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ค�ำนิยม

 รายงานผลการด�าเนนิการจัดประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที ่28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

เช่น รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ สรุปเนื้อหาการบรรยาย เสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ทั้ งในและต ่างประเทศ ผู ้ ได ้รับรางวัล DMSc Award และรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ผลการส�ารวจความพงึพอใจ รวมทัง้ถอดบทเรยีนการจดัประชุมวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส�าคญั

ในการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบสนองนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อสุขภาพของประชาชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว ่ารายงานฉบับนี ้

จะเป็นประโยชน์ต ่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู ้สนใจในการศึกษาองค์ความรู ้ 

และข้อมูลวิชาการที่ได ้รับจากการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต ่อคณะผู ้จัดงาน 

ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการพัฒนาการจัดประชุมวิชาการให้ก้าวหน้า 

และเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นในคราวต่อไป 

(นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พฤศจิกายน 2563





ค�ำน�ำ

 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด�าเนินการจัดประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ีโปรดให้ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.คณุหญงิมธุรส รจุริวัฒน์ 

รองประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ฝ่ายวจิยัและวชิาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ครัง้ที ่28 ภายใต้หวัข้อ “วทิยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสขุภาพไทยยัง่ยนื” ซ่ึงการประชุมวชิาการได้ด�าเนนิการ

เสร็จสิ้นแล้ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

 กองแผนงานและวิชาการ ขอขอบคุณ ผู้น�าเสนอผลงานวิจัย ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล 

DMSc Award ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการและคณะท�างาน ตลอดจนบุคลากรของ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีให้ความร่วมมอืในการด�าเนินงานจนส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ี นอกจากนีข้อขอบคณุหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีให้การสนบัสนนุการจดังานประชมุวิชาการจนบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นโอกาสด ี

ทีจ่ะร่วมมอืกนัพัฒนางานวิจยัและนกัวิจยัหน้าใหม่ให้ก้าวหน้าและเข้มแขง็ต่อไป คณะผูด้�าเนนิงานจงึได้จดัท�ารายงาน 

เพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานการประชุมวิชาการ

 ทัง้น้ี หากมข้ีอผดิพลาดประการใด คณะผูด้�าเนนิงานขอน้อมรบั เพ่ือแก้ไขปรบัปรงุให้เอกสารรายงานผล 

การด�าเนินโครงการประชุมวิชาการฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(นางสาววรางคณา อ่อนทรวง)

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ

พฤศจิกายน 2563
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9

 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองทุกปี จึงก�าหนด 

ให้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาส 

ให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อน�าไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จึงมผีลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสขุภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์

จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลงในระดับสากล 

ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ 

การประชมุ อมิแพ็ค ฟอรัม่ เมอืงทองธาน ี จงัหวดันนทบุร ี ส�าหรบัการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ครัง้นี้ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โปรดให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ก้าวไกลระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพ

ด้านต่างประเทศ และเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการ

และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าและเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชนต่อไป และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานและการน�าเสนอผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่หรือ 

New Normal ทั้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน การเว้นระยะห่าง และการติดตามการน�าเสนอผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook Live และระบบ ZOOM เป็นต้น

บทน�ำ



รายงานผลการด�าเนินงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256310

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้น�าเสนอผลงานวชิาการ แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

รูปแบบของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. การอภิปราย เสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. การประกวดรางวัล DMSc Award และการบรรยายโดยผู้รับรางวัลชนะเลิศ

 3. การน�าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยแบ่งเป็น 4 สาขา รวม 198 เรื่อง คือ 

  ห้องที ่1 สาขา Current Research and Innovation on Diseases มผีูน้�าเสนอผลงานรวม 64 เรือ่ง

  แบบบรรยาย จ�านวน 11 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จ�านวน 53 เรื่อง

  ห้องที่ 2 สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health มีผู้น�าเสนอผลงาน 

  รวม 90 เรื่อง

  แบบบรรยาย จ�านวน 14 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จ�านวน 76 เรื่อง

  ห้องที่ 3 สาขากรมวิทย์ with you มีผู้น�าเสนอผลงานรวม 37 เรื่อง

  แบบบรรยาย จ�านวน 8 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จ�านวน 29 เรื่อง

  ห้องที่ 4 สาขา Frontier Research & Network มีผู้น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย จ�านวน 7 เรื่อง

 4. การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 

  - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  - ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ

  - ผู้ได้รับรางวัล DMSc Award

 5. การจดันทิรรศการเทคโนโลย ีทัง้หน่วยงานวชิาการและผูป้ระกอบการ รวมท้ังสิน้ 33 บธู 

 6. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 11.75 หน่วยกิต เภสัชกรเข้าร่วมประชุม 

  ทั้งสิ้น  96 คน

 7. คะแนนการศกึษาต่อเนือ่งทางเทคนคิการแพทย์ (CMTE) รวม 11.5 คะแนน เทคนคิการแพทย์เข้าร่วม 

  ประชุมทั้งสิ้น 116  คน

 8. ด�าเนินการจัดประชุมทั้ง 3 วัน ณ สถานที่จัดประชุม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ 

  ระบบ ZOOM

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 กองแผนงานและวิชาการ และส�านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
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 วันที่ 26 สิงหาคม 2563  

 Panel Discussion เรื่อง “UPDATE COVID-19” 

 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวข้อบรรยายและรายชื่อวิทยากรในการบรรยาย/เสวนาทางวิชาการ



รายงานผลการด�าเนินงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256312

แนวโน้มใหญ่ที่จะมีผลกระทบต่อ ระบบสุขภาพในยุคThailand 4.0 

 สังคมผู้สูงวัย/โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ non-communicable diseases (NCDs) ที่เพิ่มสูงมากขึ้น /โรค

ติดต่อและโรคอุบัติใหม่ /ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

NCD : แนวโน้มใหญ่ที่จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทย 

 ข้อมูลการส�ารวจภาวะสุขภาพช่วง 5 ปี เปรียบเทียบปี 2557 กับปี 2552 พบว่ามีผู้ป่วยใหม่โรคเบา

หวานและโรคอ้วนประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน และผู้ป่วยใหม่โรคความดันโลหิตสูงประมาณ 2 ล้านคน ทั้ง 3 โรค

จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นแนวโน้มใหญ่ที่ส�าคัญของปัญหาสุขภาพของประเทศไทยและทั้งโลก โดยน�า

ไปสู่การเกิดพยาธิสภาพหรือโรคในอีกหลายอวัยวะเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไต เป็นต้น 

พบว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า จาก 90.96 : 100,000 ในปี 2553 เป็น 1,032 : 100,000 ในปี 

2557 (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข)

 WHO-ประกาศ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ของโลก โรคอุบัติใหม่ที่ทางการแพทย์ ยังไม่มียารักษา

และวัคซีนป้องกัน จึงส่งผลให้จ�านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาด

การณ์ระยะเวลาสิ้นสุดของการแพร่ระบาดของโรคได้

ภาพประเทศไทย 4 ระยะในภาวะ COVID-19

 ระยะที่ 1 Restriction ระยะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

 ระยะที่ 2 Reopening ระยะผ่อนคลายการควบคุมและเริ่มกลับสู่การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคม

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-10.00 น. 
 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
 Keynote Speech เรื่อง “Disruptive Innovation in Future Healthcare”
 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร 
  สมาชิกวุฒิสภา/อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/อดีตคณบดี 
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
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 ระยะที่ 3 Recovery ระยะการฟื้นตัวและปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย (New Abnormal)

 ระยะที่ 4 Restructuring ระยะการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของสังคมใหม่ (Social 

New Normal)   

Post COVID-19 New Normal Healthcare  (Personalized / Home Healthcare)

 - Digital or Smart Healthcare (Personalized Data, Blockchain, EMS, Telemedicine, Virtual 

Hospital, Smart Hospital, Robot, AI, Wearable medical devices) 

 - การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การชะลอวัย 

 - ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในรูปแบบ“คลินิกหมอครอบครัว” 

 - การแพทย์แม่นย�า (Precision Medicine) 

 - อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก (Ambulatory Medicine) 

 - การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น NCD มะเร็ง 

 - การดูแลผู้สูงอายุทั้งภาวะป่วยและไม่ป่วย 

 - Alternative Medicine, Palliative Care, End of Life Care 

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ในยุคThailand 4.0 

ความท้าทาย : การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก, ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, ช่องว่างในการ

เข้าถึงระหว่างคนรวยกับคนจนเห็นได้ชัดและเป็นอันตรายอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ความท้าทาย : เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว

เป้าหมาย : ในการดูแลสุขภาพคือ เน้นการดูแลแต่ละบุคคล หรือการดูแลที่บ้าน สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อ

การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยมากขึ้น ฉลาดขึ้น มีความยั่งยืน และให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง 

เป้าหมาย: เป็นInternational Medical Hub (2030)

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ มุ่งสู่ระบบสุขภาพในยุคThailand 4.0

 - เทรนด์สาหรับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ มีแนวโน้มเติบโตสูง และน่าจะเป็นโจทย์ส�าคัญใน

การพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 - ในขณะที่อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ของไทยยังเป็นลักษณะซื้อมาขายไป ยังขาด

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของตนเอง จึงนับเป็นโอกาสของนักวิจัยในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมด้าน

นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

 - ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่พึ่งพาตนเองได้ ลดการน�าเข้า 

ได้แก่ การคิดค้นยาใหม่ การท�างานวิจัยยาใหม่ได้ตั้งแต่ Phase 1 เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ

เพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้ามากขึ้น เพิ่มการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล�้า ทั้งยังเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันระยะยาว

เป้าหมาย Thailand 4.0 :  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเน้นนวัตกรรมสามารถแข่งขันระดับโลก

 First S-Curve ยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันเพื่อต่อยอดการเจริญเติบโต

 New S-Curve พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด

 Roadmap: พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ (ปัจจุบัน) ➡ พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง (ภายใน 20 ปี)
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Thailand 4.0 เป็น International Medical Hub ภายในปี 2030

 1-3 ปี (ยา Generic/ยาชีววัตถุประเภท Biosimilar/ชีวเภสัชภัณฑ์ และ products from probiotics/

สมุนไพร และเครื่องส�าอาง/Smart Medical และ Devices Robotics เพื่อช่วยคนพิการ/ศูนย์บ�าบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุ/

ผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ/Medical Tourism)

 3-10 ปี (ยาชีววัตถุชนิดใหม่เพื่อรักษามะเร็งและโรคภูมิแพ้/วัคซีนชั้นสูง/ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพ

เชงิพาณชิย์/หุ่นยนต์ทางการแพทย์ทีไ่ด้มาตฐานสากล/Quality reagents/Smart Village for Aging/Digital Health)

 10-15 ปี (ยา (small molecules) ชนิดใหม่/ยาส�าหรับการรักษาที่มีเป้าหมาย (targeted therapy)/

วัคซีนชั้นสูงชนิดใหม่/ยาชีววัตถุชนิดใหม่/หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่าตัดด้านการแพทย์/อุปกรณ์ด้านการแพทย์ชนิด

ฝัง (Implanted-devices)/Automated diagnostic devices)

Outcomes 3-15 years

 มูลค่าการลงทุน ผลิตภัณฑ์ การจ้างงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน

20,000 ล้านบาท+ ไม่ต�า่กว่า
20 ข้อตกลง

มูลค่าตลาดไม่ต�่ากว่า 
100,000 ล้านบาท (ไทย

และอาเซียน)

Knowledge Works
High Teach Labors

> 50,000 ต�าแหน่ง

ร่วมรับโครงการวิจัย
ระดับ multi national และ

สามารถรองรับ
การติดเชื้อโรคเขตร้อน

เป็นส่วนหนึ่งของ
global supply chain

 วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 10.05-11.30 น. 

 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

 Keynote Speech เรื่อง “35 ปีบนเส้นทางเอดส์ของประเทศไทย”

 โดย  ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
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 ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ด�าเนินการศึกษา

วิจัยเกาะติดเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยในระยะแรกได้ศึกษาเชิงลึกถึงพื้นฐานการเกิดโรคในระดับโมเลกุลเพื่อให้ได้องค์ความรู้

ส�าหรับคนไทย องค์ความรู้ดังกล่าวถูกน�ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในระดับ 

โมเลกุลทั้งในระยะก่อนและหลังคลอด และการแสดงออกของอาการผู้ป่วย เกิดเป็นองค์ความรู้ในการให้ค�าปรึกษา

แนะน�าทางพันธุกรรมและการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน

และใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนีท้างกลุม่วจิยัธาลสัซีเมยี ศวป. ยงัได้ท�าการศึกษาวจิยัและรายงานฮีโมโกลบนิผดิปกตชินดิต่าง ๆ 

ในระดับโมเลกุลที่ตรวจพบในคนไทยไว้หลายชนิด เนื่องจากประเทศไทยมีความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน

ผิดปกติค่อนข้างสูง โดยเป็นพาหะ α–thalassemia, β–thalassemia, Hb E, Hb Constant Spring หรือ Hb 

Pakse’ ร้อยละ 20-30, 3-9, 20-30, และ 1-8 ตามล�าดับ รวมทั้งฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ชนิด 

จึงมีโอกาสพบการมีปฏิสัมพันธ์ของยีนฮีโมโกลบินผิดปกติร่วมกับธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติต่างชนิดใน 

ผู้ป่วยรายเดียวกันได้ การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยส�าหรับการตรวจยีนฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดต่าง ๆ ที่พบได้

บ่อยในประชากรไทย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับงานบริการในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคที่จะน�าไปใช้ส�าหรับ

การตรวจวนิจิฉยัให้กบัประชากรไทยได้อย่างคลอบคลมุทัว่ประเทศอนัจะส่งผลให้แพทย์ทีด่แูลรกัษาผูท้ีม่ฮีโีมโกลบนิ 

ผดิปกตนิัน้สามารถให้การดแูลรกัษาตลอดจนให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางพนัธกุรรมได้อย่างถกูต้อง ส่งผลให้การควบคมุ

