภาระหนาที่ลง ใหคนที่อยูสานตอ เหลือไวเพียงความทรงจํา

และความภาคภูมิใจวา ครั้งหนึ่งตนเอง เปนเพียงขาราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มี

ความมุงม่ันทํางานคุณภาพ ไดมีโอกาสตอบแทนคุณหนวยงานและตอบแทน

คุณแผนดิน และทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณในนํ้าใจและไมตรีจิตของ พี่ๆ เพื่อนๆ 

นองๆ ทุกคนที่มีความปรารถนาดีใหตอกัน และจะรําลึกถึงกันตลอดไป...
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ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี



136

ฝากไวใหคนกรมวทิย

 นาย ลลิติ  อนิทนา  ตาํแหนง นกัวทิยาศาสตรการแพทยชาํนาญการพเิศษ 

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 ตําแหนง นักวิทยาศาสตร

การแพทย 3ว กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 1. ตรวจวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา กองวิเคราะหอาหารสงออก  

 2. ตรวจวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 10 อุบลราชธานี

 3. วิทยากรบรรยายและสาธิตดานจุลชีววิทยาอาหาร 

 4. ฝกสอนนักศึกษาดานจุลชีววิทยาอาหาร ระดับมหาวิทยาลัยทั้งใน

และนอกพื้นที่

 5. ใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่   

ประสบการณการทํางาน 
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 1. ผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนานํ้าดื่มแบบบรรจุถัง 20 ลิตร: 

แนวทางใหมของการทํางานดาน คบส. 

 2. ผลงานวิชาการ  เรื่อง การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนมโรงเรียนใน

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ปการศึกษา 2543

 3. ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพนมโรงเรียนในพื้นที่เขต 7 ปการ

ศึกษา  2546 

 4. ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตหนอไมปบ 

 5. ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในเขตบริการ

สุขภาพที่ 10 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558

 6. ผลงานวิชาการ เรื่อง การปนเปอนของเชื้อ Escherichia coli และ 

Salmonella spp. ในผักสดที่จําหนายในตลาดกลางคาสงและหางสรรพสินคา

ขนาดใหญในจังหวัดอุบลราชธานี  

 7. ผลงานวิชาการ เรื่อง การตรวจวิเคราะหหาเชื้อโรคอาหารเปนพิษ

จากตัวอยาง Outbreak ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหวางปงบประมาณ 2555-

2559

ผลงานวชิาการ
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 8. ผลงานวิชาการ เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไมพรอม

บริโภคที่จําหนายบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 9. ผลงานวิชาการ เรื่องการปนเปอนของเชื้อสแตฟฟลโล คอคคัส 

และซาลโมเนลลา ในผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี 

 10. รวมศึกษาวิจัยโครงการความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารกลุม

นํ้าพริกและพริกแกงที่จําหนายในเขตสุขภาพ ที่ 10

 11. รวมศึกษาวิจัยโครงการเฝาระวังความปลอดภัยของตัวอยาง

ผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่ทําจากแปงที่  จําหนายในเขตสุขภาพที่ 10

 12. รวมศึกษาวิจัยโครงการตรวจวิเคราะหหาสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชและจุลินทรียในแตงโมที่จําหนายใน จังหวัดอุบลราชธานี
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 คนเราทุกคนท่ีเกิดมา ยอมมีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน อาจจะ

แตกตางกันบาง ไมวาจะเปนรูปราง เพศ ผิวพรรณ ความรูก็สามารถเรียนได

เทาทนักนั แตการประพฤตดิหีรือชัว่ตางหาก ทีจ่ะทาํใหความเปนคนของเรานัน้ 

แตกตางกัน ดังเชนโคลงสี่สุภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 ทรงเปนผูพระราชนิพนธ และ มรว.เสนีย ปราโมช ไดประพันธเปน

ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับตนฉบับภาษาไทย 

คตธิรรมกับการทํางาน
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Born men are we  all and one

Blown black by the sun culture

Knowledge can be done alike

Only the heart differs from man to man

ฝูงชนกําเนิดคลาย คลึงกัน

ใหญยอมเพศผิวพรรณ แผกบาง 

ความรูอาจเรียนทัน กันหมด

ยกแตชั่วดีกระดาง หอนแก ฤาไหว

140
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นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง
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“มีความอดทน ไมยอทอตอความลําบาก 

มีความพยายามตอสูแมวาจะอยูในสถานการณที่ลําบาก”

 นายอุดมศักดิ์  สุ ดมาตร 

ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย

ชํานาญการพิเศษ เร่ิมรับราชการ

เมื่อวันท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ 2525 

ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย  

สถาบันโรคผิวหนังแหงชาติ
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ผลงานที่สําคัญดเีดนและภาคภูมใิจ 
 1. เปนผูดําเนินโครงการการเผยแพรเทคโนโลยีการใชชุดทดสอบการ
ตรวจสารเสพติดและสารพิษพาราควอท ใหกับหองปฏิบัติการชันสูตรของ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2545 
ซ่ึงแพทยสามารถทราบผลการทดสอบไดอยางรวดเร็วและสามารถชวยเหลือ
ผูปวยไดทันทวงที
 2. มผีลงานวชิาการศึกษาประสทิธผิลการใชชดุนํา้ยาทดสอบพาราควอท
ของหองปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช 
กระบี่ พังงาและพัทลุง
 3. ปฏิบัติการรวมเพื่อจัดระเบียบสังคมกับหนวยงานของจังหวัดตรัง
ตัง้แต ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ถงึ 2559 และรวมสุมตรวจปสสาวะของผูตองขงั
เพื่อตรวจหาสารเสพติดในเรือนจําจังหวัดตรัง 

ประสบการณในการปฏบิัตงิาน 
 1. ปฏบิตัหินาทีต่รวจวิเคราะหทางหองปฏิบตักิารเชือ้ราทางการแพทย
 2. ปฏิบัติหนาที่ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการแบคทีเรียทาง
การแพทย
 3. ปฏิบัติหนาที่ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าสิ่งแวดลอม
 4. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนากลุมชันสูตรสาธารณสุขและ
หัวหนาหองปฏิบัติการพิษวิทยา
 5. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการดานบริหาร
 6. เปนวิทยากรเกี่ยวกับงานดานสารเสพติด นิติเวชและคลินิก 
 7. เปนวิทยากรบรรยายความรูเรื่องแบคทีเรียทางการแพทย เช้ือรา
ทางการแพทยและปรสิตวิทยา 
 8. เปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 
 9. เปนผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 (จังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล)

นายอุดมศักดิ์  สุดมาตร
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รางวัลที่ไดรับ 

