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คำ�นำ�
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายในภารกิจหลัก โดยปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพือ่ ให้ได้ก�ำ ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจำ�นวนทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจ การจัดระบบและควบคุม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงความต้องการและมีความโปร่งใส การจัดหา
ให้บริการ ซ่อมบำ�รุง และการบำ�รุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งใน
สถานการณ์การปกติและภาวะฉุกเฉิน การจัดการด้านการเงิน การคลัง เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจทิศทางขององค์การ และการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมาย และรักษาสิทธิประโยชน์ของกรม
รวมทัง้ การประสานราชการกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ ให้การสัง่ การและการปฏิบตั ริ าชการ
เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง รวดเร็ว
รายงานประจำ�ปี ฉบับนี้ เป็นการสรุปภาพรวมผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่สำ�คัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำ�นักงานเลขานุการกรม ที่แสดงให้ผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจ
บทบาท และภารกิจของสำ�นักงานเลขานุการกรม ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
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ข้อมูลทั่วไปสำ�นักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำ�นักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 มีที่ตั้ง ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนบำ�รุงเมือง ยศเส กรุงเทพมหานคร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ย้ายที่ทำ�การ มาอยู่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี จนถึงปัจจุบัน

อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงการแบ่ง ส่ว นราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 กำ�หนดให้สำ�นักงานเลขานุการกรม มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำ�นวยการและงานเลขานุการของกรม
3. ดำ�เนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของกรม
4. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ านของกรม เผยแพร่กจิ กรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
6. ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบสาธารณูปโภค
7. ดำ�เนินการอื่นใดที่มิได้กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
8. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการเด่น เน้นคุณภาพบริการ ประสานงานฉับไว”

พันธกิจ
1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ สร้างขีดความ
สามารถด้านกำ�ลังคน ให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรในอนาคต และการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์
ของกรมโดยรวม
2. จัดระบบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่
หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้างได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. จัด หา ให้บริการ ซ่อมบำ�รุง และการบำ�รุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อาคาร
สถานที่ทำ�งาน สาธารณูปโภค เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งใน
สถานการณ์การปกติ และภาวะฉุกเฉิน
4. จัด ระบบ/กระบวนการ การเงิน การคลัง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. สือ่ สารประชาสัมพันธ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจทิศทางของ
องค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน
6. การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ครองตามกฎหมาย และรักษาสิทธิประโยชน์
ของกรม
7. การประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การสั่งการและการปฏิบัติ
ราชการ เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง รวดเร็ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับการทำ�งานและการให้บริการ
2. พัฒนาสมรรถนะและปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ค่านิยม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
“เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำ�หลักวิชาการ มาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์
1. บุคลากรของกรมมีความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ในผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเลขานุการกรม
2. บุคลากรของสำ�นักงานเลขานุการกรม มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
3. มีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำ�งานที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะที่กำ�หนดไว้
3. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
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โครงสร้าง/อัตรากำ�ลัง
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
7 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานสารบรรณ งานช่วยอำ�นวยการ งานระบบคุณภาพ งานพิธีการ งานยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- รับ-ส่งเอกสาร และพิจารณากลั่นกรองแยกเอกสาร และตรวจสอบ เพื่อนำ�เสนอผู้บริหาร
รวมทั้ง การจัดเก็บ รักษา และทำ�ลายเอกสาร
- ประสานงานและติดตามข้อมูลตามแผนงาน โครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจ และสั่งการ
รวมทั้งอำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร
- บริหารจัดการ/ให้บริการห้องประชุม
- จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ คำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปี แผนการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ ติดตามประเมินผล และจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
- ควบคุมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และภูมิทัศน์ของกรม
- ให้บริการยานพาหนะ (รถยนต์)
- ประสาน/จัดงานพิธีการ และกิจกรรมพิเศษ

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ประจำ�

รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- จัดทำ�ระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
- จัดทำ�แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ติดตามและประเมินผล
- กำ�หนดตำ�แหน่ง การวางแผนอัตรากำ�ลัง
- สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินบุคคล และการลาออกจากราชการ
- พัฒนาบุคลากร และการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรม
- จัดทำ�ทะเบียนประวัติ บำ�เหน็จความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ดำ�เนินการเรื่องกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับลูกจ้าง
- เกี่ยวกับสวัสดิการ และการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
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3. ฝ่ายคลัง
รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน บัญชี โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี โอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน
- กันเงินและขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- รับ-ส่ง ใบสำ�คัญลงทะเบียนคุมการใช้จ่าย รวมถึงการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
- รับ จ่าย นำ�ส่ง และเก็บรักษาเงิน
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และอื่นๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบสำ�คัญที่ขอเบิก
- จัดทำ�บัญชี และรายงานทางการเงิน
- บริหารสินทรัพย์

4. ฝ่ายนิติการ
รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญา
- การมอบอำ�นาจ
- การรักษาวินยั ของเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ความเห็นชอบในข้อกฎหมาย
- ดำ�เนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม การร้องเรียนของประชาชน การสั่งพักราชการ และให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
- ดำ�เนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ�หนด การสั่งลงโทษทางวินัย และ
การสั่งให้ออกจากราชการทุกกรณี
- ดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
- เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และวินัย
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5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกรม โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- จัดทำ�แผนการประชาสัมพันธ์งานของกรม
- ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
- วิเคราะห์ข่าวสารประจำ�วันเพื่อเสนอผู้บริหาร
- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่
- บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์

6. ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
รับผิดชอบงานซ่อมบำ�รุง โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- การซ่อมแซม บำ�รุงรักษา และติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระบบสาธารณูปโภค
ของกรม ซึง่ รวมถึงระบบบำ�บัดนาํ้ เสีย เครือ่ งปรับอากาศส่วนกลาง ระบบดับเพลิง ไฟฟ้าสำ�รองฉุกเฉิน และ
การจ่ายไอนํ้าร้อน

7. ฝ่ายพัสดุ
รับผิดชอบงานพัสดุ โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุม ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง
- การซือ้ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลีย่ นและการเช่า
- การบริหารสัญญา การลงโทษผู้ทิ้งงาน
- การควบคุมและการจำ�หน่ายพัสดุ
- การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาพัสดุ
- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รายงานประจำ�ปี 2559
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

010

8. ฝ่ายเลขานุการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รับผิดชอบงานตามอำ�นาจหน้าทีข่ องกลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม ไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อ 17 และงานด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต โดยดำ�เนินการเกี่ยวกับ
- จัดทำ�แผน/กิจกรรม การเผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ
- สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
- ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำ�นาจโดยไม่เป็นธรรม
- ทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำ�ส่วนราชการ
- จัดทำ�แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

บุคลากร
บุคลากรของสำ�นักงานเลขานุการกรมมีจำ�นวนทั้งสิ้น 137 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.7
และเพศชาย ร้อยละ 41.3 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 10.15 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.75 ระดับ
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.10 บุคลากรมีสายงานที่หลากหลายตามภารกิจของหน่วยงาน

จำ�นวนบุคลากร ณ ปัจจุบัน = 137 คน
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โครงสร้าง / กรอบอัตรากำ�ลัง
สำ�นักงานเลขานุการกรม

142

เลขานุการกรม

1
ฝ่ายคลัง

25

ฝ่ายบริหารทั่วไป

52

ข้าราชการ			
ลูกจ้างประจำ�			
พนักงานราชการ		
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว			

10
8
2
15
17

ข้าราชการ			
ลูกจ้างประจำ�			
พนักงานราชการ		
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว			

13
1
4
4
3

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

17

ฝ่ายพัสดุ

16

ข้าราชการ			
พนักงานราชการ		
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว			

12
1
2
2

ข้าราชการ			
ลูกจ้างประจำ�			
พนักงานราชการ		
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว			

6
5
1
3
1

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง

12

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13

ข้าราชการ			
7
พนักงานราชการ		
2
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4

ข้าราชการ			
ลูกจ้างประจำ�			
พนักงานราชการ		
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

3
2
1
6

ฝ่ายนิติการ 		

4

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

2

ข้าราชการ			
2
พนักงานราชการ		
1
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1

ข้าราชการ			
พนักงานราชการ		

1
1
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งบประมาณ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนงาน/โครงการ
แผนงานบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรม
แผนงานประชาสัมพันธ์
แผนงานพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสำ�นักงาน
เลขานุการกรม
งานในภารกิจประจำ�
รวมทั้งสิ้น

ได้รับจัดสรร
546,549,800
5,000,000
6,130,600
4,000,000

เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
546,549,800
100
5,000,000
2,862,685.02
4,000,000

100
46.70
100

10,000,000
10,000,000
571,680,400 568,412,485.02

100
99.43
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
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1. แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(งบพัฒนาบุคลากร)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณ
สำ�หรับพัฒนาบุคลากรในภาพรวม จำ�นวนทั้งสิ้น
10,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความ
รู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ทางด้านบริหารและวิชาการ รวมทัง้ เป็นผูน้ �ำ การ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิต์ ามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ โดยมีกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด 37
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์, โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
การมอบหมายงาน และการติดตามงาน, โครงการ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษสำ � หรั บ บุ ค ลากร
ภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning),
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังของ
ส่วนราชการ, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารงานพัสดุ, โครงการป้องกัน ปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ, โครงการอบรม
สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง
(DIO), โครงการพัฒนาศักยภาพ/บูรณาการความ
ร่วมมือบุคลากรด้านการประเมินผล : การประเมิน
ผลแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2558, โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้าน