และป้องกันโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประเทศไทยด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง

คลอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส

 องค์ปาฐกถา ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

 เรื่อง “ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในคนไทย: จากงานวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุล

  สู่การควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลก
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 อนภุาคนาโนทองถกูน�ามาประยกุต์ในด้านการแพทย์ระดบันาโนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการประยกุต์ 

เป็นไบโอเซนเซอร์และการน�าส่งยา ในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์อนุภาคนาโนทองเป็นเซนเซอร์ส�าหรับตรวจวัดปริมาณ 

8-oxo-dG ซึ่งจัดเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพ (biomarker) ที่ส�าคัญของภาวะเครียดออกซิเดชันเเละการก่อมะเร็ง โดยอาศัย

การท�างานร่วมกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่มีความจ�าเพาะกับโมเลกุล 8-oxo-dG หรือเรียกว่าแอปตาเมอร์ โดยเรียกไบ

โอเซนเซอร์ประเภทนี้ว่า แอปตาเซนเซอร์ (aptasensor) ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบอนุภาคนาโนทองที่ดัดแปรพื้นผิว

ด้วยโมเลกุลที่เพิ่มสมบัติที่เหมาะสมต่อการประยุกต์เป็นไบโอเซนเซอร์ คือ ซีสเทียมีน (cysteamine) และซิเตรต 

(citrate) ซึ่งท�าให้อนุภาคนาโนทองมีประจุที่พื้นผิวเป็นประจุบวกและประจุลบตามล�าดับ ซึ่งน�าไปสู่การประยุกต์ใน

การตรวจวัดปริมาณ 8-oxo-dG ในปัสสาวะด้วยกลไกที่แตกต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษากลไกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ระดับโมเลกุลด้วยการจ�าลองเชิงคอมพิวเตอร์ ท�าให้เข้าใจกลไกการตรวจจับโมเลกุล 8-oxo-dG ได้อย่างลึกซึ้ง รวม

ทั้งท�าการทดลองเพื่อศึกษาเงื่อนไขของสารละลายอนุภาคนาโนทองที่เหมาะสมต่อการตรวจวัด 8-oxo-dG โดยพบ

ว่าสามารถตรวจวัดโมเลกุลเป้าหมายที่มีความเข้มข้นต�า่ ๆ  ได้ (ในระดับ nM) และสามารถตรวจวัดโมเลกุลเป้าหมาย

ได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (น้อยกว่า 30 นาที) รวมทั้งมีราคาถูก เนื่องจากใช้สารปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับเซนเซอร์

ทางเคมีทั่วไป ผลงงานวิจัยนี้สามารถต่อยอดไปสู่การประดิษฐ์ชุดตรวจแบบพกพาที่มีต้นทุนการผลิตต�่าและสามารถ

ตรวจวัดปริมาณ 8-oxo-dG ในปัสสาวะได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว นอกจากน้ีได้ศึกษาและออกแบบอนุภาคนาโน

ทองเพื่อการประยุกต์ในด้านการน�าส่งยาด้วยการจ�าลองเชิงคอมพิวเตอร์ จากผลการจ�าลองเชิงคอมพิวเตอร์สามารถ

น�าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของกลไกการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนทองที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกัน 

น�าไปสู่การพัฒนาการน�าส่งยาด้วยอนุภาคนาโนทองไปยังบริเวณอวัยวะเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การประยุกต์ในด้านการบ�าบัดเซลล์มะเร็งเชิงความร้อน (photothermal therapy) ด้วยอนุภาคนาโน

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม

 ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 เรื่อง “การออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อการประยุกต์ในด้านการแพทย์ระดับนาโน”

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยายโดยผู้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ
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 เรื่อง “ต�ารากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ”

 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาศิส อุนนะนันทน์ 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  หนังสือ “ต�ารากระดูกข้อสะโพกหักใน 

ผู้สูงอายุ” นี้นับเป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่ได้ 

รวบรวมเนื้อหาจ�าเพาะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกข้อสะโพกหัก 

ในผูส้งูอาย ุ คณะผู้นพินธ์ได้ถ่ายทอดความรู้ไว้อย่างครบถ้วน 

โดยมุ่งเน้นการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และให้การรักษา

สาเหตุของการเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก จึงมีคุณค่าทาง

วิชาการเหมาะส�าหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และ 

ใช้เป ็นข้อมูลอ้างอิงส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน 

บุคลากรหลากหลายสาขาวิชาที่ เกี่ยวข ้อง รวมถึง

ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้

และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ต�าราเล่มนี้

ยังประกอบไปด้วยภาพสี ตัวอย่างผู้ป่วยที่หลากหลาย 

แนวทางการดูแลรักษาของผู้นิพนธ์ ซึ่งเกิดจากการสั่งสม

ประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ในแต่ละบท และบทสรุปเนื้อหา 

ในแต่ละบท จึงเป็นผลงานที่แตกต่างไปจากต�าราโรค

กระดูกพรุนหรือต�ารากระดูกหักอื่น ๆ ที่เคยมีมา ดังนั้น 

ผู ้อ่านจึงสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการรักษาและป้องกันก่อนการเกิดกระดูกข้อสะโพกหัก 

เป็นการตอบสนองต่อนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศไทยได้อีกด้วย
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 ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 เรือ่ง “การพฒันาหน่วยศกึษาวจิยั/พฒันาผลติภณัฑ์สขุภาพในสตัว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP”

 โดย ดร. ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล      

 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (National Laboratory Animal Center, Mahidol 

University; NLAC MU) ด�าเนินการเพื่อพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลองตามหลัก

การส�าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารและ/หรือความปลอดภัยต่อมนุษย์ และ/หรือผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม (OECD GLP) ซึ่งประกอบด้วย

 1. ปรับแผนผังองค์กร และบุคลากร (Test Facility Organisation and Personnel)

 2. จัดท�าโปรแกรมการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Programme)

 3. ปรับปรุงอาคาร/สถานที่ (Facility)

 4. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ และสารเคมี (Apparatus, Material and Reagent)

 5. จัดให้มีการจัดการ และบันทึกข้อมูลของสัตว์ทดลอง (Test System)

 6. จัดให้มีการจัดการ และบันทึกข้อมูลของสารทดสอบ (Test Item)

 7. จัดท�าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures)

 8. ควบคุมการการด�าเนินการทดสอบ (Performance of Study) ให้เป็นไปตามแผน (Study Plan)

 9. จัดท�ารายงานผลการทดสอบ (Reporting and Study Results)

 10. จัดให้มีการจัดเก็บ และการเก็บรักษาบันทึก และวัสดุ (Storage and Retention of Records and 

Materials)

 จากการพัฒนาท�าให้ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ในขอบข่ายการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง เป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย
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 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 สาขา Current Research and Innovation on Diseases  ณ ห้องแซฟไฟร์ 201
 “Precision medicine and thalassemia”
 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
  ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

           ในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ภายหลงัจากการทราบล�าดับเบส (nucleotide) 

ของมนุษย์ภายใต้ Human Genome Project 

ในช่วงต้นปี คศ. 2000 วิทยาการทางการแพทย์

ก็มีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเข้าสู ่ยุค 

Genomic Medic ine และ Precis ion 

(Personalized) Medicine

           โดยทั่วไปวิทยาการทางการแพทย์

อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ วิทยาการว่าด้วย

การตรวจวินิจฉัย (diagnosis) และวิทยาการ

ที่ว่าด้วยการรักษา (therapeutic) เป็นที่คาดหวังว่าภายใต้บริบทของ precision medicine (เวชกรรมตรงเหตุ) 

การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคกรรมพันธุ์ โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ จะมีความแม่นย�าลงไป

จนถึงระดับยีน (gene) และการกลายพันธุ์ (mutation) ที่ท�าให้เกิดโรค ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผนการรักษาที่ตรง

ไปที่สาเหตุหรือโมเลกุลที่ก่อให้เกิดโรค (targeted therapy) และสุดท้ายจะสามารถน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน

การควบคุมป้องกันโรคได้ อาทิเช่น โรคธาลัสซีเมีย ที่เป็นโรคกรรมพันธุ์ที่มีอุบัติการณ์สูงในคนไทย แม้ว่าปัจจุบัน

ประเทศไทยจะมีการด�าเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ที่เป็นพาหะและคู่เส่ียงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียด้วยวิธี

มาตรฐาน (CBC, Hb typing และ selected genotyping) ควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (prena-

tal diagnosis) และการรักษาด้วยการให้เลือด ยาขับเหล็ก และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้ผู้ป่วย ภายใต้ preci-

sion medicine การตรวจคัดกรองหาผู้ที่เป็นพาหะและคู่เสี่ยงของการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียจะเปลี่ยนเป็นการใช้ 

next-generation sequencing (NGS) โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างอื่น นอกจากนี้การรักษาแบบ tar-

geted therapy อาทิเช่น การใช้ยาที่ไปแก้ไขภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ (abnormal erythropoiesis) 

การป้องกันการดูดซึมธาตุเหล็กจากล�าไส้ การรักษาด้วยการเปลี่ยนยีนด้วยการใส่ยีนปกติเข้าไปแทนที่ยีนธาลัสซีเมีย 

หรือการแก้ไขการกลายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี anti-sense หรือ CRISPR-Cas ก็ก�าลังจะเกิดขึ้น

 อย่างไรก็ดีแม้จะมีการคาดหวังถึงข้อดีต่างๆ ของ precision medicine ดังกล่าวข้างต้น แต่ก็มีเรื่องที่

บุคลากรทางการแพทย์ และสังคม จะต้องตระหนักอยู่หลายประเด็น อาทิ (1.) เรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว/

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

พยาบาลที่จะสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของ targeted therapy ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ควรที่บุคลากรทางการแพทย์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคม ควรจะได้ท�าการศึกษาและเตรียมรับมือล่วงหน้า
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 การใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ในประเทศไทย เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา รูปธรรมที่ชัดเจนหนึ่งคือ การจัดท�าคู่มือการด�าเนินการโครงการโรง

พยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและส่งผลต่อการใช้ยา

อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระบบสุขภาพการจัดการดูแลผู้ป่วย เภสัช

พันธุศาสตร์เป็นความรู้ที่น�าข้อมูลทางพันธุกรรมึมาใช้ส�าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ซ่ึงจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการใช้ยาบ�าบัดรักษา ขณะที่ผู้ป่วยก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยผลลัพธ์ในระดับบุคคลจะสามารถ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที และในท่ีสุดก็จะท�าให้เกิดผลต่อผลลัพธ์ทางค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าในที่สุด 

การตรวจตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มีบทบาทส�าคัญในการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อประสิทธิภาพของยา 

หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และก�าหนดขนาดการใช้ยาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ใน

ประเทศไทย และยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมาตรฐานในการส่งตรวจ แปลผล และการน�าไปใช้ประกอบ

การจัดการดูแลผู้ป่วย 

 “Pharmacogenomics for Rational Drug Use”
  รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 “Advantage and implication of laboratory testing on COVID-19”
  นพ.ดร.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ผู้ด�าเนินการอภิปราย โดย นายสุธน วงษ์ชีรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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      ดังนั้น โครงการวิจัย “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงเป็นโครงการบูรณาการของการน�าความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาประยุกต์ 

ใช้ส�าหรับ การด�าเนินการในทางปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงของระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยเป็นวิจัยเพื่อให้

เกิดความรู้ต่างๆ ประกอบกัน โดยที่โครงการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษา

เพื่อประเมินความถี่ของการสั่งจ่ายยาที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรง

พยาบาล 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจทางคลินิก 3) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาสมเหตุผล 4) การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบการ clinical decision support ส�าหรับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ 5) 

การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อประกอบการให้ยา 

สมเหตุผลในบริบทของประเทศไทย ผลการวิจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบในประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัช 

พันธุศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ตามแนวทางของ Codex Alimentarius Commission 

(CAC) ภายใต้ข้อตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phy-

tosanitary Measures (SPS Agreement) นั้นประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk 

assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) 

ดังภาพที่ 1 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญของ CAC คือ การปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคจากอันตรายอาจ

จะปนเปื้อนในอาหาร  โดยบทความนี้จะเน้นเฉพาะอันตรายทางจุลชีววิทยา (Microbiological hazard)

Risk Assessment

การประเมินความเสี่ยง

Risk Management

การจัดการความเสี่ยง

Risk Communication

การสื่อสารความเสี่ยง

ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ของ 3 กระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของ CAC

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563  
 สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health
 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
 เรื่อง“Food Risk Analysis : A new paradigm for food safety”
 โดย  รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่ามีระดับของอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารใน

ระดับที่เกินกว่าที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ บางครั้งเรียกว่า appropri-

ate level of SPS protection (ALOP) ซึ่งเป็นสัดส่วนหรือจ�านวนผู้ป่วย (number of illness) ที่ยอมรับให้มีได้

จากการบริโภคอาหารนั้นๆ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้อันตรายในอาหารหรือระดับ

ความเสี่ยงลดลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้  ผลจากการประเมินความเสี่ยงท�าให้ทราบระดับความเสี่ยงของอันตรายใน

อาหารและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอาหารนั้นๆ ด้วย ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีใน

การป้องกันหรือควบคุมอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก็คือ การจัดการความเสี่ยงนั่นเอง  

 การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ CAC ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การระบุอันตราย (hazard 

identification)  การอธิบายอันตราย (hazard characterization)  การประเมินการสมัผสั (exposure assess-

ment) และ การอธบิายความเสีย่ง (risk characterization) ดังภาพที ่2

ภาพที่ 2  ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

1. Hazard Identification

2. Hazard Characterization 3. Exposure Assessment

4. Risk Characterization

การระบุอันตราย (Hazard identification)

 เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เพื่อก�าหนดขอบเขตหรืออันตรายอันเกิดจาก

จุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารในอาหาร(foodborne pathogen) ที่มีอยู่ในอาหารชนิดหนึ่ง  การระบุอันตรายจะอาศัย