 ❀ ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2554

 ❀ คนดีศรีสาธารณสุข ประจําป 2560

คตธิรรมกับการทํางาน 

 ❀ พยายามการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักทํางานควบคู ไปกับการ

ปฏิบัติธรรมหรือใชหลักธรรมคําสอนสอดแทรกไปกับการแกไขปญหาของงาน 

ฝกฝนทําความเขาใจเพื่อนํามาใชแกไขปญหาในหนาที่การงานรวมทั้งการอยู

รวมกันกับเพื่อนรวมงานและเปนหลักนําเดินวิถีชีวิตของครอบครัว

 ❀ มีความอดทน ไมยอทอตอความลาํบาก มีความพยายามตอสูแมวา

จะอยูในสถานการณที่ลําบาก

 4. ดาํเนินโครงการสงเสริมคณุภาพจรยิธรรมใหแกบคุลากรในหนวยงาน 
โดยสงเสริมใหบุคลากรตระหนักและปฏิบัติดานคุณธรรมและจริยธรรมเปน
นสิยั ไดรบัรางวลัหนวยงานทีม่ผีลงานระดับชมเชยดานการพัฒนาคณุธรรมและ
จริยธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. ใหคําปรึกษาดานวิชาการใหกับหนวยงานตาง ๆ เชน การตรวจหา
สารเสพติดในปสสาวะเพื่อสามารถนําผลการทดสอบไปใชในการดําเนินคดีและ
บําบัดรักษาผูเสพซึ่งเปนประโยชนตอการแกไขปญหายาเสพติด
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สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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“เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งหองปฏิบัติการกลางตรวจวิเคราะหอาหาร

ดัดแปรพันธุกรรม กระทรวงสาธารณสุข”

 ปจจุบันเปนขาราชการที่สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ทํางานดานการตรวจวิเคราะหอาหารทางจลุชวีวิทยา 

ซึง่เนนการตรวจวเิคราะหจลุนิทรยี จาํพวกแบคทเีรยี ยสีตและรา พยาธ ิรวมทัง้

สารตานจุลชีพตกคางในอาหารดวยเทคนิคทางจุลชีววิทยา 

 ในปงบประมาณ 2542 เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งหองปฏิบัติการกลาง

ตรวจวิเคราะหอาหารดัดแปรพันธุกรรม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากความ

รวมมือระหวาง 2 กอง คือ กองอาหารสงออก และ กองอาหาร ซึ่งนับวาเปน

งานบริการใหมที่จําเปนเรงดวนของทั้งกองอาหารสงออก และกองอาหาร โดย

เปนครั้งแรกที่ใหบริการดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา (PCR) เนื่องจากในชวงนั้น

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีการตื่นตัวอยางมากเกี่ยวกับอาหารดัดแปร

พันธุกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยทานภักดี โพธิศิริ ซึ่งเปนอธิบดีใน

ขณะนั้น ไดผลักดันอยางมากใหมีการดําเนินการในเรื่องนี้ 
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 ประมาณป พ.ศ. 2544-2545 ไดเปนผูรวมวิจัยโครงการพัฒนาชุด

ทดสอบยาตานจลุชีพตกคางในเนือ้สตัว  ซึง่ตอยอดจากชดุทดสอบยาตานจุลชพี

ตกคางในนมและผลิตภัณฑนมของผูทรงคุณวุฒิ ภญ. จุไรรัตน รุงโรจนารักษ 

ซึ่งเปนนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนจาก

สภาวิจัยแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2545 และไดรับรางวัล Gold Medal จากการ

ประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนในงาน Brussel Eureka 2001 ที่ประเทศเบลเยี่ยม 

รวมทั้งเปนหนึ่งในผูรวมจดอนุสิทธิบัตรของชุดทดสอบดังกลาว

 ในป พ.ศ. 2553 เริม่พฒันาการตรวจวเิคราะหเพ่ือหาสาเหตุการเรืองแสง

ในอาหารทะเล และพิสูจนทราบวา การเรืองแสงในที่มืด มีสาเหตุมาจาก

แบคทีเรียเรืองแสงในกลุม Vibrio และ Photobacterium และไดสื่อสารแจง

เติอนภัยผูบริโภคหลายครั้งที่เกิดเหตุการณและรองเรียนจากผูบริโภค ในเรื่อง

อาหารทะเลเรืองแสง โดยฉพาะอยางยิ่ง ลูกชิ้นปลาและซูชิหนาอาหารทะเล 

ในป 2557 และ 2563 ดวย
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 ที่ผานมาไดพัฒนาหรือรวมพัฒนาใหเกิดรายการตรวจวิเคราะหอาหาร

ใหมๆ ของฝาย อาทิ พยาธิในอาหาร เชน ปลารา แหนม เนื้อสัตวดิบ เปนตน 

การตรวจหาสารตานจลุชพีตกคางในอาหารดวยวธิ ีsimple detection method 

ของญีปุ่น การตรวจวเิคราะหเชือ้แบคทเีรยี เชน Bacillus cereus, Campylobacter 

spp., Bacillus sporthermodurans ในนมและกะทิยูเอชที, probiotics,

เชื้อดื้อยาตานจุลชีพ เปนตน การทดสอบ Antibiotic activity ของเอนไซมที่ใช

ในกระบวนการผลติอาหาร  การตรวจหา Botulinum toxin ดวยเทคนคิ ELISA 

และผลกัดนัใหศึกษาวจัิยเพือ่พฒันา เชน การตรวจ Emetic toxin ของ Bacillus 

cereus ดวยเทคนิค LC-MS/MS การตรวจโปรโตซัว Cryptosporidium,

Cyclospora  และ Giardia ในอาหาร
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ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
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 นางสาวนพวรรณ เทียงอวน ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย

ชํานาญการ กลุมคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 6 ชลบุรีเริ่มบรรจุเขารับราชการเมื่อ 10 ตุลาคม 2537 ปฏิบัติงานที่กลุมงาน

อาหาร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี รับผิดชอบงานวิเคราะห

ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและนํ้าทางเคมี จัดการและควบคุมหองปฏิบัติการ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจ

วิเคราะหทางเคมีและการทํา Measurement uncertainty การเปรียบเทียบ
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 การอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตนรุนท่ี 5/2538 

และระดับกลางรุนที่ 15/2544 

 การอบรมหลักสูตรการปลุกจิตสํานึกขาราชการตามรอยพระยุคลบาท

ในป 2544 

 การอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ประจําป 2552 

ความสามารถระหวางหองปฏิบัติการ (Provider) วิทยากรถายทอดเทคโนโลยี

การใชชุดทดสอบอาหารและรวมกิจกรรมในโครงการวิทยาศาสตรการแพทยสู

ชุมชนเพื่อพัฒนาและขยายบริการดานคุมครองผูบริโภคอยางเปนเครือขายให

ครอบคลุมถึงระดับทองถิ่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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 การอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ

หัวหนางานไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน ทะเบียน

เลขที่ จป.56-005 อบรม เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว ฯ 

 ป 2549-2554 เปนผูจดัและดาํเนินกจิกรรมการเปรียบเทยีบผลวเิคราะห

ทางหองปฏิบัติการ (Inter Laboratory Comparison) ในรายการวิเคราะห

ปริมาณกรดนํ้าสมในนํ้าสมสายชู ปริมาณนํ้าตาลแลคโตสในนม ปริมาณ

ไอโอดีนในเกลือบริโภค นํ้าหนักสุทธิ และนํ้าหนักเนื้อในอาหารบรรจุในภาชนะ

ที่ปดสนิท 

 การตรวจเอกลักษณในรังนกและเครื่องดื่มรังนกดวยอินฟราเรดสเปค

โตรโฟโตมิเตอรรวมกับสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารดําเนินการ

ตรวจวิเคราะหอาหาร/นํ้า/เคร่ืองดื่มในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือโลกเมื่อ

24 ธ.ค. 45 - 7 ม.ค. 46 ณ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 ป 2558-2562 ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี 

 ป 2560-2562 ดําเนินการทบทวนฐานขอมูลหนวยงาน/สถาน

ประกอบการฯ ในพืน้ทีเ่ขต 6 และสุมตรวจสถานทีค่รอบครองเชือ้ ฯ ตาม พ.ร.บ.

เชื้อโรคและพิษจากสัตวฯ 
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 ป 2555-ปจจุบัน ดําเนินโครงการการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/

ผลไมสดเพื่อผูบริโภคปลอดภัยประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งตลาดใหมชลบุรี 

จ.ชลบรุเีขารวมโครงการฯ จดัตัง้หองปฏบิตักิารและไดรบัการรบัรองระบบคณุภาพ

หองปฏิบัติการตรวจสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงไดเปนแหงแรกของภาค

ตะวันออก และSuppliers ของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) 4 แหง 

สนใจเขารวม ไดรับการรับรองฯ 3 แหง มีการสรางเครือขายอยางตอเนื่องซึ่ง

ตลาดสดสตาร จ.ระยอง (อนาคตสนใจในการขอรับรองระบบตรวจสารปน

เปอนในอาหารเพิ่ม) และสํานักเกษตรจังหวัดตราดจัดตั้งหองปฏิบัติการและได

รับการรับรองระบบฯแลว ทั้ง 2 แหง ลาสุดตลาดอุดมสุขกบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 

สนใจอยูในระหวางดําเนินการ เปนผลงานที่ภูมิใจ ใชความรูความสามารถโนม

นาวและเชิญชวนภาคเอกชน/หนวยงานที่สนใจใหเกิดความตระหนัก อีกทั้งยัง

รักษาสถานภาพในระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารโดยภาครัฐไมได

สนับสนุนงบประมาณ เพียงใหคําปรึกษา แนะนํา ทุมเท สนับสนุนความรูดาน

วิชาการตาง ๆ แกผูสนใจ เปนการสรางความยั่งยืนมั่นคงทางอาหารทางหนึ่ง
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นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

สถาบันวิจัยสมุนไพร
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ป 2526 เริ่มรับราชการที่ ฝายพฤกษศาสตร กองวิจัยทางแพทย

ป 2528-2530 ปฏิบัติงานประจําที่โครงการปลูกซินโคนา ดอยขุนคอง 

 อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม

ป 2530-ปจจุบัน ปฏิบัติงานที่สวนสมุนไพรฯ จ.จันทบุรี
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 1. อนรุกัษและรวบรวมพนัธุพชืสมนุไพรจากแหลงอืน่ๆ มาปลกูเพิม่เตมิ

 2. เปนแหลงปลกูวตัถุดบิสมนุไพรสาํหรบังานวจิยั

 3. เปนแหลงทองเทีย่วเชงิอนรัุกษของจังหวดั

 4. เปนแหลงเรยีนรูดานพชืสมนุไพรแกนกัศกึษาแพทยแผนไทย

 5. เปนแหลงผลติและใหบรกิารกลาไมสมนุไพร

มภีารกจิหลัก นายประถม  ทองศรรีักษ

157
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 1. ผลิตและจัดสงกลาไมโครงการกระจายพันธุพืชสมุนไพร

 2. ปฏิบัติงานในโครงการอิสานเขียวดวยพืชสมุนไพร ในพื้นที่ 17

จังหวัดๆ ละ 5 เปาหมาย คือ โรงพยาบาลชุมชน วัด โรงเรียน  สถานีอนามัย 

และหมูบาน

 3. เปนวทิยากรแกผูศกึษาดงูาน และอาจารยชวยสอนนกัศึกษาแพทย

แผนไทย โรงเรียนแพทยแผนไทย  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี 15 ป

ภารกจิอื่น



นายประสทิธิ์  ธงชัย

159

นายประสทิธิ์  ธงชัย

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



162

ฝากไวใหคนกรมวทิย
ฝากไวใหคนกรมวทิย

 เปนบุตรคนที่สาม มีพี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน 3 คน และมีนอง

รวมบิดา 6 คน รวมเปน 9 คน ดิฉันมีบุตรชาย 1 คน บุตรสาว 1 คน 

ประวัตคิรอบครัว

ประวัตกิารรับราชการ 

“ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด”
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 เริ่มบรรจุเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2529 รับราชการ

ครั้งแรก ณ โรงพยาบาลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ในตําแหนง

เจาหนาที่ธุรการ 1 อัตราเงินเดือน 1,950.-บาท  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2530 

ประสบการณทีไ่ดรบัจากรพ.แวงนอย ระยะเวลาปกวาๆ กไ็ดรูวางานทีไ่ดรบัผดิชอบ

ก็เปนงานที่เราชอบและมีจุดประสงคที่จะปฏิบัติงานในดานนี้อยูแลว สําหรับที่

ประทับใจคือผูบริหารและเพื่อนรวมงานดีมาก เอื้อเฟอเผื่อแผ ตั้งแตผูบริหาร

จนถงึระดบัคนงานอยูอยางเพือ่น พ่ีนอง ชวยเหลอืกนัในทกุๆ ดาน หากพยาบาล

ที่เขาเวรเจาหนาที่ที่ไมไดเขาเวรก็จะคอยทําอาหารไปสงดูแลซ่ึงกันและกัน 

ประทับใจมาก
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 โอนมารบัราชการ ที ่ศนูยชางบาํรงุเขตขอนแกน กองชางบาํรงุ กระทรวง