พิษวิทยา, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี, โครงการการ
จัดทำ�ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัย, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่อง
ความปลอดภั ย ด้ า นชี ว ภาพสำ � หรั บ หั ว หน้ า ห้ อ ง
ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety
officer, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
เอกลักษณ์สารสำ�คัญในเครื่องสำ�อางผสมสมุนไพร
12 ชนิด, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อไวรัสวิทยาทางการแพทย์ เป็นต้น
ผลการดำ�เนินงานสามารถดำ�เนินการตาม
แผนฯ ได้ จำ�นวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
89.19 และเมื่อเทียบจำ�นวนผู้อบรมจริงกับกลุ่ม
เป้าหมายที่กำ�หนด คิดเป็นร้อยละ 98.62 ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำ�หนด (ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผน
พัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2559)
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2. แผนงานประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณ สำ�หรับดำ�เนินโครงการด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำ�นวน 5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพผ่าน
สื่อมวลชน และการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรม และ
นิทรรศการของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้
รับความรู้ และเฝ้าระวังตนเองด้านภัยสุขภาพ และ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ได้แก่
2.1 ด้านข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน
ส่งข่าว และ factsheet เผยแพร่สอื่ มวลขน
จำ�นวน 60 เรื่อง ส่งภาพข่าวสื่อมวลชนจำ�นวน 58
เรื่อง (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.2 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
จั ด ทำ � กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ จำ � นวน 3
ครั้ ง ได้ แ ก่ ป้ า ยบิ ล บอร์ ด ติ ด ตั้ ง ที่ อ าคาร 9 (ติ ด
ทางด่ ว น) และด้ า นหน้ า ปั๊ ม น้ำ � มั น ปตท. และ
พระบรมฉายาลักษณ์ที่โถงอาคาร 14
2.3 การจัดกิจกรรมพิเศษ จัดนิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ จำ�นวน 15 ครั้ง
1. การแถลงผลงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบ 1 ปี ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 23 ธ.ค. 2558

2. นิ ท รรศการวั น เด็ ก “ความปลอดภั ย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ณ สนามเสือป่า วันที่ 9 ม.ค.
2559
3. นิทรรศการ สวยใสปลอดภัย โดยนำ�
ชุดทดสอบเครื่องสำ�อางไปสาธิต ณ มหาวิทยาลัย
นอร์ท กรุงเทพ วันที่ 13 ม.ค. 2559
4. นิทรรศการ สวยใสปลอดภัย โดยนำ�
ชุดทดสอบเครื่องสำ�อางไปสาธิต ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 29 ม.ค. 2559
5. นิทรรศการ สวยใสปลอดภัย โดยนำ�
ชุดทดสอบเครื่องสำ�อางไปสาธิต ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต วันที่ 3 ก.พ. 2559
6. นิทรรศการ สวยใสปลอดภัย โดยนำ�
ชุดทดสอบเครื่องสำ�อางไปสาธิต ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย วันที่ 10 ก.พ. 2559
7. นิทรรศการวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครบรอบ 74 ปี ณ อาคาร 14
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 7 มี.ค. 2559
8. นิทรรศการวัน อสม. สาธารณสุข ณ
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันที่ 18 มี.ค. 2559
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9. นิ ท รรศการในงานประชุ ม วิ ช าการ
15. จัดนิทรรศการในโครงการแลกเปลี่ยน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค รั้ ง ที่ 24 ณ อิ ม แพค เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ของผูเ้ กษียณอายุ ประจำ�ปี
เมืองทองธานี วันที่ 21-23 มี.ค. 2559
2559 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัน
10. นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่ 30 กันยายน 2559
น้อมนำ�ใจ “รดนํ้าขอพรผู้สูงวัย” ณ อาคาร 14 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2559
2.4 การจั ด รายการวิ ท ยุ เ สี ย งตามสาย
จำ�นวน 344 ครั้ง

11. จัดนิทรรศการในงาน “มติชนเฮลท์แคร์
ดูแลสุขภาพ” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 16-19 มิถุนายน 2559
12. จั ด นิ ท รรศการในงาน “สั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี
วันที่ 18-27 สิงหาคม 2559

2.5 ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าวกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิ ต และเผยแพร่ จ ดหมายข่ า วกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
และนำ�ไฟล์จดหมายข่าวของแต่ละเดือนเผยแพร่บน
เว็บไซต์ โดยสามารถดำ�เนินการได้ครบถ้วนตามเป้า
หมาย 100% ทั้งนี้มีการผลิตจำ�นวน 5,000 ฉบับ
ต่อครั้ง แจกจ่ายให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทัง้ นีม้ บี ทความ
ที่จัดทำ�รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 48 เรื่อง

2.6 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำ�นวน 30 เรื่อง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรม และการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประเด็นต่างๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่ การส่ง
13. จัดนิทรรศการในงานสัมมนาพัฒนา เสริมคุณธรรมจริยธรรม คู่มือการติดต่อราชการ
คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11
ประจำ�ปี 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล วันที่ 25-26
สิงหาคม 2559
14. จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 24 เรื่ อ ง อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 5-8 กันยายน 2559
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2.10 เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากข่าวแจก
ประกาศเสียงตามสาย บทความจากหนังสือพิมพ์
สถาบันการศึกษา เว็บไซต์ต่างๆ นำ�มาเผยแพร่ใน
Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ Fan Page เครือข่ายประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสื่อสารให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ
อยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อจะได้สื่อสาร
ข้อมูลได้ทันเวลา
มี ก ารจั ด ทำ � สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ หรื อ อิ น โฟ
กราฟฟิก ส่งไปยังไลน์กลุ่มต่างๆ จำ�นวน 15 เรื่อง
2.7 การผลิตสื่อวีดีทัศน์
อาทิ แอปเปิ้ลล้างแล้วยัง ฉลาดใช้ชีวิต วงจรชีวิต
ผลิตสื่อวีดีทัศน์จำ�นวน 51 เรื่อง ที่สำ�คัญ วิธีล้างผัก ย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัย กับดักไข่ยุง
ได้ แ ก่ บทบาทหน้ า ที่ ก รมภาษาไทย และภาษา ลีโอแทรป เครื่องสำ�อางผสมสเตียรอยด์ เทคนิค
อั ง กฤษ ผลงานรอบ 6 เดื อ น ผลงานเด่ น กรม การกำ�จัดสารพัดลูกนํ้าตัวโม่งยุงลาย การเลือกใช้
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด การเลือกใช้ดินสอพอง
อย่างปลอดภัย เห็ดพิษ การบริโภคนมให้ปลอดภัย
2.8 การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
เป็นต้น
ให้บริการถ่ายภาพจำ�นวน 213 ครัง้ และส่ง
ภาพข่าวให้สื่อมวลชนจำ�นวน 58 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ และผลงานสำ�คัญของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ บทบาท
หน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บอร์ดนิทรรศการ
เรื่องนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและหน้าต่าง
เตือนภัยสุขภาพ บอร์ดนิทรรศการบุคลากรดีเด่น
บอร์ดนิทรรศการผลงานคุณธรรมดีเด่น สือ่ เคลือ่ นที่
ชุดนายชุดทดสอบ สื่อเคลื่อนที่ชุดแอพพลิเคชั่น
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ สื่อเคลื่อนที่แนะนำ�ช่อง
ทางร้องเรียน สื่อเคลื่อนที่วิธีลดปริมาณสารพิษ
ตกค้างในผักผลไม้ สื่อเคลื่อนที่แนะนำ�วิธีกำ�จัดยุง
ลายด้วยอาวุธพอเพียงประจำ�บ้าน ป้ายไวนิลผลการ
บริหารจัดการดีเด่น

2.9 การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทาง www.
dmscsmartlifeblog.com
เผยแพร่ความรู้ จำ�นวน 181 เรือ่ งใน www.
dmscsmartlifeblog.com และจัดทำ�เป็นคลัง
ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งสามารถเรียกใช้
ง่ายได้สะดวกรวดเร็ว และเผยแพร่ตอ่ ไปยังสือ่ สังคม
ออนไลน์ต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
สื่อมวลชนในการหาข้อมูลทำ�ข่าว
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2.11 การเชิญสื่อมวลชนทำ�ข่าว
เชิญสื่อมวลชนทำ�ข่าวทั้งใน และนอกกรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ รวมทั้ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค
จำ�นวน 13 ครั้ง
1. พิธมี อบใบรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์ และรังสีวินิจฉัย ณ โรงแรมมิราเคิล วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558
2. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ครั้งที่ 24 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่
21 – 23 มีนาคม 2559
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างอนุ
บั ญ ญั ติ ต าม พ.ร.บ.เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว์ ณ
โรงแรมเอเชีย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
4. การประชุมติดตามความคืบหน้าความ
ร่วมมือไทยญี่ปุ่นเรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อ
ประเมินการดื้อยาต้านวัณโรค ณ โรงแรมเอเชีย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันกำ�จัด
แมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ณ จังหวัดชลบุรี วัน
ที่ 1 – 2 มิถุนายน 2559
6. กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมการผลิตเครือ่ งสำ�อาง
ผสมสมุนไพรได้มาตรฐาน ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่
9 -10 มิถุนายน 2559
7. พิธีเปิดการประชุมวาระความมั่นคงด้าน
สุขภาพโลก ณ โรงแรมเบอร์คลีย์ วันที่ 28 มิถุนายน
2559
8. แถลงข่าวผลการประชุมวาระความมัน่ คง
ด้านสุขภาพโลก ณ โรงแรมเบอร์คลีย์ วันที่ 29
มิถุนายน 2559
9. กรมวิทย์ฯ ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือกับ
ร.พ.ให้บริการตรวจยีนแพ้ยา ณ ห้องประชุม กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