ข้อมูลที่มักจะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่า โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุของจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดใด เช่น ข้อมูลทาง

ระบาดวิทยา เป็นต้น ระยะเวลาในการหาความสัมพันธ์ของโรคและอันตรายก็สั้นกว่าด้วย

การอธิบายอันตราย (Hazard characterization)

 เป็นขั้นตอนที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบหลัก คือ อันตราย ในที่นี้ คือ จุลินทรีย์ก่อโรค 

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

บริโภคเข้าไปนั่นเอง (food matrix) การจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ในรูปแบบหรือ

สถานการณ์ (scenario) ที่พอเหมาะพอดี  ตัวอย่างของสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ การระบาดของโรคอาหาร

เป็นพิษ (outbreaks) นั่นเอง  ในการระบาดแต่ละครั้งต้องมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้(infectious 

pathogen) ในอาหาร  และกลุ่มคนที่มีความไว (susceptible population) ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคนั้นได้บริโภค

อาหารนั้นเข้าไปในปริมาณที่มากพอที่จะก่อให้เกิดโรค (infective dose) ได้ จะสังเกตได้ว่า สถานการณ์การระบาด

แต่ละครั้งจะต้องมี 3 องค์ประกอบร่วมกัน  โดยประเด็นส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบที่ควรจะต้องพิจารณาเป็น

หลัก คือ ความรุนแรงของจุลินทรีย์ก่อโรค (virulence) ระดับความต้านทานของร่างกาย (immunity) และ ลักษณะ

ของอาหารท่ีท�าหน้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อ

โรค (growth and survival) ขั้นตอนนี้ เดิมทีเรียกว่า การประเมินการตอบสนองต่อปริมาณเชื้อ (dose response 

assessment) เนื่องจาก ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพ (response) ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคที่ได้รับ

เข้าไป (dose) ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3  ตัวอย่างเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ (dose) และผลการตอบสนอง (response)

การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment)

 การประเมินการสัมผัสเป็นขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนการอธิบายอันตราย เนื่องจาก ผลที่ได้

ส่วนหนึ่งจากการประเมินการสัมผัส ก็คือ ปริมาณ (dose) ของจุลินทรีย์ก่อโรคที่คนได้รับสัมผัส (expose) จากการ

บริโภค (consumption) อาหารชนิดนั้นๆ

 ปริมาณการบริโภค (food consumption data) เป็นข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ในการประเมินการสัมผัส  

ตามหลักความจริงโดยทั่วไปแล้วหากไม่มีการบริโภคอาหาร (no consumption) ก็จะไม่เกิดความเส่ียงจากโรค

อาหารเป็นพิษ  และโดยส่วนมากแล้วความเสี่ยงจะไม่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณอาหารที่บริโภค

เข้าไปด้วย  ทั้งนี้เนื่องจาก การตอบสนองของร่างกายหรือการเจ็บป่วย (dose and response ) ดังที่กล่าวไปในขั้น

ตอนการอธิบายอันตรายมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ดังภาพที่ 3

 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณตามแนวทางของ CAC จ�าเป็นต้องทราบข้อมูลในเชิงปริมาณซ่ึงจะ

ครอบคลุมข้อมูลในเชิงคุณภาพไปด้วย  เช่น การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจหา Salmonella spp. ในอาหาร ถ้าหากตรวจ

วิเคราะห์หาการปนเปื้อน (detection) ของ Salmonella spp. จะได้ข้อมูลเป็นความชุก (prevalence) ซึ่งเป็น

ข้อมลูเชงิคณุภาพเท่านัน้  แต่ถ้าหากห้องปฏบิตักิารสามารถตรวจหาความเข้มข้น (concentration) ของ Salmonella 

spp. ในตัวอย่างอาหารที่ให้ผลบวกด้วย (enumeration) ก็จะได้ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย

การอธิบายความเสี่ยง (Risk characterization)

 การอธิบายความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินความเส่ียงตามแนวทางของ CAC เป็นการ 

บูรณาการผลที่ได้จากขั้นตอนการอธิบายอันตรายและการประเมินการสัมผัส ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้สามารถด�าเนินการ

ได้พร้อมๆ กันหรือเป็นอิสระต่อกัน ทั้งนี้ผลที่ได้ในขั้นตอนนี้ คือ ความเป็นไปได้ (likelihood) ที่ประชากรหรือแต่ละ

บุคคลจะเจ็บป่วยจากผลของจุลินทรีย์ก่อโรคนั้นๆ (probability of illness)  หรือ เรียกว่า ความเสี่ยง (risk) นั่นเอง  

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณท่ีใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นใช้เป็นตัวแทนของค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรนั้น  

ก็จะได้ค่าประมาณความเสี่ยงในรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นด้วย ซึ่งรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นนี้

เองจะช่วยสะท้อนความมั่นใจของผู้ประเมินความเสี่ยงในค่าประมาณความเสี่ยงที่ค�านวณได้
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 เรือ่ง “Global COVID-19 vaccine development : The vaccine progress in summary”
 โดย ภก.ดร.นรภัทร ปีสิริกานต์ องค์การเภสัชกรรม

 ข้อมลู R&D blueprint ขององค์การอนามยัโลก ณ วนัที ่ 28 July 2020 มี candidate วคัซีนทีเ่ข้าสู่

การทดสอบในมนษุย์จานวน 25 ตวั ซึง่ 5 ลาดับแรกของวคัซนีทีไ่ปไกลทีสุ่ดได้แก่ Oxford/AstraZenaca, Sinovac, 

Moderna/NIAIH, Cansino และ Pfizer/BioNTech โดยสรปุแต่ละตวัมีดังนี้ 

 1. Oxford/AstraZeneca (AZ) UK: The Lancet July 20th 

 Oxford ใช้เทคโนโลยี Recombinant Chimpanzee adenovirus-vectored vaccine ในชื่อ Ch-

AdOx1 nCoV-19 ในการศึกษาทางคลินิกเฟส 2 ใช้อาสาสมัคร 1,077 คน ครึ่งหนึ่งได้รับวัคซีน และอีกครึ่งได้รับ 

Meningitis vaccine (MenACWY) เป็น Active control ผลโดยสรุปของวัคซีนชนิดนี้คือ well-tolerated and 

safe, excellent T-cell response, ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุดที่ d28 และยาวนานต่อเนื่องจนถึง d56 ไม่มีผลข้างเคียง

รุนแรง (ปวดเมื่อย 70%, ปวดศีรษะ 68% พบปวดกล้ามเนื้อ ตัวรุมๆบ้าง) สาหรับข้อจ�ากัดที่พบได้แก่ 1. มีการ

ใช้พาราเซตามอลในกลุ่มตัวอย่างบาง arms ทุก 6 ชม. เป็นเวลา 24 ชม. ท�าให้ประเด็นเรื่องผลข้างเคียงยังคงต้อง

ติดตามกันต่อไป 2. อายุอาสาสมัครจ�ากัดอยู่ที่ 55 ปี 3. ข้อมูลการติดตามอาสาสมัครยังน้อยเกินไป CT3 จ�านวน

หลายหมื่นคนใน UK, Brazil, South Africa, India และ USA นอกจากนี้ AZ ยังได้รับ US grant สูงถึง 1.2 พัน

ล้าน USD ในการผลิตวัคซีนจ�านวน 300 ล้านโดส และเป็นหนึ่งใน vaccine provider ตามโครงการ COVAX ที่

ต้องการให้มีวัคซีน 2,000 ล้านโดสภายในปี 2021 โดยผู้ผลิตรายใหญ่ของวัคซีนชนิดนี้คือ Serum institute of 

India, Pune ซึ่งจะผลิตได้กว่า 1,000 ล้านโดส 

 2. Sinovac, China 

 ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมอย่าง inactivated whole virus + Alum as adjuvant CT1/2 ใช้อาสาสมัคร 743 

คน ซึ่งจะได้รับวัคซีนคนละ 2 โดส (0, 14 vs 0, 28 day) ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนปลอดภัยและมีภูมิต้านทาน โดย

ผล nAb มากกว่า 90% ใน 14 วันหลังได้รับโดส 2 ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง (ปวดบริเวณฉีดเล็กน้อย ปวดเมื่อย และ

มีไข้เล็กน้อย) CT3 ร่วมกับ Butantan, Brazil และ Biofarma, Indonesia ส่วนข้อจากัดของวัคซีนชนิดนี้ยังไม่มี

รายงาน 
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 3. Moderna/NIAID, USA: NEJM July 14th 

 ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ mRNA encoding SARS-CoV-2 Spike protein in LNP formulation ใน 

CT1 ใช้อาสาสมัคร 45 คน (18-55 ปี) แต่ละคนได้รับ 2 โดส (25,100,250 mcg) ระหว่าง 16 มีค.-14 เมย. พบว่า

ทุกกลุ่มสร้าง immune response ไม่ระบุว่ามี safety concern ระหว่างการศึกษา short term นอกจากนี้พบ

ว่า mRNA-1273 สามารถกระตุ้น Th1-biased CD4 T-cells หลังจบการทดสอบได้มีการ recruit อาสาสมัครอายุ 

55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการศึกษาต่อ ผลข้างเคียงที่พบมากกว่าครึ่งของอาสาสมัครคือ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ 

ปวดศีรษะ และพบว่าที่โดส 250 mcg. มีอาสาสมัคร 3 คนมีอาการข้างเคียงรุนแรง ข้อจ�ากัดของวัคซีนชนิดนี้คือ 

ไม่มีข้อมูล Long-term safety ดังนั้นอาสาสมัครทั้ง 45 คนจะถูก monitor ต่อไปอีก 1 ปี ขณะที่ CT2/3 เริ่มปลาย

เดือนพค. 63 โดย CT2 ใช้อาสาสมัคร 600 คน และทดสอบโดสที่ 50,100 mcg (โดยตัดโดส 250 mcg จากผลข้าง

เคียงที่พบใน CT1 ออกไป) ขณะที่ CT3 จะเริ่มปลายเดือนกค. นี้ใน US โดยอาสาสมัครจะได้รับวัคซีนที่ 100 mcg 

คาดว่าการประเมินประสิทธิผลจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ 

 4. Cansino, China: The Lancet July 20th 

 ใช้เทคโนโลยี Human adenovirus vector ชื่อ Ad5 ที่สามารถ express Spike protein CT1 ให้ผล

ไม่ดีมากนัก แต่ยังด�าเนินการทดสอบ CT2 ต่อไป โดยใช้อาสาสมัครที่ Wuhan จานวน 500 คน แบ่งเป็น 3 โดส สูง 

กลาง ต�า่ (ไม่มี control) ผลของ CT2 สรุปว่า ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง อาการไข้ ปวดเมื่อย ปวดบริเวณที่ฉีดอยู่ใน

ระดับอ่อน-ปานกลาง อย่างไรก็ตามมีรายงาน 74% ของอาสาสมัครที่โดสต�่า และ 72% ของโดสกลางพบอย่างน้อย 

1 ผลข้างเคียง แต่ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง ข้อจ�ากัดของวัคซีนชนิดนี้คือ อาสาสมัครทั้งหมดมาจาก Wuhan และพบ

ปัญหาเรื่อง pre-existing antibody against Ad5 ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยเฉพาะคนเอเชีย ดังนั้นใน CT3 บริษัทจึง

ตัดสินใจใช้โดสต�่า ซึ่งจะเริ่มเร็วๆนี้เช่นกัน ปัจจุบันรัฐบาลจีนอนุมัติให้ใช้ได้เฉพาะ military purpose 

 5. Pfizer/BioNTECH USA/Germany : Medrix July 20th 

 ใช้เทคโนโลยี mRNA ในรูปแบบ nucleoside-modified mRNA in LNP CT2 อาสาสมัคร 60 คน 

(18-55 ปี) ในการท�า dose escalation 1,10,30,50, 60 mcg คนละ 2 โดส ยกเว้น 60 mcg 1 โดส (หลังจบ 

CT1 บริษัท ตัดสินใจตัด 100 mcg ออกไป) ภูมิต้านทานที่ได้ในอาสาสมัครสูง โดยเฉลี่ยทั้ง 10-30 mcg สูงกว่า 

human convalescent serum อย่างมีนัยส�าคัญ และการสร้างภูมิเป็นแบบ dose-dependent ขณะที่การกระ

ตุ้นผ่าน CD4:CD8 อยู่ที่ 94%:80% ตามลาดับ รายงานผลข้างเคียงอยู่ในระดับ mild-moderate และโดยรวมยัง

เป็น dose-dependent เช่นกัน โดยสรุปของวัคซีนทั้ง 5 ตัวนั้น ในภาพรวมถือว่ามีความปลอดภัย และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี และภายในปีนี้วัคซีนทั้ง 5 จะเข้าสู่โค้งสุดท้าย ในการทดสอบประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ 

หากส�าเร็จก็จะเป็นข่าวดีสาหรับทุกคน และถือเป็นการปิดฉากการระบาดของไวรัส Covid-19

Reference:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483

https://www.clinicaltrialsarena.com/news/moderna-phaseii-vaccine-trial/

https://www.thelancet.com/lancet/article/s0140-6736(20)31605-6

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.17.20140533v1
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 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
 สาขา กรมวิทย์ with youณ ห้องแซฟไฟร์ 202
 เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์ อภัยภูเบศร Model” 
 โดย เภสัชกรหญิงดร.สุภาภรณ์ ปิติพร 
  รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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 วิจัยทางคลินิก เป ็นการศึกษา

เพื่ อตอบค�าถามองค ์ความรู ้ที่ เ ก่ียวข ้อง 

เ พ่ือน�าผลวิจัยไปใช ้ในเวชปฏิบัติ โดยตรง 

ค�าถามวจิยัในเวชปฏบิตั ิ เช่น ผูป่้วยเป็นอะไร 

ท�าไมจงึป่วย ผูป่้วยจะเป็นอย่างไรถ้าไม่รกัษา 

การรักษาจะเปลี่ยนการด�าเนินโรคได้อย่างไร 

จะเลือกตัดสินใจรักษาผู ้ป ่วยด ้วยวิ ธีใดด ี

การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป ้องกัน 

ไข้หวัดใหญ่ในกลุ ่มผู ้สูงอายุในประเทศไทย 

เป็นการวิจยัทางคลนิกิทีห่วงัผลในการป้องกันโรค

 การขาดข้อมลูเกีย่วกบัประสทิธผิลของวคัซนีในผูส้งูอายขุองประเทศไทยอาจก�าลงัท�าให้ความครอบคลมุ