สาธารณสขุ ในตาํแหนงเจาหนาทีพั่สด ุ1 เมือ่วันที ่16 ตุลาคม 2530 และเปลีย่น

ตาํแหนงเปนเจาหนาทีธ่รุการ 1 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2531  การปฏบัิติงานท่ี

ศูนยชางฯ ปฏบิตังิานดานงานธุรการและงานพสัด ุควบคูกนัเนือ่งจากมเีจาหนาที่

นอย สวนมากจะเปนเจาหนาทีด่านชาง วสัดชุิน้เลก็ๆ เพราะเปนอะไหลเคร่ืองวิทยุ

สื่อสาร ตองใชความละเอียด รอบครอบ ในการจัดซื้อเบิกจาย การตรวจนับให

ตรงกับบัญชี
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รางวัลที่ไดรับ

 โอนมารับราชการ ท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน เมื่อวันที่

1 ธันวาคม 2532 ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 2 -3 เจาพนักงานธุรการ 3-5 วันที่ 

11 ธนัวาคม 2551 ปรับตาํแหนงเปนเจาพนกังานการเงนิและบัญช ีชาํนาญงาน 

ถึง กรกฎาคม 2562 และ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ไดเปลี่ยนตําแหนงเปน

เจาพนกังานธุรการอาวุโส สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรสาธารณสขุ ฝายบรหิารท่ัวไป 

ปฏิบัติงานเปนการประจําที่ฝายบริหารทั่วไป ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 

ขอนแกน  

 1. ไดรับคัดเลือกใหเปน “ขาราชการพลเรือนดีเดน” ประจําป 2540

 2. ไดรับคัดเลือกเปน “ขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน” ประจําป2556 

 3. ไดรบัรางวลั รองชนะเลศิ ผลงานเรือ่ง จากรอยสูลาน  การจดัการหนี้

การคา ในการประกวดเรือ่งเลาเราพลงั (ภารกจิสนบัสนนุ) คร้ังท่ี 1 ประจําป 2561  

คตใินการทํางาน 

“ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด”
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เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
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“จงทํางานดวยใจรัก และรักทุกงานที่ทํา”
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41 ปจากงานชันสูตรโรค สู งานวทิยฯ ชุมชน

 “เจานายดี ทีมงานดี ส่ิงแวดลอมดี ที่ทํางานนาอยู” เปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหดิฉันทํางานที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี มานานถึง 

41 ป ดิฉัน เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2522 ในตําแหนงเจาพนักงาน

วิทยาศาสตรการแพทย 1 สังกัดกองมาตรฐานชันสูตร กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ณ หอง ปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลชลบุรี 

ซ่ึงดิฉันคิดวาจะทํางานที่นี่ไมนานและจะเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในสายงานอื่น

แตเม่ือไดมาทํางานแลว จึงพบวางานดานนี้เปนงานที่สามารถชวยชีวิตผูปวย 

ทําใหแพทยสามารถวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง  และมีความกาวหนาในวิชาชีพ

สามารถศึกษาตอเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนนักเทคนิคการแพทยได 
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 ตอมาในป 2526 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยในสวนภมูภิาคขึน้มา จึงไดมกีารแยกหองปฏบิติัการชันสูตร โรงพยาบาล

ชลบุรี มาเปน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยชลบุรี ในครั้งนั้น ดิฉันไดถูกขอรอง

แกมบังคับใหยายมาทํางานดานพิษวิทยา ซึ่งขณะนั้นมีเพียงงานวิเคราะห

อาหาร ยา และพิษวิทยาที่เปดใหบริการ มีเจาหนาที่เพียง 5 คน ปรับเปลี่ยน

ลักษณะงานจาก Clinical Lab เปนงาน Analytical Lab โดยไดมอบหมายให

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย รับผิดชอบงานดานเคมีวิเคราะห ฝายพิษ

วิทยา มีหนาที่ในการตรวจหาสารพิษในนํ้าลางกระเพาะอาหาร และยาเสพติด

ในปสสาวะ ซึ่งมีความทาทายมากสําหรับดิฉัน เปนความโชคดีของดิฉันที่มี

หัวหนาเกงและใจดี พี่ลักษณา ลือประเสริฐ (อดีตผูทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร

การแพทย) เปนครูถายทอดความรูใหแกดิฉันและสนุกกับงานใหม การพัฒนา

ตนเองเปนสิ่งสําคัญ การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด ดิฉันจึงไดไปศึกษาตอนอกเวลา

ราชการในภาคสมทบหลักสูตร กศบ.วิทย-เคมี ใชเวลา 2 ป ที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน เพื่อใหรูจริง และหวังที่จะขอปรับตําแหนง

เปนนักวิทยาศาสตรการแพทย แตโชคไมเขาขางดิฉัน เมื่อดิฉันเรียนจบหลัก

เกณฑการปรับตําแหนงไดเปลี่ยนไปแลว หลักสูตรที่เรียนชาไปเพียง 1 เทอม 

ดฉินัจึงไมไดเปลีย่นตาํแหนง แตกไ็มไดทาํใหดฉินัทอแทกบัโชคชะตา งานเชิงรกุ

และงานทาทายก็ยังเปนสิ่งที่ดึงดูดใหดิฉันทํางานตอ 
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 ดิฉันจะไดรับมอบหมายจากทานผอ.ศูนยฯ เกือบทุกทาน ที่ไดมอบ

ความไววางใจ ใหรับผิดชอบงานสําคัญๆ เชน โครงการ Excellent Center 

Lab ดานสมุนไพรของกรมวทิยาศาสตรการแพทย โดย ศวก.ที ่6 ชลบรุ ีไดเขารวม

โครงการควบคมุคุณภาพสมนุไพรไทยกบัสถาบนัวจิยัสมนุไพร เพือ่ดาํเนนิการตรวจ

วิเคราะหยาแผนโบราณและสมุนไพรทางดานเคมี ตรวจหาโลหะหนัก ตะกั่ว 

แคดเมียม และสารหนู, โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการชันสูตร
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ของโรงพยาบาลในเขต 6 ฯลฯ ดฉินัขอขอบพระคณุทาน ผอ.ดร.สลักจิต ชติุพงษวิเวท 