10. กรมวิทย์ฯ MOU กับมหาวิทยาลัย Yasri
ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
11. รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมวิทย์ฯ และเปิด
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา วันที่ 16 สิงหาคม 2559
12. กรมวิทย์ฯ MOU กับบริษัทโนวาตีส
ติดตามผลการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวทางห้อง
ปฏิบัติการ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
13. การเปิดให้บริการตรวจสารพิษในผัก
ผลไม้เพื่อส่งเสริมการส่งออก โดย รมว.สธ.เป็น
ประธาน วันที่ 14 กันยายน 2559
2.12 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ
ศักยภาพการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการจัดการความรูส้ �ำ นักงานเลขานุการกรม
1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
“การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร และการตัดต่อ
วีดีโอด้วยมือถือ” ณ โรงแรม จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
2. ขยายผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเรือ่ ง “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร และ
การตัดต่อวีดโี อด้วยมือถือ” มาเป็นการจัดการความ
รู้ของสำ�นักงานเลขานุการกรมปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำ�ปี 2559
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

019

3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการทำ�งาน
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถนำ�ไปปฏิบัติ และเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่ประชาชน
2. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กั บ การออกกำ � ลั ง กายเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ร่างกาย
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข เป็นมืออาชีพ
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมี
ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำ�งาน
มีขวัญและกำ�ลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
5. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ สานประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
โ ด ย มี ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จำ�นวน 1,600 คน

3.2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 74 ปี
จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำ�นึกของบุคลากร ให้มคี วามรักและความผูกพัน
ต่อองค์กร
2. เพื่อให้บุคลากรทราบความเป็นมาของ
องค์กร บทบาทภารกิจที่สำ�คัญ ผลงาน และความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากร
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แขกผู้ มี เ กี ย รติ
และอดีตข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำ�นวน 450 คน
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3.3 โครงการ จริยธรรมน้อมนำ�ใจบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2559
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างบุคลากร อดีตข้าราชการ และสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรักและความ
เข้าใจต่อผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีตข้าราชการ
และสมาชิ ก ชมรมผู้ สู ง อายุ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ จำ�นวน 350 คน

ให้บุคลากรในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย และ
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เกิด
อุบตั ภิ ยั จากอัคคีภยั ภายในบริเวณกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ รวมทั้งมีความพร้อมในการดำ�เนินการ
เมื่อเกิดเหตุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานในส่วนกลาง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบซ่อมบำ�รุงระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครือ่ งปรับอากาศ ระบบ Fire Alam ผล
การดำ�เนินงานมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนกลุ่มเป้าหมาย

3.5 โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2559
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมทัง้ ได้ขอ้ คิดเห็น
และมุมมองต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้เกษียณ
อายุไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3.4 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรของ
ภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากส่วนกลาง ศูนย์
จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 5 กรกฎาคม วิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้าราชการบำ�นาญ
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำ�นึก จำ�นวน 800 คน
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้คณะทำ�งาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ในการวางระบบควบคุมภายในทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ มีความตระหนักและเห็นความสำ�คัญของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อให้การจัดทำ�รายงานควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำ�งานจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำ�นวน 80 คน
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5. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความเป็นมา
ตามทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อนุมตั ิ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และตอบสนองแผนบูรณา
การการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายผลผลิต
3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณธรรมและเสริม
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) ป้องกันการทุจริตและ
ปัญหาร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
และ 3) เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) และยกระดับค่า CPI (Corruption Perception Index) ของประเทศ ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ ดังนี้
1. สร้ า งกลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1.1 เสริมสร้างและสนับสนุนการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและให้เจ้าหน้าที่
ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่

โครงการที่ 1 จัดทำ�คู่มือและมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
1.2 ปรับปรุงระบบ วิธีการทำ�งาน และการ
ให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (ISO 15189,
ISO/IEC 17025 ฯ)
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงการทำ�งานให้ดยี ง่ิ ขึน้
โครงการที่ 3 พัฒนาและประเมินหน่วยงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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2. สร้างความตระหนักรูใ้ นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
โครงการที่ 4 สือ่ สารสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ และวินัยข้าราชการ แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
โครงการที่ 5 สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเครือข่าย
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
โครงการที่ 6 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน และการดำ�เนินชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สนับสนุนและเชิดชูข้าราชการที่มีค่า
นิยมในการต่อต้านการทุจริต
โครงการที่ 7 การสัมมนาการพัฒนาผลงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำ�
ปีเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมนำ�เสนอผลงานใน
การประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข
โครงการที่ 8 คัด เลือกและยกย่องเชิดชู
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มีผลงานดีเด่นในด้าน
ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยได้รับงบประมาณในการดำ�เนินงาน
รวมทั้งสิ้น 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) และกำ�หนดตัวชี้วัดในภาพรวม คือ คะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนิน
งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ไม่ตา่ํ กว่า
ร้อยละ 75

สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ประจำ �
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการที่ 1 จัดทำ�คู่มือและมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ผลการดำ�เนินงาน
- จั ด ทำ � คู่ มื อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำ�หรับเจ้าหน้าที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแจกจ่ายให้หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนมีนาคม
2559 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 11,640.00 บาท
- จั ด ทำ � แนวทางการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการให้หรือรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง เมื่อเดือนมิถุนายน 2559
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ
บริหาร คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (ISO 15189,
ISO/IEC 17025 ฯ)
ผลการดำ�เนินงาน กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ขยายขอบเขตระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
สังกัด และได้รับการรับรองฯ ตามมาตรฐาน ISO
9001: 2015
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โครงการที่ 3 พัฒนาและประเมินหน่วยงาน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดำ�เนินงาน พัฒนาการดำ�เนินงาน
ของกรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. และกำ�หนดเป็นตัว
ชี้วัดตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีของ
หน่วยงาน สำ�หรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์มคี ะแนนผลการประเมิน อยู่
ในระดับสูง คือร้อยละ 79.25 ใช้งบประมาณไปทั้ง
สิ้น 21,365.39 บาท

ประชุมสัมมนาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาปรับปรุงองค์กรประจำ�
ปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
โครงการที่ 5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต “เครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ผลการดำ�เนินงาน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ
มาตรา 103 มีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา จำ�นวน 112 คน
(เป้าหมาย 100 คน) และมีระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 82.40 ใช้งบประมาณ
ไปทั้งสิ้น 42,620.00 บาท

โครงการที่ 6 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน และการดำ�เนินชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดำ�เนินงาน
- จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
โครงการที่ 4 สือ่ สารสร้างความตระหนักถึง พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 3
ผลกระทบของการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม จรรยา ธันวาคม 2558 กิจกรรมประกอบด้วย พิธถี วายสัตย์
ข้าราชการและวินัยข้าราชการ แก่ข้าราชการและ ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ
แผ่นดิน การบรรยาย เรื่อง พระราชกรณียกิจของ
เจ้าหน้าที่
ผลการดำ�เนินงาน
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล
จริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นในการปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการใหม่ จำ�นวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
- มีการบรรยายให้ความรู้ตามคู่มือส่งเสริม
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ
พลเรื อ นและการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ นการ

รายงานประจำ�ปี 2559
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

025

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า และกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์สำ�รวจ
และซ่อมแซมจุดนา้ํ รัว่ ไหลภายในกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้ สิน้ 288 คน และมี
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 85.80 ใช้งบประมาณไปทัง้ สิน้ 141,049.00 บาท
- จัดให้มกี ารบรรยาย เรือ่ ง พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในการบริหารจัดการ
ป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2559 มีผเู้ ข้ารับฟังการบรรยาย จำ�นวน
124 คน (เป้าหมาย 100 คน) และมีระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 86.00
ใช้งบประมาณไปทัง้ สิน้ 100,424.88 บาท
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในวันสำ�คัญของชาติ องค์กร และศาสนา ได้แก่
การทำ�บุญตักบาตรตอนเช้าและฟังเทศน์ ทุกวัน
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน พิธีรดน้ำ�ขอพร
ผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ การทำ�บุญตักบาตรขึ้นปี
ใหม่ และวันครบรอบวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

โครงการที่ 8 คัดเลือกและยกย่องเชิดชู
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม่ ผี ลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการดำ�เนินงาน คัดเลือกข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ได้แก่ คนดีศรี
สาธารณสุข ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม
และบุคลากรดีเด่น รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยประกาศ
ยกย่องชมเชย และมอบรางวัลในวันครบรอบวัน
สถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2559