ของการให้วคัซนีแก่ผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัต�า่ทัง้ๆ ทีม่กีารแนะน�าให้มกีารฉดีวคัซนีแก่กลุม่นีแ้ล้วกต็าม จงัหวัดนครพนม

ได้ด�าเนนิการวจิยัแบบการศกึษาไปข้างหน้า เฝ้าตดิตามอาสาสมคัรผูส้งูอายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ในชมุชน จ�านวน 3500 คน 

ทกุสปัดาห์ เป็นเวลา 2 ปี โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม) เพือ่ตดิตามการป่วยด้วยไข้หวดัใหญ่ทีม่ผีล

ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หากอาสาสมัครคนใดป่วยต้องเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้วยตนเอง (self-nasal swab) 

มกีารประเมนิระยะเวลาของการตอบสนองด้านภมูคิุม้กนั ผลจากการวจิยัท�าให้มข้ีอมลูทีใ่ช้พจิารณาประกอบในการ

ก�าหนดนโยบายต่างๆ ช่วยให้มคีวามรูใ้หม่ๆ มาเติมเตม็ส่วนทีย่งัขาดอยูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้ความคุม้ค่าของการให้วคัซนีนี้ 

 การศึกษาวิจัยขนาดใหญ่กับอาสาสมัครจ�านวนมากจะส�าเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน 

องค์กรท้องถิน่ ความยุง่ยากในการประเมนิการป่วยโดยไข้หวัดใหญ่โดยให้อาสาสมคัรเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจด้วยตวัเอง 

โดยมุง่หวงัให้ได้ตวัอย่างสิง่ส่งตรวจทีม่คุีณภาพ การดูแลชุดเก็บตวัอย่างทีเ่กบ็ไว้ทีบ้่านของอาสาสมคัรเป็นการออกแบบ

งานวจิยัทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับวถีิของชมุชน การเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน และการตดิตามการเจ็บป่วยของอาสาสมคัร 

อสม. ใช้คอมพวิเตอร์แบบพกพาขนาดเลก็ (PDA) การมีส่วนร่วมของ อสม. ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นการเปลีย่นบทบาท

จากผูส้นบัสนนุมาเป็นนกัวจิยัร่วม เป็นผูน้�าในการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน (community engagement) เป็น

ผูเ้กบ็ข้อมลูโดยใช้เทคโลยทีีท่นัสมยั แม้ว่าจะข้อจ�ากดัพืน้ฐานทางการศกึษาของ อสม. อย่างไรก็ตามความส�าเรจ็ของ

การศกึษาในครัง้นี ้ได้สาธติให้เหน็ว่า อสม ทีม่พีืน้ฐานทีส่�าคญั คอื ความเข้าใจสงัคมวฒันธรรมชมุชนของตน มคีวามรู้

พืน้ฐานด้านการสาธารณสขุ สามารถเป็นก�าลงัหลกัทีส่�าคญัในการทดลองทางคลนิกิในชมุชน 

 เรื่อง“ศักยภาพ อสม.กับการวิจัยทางคลินิกชุมชน”
 โดย ดร.นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ ศูนย์การศึกษาวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลนครพนม
 “ศักยภาพของ อสม. กับงานวิจัยทางคลินิกในชุมชน”
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 “สันทรายโมเดล: การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ
 บนฐานพื้นที่  อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”
 โดย ดร. สมคิด แก้วทิพย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 สันทรายโมเดล เป็นการท�างานตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ที่มีการท�างานบนฐานพื้นที่ 

(area based approach) ระดบัอ�าเภอทีม่กีารบรูณาการท�างานอย่างมส่ีวนร่วมจากหลายภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน 

และประชาชน ผ่านการประสานงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบ ที่เชื่อมโยงองค์รวมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 รปูแบบการพฒันาความคดิคน เน้นสร้างการสร้างส�านกึรกั”   บ้านเกดิเมอืงนอนของคนสนัทราย : บ้านเกดิ 

หมายถึงคนที่เกิดในพื้นที่อ�าเภอสันทราย และเมืองนอน หมายถึง คนไม่ได้เกิดในสันทราย แต่มาอาศัยหรือท�างาน

ในเขตพื้นที่อ�าเภอสันทราย

 การสร้างระบบกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดร่วมของแกนน�า (collective wisdom ) ใช้ “สภา

ปัญญาผู้น�าสันทราย” สภาปัญญาเป็นทั้งกลไกและพื้นที่พูดคุยของผู้น�านับเป็นพลังฝ่ายอ่อน (soft power) มีความ

ยืดหยุ่นและปรับตัว และไม่เป็นทางการ ท�างานร่วมกับระบบกลไกจัดตั้งจากทางการ คือ คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) นับเป็นพลังอ�านาจแข็ง (hard power) ที่มีความเป็นทางการ  
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 การก�าหนดวาระประเดน็งานเชงิระบบร่วมกันเป็นโมเดลย่อยต่างๆ เช่น การสร้างระบบอาหารปลอดภยั 

นับเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นธรรมและมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นผ่านการเช่ือมโยงเกษตรกรกับ 

ผู้บริโภค การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวบนฐานคิด 

ที่เน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต การท�าเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การสร้างสังคมทั้งมิติระบบสวัสดิการของ

ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน และมิติด้านการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะพหุภาคี เป็นต้น

 ประเด็นงานในเชิงระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาควบคู่กับวาระการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ) 3 เรื่อง 

คือ 1.สิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องการจัดการขยะ 2.ระบบอาหารปลอดภัย และ 3.การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การก�าหนด

กลไกคณะท�างานทั้งในระดับอ�าเภอ (พชอ) และระดับต�าบล (พชต.) อีกทั้งการวางระบบการขับเคล่ือนสื่อสาร 

ผลงานและเรื่องราวของโครงการผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน page สันทรายโมเดล SSS สร้างส�านึก

และการรับรู้ของคนได้อย่างกว้างขวาง และมีผู้เข้าชมในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การขับเคลื่อนงานในพื้นที่มีโจทย์ท้าทายหลายประเด็นเช่น

 1. การยกระดบัหน่วยจดัการเชงิสถาบนัของคนท้องถิน่ทีม่คีนท�างานเตม็เวลาและสามารถขบัเคลือ่นงาน 

ประสานการท�างานร่วมกันของสภาปัญญาได้อย่างมีคุณภาพ

 2. การสร้างส�านึกรักชุมชนท้องถิ่นที่มีพลังมากพอที่จะระดมพลังทั้งทางสติปัญญาและก�าลังทรัพย์เพื่อ

ใช้ในการพัฒนาจากรากฐาน

 3. การสร้างผู้น�าที่ความเข้าใจปัญหาเชิงระบบ ในท้องถิ่น ที่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาในระดับราก

เหง้า และออกแบบระบบร่วมกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 4. การพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีทักษะการน�าท�างานปฏิบัติการทางสังคมในพื้นที่

 5. ความสามารถก้าวพ้นข้อจ�ากัด ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชุมชนท้องถิ่น

 6. ความสามารถก้าวพ้นข้อจ�ากัดการน�าของทางราชการที่ไม่มีความต่อเนื่อง และบุคคลากรมีการย้าย

อยู่เสมอ

 อย่างไรก็ด ี สนัทรายโมเดล ยงัเป็นการก่อเกิดและเตบิโตทางแนวคิดการพฒันาคณุภาพชวิีตที่ยั่งยืนโดยมี

ภาคประชาชนเป็นผู้น�าและภาคราชการเป็นผู้หนุน รูปธรรมเชิงระบบต่างๆ ยังต้องการพัฒนาต่อเนื่อง จ�าเป็นต้อง

มีการบริหารการสนับสนุนท่ีดีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีหนุนช่วยและเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาพื้นที่สันทราย  
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                       This year 2020, fifteen years has 

just passed since the Research Institute 

for Microbial Diseases (RIMD) of Osaka 

University has launched the Research 

Collaborative Center on Emerging and 

Re-emerging Infections (RCC-ERI) as the 

overseas research base, at Campus 

in the National Institute of Health, 

Department of Medical Sciences, 

Ministry of Public Health, Thailand. 

At this milestone I would like to give 

an overview of collaboration between RCC-ERI and Thai NIH in a view point of the past, present 

and future.

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

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

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

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

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

for the World”. 

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

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

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

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

strategy program for infectious disease research.

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

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

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

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
 สาขา Frontier Research & Network ณ ห้องแซฟไฟร์ 203
 Thailand –Japan Research Collaboration Center on Emerging and Re-emerging  
 Infections (RCC-ERI): Overview of the Collaboration and Research on Emerging,  
 Re-emerging Infections and COVID-19
 เรื่อง “Past, Present and Future; 15 years collaboration between RCC-ERI and  
  Thai NIH”             
 โดย Prof. Dr. Masashi Tatsumi, Director/Professor RCC-ERI, RIMD, Osaka University
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 Many microbial species have been 

recognized as enteropathogens for humans. 

Here, we predicted the causative agents of 

acute diarrhea using data from multiplex 

quantitative PCR (qPCR) assays targeting 

19 enteropathogens. For this, a case-control 

study was conducted at eight hospitals in 

Thailand. Stool samples and clinical data 

were collected from 370 hospitalized 

patients with acute diarrhea and 370 non- 

diarrheal controls. Multiple enteropatho-

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

culture methods, respectively, and asymptomatic carriers of enteropathogens were found among 

87.8% and 39.2% of individuals, suggesting the complexity of identifying causative agents of diar-

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

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

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

gella/EIEC, and Campylobacter were predominant and strongly associated with diarrhea (p-value 

< 0.001). Characteristic clinical symptoms, epidemic periods, and age-related susceptibility to 

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

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

disease etiology and epidemiological trends.

References

 l Wongboot, W.et al. Simultaneous detection and quantification of 19 diarrhea-related 

pathogens with a quantitative real-time PCR panel assay. J Microbiol Methods, 2018, 151:76-82.

 l Okada, K.et al. Etiologic features of diarrheagenic microbes in stool specimens from 

patients with acute diarrhea in Thailand. Sci Rep, 2020, in press.

 เรื่อง “Etiologic features of diarrheagenic microbes in stool specimens from
 patients with acute diarrhea in Thailand”
 โดย Associate Prof. Dr. Kazuhisa Okada, RIMD, Osaka University
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 The transmission of human norovirus excreted from infected persons occasionally causes 

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

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

of the contribution of asymptomatic carriers to norovirus transmission in overall transmissions. 

Herein, we carried out a 1-year follow-up survey of residents of a district of Bangkok, Thailand 

to determine the norovirus transmission originating from asymptomatic individuals. We screened 

GI and GII genogroups for 38 individuals recruited from 16 families from May 2018 to April 2019. 

Norovirus was detected every month, and 101 of 716 stool samples (14.1%) from individuals 

with no symptoms of acute gastroenteritis. The average infection frequency was 2.4 times per 

person per year. Fourteen genotypes were identified from the positive samples, of which GII.4 

was detected most frequently. Notably, 89.1% of the norovirus-positive samples were provided 

by individuals with no diarrhea episode. Similar to cases of symptomatic infections in Thailand, 

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

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

originated from asymptomatic individuals caused diarrhea in a family member. These results 

suggest that symptomatic individuals play a major role in both the maintenance and spreading of 

norovirus in a community through household transmission.

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

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

 เรื่อง “Development of dengue vaccine antigens suppressing induction of 

 infection-enhancing antibody by a single amino acid substitution”

 โดย Assistant Prof. Dr. Atsushi Yamanaka, RIMD, Osaka University
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 2020 marked 40th anniversary of collaboration between Ministry of Public Health, Thai-

land, and Centers for Disease Control and Prevention, United States of America. US CDC worked 

with Thai MOPH to establish the Field Epidemiology Training Program (FETP), the first of such 

program outside of North America in 1980. FETP Thailand has developed from domestic program 

to now also provide training for international trainees from countries in the region. In recent years, 

FETP expanded to offer special track of training regarding particular groups of disease, starting with 

FETP non-communicable disease track.

 Later since HIV infection spread to Thailand in early 1990s, Thai MOPH has started to 

conduct HIV research in collaboration with US CDC as well as other domestic and international 

partners to enhance epidemiology and laboratory capacity. Some of accomplishments are, for 

example, prevention of HIV transmission from mother to child. US CDC continues to work with 

Thai MOPH on HIV research and programmatic activities related to prevention and control of HIV 

infection to this day.

 When emerging infectious diseases have become global threats, US CDC together with 

Thai MOPH found the International Emerging Infection Program (IEIP), now Division of Global Health 

Protection (DGHP) Thailand with shared objectives to enhance surveillance, laboratory, workforce 

and emergency response capacity against emerging and re-emerging infections in sustainable 

manner. Main partners in Thai MOPH include Department of Disease Control on enhancing disease 

 Thailand MOPH - US CDC Collaboration (TUC) 

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

 laboratory capacity for global health security and the involvement of COVID-19”  

 โดย Dr. Somsak Thamthitiwat, MD Division of Global Health Protection

  (DGHP Thailand Ministry of Public Health – US Centers for Disease 

  Control and Prevention
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surveillance, workforce development, emergency response management and laboratory capacity 

(at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute), Department of Medical Sciences on laboratory 

capacity, and Department of Medical Services on hospital infection prevention and control. Specif-

ic pathogens that Department of Medical Sciences worked with US CDC to strengthen laboratory 

capacity are, for example, influenza, Clostridium botulinum, zika, and other respiratory pathogens 

like parainfluenza, human metapneumovirus, etc. In addition to MOPH, DGHP works with other 

animal health partners like Department of Livestock Development to conduct research and sur-

veillance on zoonotic diseases, for example, influenza, rabies, etc.