(อดีตที่ปรึกษาฯ กระทรวงสาธารณสุข) ที่ทานเห็นความสามารถที่หลากหลาย

ของดิฉันใหตําแหนงเปน Liberal ของศวก.ท่ี 6 ชลบุรี ทําใหดิฉันไดใชวิชา

ความรูที่เรียนมาดานเคมีวิเคราะหกับงานตรวจวิเคราะหอาหารและพยาธิ

วทิยา รวมทัง้ “โครงการพัฒนาเครอืขายวทิยาศาสตรการแพทยชุมชน” ซ่ึงเปน

โครงการฯที่ดิฉันมีความรักและผูกพันมาจนทุกวันนี้ เปนงานที่ตองลงพื้นที่มี

การประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุข และถายทอดองคความรูดานการใช

เทคโนโลยชีดุทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหกบั อสม. ในพืน้ที ่8 จงัหวดั

ภาคตะวันออก งานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกมีความทาทาย “รูเรา แตไมรูเขา” 
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จะทําอยางไร โจทยใหมที่รออยู  ดิฉันคิดทันทีว าเราตองหาความรู เพ่ิม

“สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั เปนหลักสูตรที่ใหความรูในการลงพื้นที่และทํางานดานสาธารณสขุ

ชุมชน ทําใหงานวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

สามารถลงปฏิบัติงานในพืน้ท่ีอยางแทจรงิ ทําใหทกุคนรูจกั “อสม.วทิยาศาสตร

การแพทยชมุชน” และผลจากการทํางานที่ผานมาทําใหดิฉันไดรับการคัดเลือก

ใหเปน “บุคลากรดีเดน” ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป 2563 

สุดทายนี้ พี่ขอฝากนองๆที่ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนไววา การ

ลงพื้นที่ตองมีความจริงใจและติดตามงาน เราตองใหใจเขาเราก็จะไดใจเขาเชน

กัน ใหยึดหลักการทํางาน “จงทํางานดวยใจรัก และรักทุกงานที่ทํา”
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เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
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“ทํางานดวยใจ ทําใหมีความสุข”

174

ฝากไวใหคนกรมวทิย

 นางธันยชนก ขวัญปก เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513  อายุ 61 ป 

ระดับการศกึษา / วุฒกิารศกึษา / สถาบันการศกึษา  

 2.1 ระดบัปริญญาตร/ี ศลิปศาสตรบณัฑติ คณะรัฐศาสตร/ มหาวทิยาลัย

รามคําแหง

 2.2 ประกาศนียบัตรพนกังานวทิยาศาสตรการแพทย/ โรงเรียนพนกังาน

วิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เริ่มรับราชการตําแหนง 

 เจาหนาทีว่ทิยาศาสตรการแพทย เมือ่วนัที ่1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524  

สังกัด กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ปจจุบันดํารงตําแหนง

 เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับชํานาญงาน กลุมคุมครองผู

บรโิภคดานสาธารณสขุ หนวยงาน ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 9 นครราชสมีา 

รวมเวลาราชการ 39 ป 29 วัน (นับถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
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 คติประจําใจ  ทํางานดวยใจ ทําใหมีความสุข นางธันยชนก  ขวัญ
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เล็กๆ นอยๆ จากใจพี่ถึงนอง.... ขอเปนกําลังใจในการสรางผลงานใหกับ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 การปฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารยาและเครือ่งสําอาง ศนูยวทิยาศาสตร

การแพทยที่ 9 นครราชสีมา รับผิดชอบในการบริหารจัดการ/ดูแลการลาง

ทาํความสะอาดเครือ่งแกวพรอมจดัเกบ็เครือ่งแกวภาชนะตางๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช

อปุกรณทางวทิยาศาสตรทีใ่ชในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏบิติัการ รวมทัง้ดูแล

การทาํความสะอาดโตะ/ เกาอีภ้ายในหองปฏิบตักิาร หองเขยีนรายงาน หองเตรียม

อาหารเล้ียงเชื้อ และหองอื่นๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหองปฏิบัติการ 

บริหารจัดการรับและจัดเก็บตัวอยางที่สงตรวจเขาหองปฏิบัติการ ดําเนินการ

ตรวจวิเคราะหตัวอยาง รวมทั้งรวบรวมทําลายตัวอยางหลังตรวจวิเคราะห ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ISO 15189:2012 , ISO 15190:2003 และ 

ISO 9001:2015 ใหความรูและใหการฝกปฏบัิต ิดานการตรวจวเิคราะห Microbial 

Limit Test ใหแกนกัเรยีน นกัศกึษาฝกงานจากสถาบนัในทองถิน่และตางภมูภิาค 

นอกจากน้ีเปนผูรับตัวอยางของกลางยาเสพติด, การจัดเตรียมความพรอมใน

การจัดประชุม/ อบรม และเปนสมาชิกคณะทํางานตางๆ ของศูนยฯ
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 การปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางสมุนไพรและเครื่อง

สําอางผสมสมุนไพรในหัวขอ Microbial Limit Test จํานวนไมนอยกวา 111 

ตัวอยางตอป ซึ่งมีวิธีการในการตรวจวิเคราะหที่มีความหลากหลายในแตละ

ชนิดของเชื้อจุลินทรีย ทําใหพบปญหาในการยืนยันชนิดของเชื้อจุลินทรียที่

ตรวจพบ และจากปญหาที่พบสามารถหาวิธีแกไขปญหานั้นๆ ไดจากการอาน

และสอบถามจากหัวหนางาน/ นักวิชาการจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอื่น 

ปฏบิตังิานสัง่สมเปนประสบการณ จงึมเีทคนคิตางๆ ทาํใหสามารถตรวจวเิคราะห

ไดอยางรวดเร็วและยืนยันผลการตรวจวิเคราะหไดอยางแมนยํา  สามารถตรวจ

วเิคราะหตวัอยางไดอยางตอเนือ่งแลวเสร็จทนัตามกาํหนด แมบางคร้ังจะมตัีวอยาง

สงตรวจวิเคราะหพรอมกันจํานวนมาก  ก็สามารถตรวจวิเคราะหทันตามระยะ

เวลาใหบริการตามคูมือใหบริการ

 นอกจากนี้ยังถายทอดเทคนิคการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียตางๆ ให

กับนักวิชาการในหองปฏิบัติการอื่นของหนวยงาน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ

งานไดจริง รวมถึงฝกสอนใหความรูแกนักศึกษาฝกงาน ปละ 2-5 คน  
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เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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❀ นางปานจิตต  เชี่ยวภาษา 

❀ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

❀ วันที่เขาทํางาน/รับราชการ  13 มกราคม 2529

❀ โทร. 08 5154 0818
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❀ ที่อยูที่สามารถตดิตอได ❀

 12 ซอยรามอินทรา 5 แยก3-12 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

❀ ขอคดิในการทํางาน/คตปิระจําใจ ❀ 

 คิดดี พูดดี มีจิตใหบริการ

❀ เล็กๆ นอยๆ จากใจพี่ถงึนอง ❀  

 งานทุกตําแหนงยอมมีอุปสรรคเสมอ จงทําหนาที่ใหเต็มความสามารถ
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เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
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ชื่อ    นางจําปา ดียิ่ง

ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

 สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

วันที่เขาทํางาน/รับราชการ 23 มิถุนายน 2523 

ที่อยูที่สามารถตดิตอได     9 หมู 4  ตําบลเสาธงหิน  อําเภอบางใหญ    

 จังหวัดนนทบุรี   11140

โทร.  088-757-4198

อเีมลล:   jampa.d@dmsc.mail.go.th

Line ID:    0887574198
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ดําเนินชีวิตใหมีความสุข  และสนุกในการทํางาน
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เล็กๆ นอยๆ จากใจพี่ถงึนอง

การเปนพี่ที่นองยอมรับเปนเรื่องงาย

ถาเราเปนที่ยอมรับของทุกคนในความเปนพี่ที่ดี
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พนักงานหองปฏิบัติการ ส2

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี



188

ฝากไวใหคนกรมวทิย
ฝากไวใหคนกรมวทิย
ฝากไวใหคนกรมวทิย

188188

ฝากไวใหคนกรมวทิย

“ตําแหนงเปนแคชวงเวลาหนึ่งของการทํางาน

สวนตํานานนั้นเปนเรื่องราวที่จะอยูในใจของผูคนตลอดกาล”

ประวัตทิางการศกึษา 
 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัตกิารรับราชการ 
 ไดรับการบรรจุเขาทํางานเมื่อ

วันที่ 14 เมษายน 2523 อบรมที่

โรงพยาบาลราชบุรี ตําแหนงพนักงาน

หองทดลอง ตั้งแต 3 มีนาคม 2523 - 

11 เมษายน 2523 รุนที่ 8 
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ขอคดิฝากไวใหรุนนอง 
 ❀ ทํางานใหดีที่สุด จริงใจ เต็มกําลัง เต็มความสามารถ แลวเราจะมี

ความสุขในการทํางาน 

 ❀ ตําแหนงเปนแคชวงเวลาหนึ่งของการทํางาน สวนตํานานนั้นเปน

เรื่องราวที่จะอยูในใจของผูคนตลอดกาล

ความภาคภูมใิจในการปฏบิัตริาชการ 
 อายุราชการ 40  ป 5 เดือน 16 วัน ที่ไดรับราชการที่ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที ่6 ชลบรุ ีดิฉนัมคีวามรูสกึดใีจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ของศนูยวทิยาศาสตร

การแพทยท่ี 6 ชลบรีุ มทีัง้มติรภาพทีด่ทีีไ่ดรบัจากผูอาํนวยการฯ กบัเพ่ือนรวมงาน 

ขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีไดรวมงานกันมา ภูมิใจท่ีไดทํางานที่ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที่ 6 ชลบุรี อยางท่ีไมเคยคิดมากอน ถือเปนเกียรติกับดิฉันและ

ครอบครัวเปนอยางมาก 
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ที่อยูที่ตดิตอไดหลังเกษยีณอายุราชการ 
 บานเลขที่ 2/1 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
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นักงานหองปฏิบัติการ ส3

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา
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“ทําอยางเต็มที่เต็มความสามารถ ทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจ 

เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ”

❀ 41 ป ที่เหมอืนนาน แตไมนาน ❀

192

ฝากไวใหคนกรมวทิย

 ดิฉันชื่อ นางพิพัฒน ไชยตรี ณ วันที่เกษียณอายุราชการ ดํารงตําแหนง 

พนักงานหองปฏิบัติการ ส3 เริ่มรับราชการ ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 

ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 เปนระยะเวลาที ่40 ป ทีด่เูหมอืนจะนาน แตก็ไมนาน 

โดยเร่ิมงานตั้งแตสมัยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ต้ังหนวยงานขึ้นในสวน

ภูมิภาค มีช่ือวาศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขต 9 สงขลา ดูแลรับผิดชอบ

จังหวัดชายแดนภาคใต จนมาถึงปจจุบันมีชื่อวาศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 

12 สงขลา
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 การทํางานของดิฉัน เรียกไดวาเปนงานสนับสนุนเต็มรูปแบบ ที่มีความ

สําคัญเหมือนๆ กับงานอื่นๆ ที่จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได จะตองทํางาน

รวมกันกับผูบังคับบัญชา นักวิเคราะห และบุคลากรอื่น ๆ ในองคกร ตองอาศัย

ทักษะ ความรูความชํานาญ ประสบการณในการปฏิบัติงานแตละดานอยาง

ตอเนื่อง ทั้งที่เปนงานประจํา งานประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ เชน จัดการ

เอกสารของกลุมงาน, สอบเทียบบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางงาย

ประจําวัน เชน ตูเย็น เครื่องชั่ง ตูควบคุมความชื้น, ลาง อบ เก็บ จัดเตรียม

เครือ่งแกว วสัดุอปุกรณและอืน่ๆทีเ่ก่ียวของสําหรบัใหนกัวเิคราะหใชงานไดอยาง

เพียงพอ สามารถตรวจวิเคราะหไดทันในเวลาที่กําหนด, เตรียมนํ้าที่ใชในการ

ตรวจวเิคราะห, ทาํความสะอาดโตะ ทีน่ั่ง เครือ่งมือ, เบกิ จดัเกบ็วสัดวิุทยาศาสตร 

สารเคมี วัสดุสํานักงาน และชวยจัดทําคลังวัสดุของกลุมงาน, ชวยงานเตรียม

วิเคราะหในขั้นตอนตางๆ เชน ลอกฟลม บดเม็ดยา แกะแคปซูล เตรียมอาหาร

เลี้ยงเชื้อ อบ นึ่ง รวมถึงการชวยงานในสํานักงาน เชน จัดเวที จัดหองประชุม 

ตกแตงสถานที่ จัดเตรียมอาหารวาง อาหารที่ใชในการประชุม และอีกงาน

ที่สําคัญคือ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 ทุกส่ิงทุกอยางท่ีทํา หรือไดรับมอบหมาย ดิฉันจะทําอยางเต็มที่เต็ม

ความสามารถ ทุมเทท้ังกําลังกายและกําลังใจ เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 

รูจักรับผิดชอบ แยกแยะสิ่งใดดีควรทํา สิ่งใดไมดีไมควรทํา ตลอดจนถึงการ

ปฏบิตัตินใหเปนผูทีม่คุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามซ่ือสตัยสจุริต เหน็แกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ยืนหยัดบนความถูกตอง ทําใหการทํางาน