โครงการที่ 9 กิจกรรมอื่นๆ
ผลการดำ�เนินงาน
- ร่วมจัดนิทรรศการและเดินรณรงค์วันต่อ
ต้านทุจริตสากล เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ
ตึกสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์
ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
- จัดตั้งชมรมข้าราชการไทยไร้ทุจริต กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังและสอดส่อง
ติดตามการกระทำ�ทุจริต แจ้งเบาะแส และข้อมูล
การทุจริตภายในกรม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูด้ า้ น
ปัญหาและการป้องกันการทุจริต มีสมาชิก ณ วันที่
โครงการที่ 7 การสัมมนาการพัฒนาผลงาน 13 พฤษภาคม 2559 จำ�นวน 264 คน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำ�
- ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ปี เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กลาง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า จำ�นวน 1 คน
ผลการดำ�เนินงาน จัดประกวดและคัดเลือก
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมนำ�เสนอผลงาน
ในการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุ ข เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผล
ปรากฏว่า หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก คือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวมสามารถดำ�เนินกิจกรรมได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ใช้เงิน
งบประมาณรวมทัง้ สิน้ 386,099.27 บาท และบรรลุ
ตัวชีว้ ดั ในภาพรวมของแผน คือ คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เท่ากับร้อยละ 79.25 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 75)
จำ�แนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน พบว่า คะแนนจาก
ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (External) เท่ากับร้อย
ละ 74.15 คะแนนจากกลุม่ บุคลากรและเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงาน (Internal) เท่ากับร้อยละ 67.10 และคะแนน
จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence –
Based) เท่ากับร้อยละ 90.70 โดยสรุปปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ได้ดงั ต่อไปนี้
ปัญหาอุปสรรค
- โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ ที่ปรึกษาของ
สำ � นั ก งาน ป.ป.ท. ในการตรวจประเมิ น แบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) มีการ
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลที่ค่อนข้างล่าช้า (26
กุมภาพันธ์ 2559) และกำ�หนดให้ส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ทำ�ให้การดำ�เนินงานในบางประเด็นมีปัญหาในด้าน
ความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล เช่น การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ประเด็นผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้น
สุดโครงการ) การดำ�เนินงานในเรือ่ งผลประโยชน์ทบั
ซ้อน (การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและการนำ � ข้ อ
เสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำ�งาน)

ข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการผลคะแนนการประเมิน
ITA ประจำ�ปี 2559 ของกรมฯ ที่ปรึกษา มีข้อเสนอ
แนะ ดังนี้
1. ดัชนีทเี่ ป็นจุดบกพร่องจาก PerceptionBased ของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (Internal) มีอยู่ 2 ดัชนี คือ
- วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประเด็น การเผยแพร่
หลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ภายในองค์กรและการพัฒนาเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อป้องกันการทุจริต
- คุณธรรมการทำ�งานในหน่วยงาน ตัวชี้วัด
การบริหารงานบุคคล ประเด็น วิธกี ารหรือระบบเพือ่
รักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่
ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสม และการ
ได้งานในตำ�แหน่งที่สูงกว่าองค์กรอื่นยังคงเลือกอยู่
กับหน่วยงานต่อไป
2. การประเมินแบบหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) มีประเด็นทีจ่ ะต้องปรับปรุงการ
ดำ�เนินงาน คือ การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติหรือ
ระเบียบเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน การจัดทำ�
รายงานและนำ�ข้อเสนอแนะจากรายงานไปปรับปรุง
ระบบการทำ�งาน
โอกาสในการพัฒนา
กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ได้ ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ร ายงานผลคะแนนการประเมิ น ITA
ประจำ�ปี 2559 ของกรมฯ แล้วพบว่า ยังมีโอกาส
ในการพัฒนาเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ส่ ว นที่เ ป็ น ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ผู้รับ
บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (External) มีประเด็น ดังนี้
- การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
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จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ อาจต้องมีการเผยแพร่
ทางสื่ออื่นๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเว็บไซต์ เพื่อให้
ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบและตรวจ
สอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากคะแนนที่ได้จากผู้รับ
บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือ ร้อยละ 61.60 ตาํ่ กว่า
คะแนนทีไ่ ด้จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) มาก คือ ร้อยละ 91.67
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน แม้ว่ากรมจะมี
คู่มือกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักไว้อย่างชัดเจน แต่ได้คะแนนจากผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่อนข้างตํ่า คือ ร้อยละ 64.42
โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการให้บริการที่เสร็จสิ้น
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องมี
การวิเคราะห์/ปรับปรุงกระบวนการให้บริการตาม
ภารกิจหลัก เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานดีขึ้น ทั้งใน
มุมมองของผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้คะแนน
จากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 57.64
ขณะที่ได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ร้อยละ 100 ซึ่งอาจ
ต้องมีวธิ กี ารเรียนรูค้ วามต้องการหรือสือ่ สารกับกลุม่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลากหลายและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ/ความสัมพันธ์กบั
กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำ�มาซึ่งข้อมูล
ในการปรับปรุงการให้บริการต่อผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่ม
- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนจากผู้รับ
บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 64 หัวข้อที่ได้
คะแนนตํ่า คือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
ผลสำ�เร็จของงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. ส่วนทีเ่ ป็นความคิดเห็นของบุคลากร/เจ้า
หน้าที่ของหน่วยงาน (Internal) มีประเด็น ดังนี้
- การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ได้
คะแนนจากกลุ่มบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 63.33
ซึ่งไม่สอดคล้องกับคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 89.29 แสดงให้เห็นว่า
แม้ว่ากรมจะมีแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน รวม
ถึง มีการจัดตัง้ ชมรม “ข้าราชการไทยไร้ทจุ ริต” เพือ่
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความโปร่งใส
ในการดำ � เนิ น งานและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ภายใน
องค์กร แต่บคุ ลากรและเจ้าหน้าทีย่ งั ไม่รบั รูร้ บั ทราบ
แนวทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ดั ง
กล่าว จึงจำ�เป็นต้องมีการสื่อสารในทุกระดับและ
หลากหลายช่องทาง รวมทั้ง การรวมกลุ่มกันจัดทำ�
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- คุณธรรมการทำ�งานในหน่วยงาน ประกอบ
ด้วย การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 58.27
การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 73.27 และ
คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนร้อยละ 68.49
จุดเด่น

จากรายงานผลคะแนนการประเมิน ITA
ประจำ�ปี 2559 ของกรมฯ พบว่า ระบบการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนขององค์กร โดยรวมได้คะแนน
ร้อยละ 95.76 โดยมีความสอดคล้องกันทัง้ คะแนนที่
ได้จากกลุม่ ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (EvidenceBased) โดยหัวข้อที่ได้คะแนน ร้อยละ 100 ทั้งใน
2 ส่วน คือ การตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้ง
ผลการร้องเรียน หัวข้อที่ได้คะแนนรองลงมา คือ
ช่องทางการร้องเรียน
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6. ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้ดำ�เนินการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนนโยบาย
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มมี าตรฐานในระดับสากล
ทัว่ ทัง้ องค์กร ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(นายแพทย์อภิชัย มงคล) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ใน
ขอบเขตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น
สำ�นักงานเลขานุการกรม จึงมีความมุ่งมั่นที่จะธำ�รง
รักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการ
ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบริหารคุณภาพฯ
ดังต่อไปนี้
1) ดำ�เนินกิจกรรมธำ�รงรักษาระบบ เพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO
9001:2015 ของกรมฯ ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำ�หนด เช่น การสื่อสารนโนบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ การสร้างจิตสำ�นึกคุณภาพ
การทบทวนปรับปรุงเอกสาร รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและแก้ไขข้อบกพร่อง สำ�รวจความ
พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร รั บ การตรวจประเมิ น
ภายนอก และประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร จำ�นวน
5 ครั้ง
2) ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
การตรวจเฝ้าระวัง (Surveillance) ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 ตามแผนพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพฯ ของกรม โดยการพัฒนา/ปรับปรุง
เอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ตามกรอบที่กรมฯกำ�หนด (พัฒนาเอกสารในระบบ
คุณภาพของกรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA และ
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทีก่ รมฯ ดำ�เนิน
การ) และประกาศ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559 จำ�นวน
9 กระบวนการ
3) ผลการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์
คุณภาพ
- ด้านประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี ผลดำ�เนินงาน
ร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ
85)
- ด้านคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ผลการดำ�เนินงาน ร้อยละ 75.2 ไม่
บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 87)
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผลการดำ�เนินงาน ร้อยละ 100 บรรลุ
ตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 96)
- ด้านพัฒนาองค์การ มีกจิ กรรมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกรมฯ จนได้รบั การ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายในปี พ.ศ.
2559 ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของสำ�นักงานเลขานุการกรมได้ครบถ้วน
4) ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากการส่งมอบระบบ Smart DI ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามที่กำ�หนด
จึงไม่สามารถทดลองใช้และทำ�เอกสารเข้าระบบ
สารสนเทศ Smart DI ของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ได้
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7. การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
กระบวนการทำ�งานของระบบราชการ ทั้งนี้เพื่อ
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในระบบราชการ
มากยิ่งขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขึ้นที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่
อาคาร 14 ชั้น 2 และมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำ�
หน่วยงานภายใน และตามศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ
จากการจัดเก็บสถิติผ้มู าใช้บริการของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้