 As one of action packages in Global Health Security, surveillance and research activities 

on antimicrobial resistant organisms have become major activities that DGHP worked closely with 

Thai NIH’s Bacteriology Lab to implement WHO’s GLASS protocol with plan to expand to regional 

medical sciences centers and in the near future to strengthen microbiology laboratory in some 

countries in the region. DGHP also collaboratively conducts surveillance of AMR organisms with 

Departments of Disease Control and Medical Services. Next steps on AMR activities are to work 

with animal health partners using one health approach on antimicrobial use in pig farms, inte-

gration of antimicrobial use and antimicrobial resistance information in animal and public health 

sectors.

 The DMSc Smart Network for Stem Cell Research

 เรื่อง “Stem cell research and therapeutic development”:  

 Move for the better in COVID-19 

 โดย นายแพทย์ ดร.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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สาขา Current Research and Innovation on Diseases
การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซ์เจนเนอเรชั่นเพื่อตรวจสอบยีน POPB และ

 ยีนอะมานิติน”

โดย นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง  “ความเป็นพิษของนิกเกิลต่อเซลล์แอสโทรไซท์: การศึกษาการสะสม การตายแบบ apoptosis และ 

 autophagy และกลไกที่เกี่ยวข้อง”

โดย นางสาวฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “การศึกษาการกระตุ้น T cells ด้วย TB antigens ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนในกลุ่มผู้สัมผัสโรค 

 ใกล้ชิด โดยวิธี In vitro Whole blood stimulation”

โดย นางสาวปนดัดา เทพอคัศร สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ  

เรื่อง “ความชุกและการแยกเชื้อ Candida species ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันและกลุ่มควบคุม 

 ในประเทศไทย”

โดย นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ
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รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยา Carbapenems ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560”

โดย  นางสาววิภา  น้อยท่าช้าง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health
การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ   

เรื่อง “การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในสารสกัด 

 กัญชาและยาน�้ามันกัญชาด้วยวิธี HPLC”

โดย นางสาววิชรณีย์ ทองสิมา ส�านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “การศึกษากลไกของสารสกดัเหง้ากระชายท่ีมฤีทธิต้์านการก่อไบโอฟิล์มของเชือ้แคนดิดา อลับิแคนส์”

โดย  นายจ�ารัส กาญจนไพบูลย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “ชุดทดสอบพาราควอทแบบขั้นตอนเดียว”

โดย นางจนิตนา  กรดเตม็  ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่12/1 ตรงั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง  “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในนม โดย LC-MS/MS”

โดย  นางสาวนฤมล อฐิรตัน์ ส�านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง  “การปนเปื้อนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เชื้อจุลินทรีย์ และโลหะหนักในดอกค�าฝอย”

โดย  นายภทัรพล  อุดมลาภ ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่8 อุดรธาน ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

สาขา กรมวิทย์ with you
การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง “วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน : อ�าเภอต้นแบบด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้วยเครอืข่ายวทิยาศาสตร์ 

 การแพทย์ชุมชน อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว”

โดย  นายรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
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รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากน�า้แร่ใน 4 ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1”

โดย นาวาอากาศตรีหญิงกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “การศึกษาน�าร่องด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลหว้าเขารักษาสิว”

โดย  นางสาววรางลกัษณ์ พมิพาภยั สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “นวัตกรรมการรายงานผลวิเคราะห์ Web Report Online”

โดย นายชาคริต หน่อศริ ิศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี-

เฮดสเปสแบบต่อคอลัมน์คู่”

โดย นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขา Frontier Research & Network
การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “ระบบแปลผลข้อมูลพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค”

โดย  นางสาวอารียา ดิษรัฐกิจ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    

รางวัลรองชนะเลิศ 

เรื่อง “การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา สารสกัดกัญชาและน�า้มันกัญชาด้วยเทคนิค  

 MRM”

โดย นายวรีวุฒ ิวทิยานนัท์ ส�านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์



รายงานผลการด�าเนินงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 256340

สรปุแบบสอบถามส�ารวจความพงึพอใจการจดังาน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุม

1. เพศ

 ผู้ตอบแบบส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จ�าแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศชาย มีจ�านวน 

165 คน และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 646 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

2. อายุ

 ผู้ตอบแบบส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที ่28 จ�าแนก

ตามอาย ุพบว่าส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 26-35 ปี และ 36-45 ปี จ�านวนกลุม่ละ 16 คน และ อายุระหว่าง 46-55 ปี 

จ�านวน  13 คน ต�่ากว่า 25 ปี จ�านวน 2 คน ดังแสดงในตารางที่ 2

 เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 ชาย 7 14.9

 หญิง 40 85.1

 รวม 47 คน 100 เปอร์เซ็นต์

ชาย

หญิง

 ช่วงอายุ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 อายุต�า่กว่า 25 ป ี 2 4.3

 อายุระหว่าง 26-35 ป ี 16 34

 อายุระหว่าง 36-45 ป ี 16 34

 อายุระหว่าง 46-55 ป ี 13 27.7

 รวม 47 คน 100 เปอร์เซ็นต์
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ต�่ากว่า 25 ปี

36-45

26-35

46-55

56 ปีขึ้นไป

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

สูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาเอก

3. การศึกษา

 ผู้ตอบแบบส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28  

จ�าแนกตามการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน

อย่างละ 23 คน การศึกษาระดับปริญญาเอก จ�านวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 ระดับการศึกษา จ�านวน (คน) ร้อยละ

 ปริญญาตรี 23 48.9

 สูงกว่าปริญญาตรี 23 48.9

 อื่นๆ 1 2.2

 รวม 47 คน 100 เปอร์เซ็นต์

4. อาชีพ

 ผู้ตอบแบบส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 จ�าแนก 

ตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ�านวน 46 คน พนักงานของบริษัทเอกชน จ�านวน 1 คน 

ดังแสดงในตารางที่ 4 
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5. ท่านทราบการจัดกิจกรรมจากช่องทางใด

 ผู้ตอบแบบส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ส่วน

ใหญ่ทราบการจัดกิจกรรมจากหนังสือราชการ จ�านวน 37 คน เว็บไซต์ จ�านวน 17 คน ป้ายประชาสัมพันธ์ จ�านวน 

9 คน แผ่นพับ/แผ่นปลิว จ�านวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 5 

 อาชีพ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 พนักงานของบริษัทเอกชน 1 2.1

 ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที ่ 46 97.9

 รวม 47 คน 100 เปอร์เซ็นต์

 ทราบการจัดกิจกรรมจาก จ�านวน (คน) ร้อยละ  

 ป้ายประชาสัมพันธ์ 9 19.1

 หนังสือราชการ 37 78.7

 เว็ปไซต์ 17 36.2

 แผ่นพับ/แผ่นปลิว 1 2.1

ตารางที่ 4 จ�านวนและร้อยละจ�าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส�ารวจ

ตารางที่ 5 จ�านวนและร้อยละจ�าแนกตามช่องทางในการรับทราบการจัดกิจกรรมของผู้ตอบแบบส�ารวจ

สถาบันการศึกษา

ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่

พนักงานของบริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

สื่อมวลชน

 จากการส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นผลปรากฏ ดังนี้

ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน�าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมประชุม
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2.1 รูปแบบการจัดการ

 2.1 ตารางที ่6 ระดบัความพงึพอใจต่อรูปแบบการจดัการส�าหรบัผู้เข้าร่วมงานการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ครั้งที่ 28 

ระดับความพึงพอใจ

 ประเด็น มาก ปานกลาง น้อย
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

  1. ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและการสง่ผลงานเขา้รว่มประชมุ 37 10 0

  (78.7%) (21.3%) (0%)

  2. การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารจดังาน 37 10 0

  (78.7%) (21.3%) (0%)

  3. ความสะดวกในการเดนิทางมาสถานทีจ่ดังาน 40 7 0

  (85%) (15%) (0%)

  4. รปูแบบในการจดันทิรรศการทางวชิาการมคีวามเหมาะสม  34 13 0

     กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการรว่มชมงาน (72.3%) (27.7%) (0%)

  5. ความพรอ้มของอปุกรณ ์โสตทศันปูกรณ ์ 31 13 3

  (65.9%) (21.7%) (12.4%)

  6. ระยะเวลาในการจดังานมคีวามเหมาะสม 40 7 0

  (85%) (15%) (0%)

  7. อาหารและอาหารวา่ง มคีวามเหมาะสม 31 15 1

  (65.9%) (31.9%) (2.2%)
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2.2 ข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระและองค์ความรู้

 หัวข้อเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจด้านเน้ือหาสาระและองค์ความรู้ส�าหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 

2563 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

 1. “UPDATE COVID-19” โดย ศ.เกียรติคุณดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ นายกสมาคมไวรัสวิทยา 

(ประเทศไทย) ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ชยสิทธิ์ อุตมา 

ภินันท์ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 2. “Global COVID-19 vaccine development” โดย ภก.ดร.นรภัทร ปีสิริกานต์ องค์การเภสัชกรรม

 3. “กัญชาทางการแพทย์ อภัยภูเบศร Model” โดย เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รพ.เจ้าพระยา

อภัยภูเบศร

3.3 กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ระดับความพึงพอใจ

 ประเด็น มาก ปานกลาง น้อย
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

  1. การจัดรูปแบบในการจัดประชุมออนไลน ์ 30 14 3

     ผ่านระบบ ZOOM/FB Live (63.8%) (29.8%) (6.4%)

  2. คุณภาพของระบบภาพและเสียง 26 20 1

  (55.3%) (42.6%) (2.1%)

  3. สามารถสื่อสาร ถามปัญหารือตอบถามระหว่าง 23 21 3

     การประชุม  (48.9%) (44.7%) (6.4%)
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3.1 สิ่งที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการจัดประชุมวิชาการ ฯ ครั้งต่อไป

 1.การควบคุมระยะเวลาในการบรรยาย (42.6%)

 2. เพิ่มสาขาของการบรรยาย (36.2%)

 3.การน�าเสนอผลงาน/นวัตกรรม/งานวิจัย เรื่องใหม่ๆ (34%)

 4.เพิ่มจ�านวนวิทยากรต่างประเทศ /การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (23.4%)

 5.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ (19.1%)

 6.ลดระยะเวลาในการจัดการประชุม (4.3%)

 7.การให้ความสนใจของผู้บริหาร (2.1%)

 8.อุปกรณ์น�าเสนอ/สไลด์/วิดิโอฉายติดขัด (2.1%)

 9. ไม่มีจอน�าเสนอด้านหน้า ส�าหรับวิทยากร (2.1%)

 10. การจัดตารางเวลาการประชุมแต่ละห้องให้มีการเหลื่อมเวลากัน ท�าให้สามารถเข้าฟังเรื่องที่สนใจได้

ครบ (2.1%)

 11. การจัดรถรับ-ส่งให้ตรงตามก�าหนดนัดหมายและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ไม่ให้เกิดกรณีไม่มีรถรับ-ส่ง 

ตามก�าหนดการที่แจ้ง(2.1%)

 12. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนหน่วยกิตการศึกษาให้ทั่วถึง โดยเฉพาะกับบุคลากรจาก

หน่วยงานภายนอก(2.1%)

 13. มีการน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่จากบูธผู้ประกอบการ (2.1%)

 14. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์:พัฒนาระบบการฉาย presentation ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

และสอดคล้องกับการบรรยาย/แจก Internet หรือ Wi-Fi ฟรี

 ความต้องการฟังการบรรยายวชิาการในการประชมุครัง้ต่อไป : นวตักรรม/งานวิจยั ใหม่ ๆ , การบรรยาย 

จากพันธมิตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, Biopharmaceutical, การจดสิทธิบัตร, พัฒนาการการรักษาโรค, 

สมุนไพร, การคุ้มครองผู้บริโภค, การดื้อยาต้านจุลชีพ, Biopharmaceutical, COVID-19

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบการบรรยาย
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ถอดบทเรียนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 

1.การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

   คณะท�างานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดสรรให้มีการลงทะเบียนเป็น 2 ช่วง โดย

ช่วงแรกเป็นการเปิดระบบให้ผู้น�าเสนอผลงานลงทะเบียนก่อนผู้เข้าร่วมประชุมตามจ�านวนที่ก�าหนด และช่วงที่สอง

เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกเข้าลงทะเบียน ตามโควต้าที่ก�าหนดให้

 ปัญหาที่พบ บุคคลภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บางส่วนลงทะเบียนออนไลน์แต่ไม่ผ่านการ

พิจารณาจากผู้บริหารหน่วยงานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ ท�าให้ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและต้อง

ชี้แจงแก่ผู้ลงทะเบียน จึงท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อนและเสียเวลาเพิ่มขึ้น

 แนวทางแก้ไข จัดการลงทะเบียนเป็น 2 ช่วงตามเดิมคือผู้น�าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมภายนอก 

ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมภายใน ให้จัดท�าเป็นหนังสือราชการซึ่งผ่านการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานส่งมายัง

กองแผนงานและวิชาการ ตามโควตาและภายในเวลาที่ก�าหนด

2.การส่งผลงานบทคัดย่อในรูปแบบ JOT Form

 ส�าหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที่ 28 ได้จัดให้ผู้น�าเสนอผลงานส่งบทคัดย่อ

ในรูปแบบ JOT Form เพื่อความถูกต้องของรูปแบบบทคัดย่อ และความสะดวกต่อการพิจารณาผลงานของคณะ

กรรมการ

 ปัญหาที่พบ เนื่องจากเป็นการส่งผลงานบทคัดย่อในรูปแบบ JOT Form ครั้งแรก จึงยังมีความสับสน

และเกิดปัญหาติดขัดในการลงระบบเล็กน้อย แต่เนื่องจากเป็นระบบที่ดี ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 

 แนวทางแก้ไข ควรใช้วิธีการส่งผลงานบทคัดย่อในรูปแบบ JOT Form ต่อไป แต่เพิ่มค�าอธิบายแนวทาง