มีความสุขจนถึงทุกวันนี้ และตอไปในอนาคตขางหนา จะดําเนินชีวิตภายหลัง

เกษียณในทางสายกลาง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง

รัชกาลที่ 9 คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี ตอไป
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พนักงานหองปฏิบัติการ ส2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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ชื่อ  นาง สมพร อิ่มที่สุด

ตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการสถาบันวิจัย 

 วิทยาศาสตรสาธารณสุข

วันที่เขาทํางาน/รับราชการ 11 สิงหาคม 2537

องคความรู  
 1. เพื่อใหการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเปนไปอยางมีระบบ

 2. เพื่อใหการจายชุดปฏิบัติการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอคดิในการทํางาน/คตปิระจําใจ
 ทํางานในหนาที่ใหดีที่สุด เดินตามจังหวะชีวิต
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เล็กๆ นอยๆ จากใจพี่ถงึนอง
 อยากใหนอง ๆ ตั้งใจทํางานในหนาที่ของเราใหดีที่สุดและทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ

ที่อยูที่สามารถตดิตอได  135/234 ม.7 ต.พิมลราช ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร.    096-171-6803

Line ID :    096-171-6803
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พนักงานหองปฏิบัติการ ส3 สถาบันวิจัยสมุนไพร
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“งานทุกตําแหนงสําคัญถาเรารูความสําคัญของงาน”

200

ฝากไวใหคนกรมวทิย

ประวัตกิารทํางาน

ป 2526 เริ่มรับราชการที่ ฝายพฤกษศาสตร กองวิจัยทางแพทย

ป 2528-2530 ปฏิบัติงานประจําที่โครงการปลูกซินโคนา ดอยขุนคอง  

 อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม

ป 2530-ปจจุบัน ปฏิบัติงานที่สวนสมุนไพรฯ จ.จันทบุรี
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 1. อนุรักษและรวบรวมพันธุพืชสมุนไพรจากแหลงอื่นๆ มาปลูกเพิ่มเติม

 2. เปนแหลงปลูกวัตถุดิบสมุนไพรสําหรับงานวิจัย

 3. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของจังหวัด

 4. เปนแหลงเรียนรูดานพืชสมุนไพรแกนักศึกษาแพทยแผนไทย

 5. เปนแหลงผลิตและใหบริการกลาไมสมุนไพร
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  ภารกจิอื่น
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 1. ผลิตและจัดสงกลาไมโครงการกระจายพันธุพืชสมุนไพร

 2. ปฏิบัติงานในโครงการอิสานเขียวด วยพืชสมุนไพร ในพื้นที่

17 จังหวัด ๆ ละ 5 เปาหมาย

  คือ โรงพยาบาลชุมชน วัด โรงเรียน  สถานีอนามัย และหมูบาน

 3. เปนวิทยากรแกผูศึกษาดูงาน และอาจารยชวยสอนนักศึกษาแพทย

แผนไทย โรงเรียนแพทยแผนไทย  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี 15 ป

 กระผมนายสุรัตน แหวนเพ็ชร เขารับราชการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2522 ตําแหนงพนักงานหองปฏิบัติการ สังกัดกองวิจัยทางแพทย ปจจุบัน

ปฏบัิตงิานตาํแนงพนกังานหองปฏบัิตกิาร ส.3 หองปฏิบตักิารเภสัชเวทสถาบนัวจิยั

สมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 วันแรกที่ผมมาปฏิบัติงานคิดวามันคงยากมากที่จะปฏิบัติงานทางดาน

วิทยาศาสตรการแพทยเน่ืองจากจบการศึกษาทางดานบัญชี และพี่ ๆ เปน

นักวทิยาศาสตรการแพทยคงจะคยุกันยากแตไมไดเปนอยางทีค่ดิ พวกพีไ่ดอธบิาย

ใหเขาใจเกีย่วกบัลกัษณะงานของหองปฏบิตักิาร สอนงานตาง ๆ  เชน การเตรียม

ตัวอยางสมุนไพรสําหรับงานวิจัยหรือทําตัวอยางสมุนไพรอางอิงเริ่มตั้งแต

ตองเตรียมจากสมุนไพรที่ถูกชนิด ตอจากนั้นตองเตรียมใหถูกสวน เชน ใบ ดอก 

ผล เมล็ด ลําตน ราก เปลือก เปนตน ซึ่งพืชแตละชนิดเมื่อนํามาใชเปนสมุนไพร

อาจใชแคบางสวน ดังนั้นเวลาเตรียมสมุนไพรตองเตรียมใหถูกสวนและอยาให

มีสวนอื่นแมจะเปนพืชชนิดเดียวกันปนมาดวย เพื่อใหตัวอยางมีความถูกตอง

และมีคุณภาพ ซึ่งการเตรียมตัวอยางสมุนไพรที่ถูกตองจะทําใหงานวิจัยมีผลที่

ถกูตองดวย อกีทัง้ยงัไดสอนวธิกีารใชเคร่ืองมอืตาง ๆ  ในการปฏบิตังิานพอสมควร 

เพื่อใหสามารถทํางานสนับสนุนงานวิจัยได
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 มีโอกาสออกไปเก็บตัวอยางสมุนไพรตามสถานที่ตาง ๆ ไดเห็นสภาพที่

เกิดของสมุนไพร รูจักลักษณะของตนไมที่ใหเครื่องยาสมุนไพร  ยิ่งทําใหเขาใจ

และเห็นความสําคัญมากในการทําตัวอยางเครื่องยาสมุนไพร เพราะตัวอยาง

เครือ่งยาสมนุไพรทีม่ขีายท่ัวไปขาดสวนอืน่ ๆ ของพชืท่ีจะบอกชนดิของพชืท่ีให

เครือ่งยาสมนุไพร ดงันัน้การทาํตวัอยางเครือ่งยาสมนุไพรทีถ่กูชนดิเพือ่ใชสาํหรบั

การศึกษาชนิดของเครื่องยาสมุนไพรก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง เมื่อไดรับมอบหมาย

ใหจัดเตรียมตัวอยางสมุนไพรเพื่อจัดแสดงในศูนยเครื่องยาสมุนไพร จึงมีความ

ตั้งใจอยางมากในการทํางานที่ไดรับมอบหมายนี้ใหถูกตองและทันเวลา เพื่อให

ผูที่สนใจอยากรูจักชนิดของเครื่องยาสมุนไพรไดเขามาศึกษา ดูตัวอยางเครื่อง

ยาชนิดตาง ๆ ที่ผมเปนผูเตรียม และบํารุงรักษา และมักไดคําชมจากผูมาศึกษา

ชนิดตัวอยางเครื่องยาสมุนไพร หรือมาเยี่ยมชมงานทีสถาบันวิจัยสมุนไพรและ

ไดดูเครื่องยาสมุนไพรที่ศูนยเครื่องยาสมุนไพรวาตัวอยางสมุนไพรมีลักษณะ

สวยงาม สะอาด นั้นเปนเพราะความตั้งใจ ใสใจในการทํางาน
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 ผมมีความภูมิใจในตําแหนงงานนี้แมจะไมใหญโตแตมันเปนงานที่