ลำ�ดับ
ช่องทางการให้บริการ
จำ�นวน ผู้ใช้บริการปี 2558 จำ�นวน ผู้ใช้บริการปี 2559
1 ติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง
14
8
2 ติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์
37
41
3 ติดต่อขอข้อมูลทางจดหมายอิเล็ก
ยังไม่จัดเก็บ
72
ทรอนิค
4 ติดต่อขอข้อมูลทางกล่องข้อความ
80
187
เฟชบุค และแฟนเพจเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
5 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ยังไม่จัดเก็บ
ยังไม่จัดเก็บ
รวมจำ�นวนผู้รับบริการทั้งสิ้น
131
308
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ทัง้ นีข้ อ้ มูลทีข่ อเป็นข้อมูลทัว่ ไปทีเ่ ปิดเผยได้
เช่น การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ราคาค่าตรวจ
วิเคราะห์ เอกสารเผยแพร่ทั่วไป แผ่นพับแนะนำ�
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
ประเภทลูกค้าที่ขอข้อมูลข่าวสาร มีทั้ง
ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน พนักงานบริษัท และ
หน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลความรู้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
นั้นๆ เช่น ช่วงที่กรมผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น เช่น
ลีโอแทรป จะมีประชาชนสอบถามราคา สถานที่
จำ�หน่ายค่อนข้างมาก หรือช่วงที่มีข่าวน้ำ�ส้มปลอม
จะมีประชาชนสอบถามวิธีการเลือกน้ำ�ส้ม เป็นต้น

ข้อมูลที่บริษัท พนักงานบริษัท และหน่วย
งานภาครัฐสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ราคา
ค่าตรวจวิเคราะห์ การซื้อเชื้อโรคเพื่อทำ�งานวิจัย
เป็นต้น
ข้อมูลที่สื่อมวลชน สอบถาม ส่วนใหญ่ เป็น
ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลข่าวเผยแพร่ การติดต่อ
ขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการของกรมฯ เพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวที่ส่งเผยแพร่ และข้อเท็จ
จริงทางวิชาการทีป่ ระชาชนสนใจ (เรือ่ งสือ่ สารความ
เสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ)
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8. ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้ดำ�เนินการ
สำ � รวจความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของผู้ รั บ
บริการเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการของสำ�นักงาน
เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�
ปี ง บประมาณ 2559 เพื่ อ สำ � รวจความคิ ด เห็ น
จากกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ คือ บุคลากรของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ บริ ก าร
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง กระบวนการเงินการคลัง กระบวนการ
งานสารบรรณ กระบวนการงานยานพาหนะ
กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กระบวนการ
ซ่อมบำ�รุง และกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา
โดยกลุม่ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ� พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง
ชั่วคราว และอื่นๆ จำ�นวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ
75.33 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 750 คน โดยได้
ดำ�เนินการสำ�รวจในประเด็น ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้
บริการ ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ ด้านสิง่ อำ�นวยความสะดวก
และด้านคุณภาพของการให้บริการ
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้
บริการของแต่ละงานบริการ ประกอบด้วย การเกิด
ประโยชน์สงู สุดของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธิต์ อ่
ภารกิจของรัฐ การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้
ค่าในเชิงภาครัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การ
อำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ผลสำ�รวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำ�รวจมีความ
พึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ค่า
เฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีความเชื่อ
มั่นในคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.76 คิดเป็น
ร้อยละ 75.20 รายละเอียดตามแผนภูมิด้านล่าง
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ตารางแสดงความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
จำ�แนกตามกระบวนการและประเด็นที่สำ�รวจ
ผลการสำ�รวจ
สิ่งอำ�นวย

กระบวนการ

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการเงินการคลัง
กระบวนการงานสารบรรณ
กระบวนการงานยาน
พาหนะ
กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
กระบวนการซ่อมบำ�รุง
กระบวนการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
รวม

กระบวนการ/ขั้น บุคลากรที่ให้
คุณภาพของการให้
รวม
ตอน
บริการ
บริการ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลีย่
เฉลี่ย
3.74

74.80

3.98

79.60 3.70

74.00 3.87

77.40

3.82

76.40

3.69
3.77
3.71
3.71

73.80
75.40
74.20
74.20

3.92
3.81
3.67
3.78

78.40
76.20
73.40
75.60

70.80
71.40
72.00
68.80

3.78
3.79
3.81
3.69

75.60
75.80
76.20
73.80

3.73
3.74
3.70
3.66

74.60
74.80
74.00
73.20

4.05

81.00

4.24

84.80 3.95

79.00 3.99

79.80

4.06

81.20

3.65

73.00

3.94

78.80

68.00

3.77

75.40

3.69

73.80

3.57

71.40

3.77

75.40 3.53

70.60 3.60

72.00

3.61

72.20

3.74

74.80

3.89

77.80 3.60

72.00 3.78

75.60

3.75

75.00

3.54
3.57
3.60
3.44

3.40
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ตารางแสดงความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
จำ�แนกตามกระบวนการและประเด็นที่สำ�รวจ

กระบวนการ

ผลการสำ�รวจ
การเกิด
การเกิดผล มีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอน การอำ�นวย
รวม
ประโยชน์
สัมฤทธิ์ต่อ และเกิดความ การปฏิบัติงาน ความสะดวก
สูงสุดของ ภารกิจของรัฐ คุ้มค่าในเชิง
และตอบสนอง
ประชาชน
ภาครัฐ
ความต้องการ
ของประชมชน
คะ ร้อย คะ ร้อย คะ ร้อย คะ ร้อย คะ ร้อย คะ ร้อย
แนน ละ แนน ละ แนน ละ แนน ละ แนน ละ แนน ละ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการเงิน
การคลัง
กระบวนการงาน
สารบรรณ
กระบวนงานยานพาหนะ

3.86 77.20 4.00 80.00 3.69 73.80 3.68 73.60 3.62 72.40 3.77 75.40

กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

4.16 83.20

กระบวนการซ่อมบำ�รุง
กระบวนการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

3.76 75.20 3.93 78.60 3.46 69.20 3.57 71.40 3.53 70.60 3.65 73.00
3.90 78.00 3.89 77.80 3.59 71.80 3.57 71.40 3.54 70.80 3.70 74.00

รวม

3.81
3.92
3.82
3.79

76.20
78.40
76.40
75.80

3.87
4.06
3.87
3.82

77.40
81.20
77.40
76.40

3.64
3.59
3.55
3.69

72.80
71.80
71.00
73.80

3.63
3.77
3.65
3.63

72.60
75.40
73.00
72.60

3.65
3.68
3.60
3.61

73.00
73.60
72.00
72.20

3.72
3.80
3.70
3.71

74.40
76.00
74.00
74.20

3.78 75.60 3.70 74.00 3.64 72.80 3.71 74.20 3.71 74.20 3.71 74.20

3.86 77.20

4.27

3.92

85.40

78.40

สำ�หรับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
- ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ
ได้แก่ ไม่มกี ารสือ่ สารเกีย่ วกับกระบวนการ/ขัน้ ตอน
ที่ชัดเจน
- ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของ
งานได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าทีพ่ ดู จาไม่ดี ไม่ใส่ใจการ

4.10

3.67

82.00

73.40

3.96

3.68

79.20

73.60

4.04

3.67

80.80

73.40

4.11

3.76

82.20

75.20

ให้บริการ
- ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก ได้แก่ ช่อง
ทางการติดต่อประสานงานไม่ได้รับความสะดวก
ข้อมูลบน Website ไม่ครบถ้วน หายาก
- รอบระยะเวลาการให้บริการ เห็นว่า การ
ติดตามเรื่องมีความล่าช้า การทำ�งานล่าช้า และ
ไม่มีการแจ้งผลหรือแนวทางการดำ�เนินงานให้ผู้รับ
บริการทราบเป็นระยะ
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ภาพกิจกรรม

รายงานประจำ
�ปี�ปี2559
รายงานประจำ
2559
สำ�สำนั�กนังานเลขานุ
การกรม
ทยาศาสตร์
การแพทย์
กงานเลขานุ
การกรมกรมวิ
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์

035
035

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่

อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานประจำ
�ปี�ปี2559
รายงานประจำ
2559
สำ�นัสำก�นังานเลขานุ
การกรม
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์
กงานเลขานุ
การกรม
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์

036
036

วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 74 ปี

รับรางวัลการเบิกจ่าย งปม.ดีเด่น ทำ�เนียบรัฐบาล

โครงการสร้างจิตสำ�นึกไม่โกง

รายงานประจำ
รายงานประจำ
�ปี �ปี2559
2559
สำ�นัสำก�นังานเลขานุ
กงานเลขานุ
การกรม
การกรม
กรมวิ
กรมวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
การแพทย์
การแพทย์

037
037

อบรมการยื่นขอรับบำ�นาญด้วยวิธี Electronic

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารพัสดุ

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำ�นักงานเลขานุการกรม

รายงานประจำ
รายงานประจำ�ปี�ปี 2559
2559
สำสำ�นั�นักกงานเลขานุ
งานเลขานุกการกรม
ารกรมกรมวิ
กรมวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์

038
038

จัดทำ�ลักษณะสำ�คัญขององค์กร

ชี้แจงกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สัมมนาพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกรม

รายงานประจำ
2559
รายงานประจำ
�ปี�ปี2559
กงานเลขานุ
การกรม
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์
สำ�นัสำก�นังานเลขานุ
การกรม
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์

039
039

พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ปี 59

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร (รองผู้อำ�นวยการ)

กรมวิทย์ฯออกร้านงานกาชาด

รายงานประจำ
�ปี�ปี2559
รายงานประจำ
2559
สำ�สำนั�กนังานเลขานุ
ก
ารกรม
ทยาศาสตร์
การแพทย์
กงานเลขานุการกรมกรมวิ
กรมวิ
ทยาศาสตร์
การแพทย์

040
040

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันทุจริต ห้อง 801

อบรมถ่ายภาพด้วยมือถือแบบมือโปร

จัดกิจกรรม KM การถ่ายภาพวีดีโอด้วยมือถือ
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ภาคผนวก

ข่าวเผยแพร่/Fact sheet ส่งสื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

จัดทําโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
1

สรุปข่าวเผยแพร่/Fact sheet ส่งสื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)

จํานวน

13 เรื่อง

2.สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)

จํานวน

12 เรื่อง

3.สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)

จํานวน

1 เรื่อง

4.สํานักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)

จํานวน

5 เรื่อง

5.สถาบันชีววัตถุ (สชว.)