การกรอกข้อมูลและประชาสัมพันธ์สื่อสารการใช้งานให้มากขึ้น 

3.การน�าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์( Facebook Live และระบบ ZOOM)

 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอ และต้องมี

การจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ตามหลัก Social Distancing โดยเพิ่มการน�าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

(Facebook Live และระบบ ZOOM) และการจดัห้องประชมุ ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่รบัการถ่ายทอดสด 

 ปัญหาที่พบ ผู้เข้าร่วมรับชมทางถ่ายทอดสดค่อนข้างพึงพอใจการน�าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์ แต่

ยังมีผู้เข้าร่วมรับชมค่อนข้างน้อย (ประมาณ 60-80 คนต่อวัน) และการจัดห้องรับชมทั้ง 4 สาขา ณ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มีผู้เข้าร่วมน้อยมาก ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและบุคลากรด้านสารสนเทศในการจัดเตรียมอุปกรณ์

 แนวทางแก้ไข เนื่องจากการน�าเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นประโยชน์กับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงานได้ จึงยังควรคงไว้แต่อาจเหลือเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ( Facebook Live หรือ

ระบบ ZOOM) และยกเลิกการจัดห้องรองรับการเข้าร่วมชม ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 



ภาคผนวก



ผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับรางวัล

รวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง
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การถอดรหัสพันธุกรรมเป้าหมายแบบเน็กซเ์จนเนอเรชั่นเพื่อตรวจสอบยนี POPB และยนีอะมานิติน 
Targeted next-generation sequencing for detection of POPB and amanitin genes  
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บทคดัยอ่ 

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

 
Abstract 

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

Cytotoxic effects of nickel in human astrocytes: Assessment of uptake, apoptosis, autophagy,                      
and underlying mechanism 
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บทคัดย่อ 

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

 
Abstract 

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

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

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

 
Abstract 

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

Prevalence and isolation of Candida species in a case-control study on acute diarrheal disease in Thailand 
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บทคัดย่อ 

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

 
Abstract 

Many microbial species including bacteria, viruses and parasites have been recognized as 
enteropathogens. Moreover, Candida can also cause secretory and prolonged diarrhea in patients, resulting 
in long-term hospitalization. Detection of  yeasts routinely isolated in a clinical microbiology laboratory using 
high cost of selective media. In this study, we aims to detect and quantify of Candida in 710 stool samples 
collected from hospitalized patients with acute diarrhea and non-diarrheal controls and to develop culture 
media for isolation of Candida. Here, we demonstrated that nighty-two Candida spp. were isolated in 12% 
(85/710) of stool samples, included C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalisand clinically relevant Candida 
species, respectively  when determined by multiplex PCR and MALDI-TOF MS. Predominant  C. albicans was 
detected in diarrhea and control stool samples by real-time PCR in 20% (141/710), with concentration 1 – 
5×105 CFU/g stool  (20%) and 1 – 5×104 CFU/g stool (19%), respectively. Among modified/developed media, 
the mSDA-3 which added 5% pasteurized milk and mCCDA media could be applied in clinical routine 
laboratory for isolation and differentiation of Candida from faecal samples. 
Keywords: Diarrhea, Candida spp., Culture media 
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สถานการณ์เชื �อ Klebsiella pneumoniae ดื �อยา Carbapenems ในโรงพยาบาลอุตรดติถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 
Situation analysis of Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in Uttaradit Hospital during 2015 – 2017 
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บทคัดย่อ 

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

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

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

Development and validation method for determination of Cannabinoids 
in Cannabis extract and Cannabis oral drops by HPLC 
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บทคัดย่อ 
ยาน า้มนักญัชาท่ีใช้ในทางการแพทย์ คือสารสกดักัญชาท่ีละลายอยู่ในน า้มนัพืช มีสารส าคญัในกลุม่แคนนาบิ

นอยด์ ได้แก่ เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (เดลตา-9-ทีเอชซี) และ/หรือ แคนนาบไิดออล (ซีบีดี) ใช้รักษาโรคลมชัก
ท่ีดือ้ต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนือ้หดเกร็ง และอาการคล่ืนไส้อาเจียน ปัจจบุนัยงัไมมี่วิธีวิ เคราะห์ในต ารายา ส านกัยาและ
วตัถุเสพติดจึงพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดลตา-9-ทีเอชซีและซีบีดีในสารสกัดกัญชาและยาน า้มันกัญชาด้วยวิธีโคร
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Abstract 

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

Jamras Kanchanapiboon, Duangpen Pattamadilok, Subhadhcha Poonsatha and Sasiwan Tuntoaw 
สถำบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์

Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
แคนดิดำ อลับแิคนส์ เป็นเชือ้รำฉวยโอกำสท่ีมีควำมสำมำรถก่อไบโอฟิล์มเพ่ือปกป้องจำกสภำพแวดล้อมและ

เป็นสำเหตหุลกัของกำรดือ้ยำ ซึ่งกลุม่ยีน agglutinin-like sequence (ALS) มีหน้ำท่ีเก่ียวกบักระบวนกำรก่อไบโอฟิล์มของ
เชือ้แคนดิดำ อัลบิแคนส์ ในขณะท่ีสำรสกัดเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำยมีรำยงำนฤทธ์ิต้ำนกำรก่อไบโอฟิล์ม กำรวิจัยนีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำกลไกยบัยัง้กำรก่อไบโอฟิล์มของสำรสกัดเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำย โดยทดสอบสำรสกดัท่ีควำม
เข้มข้น 3.125-12.5 µg/ml, 100 µM พโินสโทรบิน และ 100 µM พโินเซมบริน เป็นระยะเวลำ 24 ชัว่โมง ด้วยกำรวเิครำะห์
ค่ำ cell surface hydrophobicity (CSH) จำกหลักกำร microbial adhesion to hydrocarbon assay และวิเครำะห์
ปริมำณ ALS1 ALS3 และ actin (ACT1) mRNA โดยวิธี relative real time RT-PCR พบวำ่คำ่ CSH ลดลงเม่ือบม่ในสำร
สกัดเหง้ำกระชำยท่ี 6.25 และ 12.5 µg/ml และ 100 µM พิโนเซมบริน ส ำหรับกำรแสดงออกของปริมำณ mRNA พบว่ำ 
ปริมำณ ALS3 ลดลง เม่ือบม่ในสำรสกดัเหง้ำกระชำยท่ี 12.5 µg/ml รวมทัง้พโินสโทรบนิ และพิโนเซมบริน ปริมำณ ACT1 
ลดลง เม่ือบม่ในพโินเซมบริน ในขณะท่ีปริมำณ ALS1 ไมเ่ปล่ียนแปลง แสดงให้เห็นวำ่สำรสกัดเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำย
อำจจะท ำหน้ำท่ียับยัง้กำรก่อไบโอฟิล์มของเชือ้แคนดดิำ อัลบิแคนส์ ด้วยกำรลดค่ำ CSH และกำรแสดงออกของ ALS3 
mRNA รวมทัง้พโินเซมบรินอำจเป็นสำรส ำคญัในกำรออกฤทธ์ิ 
ค าส าคัญ: กระชำย, พิโนเซมบริน, กำรก่อไบโอฟิล์ม, แคนดิดำ อลับิแคนส์ 

 
Abstract 

Candida albicans, an opportunistic fungal pathogen, has ability to form biofilm as a virulence factor. 
The biofilm plays an important role in structural protection causing resistant to many antifungal agents. Recently, 
agglutinin-like sequence (ALS) genes have been identified to contribute to C. albicans biofilm formation. 
Boesenbergia rotunda rhizome extract has exhibited anti-biofilm formation property in C. albicans. This study, 
therefore, intended to explore possible mechanism of the ethanolic extract of B. rotunda rhizome to eradicate 
the biofilm formation. The extract at the concentrations of 3.125-12.5 µg/ml, 100 µM pinostrobin and 100 µM 
pinocembrin were evaluated for 24 h during biofilm formation state. A degree of cell surface hydrophobicity 
(CSH) was measured by microbial adhesion to hydrocarbon assay. The mRNA levels of ALS1, ALS3 and actin 
(ACT1) were determined by relative real time RT-PCR. After 24 h treatment, the CSH was significantly decreased 
by 6.25 and 12.5 µg/ml the B. rotunda rhizome extract and 100 µM pinocembrin. The ALS3 mRNA level was 
noticeably decreased by 12.5 µg/ml the extract, pinostrobin and pinocembrin. The ACT1 mRNA level was 
significantly decreased only by pinocembrin. However, the ALS1 mRNA level was not altered with all treatments. 
Therefore, B. rotunda rhizome extract inhibited biofilm formation of C. albicans by means of reducing CSH and 
ALS3 mRNA expression, and pinocembrin could be one of the active components. 
Keywords: Boesenbergia rotunda, pinocembrin, biofilm formation, Candida albicans 
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บทคดัยอ่ 
พาราควอทเป็นสารก าจัดวชัพืชท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายและมีฤทธ์ิอนัตรายรา้ยแรงต่อคนและสตัว ์ในระหว่าง

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

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

During the year 2000 to 2002, the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang set up a 2-step paraquat test 
kit and supported to hospital for testing specimens derived from patients that suspected being exposed to 
paraquat. In 2019, the capsule form as one-step paraquat test kit was developed to reduce time for testing in 
drinking water, simulated gastric content and urine samples. The results showed that the test kit could be 
used for testing paraquat with specific reaction. The limit of detection of paraquat in drinking water, simulated 
gastric content and urine samples were found to be 0.7, 1.0 and 2.0 ug/ml, respectively. As the results of 7 
replicate tubes were all detected, it indicated that the repeatability of the test was satisfactory. The testing 
stability of the test kit could be stored at room temperature for about 1 month but in a desiccator for 5 months. 
Therefore, the performance of one-step paraquat test kit found to be easy to use, convenient and suitable for 
testing in hospital laboratories and fields. 
Keyword: paraquat test kit  
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การพัฒนาวิธีวิเคราะหก์ลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในนม โดย LC-MS/MS 
Method Development of Antimicrobial Drugs Residues in Milk by LC-MS/MS 
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บทคดัยอ่ 
ยำตำ้นจุลชีพหลำยกลุ่มถูกน ำมำใช้ในฟำรม์โคนม เพื่อป้องกันหรือรกัษำแม่โคให้มีสุขภำพดี ผลิตนมที่มี

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

 
Abstract 

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

ความปลอดภยัของดอกค าฝอยในประเทศไทยมาก่อน การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความปลอดภยัของวตัถดุิบ
และผลติภณัฑข์องดอกค าฝอย ดา้นการปนเป้ือนจลุนิทรีย ์(โดยใชว้ิธีตามต ารายาแหง่ประเทศไทย ฉบบัเพิ่มเติม ปี 2005) 
สารเคมีก าจัดศตัรูพืช (โดยใชชุ้ดทดสอบ TM-kit) และโลหะหนกั (โดยเทคนิค AAs) โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2019 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้เก็บตัวอย่างดอกค าฝอย
ประกอบดว้ยวัตถุดิบ 15 ตัวอย่าง โดยได้จากแหล่งปลูก 4 ตัวอย่าง และจากรา้นขายยาสมุนไพร 11 ตัวอย่าง และ
ผลติภณัฑ ์10 ตวัอยา่ง แบง่เป็นชาชงสมนุไพร 6 ตวัอย่าง และยาแคปซูล 4 ตวัอยา่ง จากรา้นขายยาสมนุไพรในกรุงเทพฯ 
ผลการตรวจสอบพบว่ามีการปนเป้ือนจลุินทรยีท์ัง้หมดในวตัถดุิบเกินเกณฑ ์2 ตวัอย่าง (13%) การปนเป้ือนของตะกั่วใน
วัตถุดิบสูงกว่าเกณฑ  ์(ไม่เกิน 10 ppm) 2 ตัวอย่าง (13%) การปนเป้ือนของสารหนูในผลิตภัณฑช์าชงสูงกว่าเกณฑ์           
(ไม่เกิน 4 ppm) 1 ตวัอย่าง (10%) ผลการศึกษานี ้แสดงว่าผูบ้ริโภคควรระวงัความปลอดภยัในการเลือกใช้ค าฝอยและ
ผลติภณัฑ ์ซึง่ตอ้งค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ตัง้แตก่ารปลกู การเก็บเก่ียว การผลติ และการเก็บรกัษาที่เหมาะสม  
ค าส าคัญ: ค าฝอย, การปนเป้ือนสารเคมีก าจดัศตัรูพืช, การปนเป้ือนเชือ้จลุินทรยี,์ การปนเป้ือนโลหะหนกั 

 
Abstract 

Carthamus tinctorius L., belonging to Family Compositae, or “Kham Foi” (in Thai) has been used in 
Thai traditional medicine but it has not been studied for its contamination. The study was objective to analyse 
the saftey of its raw materials and products on the contaminations of microbial, as described in Thai 
Pharmacopoeia Supplement 2005, pesticides, using TM-kit, and heavy metals, using AAs technique. The 
standard criteria according to Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 were conducted. During November 2016 – 
February 2018, 15 samples of raw materials consisting of 4 samples from natural area and 11 samples from 
drug stores were examined. In addition, 6 and 4 samples of infusion tea and herbal capsules, respectively, 
were collected from drug stores in Bangkok. The results of microbial and pesticides as well as heavy metal 
contaminations in raw materials showed that total aerobic microbial count in 2 samples (13%) were exceeded 
the criteria. While 2 samples (13%) were contaminated with lead over the limit (<10 ppm). Moreover, arsenic 
contamination in 1 sample of infusion tea (10%) higher than the criteria (<4 ppm). Thus, consumers should 
aware of the safety from contaminations before using Kham Foi raw materials and products. Besides, factors 
related to agricultural, harvesting, production, and storage conditions should be monitored. 
Keywords: Carthamus tinctorius L., microbial contamination, pesticide contamination, heavy metal contamination 
Corresponding author: pattarapol.u@gmail.com 
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วิทยาศาสตรก์ารแพทยชุ์มชน : อ าเภอตน้แบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคดว้ยเครือข่าย 
วิทยาศาสตรก์ารแพทยชุ์มชน อ าเภอวงัสมบูรณ ์