สาํคัญมากเนือ่งจากมผีลกระทบตองานวจิยั ประสบการณตลอดการรบัราชการ

ทําใหรูและเขาใจวา “งานทุกตําแหนงสําคัญถาเรารูความสําคัญของงาน”  

 สุดทายนี้ขอใหนอง ๆ ดูแลสุขภาพ หมั่นออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ 

เพื่อจะไดมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตอไปในวันขางหนา
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พนักงานขับรถยนต ส2

สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย
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 เริ่มทํางานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ป พ.ศ. 2528 ในตําแหนง 
รปภ. จนกระทั่งป พ.ศ. 2531 ไดบรรจุเปนพนักงานขับรถยนต อยูที่สํานักรังสี
และเครื่องมือแพทย สมัยกอนรถยนตของกรมไมมีแอร ไมมีวิทยุ งานของสํานัก
รังสีคือการออกตรวจเครื่องเอกซเรยและไดออกตรวจเครื่องเอกซเรย
ทัว่ประเทศ ทกุจงัหวดั ทกุอาํเภอ ไดไปทาํงาน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ไดเหน็
ผูกอการรายยงิรถสบิลอเพือ่เรยีกคาคุมครอง และไปประสบเหตทุีจ่งัหวดับรุรีมัย 
อําเภอบานกรวด ฝงเขมรไดยิงปนใหญเขามาตกไมหางจากรถนัก มีนักเรียน
4 คนเสยีชวีติ อยูสาํนกัรงัสมีา 32 ป ผมมคีวามชาํนาญเสนทางท้ังตางจังหวัด 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดระยะเวลา ท่ีสํานักรังสี กรมวิทยาศาสตร
การแพทย ครึ่งหนึ่งของชีวิตผมอยูที่นี่ ความทรงจํานี้จะอยูกับผมตลอดไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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 การทํางานในกรมวิทยาศาสตรการแพทย เริ่มจากวันที่ 6 ต.ค. 2547 
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 รวมเปนเวลา 17 ป ในตําแหนง พนักงานประจํา
หองทดลอง มีหนาที่ ลางทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการ 
นอกจากงานลางในหองปฏิบตักิารแลว ยงัไดมโีอกาสไปรวมทาํงานขางนอก เชน 
การไปรวมเกบ็ตวัอยางในโครงการวจิยัตางๆ มากมาย ไดชวยในเรือ่งการเตรียม
ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณตางๆ ท่ีตองใช ตลอดจนความพรอม
ของอาสาสมัคร ชวยคัดเกณฑอายุ ชั่งนํ้าหนัก และวัดสวนสูงของอาสาสมัคร
 การไดเขามาทํางานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดรับความรูตางๆ 
มากมาย ทั้งประสบการณในการทํางาน และความทรงจําดีๆ ขอขอบคุณทุกคน
ที่เคยไดอยูรวมกัน รักกันและมีมิตรภาพที่ดีตอกัน

ประสบการณและความทรงจํา ณ กรมวทิยาศาสตรการแพทย
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พนักงานประจําหองทดลอง

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
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ชือ่ นาง ปานจิต หนันอาย
ตาํแหนง พนักงานประจําหองทดลอง
วนัทีเ่ขาทาํงาน/รบัราชการ มกราคม 2549
โทร.  091-5026825
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ผลงานทีผ่านมา ไดแก องคความรู ประสบการณการทาํงานที่
ผานมา

 ❁ มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา

 ❁ มคุีณภาพในการทาํงานไดด ี สามารทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายไดอยาง

ครบถวน และสามารถนําความรูในการปฏิบัติงานมาประยุกตใชในชีวิตประจํา

วันได ชวยทําใหไดพัฒนาความคิด และประสบการณชีวิต

 ❁ ความรูและขอคิดที่ไดจากการทํางานคือ ไมวางานจะมีมากมีนอย

แคไหน เราตองทํางานดวยการมีความสุข ดวยจิตและสมาธิแนวแน
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ขอคดิในการทํางาน/คตปิระจําใจ
 ❁ ไมมีคําคมไหนจะปลุกใจเราไดท้ังชีวิต ถาเราไมคิดจะลงมือทํา 
เรียนรูไปดวย ลงมือทําไปดวย
 ❁ ความสขุอยูไมไกล ถาจติใจมสีต ิ จะซกุซอนอยูในวถิชีวีติประจําวัน
อนัแสนธรรมดา
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เลก็ๆ นอยๆ จากใจพีถ่งึนอง
 ❁ การทาํงานนัน้จะตองทาํดวยใจทีเ่ปยมสุข เพ่ือเปนการเพ่ิมคณุคาให
กบัชวีติและเปนหนทางแหงความสขุ
 ❁ มคีวามคดิสรางสรรค ฝกสต ิสมาธ ิเจริญปญญา อยางมคีณุคา 
 ❁ ตัง้ใจทาํงาน เพือ่ผลประโยชนตอสวนรวม ซ่ึงทาํใหเกดิความภาคภมูใิจ
ในตนเอง



 กาลเวลา  หมุนเวียน  เปลี่ยนวิถี

วินาที  ผันผาน  ดานความฝน

ไดพบพาน  พากเพียร  เกษียนวัน

มีพบกัน  ยอมมีพราก  จากกันไป

 ฝากใหจํา  นําความดี  ที่ปรากฏ

งานทั้งหมด  ที่ทานทํา  นําสมัย

ทั้งชีวิต  ใหแงคิด  ติดในใจ

คนรุนใหม  ไดจดจํา  นําใชงาน

 เปนแบบอยาง  ที่ดี  มีศรีศักดิ์

ทํางานหนัก  ดวยความรัก  สมัครสมาน

พี่ชวยนอง  พองเพื่อนพรอม มิเชือนชาน

สําเร็จงาน  ที่วาดหวัง  ดังตั้งใจ

 ขอคุณพระ  รัตนตรัย  ใสสถิต

ตั้งนิมิต  ชิดไมตรี  ที่ขานไข

มีความสุข  พรอมความรัก  เต็มดวงใจ

จดจําไว   ในความคิด  กรมวิทยฯเอย

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

กองแผนงานและวิชาการ ผูประพันธ

รอยรัก...จากวันนั้น...ถึงวันเกษียณ