จํานวน

1 เรื่อง

6.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)

จํานวน

7 เรื่อง

7.สํานักเครือ่ งสําอางและวัตถุอันตราย (สสว.)

จํานวน

4 เรื่อง

8.สํานักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์

จํานวน

1 เรื่อง

9.สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์

จํานวน

2 เรื่อง

10.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

จํานวน

3 เรื่อง

11.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์

จํานวน

11 เรื่อง

รวมข่าวเผยแพร่/Fact sheet ส่งสื่อมวลชนทั้งหมด 60 เรื่อง

2

สรุปข่าวเผยแพร่/Fact sheet ส่งสื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
รวมทั้งหมด 60 เรื่อง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จํานวน 13 เรื่อง

หัวข้อข่าว
แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish)
ภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระวัง!!! ยุงหลายชนิดนําโรคไข้สมองอักเสบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบซีโอไลท์ให้ดา่ นตรวจคนเข้า
เมืองสมุทรสาคร
ไข้ซิกา
ห้องแลปกรมวิทย์ฯ พร้อมตรวจโรคซิการู้ผลแม่นยํา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูวิทยา
ชั้นสูง
กรมวิทย์ฯ ใช้เทคนิคใหม่ตรวจจําแนกเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา รู้
ผลเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนอันตรายจากเห็ดพิษ
กรมวิทย์ฯ โชว์นวัตกรรมลีโอแทรปทางเลือกใหม่ในการกําจัด
ยุง
สธ.เปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองรับการตรวจสารกําจัดศัตรูพืชได้ไม่น้อยกว่า 500 ชนิด
แห่งแรกของไทย
กรมวิทย์ฯ ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด
สถานพยาบาลส่งตัวอย่างมาตรวจไวรัสซิกาได้ทุกวันตลอด 24
ชม.-รู้ผลภายใน 8 ชม.
ไทยพัฒนาห้องแล็ปตรวจผักผลไม้ส่งออก

วันที่เผยแพร่
เลขที่
9 ตุลาคม 2558
NIH/27 ตุลาคม 2558
NIH/Ning 59
3 พฤศจิกายน 2558 NIH/Rich 59
26 พฤศจิกายน 2558
NIH/Rich 59

หน้า
9
11
13
15

3 ธันวาคม 2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
4 มีนาคม 2559

NIH/NIH/Rich 59
NIH/Rich 59

16
18
20

25 พฤษภาคม 2559 NIH/Rich 59

23

31 พฤษภาคม 2559 NIH/kai 59
2 มิถุนายน 2559
NIH/Rich 59

25
27

16 สิงหาคม 2559

NIH/Ning 59

29

31 สิงหาคม 2559

NIH/Kai 59

30

14 กันยายน 2559

NIH/Ning 59

32

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)
ลําดับ
14

จํานวน 12 เรื่อง

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลตรวจสาหร่ายไม่พบ
พลาสติก
3

วันที่เผยแพร่
15 ตุลาคม 2558

เลขที่
Food/Ning59

หน้า
35

ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดืม่ บรรจุ
ขวดและน้ําแข็งทั่วประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
เทศกาลกินเจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังอาหารปนเปื้อน
ฟอร์มาลิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือ
บริโภค
บริโภคขนมจีน-ก๋วยเตี๋ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยสารฟอกขาวในตะเกียบไม้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระวังอันตรายจากการปนปลอมยา
แผนปัจจุบันในอาหารและเครื่องดื่ม
ผลการตรวจน้ําส้มคั้นบรรจุในภาชนะปิดสนิท
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจปลาดิบ (ซาซิมิ) ไม่พบสีสังเคราะห์ใน
ทุกตัวอย่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียนทั่ว
ประเทศ
เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยน้ําพริกพร้อมบริโภค

วันที่เผยแพร่
13 ตุลาคม 2558

เลขที่
Food/Kai59

หน้า
37

9 ตุลาคม 2558

Food/Kai59

39

10 พฤศจิกายน 2558

Food/Kai59

41

13 พฤศจิกายน 2558

Food/Kai59

43

14 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559

Food/Kai59
Food/Kai59
Food/Kai59

45
47
49

Food/Ning59

18 พฤษภาคม 2559

13 มิถุนายน 2559
7 กรกฎาคม 2559

Food/Su59

51
53

15 สิงหาคม 2559

Food/Kai59

55

20 กันยายน 2559

Food/Kai59

57

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)
ลําดับ
26

จํานวน 1 เรื่อง

หัวข้อข่าว
สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย มี
มาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชน

วันที่เผยแพร่
30 พฤศจิกายน 2558

สํานักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)

เลขที่
QA/Rich59

หน้า
60

จํานวน 5 เรื่อง

ลําดับ
หัวข้อข่าว
27 กรมวิทย์ฯ จัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริม
การผลิตให้มีคุณภาพ
28 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาวิธีตรวจฟิลเลอร์ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค

4

วันที่เผยแพร่
26 ตุลาคม 2558

เลขที่
Drug/Rich59

หน้า
63

3 มีนาคม 2559

Drug/Ning59

65

ลําดับ
หัวข้อข่าว
29 เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากการใช้ยาลดน้ําหนัก
30 “จีเอชบี” ภัยร้ายสําหรับผู้หญิง
31 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพร “ฟ้าทะลาย
โจร”

วันที่เผยแพร่
3 พฤษภาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
19 สิงหาคม 2559

เลขที่
Drug/Ning59
Drug/Ning59
Drug/Kai59

สถาบันชีววัตถุ (สชว.)
ลําดับ
32

จํานวน 1 เรื่อง

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ WHO จัดประชุมครั้งแรกของโลกให้ความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกัน
มะเร็งปากมดลูกแก่หน่วยงานควบคุมกํากับภาครัฐและผู้ผลิต
วัคซีนของแต่ละประเทศ

วันที่เผยแพร่
3 สิงหาคม 2559

เลขที่
BIO/Kai59

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)
ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39

หน้า
67
69
71

หน้า
74

จํานวน 7 เรื่อง

หัวข้อข่าว
นักวิจัยไทยเจ๋ง คว้ารางวัล JHG Young Scientist Award
จากประเทศญี่ปุ่น
พบการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์สามารถป้องกันการแพ้ยา
ลมชักได้
เผยเด็กไทยเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียกว่า 1.2 หมื่นคน
กรมวิทย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัย Yasri ประเทศอินโดนีเซีย
พัฒนาชุดตรวจเภสัชพันธุศาสตร์
กรมวิทย์ฯ หนุน 2 รพ.รัฐ ให้บริการตรวจยีนแพ้ยา ลดปัญหา
ผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง
กรมวิทย์ฯ จับมือเอกชน ยกระดับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสม
กรมวิทย์ฯ ร่วมพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารเลี้ยงเซลล์ รพ.ไทย
นครินทร์ ให้ได้มาตรฐานสากล หวังผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ในอนาคต

5

วันที่เผยแพร่
30 ตุลาคม 2558

เลขที่
MLSI/Rich59

หน้า
77

2 พฤศจิกายน 2558

MLSI/Rich59

79

9 มีนาคม 2559
MLSI/Rich59
15 กรกฎาคม 2559 MLSI/Rich59

81
83

15 กรกฎาคม 2559 MLSI/Rich59

85

26 สิงหาคม 2559

MLSI/Kai59

87

26 กันยายน 2559

MLSI/Kai59

89

สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (สสว.)
ลําดับ
40
41
42
43

จํานวน 4 เรื่อง

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ แนะใช้แป้งฝุ่นโรยตัว...อย่างปลอดภัย
ระวังอันตรายจากสารสเตียรอยด์ที่ผสมในผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง
กรมวิทย์ฯ สนองนโยบายรัฐเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มคี ุณภาพเพิ่มรายได้
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่
28 ตุลาคม 2558
29 มกราคม 2559

Cosmetic/Ning59

เลขที่
Cosmetic/Kai59

หน้า
92
94

9 มิถุนายน 2559

Drug /Rich59

96

10 มิถุนายน 2559

MLSI/Rich59

98

สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (สรส.)
ลําดับ
44

จํานวน 1 เรื่อง

หัวข้อข่าว
เตือนประชาชนอย่าเชื่อข่าวแม่เหล็กติดตู้เย็นทําให้อาหาร
ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

วันที่เผยแพร่
22 ตุลาคม 2558

เลขที่
MRMD/RICH59

สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (สกช.)