The District model for Consumer Protection with Wang Somboon District Community Medical Science Network 
 

รตันชยั เพช็รสมบตั,ิ จ ำเนียร สวุรรณชำต,ิ บญุยืน ทิศพรม 
Rattanachai Pechsombut, Jumnion suwannachat, Boonyuen Tisprom 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอวงัสมบรูณ ์
Wang Somboon District Public Health Office 

บทคดัยอ่ 
อ ำเภอวงัสมบูรณ ์เป็นอ ำเภอตน้แบบกำรด ำเนินงำนคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยเครือข่ำยวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์

ชมุชนของจงัหวดัสระแกว้โดยประยกุตแ์นวทำงกำรด ำเนินงำนจำกนำม่วงโมเดล จงัหวดัอดุรธำนี ไดร้บักำรสนบัสนนุจำก
ศนูยว์ิทยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีในกำรพฒันำศนูยฯ์และพฒันำศกัยภำพอสม.นกัวิทย ์ตัง้แตปี่พ.ศ.2558 ถึงปัจจบุนั 
มีศนูยฯ์ ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 ต ำบล มีเครอืขำ่ยไดแ้ก่ รพ.สต. 6 แหง่ ตลำดเอกชน 1 แหง่ โรงเรยีน 23 แหง่ อปท.3 แห่ง อสม.
นกัวิทย ์จ ำนวน 75 คน อย.นอ้ยนกัวิทย ์จ ำนวน 128 คน ด ำเนินกำรภำยใตยุ้ทธศำสตร ์4 ดี วิถีพอเพียงฯ ไดร้บักำร
สนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพทอ้งถ่ิน ด ำเนินงำน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัดำ้น
อำหำร ยำ เครื่องส ำอำง ผลิตภณัฑส์ขุภำพ กำรสรำ้งเครือข่ำยและขยำยเครือข่ำยไปสู่อ  ำเภออื่น  ๆ มีกำรลงนำมบนัทึก
ขอ้ตกลงในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนฯ รวมถึงมีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
พฒันำระบบกำรสื่อสำรสขุภำพโดยใหค้วำมรูแ้ก่ชุมชนเพื่อสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้นสขุภำพ จำกกำรด ำเนินงำนกว่ำ 4 ปี  
พบวำ่สำมำรถลดอตัรำกำรป่วยดว้ยโรคติดตอ่ทำงอำหำรและน ำ้รอ้ยละ 39.65 โรคจำกกำรใชส้ำรเคมีรอ้ยละ 12.78 และ
กำรใชผ้ลติภณัฑส์ขุภำพท่ีไมถ่กูตอ้งรอ้ยละ 58.26 
ค าส าคัญ: วิทยำศำสตรก์ำรแพทยช์มุชน , อสม.นกัวิทยช์มุชน 

Abstract 
Wang Sombun District is a ideal district of consumer protection which operates by the community 

medical science network of Sa Kaeo Province by applying the operation method from Na Muang Model, Udon 
Thani Province supported by Regional Medical Sciences Center 6 Chon Buri to develop the center and the 
potential of the Volunteers. Since 2015, there have been the centers covering 3 subdistricts working with the 
networks including 6 health promoting hospitals, 1 private market, 23 schools, 3 local government 
organizations, 75 Community Medical Sciences Volunteers and 128 school scientists (Oryornoi). The process 
had run under the 4 D, Sufficiency Pathways strategy which sponsored by the Local Health Master Fund. The 
strategy was to work in 3 careers: firstly, to carry on surveillance of food, medicines and cosmetics, secondly, 
to perform a network and expand the network to other districts by signing a memorandum of agreement to 
drive the operation and continuously lesson learn and lastly, to develop a health communication system in 
order to educate the community with health literacy. Over 4 years of the process, 39.65% of illness rates 
caused from food and waterborne diseases, 12.78% of diseases caused from chemical usage and 58.26% of 
misuse of health products were reduced. 
Keywords: Community medical science, Community medical science village health volunteer 
Corresponding author: apnea5@hotmail.com 
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การพัฒนาผลติภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากน ้าแร่ใน 4 ชุมชนของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
Development of Cosmetic Products from Mineral Water in 4 Communities of  

Upper Northern Provincial Cluster 1 
 

กนัยารตัน ์ชลสิทธ์ิ1, ไชยวฒัน ์ไชยสตุ2, พลแกว้ วชัระชยัสรุพล3, อญัชญา ดจุจานทุศัน์3,  
สดุสวาท ศกัดี1, ศภุกร จนัทรจ์อม1 

Kanyarat Chonlasit1, Chaiyavat Chaiyasut2, Polkaew Vacharachaisurapol3,  
Anchaya Dutjanuthat3, Sudsawad Sakdee1, Supakorn Janjom1 

ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม ่กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์1, คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่2,  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่3  

Regional Medical Science Center 1 Chiang Mai, Department of Medical Sciences1, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University2,  
Chiang Mai Provincial Public Health Office3 

บทคดัยอ่ 
จากยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของรฐับาล และยทุธศาสตรก์ลุม่ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ่

แมฮ่่องสอน ล าพนู ล าปาง) ในการบรูณาการสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชน จึงจดัท าโครงการเพื่อพฒันาเครื่องส าอางที่มี
สว่นผสมของน า้แร ่ดว้ยภมูิปัญญาและการใชส้มนุไพรในทอ้งถ่ิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหก้บัชุมชนแหลง่น า้พุ
รอ้น โดยคดัเลือกชุมชนแหลง่น า้พรุอ้นที่มีศกัยภาพ พฒันาสตูรผลิตภณัฑจ์ากน า้แรแ่ละพืชสมนุไพรที่เป็นอตัลกัษณข์อง
พืน้ที่ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่ชุมชน ผลการด าเนินงาน ได้
ผลติภณัฑ ์12 สตูร จาก 4 พืน้ท่ี ไดแ้ก่ น า้พรุอ้นหนองครก อ.พรา้ว จ.เชียงใหม ่น า้พรุอ้นบา้นโป่งรอ้น อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
น า้พรุอ้นผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และน า้พุรอ้นบา้นหนองแหง้ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทุกผลิตภณัฑไ์ดร้บัการ
ทดสอบวา่มีความคงตวั มีคณุภาพผา่นมาตรฐาน และไดอ้บรมถ่ายทอดสตูรและวิธีการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน ใหก้บัชุมชน 
เพื่อน าไปตอ่ยอดเพิ่มรายไดใ้หก้บัชมุชน และน าไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเที่ยวน า้พรุอ้นและสปาทอ้งถ่ินใหม้ีคณุภาพ สรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนทัง้ดา้นเศรฐกิจ และสงัคมอยา่งยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑเ์ครือ่งส  าอาง น า้แร ่สมนุไพร ชมุชน น า้พรุอ้น 

Abstract 
Due to the 20 years National Strategy (2017-2036) of Thai government and the strategy of Upper 

Northern Provincial Cluster 1 (Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang) for strengthening the 
community, the project for development of cosmetic products from mineral water was set up in order to 
develop cosmetic products containing mineral water and distinctive folk herbs by using local wisdom and 
training a good manufacturing process to the community. The 4 high potential hot spring communities were 
selected to be the targets of the project which were Nong Khrok Hot Springs, Phrao, Chiang Mai ; Ban Pong 
Hot Springs, Ko Kha, Lampang; Pha Bong Hot Springs, Muang, Mae Hong Son and Ban Nong Haeng Hot 
Springs, Khun Yuam, Mae Hong Son. In total, 12 formulations of mineral water products from these areas 
were developed. All products were proved for standard quality and then had been designed their own unique 
packaging. The communities were trained for a good manufacturing process of the products, thus lead to 
increase of the communities income and to promote the hot spring tourism and wellness folk spas. Therefore, 
the communities would be sustainably strong in both economic and social aspects. 
Keywords: cosmetic product, mineral water, herb, hot spring, community 
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การศึกษาน าร่องด้านประสิทธิผลและความปลอดภยัของเจลหว้าเขารักษาสิว 
Effectiveness and safety of Syzygium sp. gel for treatment of acne: A pilot study 

 
วรางลกัษณ ์พิมพาภยั1, พรศร ีประเสรฐิวาร2ี, ราตร ีสวา่งจิตร3, กษิรา สายพรชยั4, อาชวินทร ์โรจนวิวฒัน1์, และคณะ 

Warangluk Pimpapai1, Pornsri Prasertwaree2, Ratree Sawangjit3, Kasira Saipornchai4, Archawin Rojanawiwat1, et al 
1สถาบนัชีววทิยาศาสตรท์างการแพทย,์ 2สถาบนัวิจยัสมนุไพร, 3คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

4สถาบนัโรคผิวหนงั กรมการแพทย ์
1Medical Life Sciences Institute, 2Medicinal Plant Research Institute, 3Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University,  

4Institute of Dermatology, Department of Medical Service 
 

บทคดัยอ่ 
งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาน ารอ่งเพื่อประเมินประสทิธิผลและความปลอดภยัของเจลสารสกดัหวา้เขาในผูท้ี่มีสิว

เลก็นอ้ยถึงปานกลาง แบบปกปิดสองทาง โดยการสุม่ใบหนา้ซา้ย- ขวา ของอาสาสมคัร 30 คนเพื่อใหท้าเจลสารสกดัหวา้
เขาความเขม้ขน้ 2% หรือ 5%ที่ใบหนา้หนึ่งดา้น และยาหลอกอีกหนึ่งดา้น ปริมาณดา้นละ 1 กรมั วนัละ 2 ครัง้นาน 12 
สปัดาห ์โดยน าไปใชท้ี่บา้น  แพทยผิ์วหนงัประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์จ านวนสิวและคะแนนการดีขึน้ของสิวใน
ภาพรวม ( GIS) ทกุ 2 สปัดาห ์นาน 12 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบวา่ มีผูอ้ยูจ่นครบเวลาการศึกษา 29 คน แต่ใชข้อ้มลูของ 
30 คน ในการวิเคราะหผ์ล อาสาสมคัรสว่นมากเป็นเพศหญิง อายเุฉลีย่ 25.5±2.61 ปี ทัง้นีไ้ม่พบเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์
ใด ๆ ตลอดการศึกษา ในดา้นประสิทธิผลพบว่าทัง้ 3 กลุ่มที่ใช้เจลสารสกัดหวา้เขา 2%, 5% และยาหลอกใหผ้ลไม่
แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามในสปัดาหท์ี่ 12 กลุม่ที่ใชเ้จลสารสกดัหวา้เขามีแนวโนม้จ านวนสิวลดลง (รอ้ยละ 55, 49 และ 
43) และสดัสว่นของคนที่มีสวิหาย/หายเกือบหมด(คะแนน GIS0/1; รอ้ยละ 67, 60 และ 47) สงูกวา่กลุม่ที่ใชย้าหลอก โดย
สรุปเจลสารสกดัหวา้เขามีความปลอดภยัและอาจจะมีประสิทธิผลในการรกัษาสิวระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลางได ้จึงควรมี
การศกึษาเพิ่มเติมโดยใชก้ลุม่อาสาสมคัรจ านวนมากขึน้ เพื่อยืนยนัประสทิธิผลในการรกัษาสวิตอ่ไป 
ค าส าคัญ:เจลหวา้เขา, ประสิทธิผล, ความปลอดภยั, สิว, GIS(Global improvement scores) 
 

Abstract 
A pilot study of home-use, double-blinded, randomized side of face, placebo-controlled trial was 

conducted to evaluate effectiveness and safety of Syzygium sp. extracted-gel in participants with mild to 
moderate acne. Thirty participants were randomized to apply 1 gram of 2%-or 5%-Syzygium sp. extracted-gel 
(2%SE or 5%SE) twice a day for 12 weeks compared with placebo. The dermatologist evaluated adverse 
events, acne lesion counts, and global improvement scores (GIS) every 2 weeks for 12 weeks. The results 
found that 29 participants completed study but 30 were included in the analysis. The majorities were female 
(90%), with age of 25.5±2.61 years old. There was no evidence of any adverse event. However, at week12, 
reduction of total lesion counts and participants achieved GIS 0/1 (clear/almost clear) in Syzygium sp. group 
tended to higher than those in placebo group (lesion counts reduction: 55%, 49%, and 43%; achieved GIS 
0/1: 67%, 60%, and 47% in 2%SE, 5%SE, and placebo group, respectively). In conclusions, Syzygium sp. 
extracted-gel was safe and may be effective for treatment mild to moderated acne. Further study with larger 
number of participants is crucial to confirm this result. 
Keywords: Syzygium sp. gel, effectiveness, safety, acne, GIS(Global improvement scores) 
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นวตักรรมการรายงานผลวเิคราะห ์Web Report Online 
Innovative laboratory analysis report by using Web Report Online 

 
ชาครติ หนอ่ศิร*ิ, วส ุบ ารุงชยัชนะ, จินตนา วอ่งวิไลรตัน,์ สริดา ปงเมืองมลู, และคณะ 

Chakrit Norsiri*, Wasu Bumroongchaichana, Jintana Wongvilairat, Sirada Pongmuangmul, et al 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

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

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หนว่ยงานภาครฐัตอ้งพฒันาองคก์รสู ่“ระบบราชการ 4.0” มีขีดสมรรถนะสงูและ
ทนัสมยั ปรบัเขา้สู่ความเป็นดิจิทลัเต็มรูปแบบสอดรบักับนโยบาย paperless office ของรฐับาล ศนูยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์ในฐานะหอ้งปฏิบตัิการอา้งอิงมีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ
ดา้นผลิตภณัฑส์ขุภาพและชนัสตูรโรค ไดพ้ฒันาโปรแกรมการรบัตวัอย่างและระบบการรายงานผลวิเคราะหเ์ป็น Web 
Report Online ดว้ยโปรแกรม Visual C# ในฐานขอ้มลู PostgreSQL โดยปีงบประมาณ 2562 ไดเ้ริ่มใช ้Web Report 
Online น ารอ่งในรายงานผลตรวจคดักรองกลุม่อาการดาวนใ์หก้บัโรงพยาบาลทั่วประเทศ และปีงบประมาณ 2563 ขยาย
ใหบ้รกิารครอบคลมุครบทกุหอ้งปฏิบตัิการ ซึง่ความโดดเดน่ของโปรแกรมจะเช่ือมโยงตั้งแต่งานรบัตวัอย่าง การเงิน บญัชี 
การรายงานผลวิเคราะห ์รวมถึงการแจง้หนี ้ถือเป็นนวตักรรมที่ช่วยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ ลดการใช้
ทรพัยากรในการจดัสง่รายงานผลวิเคราะห ์ศนูยฯ์ มีคลงัขอ้มลูรายงานผลวิเคราะหเ์ป็นอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์สะดวกในการ
จดัเก็บและเรียกใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการใช ้username และ password เฉพาะของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายเขา้สู่ระบบเพื่อรบั
รายงานผลวิเคราะหใ์นรูปแบบไฟล ์pdf ทนัทีใชง้านไดต้ลอดเวลา ตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนที่ตอ้งการให้
หนว่ยงานภาครฐัใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ ทกุที่ ทกุเวลา อยา่งมั่นคงปลอดภยั 
ค าส าคัญ: นวตักรรม, ระบบราชการ 4.0, ดิจิทลั, Web Report Online 

Abstract 
According to Thailand policy 4.0, government agencies must develop the organization to "GOV 4.0" 

with high performance and modern capabilities fully transformed into digital, complies with government 
paperless office policies. Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, as reference laboratories, have 
a primary mission to provide laboratory analysis services for health products and Clinical Pathology have 
developed a laboratory analysis report system by using Web Report Online with Visual C # in PostgreSQL 
database. In the fiscal year 2019,Web Report Online had been initialized in the Down syndrome screening 
report for hospitals nationwide and the fiscal year 2020, expanding to cover all laboratories. The 
outstandingness of the program would be linking data from the sample custodian, finance, account, 
laboratory analysis report and invoice. Regarding as an innovation that reduces staff work procedures and the 
use of resources in delivering reports. There is a data warehouse of analytical reports collected as electronic 
files which were convenient to store and use. Users apply the unique username and password of each user 
log in order to receive the analytical reports in pdf format immediately at anytime. This program would meet 
the expectations of people who require the securely services from government agencies at anyplace and 
anytime . 
Keywords: Innovation, GOV 4.0, digital, Web Report Online 
Corresponding author: charkrit.n@dmsc.mail.go.th 
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การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะหร์ะดับแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยวิธี 
แก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบต่อคอลัมนค์ู ่

Validation of a quantitative determination method of blood alcohol by  
gas chromatography-headspace with dual column 

 
วชัรชยั รุจิโรจนก์ลุ, ศภิุสรา สขุเกษม, วราพร ชลอ าไพ 

Watcharachai Rujirojkul, Supisara Sukkasem, Varaporn Chonumpai 
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 6 ชลบรุ ีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัยอ่ 
การตรวจวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเป็นงานประจ าในหอ้งปฏิบตัิการพิษวิทยา วิธีการตรวจวิเคราะห์

ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในความถูกตอ้งคือการตรวจวิเคราะหด์ว้ยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี -เฮดสเปสแบบคอลมันค์ู่และมีส่วน
ตรวจวดัชนิด FID การเปรียบเทียบเวลาในการแยกสารจากคอลมันท์ัง้สอง จะช่วยใหส้ามารถระบชุนิดของสารไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และสามารถค านวณหาปรมิาณของสารไดจ้ากกราฟมาตรฐานจากทัง้สองคอลมันด์ว้ย การศึกษานีม้ีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาและทดสอบความถกูตอ้งของวิธีวิเคราะหร์ะดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดโดยใชเ้ครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟ ย่ีหอ้ 
Agilent รุน่ 7890B ต่อกบัเครื่องเฮดสเปส รุ่น 7697A และใชค้อลมันส์  าหรบัตรวจแยกแอลกอฮอลส์องแบบ ไดแ้ก่ DB-
BAC1 และ DB-BAC2 ใชส้ว่นตรวจวดัชนิด FID โดยพบวา่คา่ retention time ของคอลมัน ์DB-BAC1 เทา่กบั 1.068 นาที 
นอ้ยกวา่ที่ไดจ้ากคอลมัน ์DB-BAC2 ซึง่เทา่กบั 1.175 นาที ใช ้t-butanol เป็น internal standard คา่ความเป็นเสน้ตรงอยู่
ในช่วง 5.7-376.02 mg% คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.9999 ทัง้สองคอลมัน ์รอ้ยละการคืนกลบัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 
96.83-105.76 คา่ต ่าสดุที่ตรวจพบไดเ้ทา่กบั 5 mg% และปรมิาณต ่าสดุที่ตรวจวิเคราะหไ์ดเ้ทา่กบั 7 mg% ทัง้สองคอลมัน ์
ดงันัน้ วิธีการตรวจวิเคราะหท์ี่พฒันาและทดสอบความเป็นเสน้ตรง ความแม่นย าและความถกูตอ้งแลว้นี ้สามารถใชเ้ป็น
วิธีส  าหรบัตรวจวิเคราะหห์าระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดได ้
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, แก๊สโครมาโตกราฟี- เฮดสเปส, คอลมันค์ู,่ การทดสอบความถกูตอ้งของวิธี 
 

Abstract 
The analysis of blood alcohol concentration (BAC) is routinely carried out in toxicological 

laboratory. The general method for accurate BAC determination is static headspace sampling and dual 
column separation using gas chromatography followed by flame ionization detector (FID). By comparing the 
retention times from both columns, accurate compound identification was achieved. The concentration was 
determined using two calibration curves. The aim of this study was to develop and validate a method to 
determine the quantity of blood alcohol using GC 7890B Agilent equipment, with headspace 7697A, two 
column for alcohol analysis (DB-BAC1 and DB-BAC2) and FID detectors. The retention time from column DB-
BAC1 (1.068 min) was less than that of column DB-BAC2 (1.175 min). Internal standard of this method was t-
butanol. Linearity of this method was in the range of 5.7-376.02 mg%. The correlation coefficients were 0.9999 
in both columns. The recovery percentages were between 96.83% and 105.76%.The detection limit was 5 
mg% and the quantification limit was 7 mg% in both columns. Therefore, these developed methods had been 
validated in linear, precise and accurate aspects and could be used for BAC determination. 
Keywords: blood alcohol concentration, gas chromatography-headspace, dual column, method validation 
Corresponding author: watcharuj@gmail.com 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในกญัชามีความส าคญัส าหรบัประเทศไทย หลงัจาก
ที่มีการออกกฎหมายใหพ้ืชกญัชาซึ่งเป็นยาเสพติด สามารถน ามาใชท้างการแพทยไ์ดต้ัง้แต่ กุมภาพนัธ ์2562 ดงันัน้เพื่อ
เป็นการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบใหม้ีความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐาน กญัชาและผลิตภณัฑจ์ึงตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
การตกคา้งของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การศึกษานีว้ิเคราะหส์ารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชในตวัอย่างพืชกญัชา สาร
สกัดกัญชา และน า้มนักัญชาที่ส่งตรวจโดยหน่วยงานภาครฐั อา้งอิงค่าก าหนดกับต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย (THP) 
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ตาม EN15662 QuEChERS และ EURL-FV (2012-M6) ในการเตรียมตัวอย่าง และทดสอบความ
ถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห ์สามารถวิเคราะห์สารไดท้ัง้สิน้ 132 สาร ดว้ยเทคนิค Multiple Reaction Monitoring (MRM) โดย
เครื่อง GC-MS/MS และ LC-MS/MS ใชก้ราฟมาตรฐานแบบ matrix-matched calibration (MMC) ในผลิตภณัฑ ์3 ชนิด 
มีค่า LOD และ LOQ เป็น 0.03 และ 0.1 มก./กก. ตามล าดบั ผลการวิเคราะหพ์บสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 10 ชนิด ที่
ส่วนใหญ่ตรวจพบดว้ยเทคนิค GC มีคณุสมบตัิทางเคมีที่หลากหลาย คิดเป็นรอ้ยละ 83.5 จาก 85 ตวัอย่าง  ปรมิาณตัง้แต่
นอ้ยกว่า 0.1 ถึง 77.5 มก./กก. บ่งชีว้่าสารพิษตกคา้งในกัญชาของกลางมีปริมาณสงูเกินค่าขีดจ ากัดปฏิบตัิการ (Action 
limit) ท าใหไ้ดว้ตัถดุิบทีไม่เหมาะสมส าหรบัการผลิตยา จึงควรมีมาตรการควบคมุการปลกูกญัชาใหเ้ป็นเกษตรอินทรียเ์พื่อ
ผลิตกญัชามาตรฐานเกรดทางการแพทยต์่อไป 
ค าส าคัญ: แคนนาบิส, กญัชา, สารเคมีป้องกนัก าจดัสตัรุพืช, มาตรฐานเกรดทางการแพทย,์ ประเทศไทย 

 
Abstract 

Pesticide residue analysis in cannabis has become a subject of growing interest in Thailand due to 
recent legalization and decriminalization of canabis for medicinal use since February 2019. To meet regulatory 
and quality control standards, cannabis products should be tested for pesticides with action limits set by Thai 
Herbal Pharmacopeia. This study analyzed pesticides incannabis, cannabis extract and cannabis oil samples 
submitted by government agencies. A quantitative method was established and validated for cannabis analysis 
following the EN15662 QuEChERS and EURL-FV (2012-M6) for sample preparation method. The identification 
of 132 pesticides in tested samples was performed by Multiple Reaction Monitoring (MRM) technique using 
GC-MS/MS, LC-MS/MS and matrix-matched calibration (MMC) curves. The LOD and LOQ in 3  products were 
0.03 and 0.1 mg/kg respectively. Overall, 10 different chemical classes of pesticides mainly detected by GC 
were identified in 83.5% of 85 samples ranging from less than 0.1 to 77.5 mg/kg. The result indicated that most 
pesticide residues were over the action limit so the samples of illegal canabis were not  suitable for the 
production of cannabis-derived pharmaceutical drugs. Therefore, the strategic control of organic cannabis  
cultivation for medical-grade should be enforced. 
Keywords: cannabis, marijuana, pesticide residue, medicinal-grade, Thailand 
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บทคดัย่อ 

ระบบแปลผลขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคถกูพฒันาขึน้เพื่อประเมินภาวะดือ้ยาและการแพรก่ระจาย
ทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุของเชือ้วณัโรค องคป์ระกอบของระบบแปลผลขอ้มลูวิเคราะหต์าม data value chain ระบบ
ตน้แบบแปลผลขอ้มลูไดน้ ามาทดสอบกบัขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรคจ านวน 70 ตวัอย่าง จากเชือ้วณัโรคดือ้
ยาหลายขนานในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในช่วงปี 2556 – 2560 ภาวะดือ้ยาวิเคราะหจ์ากการกลายพนัธุใ์นยีนที่เก่ียวขอ้ง
กับการดือ้ยาจ านวน 14 ยีน คลสัเตอรข์องเชือ้วณัโรคจ าแนกจากจ านวนเบสที่แตกต่างระหว่างเชือ้วณัโรค 2 ตวัอย่าง ไม่
เกิน 12 เบส การกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน เพื่อระบพุืน้ท่ี hotspot การแพรร่ะบาดวิเคราะหโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม SaTScanTM ver.9.6 ระบบตน้แบบประกอบดว้ย 4 โมดูล ไดแ้ก่ ทะเบียนผู้ป่วย ทะเบียนตวัอย่าง ขอ้มลูทาง
หอ้งปฏิบัติการ และการทบทวนอนุมัติผล ระบบรายงานภาวะดือ้ยาพบว่าเชือ้วณัโรคที่แพร่ระบาดดือ้ต่อยา rifampicin 
isoniazid ethambutol streptomycin และ pyrazinamide ระบบตรวจพบพืน้ที่ hotspot การแพร่ระบาด ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี
ความเส่ียงสูงในการติดเชือ้วัณโรคดือ้ยาหลายขนาน 14.4 เท่า (p-value < 0.001) เมื่อเทียบกับพืน้ที่ที่ไม่มีการระบาด 
ระบบแปลผลขอ้มูลที่พฒันาขึน้เป็นตน้แบบการประยุกตใ์ชข้อ้มูลพนัธุกรรมของเชือ้วณัโรคทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
ส าหรบัวางแนวทางควบคมุและแทรกแซงการแพรร่ะบาดของเชือ้วณัโรคในประเทศไทย 
ค ำส ำคัญ: ระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุ, วณัโรค, ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร,์ ขอ้มลูพนัธุกรรมทัง้จีโนม 

 
Abstract 

An interpretation system that integrates genomic data was developed to determine the drug-resistant 
profile and to reveal molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis. System requirements were 
clarified using a data value chain. System prototype was used to analyze genomic data of seventy multidrug-
resistant M. tuberculosis (MDR-TB) isolates from Kanchanaburi province between 2013 to 2017. Drug-resistant 
profile was determined based on mutations in 14 drug-resistant-associted genes. M. tuberculosis clusters  were 
distinguished using a pairwise genetic distance of <12 single nucleotide polymophisms. Spatial analysis using 
SaTScan™ ver. 9.6 was performed to identify hotspots of MDR-TB transmission. System prototype consisted of 
(1) patient registration, (2) sample registration, (3) laboratory data entry and analysis, and (4) data verification 
and approval. The system reported that transmitted MDR-TB resisted to rifampicin, isoniazid, ethambutol, 
streptomycin and pyrazinamide. Geospatial MDR-TB transmission hotspot was identified with the log-likelihood 
ratio of 14.4 (p-value < 0.001). Our developed system provides a proof of concept for integrating genomic data 
from MDR-TB and corresponding spatial information to guide public health interventions for tuberculosis control. 
Keywords: molecular epidemiology, tuberculosis, GIS information, genomic data 
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