จํานวน 2 เรื่อง

ลําดับ
หัวข้อข่าว
45 สธ.เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.เชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
46 กรมวิทย์ฯ จัดการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
บรรเทาความเสี่ยงด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์

13 พฤษภาคม 2559

วันที่เผยแพร่

เลขที่
Bpat/Rich59

หน้า
103

27 กันยายน 2559

Bpat/Su59

105

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
ลําดับ
47
48
49

หน้า
100

จํานวน 3 เรื่อง

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ หนุนยาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยา “ผจก.สาวเจ้าของบริษัททัวร์
เสียชีวิตในห้องพักที่เกาะสมุย” พบยาลดความอ้วน
กรมวิทย์ฯ เชิดชูชุมชนต้นแบบ แจ้งเตือนภัยสุขภาพ สร้าง
ความตระหนักรูผ้ ่าน อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

6

วันที่เผยแพร่
9 มิถุนายน 2559
29 กรกฎาคม 2559

เลขที่
ศวก.ที่2/Rich59
ศวก.ที่ 11/Kai59

หน้า
108
110

10 สิงหาคม 2559

ศวก.ที่8/Rich59

112

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ลําดับ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

จํานวน 11 เรื่อง

หัวข้อข่าว
“หมอประเสริฐ” คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกียรติยศ ประจําปี 2559
กรมวิทย์ฯ เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เผย 19 ผลงานเด่นจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 24
GLOBAL HEALTH SECURITY ACTION PACKAGENATIONAL LABORATORY SYSTEM (DETECT 1)
THAILAND HOSTED THE 4th VIDEO CONFERENCE ON
GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA): DETECT
1: NATIONAL LABORATORY SYSTEM
การประชุมคณะทํางานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
Thailand underscored the one health approach in
addressing global health security, 27-29 JUNE 2016,
Bali,Indonesia
ไทยโชว์ศักยภาพเป็นผู้นําด้านตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรง
ในการประชุมระดับนานาชาติ
มติร่วมสร้างความเข้มแข็งทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังจากภัย
คุกคามโรคติดเชื้อ
THAILAND’S PARTICIPATION IN THE GLOBAL HEALTH
SECURITY AGENDA (GHSA), ACTION PACKAGE
COORDINATION MEETING
ไทยแสดงความเป็นผู้นําของการพัฒนาศักยภาพด้านตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรง ในการประชุมวาระความมั่นคง
สุขภาพโลก

7

วันที่เผยแพร่
10 มีนาคม 2559

เลขที่
Pr/Ning59

หน้า
115

21 มีนาคม 2559

Pr/Rich59

117

23 มีนาคม 2559

Pr/Rich59

120

12 เมษายน 2559

Pr/Rich59

123

1 มิถุนายน 2559

Pr/Rich59

125

6 กรกฎาคม 2559
6 กรกฎาคม 2559

Pr/Rich59
Pr/Rich59

127
129

27 กรกฎาคม 2559 Pr/Rich59

131

2 สิงหาคม 2559

Pr/Rich59

133

31 สิงหาคม 2559

Pr/Rich59

135

5 กันยายน 2559

Pr/Rich59

137

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)

8

แมงกะพรุ นกล่ อง (Box jellyfish)
แมงกะพรุนกล่ อง (Box jellyfish) หรือ ต่ อทะเล (Sea wasp)
เป็ นสัต ว์ไ ม่ มี ก ระดู ก สัน หลัง ซึ่ งจัด อยู่ใ นชั้น คู โ บซัว (Class

Cubozoa)

ไฟลัม ไดนาเรี ย

(PhyllumCnidaria) มีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายสี่ เหลี่ยมลูกบาศก์ (cube-shaped medusa) แมงกะพรุ น บางกลุ่มสร้าง
สารพิษในปริ มาณมากได้แก่ Chironexfleckeri (รู ปที่ 1A) Malokingi (รู ปที่ 1B) Carukiabarnesi (รู ปที่ 1C)
โดยเฉพาะชนิ ด Chironexfleckeri ซึ่ งเป็ นแมงกะพรุ นกล่องชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเซลล์เข็มพิษมากถึง 4-5
พันล้านเซลล ◌์ใน หนวดทั้งหมด 60 เส้น แมงกะพรุ นบางชนิ ดที่สร้ างสารพิษไม่ร้ายแรงเมื่อผูป้ ่ วยถูกต่อยใน
ช่วงแรกจะเกิดอาการคัน และระคายเคืองบริ เวณผิวหนังเท่านั้น แต่ในกรณี ของแมงกะพรุ นกล่องที่สร้างสารพิษ
ร้ายแรงเช่น Chironexfleckeri เมื่อผูป้ ่ วยถูกต่อยจะ เกิดอาการปวดแสบปวดร้ อนอย่างรุ นแรง ก่อให้เกิดภาวะ
โปแตสเซี ยมสู ง (Hyperkalemia) ซึ่ งนําไปสู่ ภาวะที่เกิดการล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิ ต (Cardiovascular
collapse) หมดสติก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่งและเสี ยชีวิตอย่างรวดเร็ ว (Tibballset al 2011; Yanagihara&Shohet
2012) โดยแมงกะพรุ นส่ วนใหญ่จะสร้างสารพิษกลุ่ม Cellular membrane pore-forming toxins และ neurotoxic
peptides ซึ่ งมีพิษร้ายแรงโดยเฉพาะเมื่อพิษซึ มเข้าสู่ กระแสโลหิ ตจะมีผลต่อระบบประสาทและหัวใจ จนอาจ
ก่อให้เกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวและเสี ยชีวิตอย่างรวดเร็ ว (Tibballs et al 2011)
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การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
ถ้าคุณโดนพิษแมงกะพรุ นกล่องก็ยงั มีโอกาสที่จะรอดชีวิต คือ ต้องรี บล้างพิษตรงผิวหนังบริ เวณที่โดน
พิษด้วยนํ้าทะเล โดยสาดนํ้าทะเลใส่ บริ เวณที่โดนโดยแรง ตักสาดไปเรื่ อยๆ เพื่อกําจัดเข็มพิษให้มากสุ ดหรื อ
เอานํ้าส้มสายชูมาล้างอย่างน้อย 30 วินาทีเพราะนํ้าส้มสายชูจะทําลายพิษของแมงกะพรุ นกล่องก่อนที่พิษจะเข้า
ซึ มเข้าไปสู่ กระแสโลหิ ตบริ เวณผิวหนังที่โดน พิษ ห้ามใช้นิ้วดึงออกหรื อใช้วตั ถุใดๆ ขูดออกเด็ดขาด เพราะจะ
เป็ นการเร่ งให้เข็มพิษแทงเข้าไปในเนื้ อแล้วปล่อยพิษเข้าสู่ กระแส โลหิต มากขึ้น วิธีการหยุดยั้งไม่ให้พิษซึ มเข้า
ในร่ างกายได้ตอ้ งใช้น้ าํ ส้มสายชูซ่ ึ งมีฤทธ์ิเป็ นกรดอ่อนๆ (3-5%) ราดไปที่แผล ห้ามใช้น้ าํ ร้อนประคบเพราะจะ
ทําให้เส้นเลือดขยายตัวกระจายพิษง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้น้ าํ จืดเพราะจะไปกระตุน้ พิษให้กระจาย มากขึ้น
ส่ วนผักบุง้ ทะเลช่วยลดความเจ็บปวดเอาไว้ใส่ ทีหลัง แต่ถา้ หัวใจหยุดเต้นก็อย่าไปมัวแต่หานํ้าส้มสายชูตอ้ งรี บ
ปั๊ มหัวใจ ผายปอดแล้วรี บนําส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ วที่สุด

ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
9 ตุลาคม 2558
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ภัยจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื
ภาวะการป่ วยด้ วยพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืชนับเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สําคัญอย่างหนี่งของ
ประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ หรื อสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรู พืชเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน สถิติ
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืช (ไม่นบั กรณีทําร้ ายตนเอง) ค่อนข้ างไม่เป็ นเอกภาพ และเป็ น
เพียงตัวเลขขั ้นตํ่าของจํานวนผู้ป่วยจริ งในแต่ละปี การเก็บข้ อมูลส่วนใหญ่มาจากระบบฐานข้ อมูลการเข้ ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นเพราะสารเคมีกําจัดศัตรู พชื แต่ในความเป็ นจริ งมีผ้ ปู ่ วยที่ไม่
เข้ ารับการรักษาในระบบจํานวนมาก และความเชื่อมโยงของการป่ วยและสารเคมีอาจไม่ชดั เจนในบางกรณี
โดยเฉพาะในโรคเรื อ้ รังต่างๆ อย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าจํานวนผู้ป่วยที่แท้ จริ งอาจอยู่ที่ระดับหลายแสนคน
คนต่อปี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับปริ มาณการนําเข้ าและใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในประเทศ ทังนี
้ ้
พบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขี ้นของการนําเข้ าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจาก 110,000 ตัน (คิดเป็ นมูลค่า 14,000 ล้ าน
บาท) ในปี 2550 เพิ่มขึ ้นเป็ น 172,000 ตัน (คิดเป็ นมูลค่า 24,000 ล้ านบาท) ในปี 2556 โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวพบว่ากลุม่ ของสารกําจัดวัชพืชมีสดั ส่วนของการนําเข้ าสูงที่สดุ ในบรรดาสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทั ้งหมด
(62 – 79%) รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ของสารกําจัดแมลง (12 – 23%) และกลุม่ ของสารกําจัดเชื ้อรา (5 – 11%)
โดยในแต่ละปี มีรายงานผู้ป่วยที่ได้ รับสารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยู่ในช่วง 49,000 – 61,000 ราย (คิด
เป็ นอัตราป่ วยอยู่ในช่วง 76.4 – 96.6 ราย ต่อประชากรแสนคน) ในช่วงเวลา พ.ศ. 2550 – 2556 ในแต่ละปี มี
รายงานผู้ป่วยมากที่สดุ จากภาคกลาง (31 – 36%) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (27 – 31%) ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (18 – 20%) และภาคใต้ (18 – 19%) มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกัน ทั ้งนี ้พบผู้ป่วยตลอดปี แต่มี
รายงานผู้ป่วยสูงขึ ้น ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็ นช่วงฤดูฝน เกษตรกรเริ่ มมีการ
เพาะปลูกและมีการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชเพิ่มมากขึน้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ
อาชีพรับจ้ าง กลุม่ อายุที่ป่วยมากที่สดุ คือ กลุม่ อายุ 45 – 54 ปี รองลงมา คือ กลุม่ อายุ 55 – 64 ปี และ กลุม่
35 – 44 ปี ทังพบว่
้ าผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง การจําแนกประเภทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ได้ รับ ได้ แก่
กลุม่ ออร์ แกโนฟอสเฟต กลุม่ คาร์ บาเมต และกลุม่ สารกําจัดวัชพืช ในขณะที่สว่ นใหญ่ (85 – 90%) ไม่สามารถ
ระบุชนิดหรื อกลุ่มของสารเคมีที่เป็ นสาเหตุได้ จากข้ อมูลที่ปรากฏพอสรุ ปได้ ว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีการ
นําเข้ าและใช้ สารเคมีกําจัดแมลงศัตรู พืชเป็ นจํานวนมาก ซึ่งอาจบ่งชี ้ถึงความเสี่ยงของประชาชนในการได้ รับ
พิษจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืช รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่ไม่สามารถประมาณการผลลัพธ์ที่แท้ จริ งได้
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อย่างแน่ชัด แม้ ว่าปั ญหาทางสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืชส่วนใหญ่ จะเกิ ดขึน้ กับเกษตรกรที่ได้ รับพิษ
เฉียบพลัน แต่ภยั มืดที่อนั ตรายกว่าคือพิษสะสมจากการสัมผัสหรื อได้ รับสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการ
ใช้ การอยูใ่ กล้ พื ้นเกษตรกรรมที่ใช้ สารเคมีจํานวนมาก และการบริ โภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้ าง ซึง่ ส่งผลให้ เกิด
โรคเรือ้ รัง เช่น มะเร็ง พาร์ คินสัน หรื อการพิการของทารกแรกเกิด เป็ นต้ น สถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ งเป็ นอีก
หนึ่งสัญญาณว่าสังคมไทยกําลังผจญกับความเสี่ยงด้ านสารเคมีและมลพิษ ดังนั ้นจึงควรมีการรณรงค์ลดการ
ใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชอย่างจริ งจัง ทบทวนและปรับปรุ งกลไกการควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรู พืช รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงวิถีการผลิตและการบริ โภคอาหาร ให้ มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยยิ่งขึ ้น โดยการส่งเสริ มการเพาะปลูก
แบบเกษตรอินทรี ย์ รวมทังการใช้
้
สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพชื
ศูนย์พษิ วิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
27 ตุลาคม 2559
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ระวัง!!!ยุงหลายชนิดนําโรคไข้ สมองอักเสบจากนกสู่ คน
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แนะประชาชนช่ วงฤดูหนาวไม่ ควรอยู่ใกล้ พื้นที่มีนกอพยพ เพราะอาจ
ได้ รับเชื้อโรคไข้ สมองอักเสบโดยมียุงรํ าคาญและยุงลายเป็ นพาหะ พร้ อมโชว์ นวัตกรรมป้องกันยุง RepelMos
สามารถป้องกันการกัดของยุงพาหะได้ ทุกชนิดได้ นาน 5-7 ชั่ วโมง โดยไม่ ระคายเคืองต่ อผิวหนังและไม่ มีกลิ่น
รบกวนผู้ใช้
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวจะมีการอพยพของนก
จากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเป็ นจํานวนมาก นกเหล่านี้ สามารถนําเชื้อโรคได้หลายชนิดทําให้มีการระบาด
ของโรคในพื้นที่ต่างๆ โดยที่เชื้อไม่ทาํ ให้นกป่ วย เช่น โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) ไข้สมอง
อักเสบเวสต์ไนล์ (West Nile encephalitis) ซึ่ งโรคดังกล่าวมียงุ หลายชนิ ดเป็ นพาหะ โดยเฉพาะยุงรําคาญและ
ยุงลาย ทั้งนี้ ในประเทศไทย ยังไม่พบการระบาดของไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ พบแต่โรคไข้สมองอักเสบเจอี
โดยพบครั้งแรกที่จงั หวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นก็พบผูป้ ่ วยทุกปี แม้จะมีวคั ซี นโรคไข้สมองอักเสบเจ
อีแล้ว แต่ในปี พ.ศ. 2558 ยังพบผูป้ ่ วยจากโรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) จํานวน 493 ราย จาก 54 จังหวัด
เนื่ องจากโรคนี้ มีสาเหตุจากเชื้ ออื่นด้วยและผูใ้ หญ่บางรายไม่ได้ฉีดวัคซี น เชื้ อไวรัสที่ ทาํ ให้เกิ ดโรคไข้สมอง
อักเสบที่สาํ คัญมี 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Japanese encephalitis virus (JEV) และเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile
Virus , WNV) ไวรัสทั้งสองชนิ ดจัดอยูใ่ น Genus Flavivirus ซึ่ งยังไม่มียาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก ระบุ
ว่าเป็ นเชื้อที่มีแนวโน้มแพร่ ระบาดข้ามประเทศได้
นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงต้องเตรี ยมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้สามารถตรวจหาเชื้อในกรณี ที่จาํ เป็ นได้ ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR
2005) และต้องพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับป้ องกันกําจัดยุงพาหะ ตลอดจนประเมินเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่ ง
ที่ผา่ นมาห้องปฏิบตั ิการของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์มีขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัสทั้งสองชนิ ด
ในผูป้ ่ วยและยุง โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจตัวอย่างเลือดผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยติด
เชื้ อไข้สมองอักเสบเจอี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 จํานวน 7,756 ตัวอย่าง พบผูป้ ่ วยจากไข้สมองอักเสบเจอี
ประมาณ 20 -122 ราย และจากการตรวจตัว อย่างเลื อดผูป้ ่ วยที่ ต้องสงสัยติ ดเชื้ อไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2556 ยังไม่พบการติดเชื้ อจากตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 846 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามควร
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ติ ดตามเฝ้ าระวังเชื้ อไวรั ส ทั้งสองชนิ ดต่อไป นอกจากนี้ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ได้พฒ
ั นานวัตกรรมซี
โอไลท์ในการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้ทาป้ องกันยุง RepelMos สามารถป้ องกันการกัดของยุง
พาหะได้ทุกชนิดได้นาน 5-7 ชัว่ โมง ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่นรบกวนผูใ้ ช้ และไม่เหนี ยวเหนอะหนะ
นอกจากป้ องกันยุงได้แล้วโลชัน่ กันยุงรี เพลมอสยังสามารถป้ องกันการกัดของริ้ นดํา (คุ่น) ริ้ นนํ้าเค็ม (ปึ่ ง) และ
ทากดูดเลือดได้อีกด้วย ผูท้ ี่สนใจผลิตภัณฑ์สาํ หรั บใช้ทาป้ องกันยุง RepelMos นําไปผลิตเพื่อจําหน่ ายในเชิ ง
พาณิ ชย์สามารถติดต่อได้ที่ ดร.อุษาวดี ถาวระ หัวหน้าโครงการวิจยั พัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัด
แมลง โทร 02-951000 ต่อ 99245
“การติดเชื้ อจะพบได้ในสัตว์รังโรคหลายชนิ ด เช่น นก สุ กร เป็ นต้น แต่เชื้ อจะไม่ทาํ ให้สัตว์ เช่น นก
ป่ วย เป็ นเหตุให้นกสามารถบินไปที่อื่นพร้อมเชื้อไวรัส เมื่อยุงมากัดคนจะนําเชื้อมาสู่ คน ซึ่ งโรคไข้สมองอักเสบ
ยังไม่มีรายงานว่ามีการติดต่อของโรคนี้ จากคนถึงคนหรื อจากนกมาคนโดยตรง ต้องมียุงเป็ นตัวนําเชื้ อมาสู่ คน
เท่านั้น ผูท้ ี่ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ส่ วนใหญ่แสดงอาการไม่รุนแรง อาการเล็กน้อยที่ปรากฏ ได้แก่ เป็ นไข้ ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ มีผื่นตามผิวหนัง ต่อมนํ้าเหลืองโต แต่ในรายที่มีอาการรุ นแรงจะมีอาการปวดศีรษะ
มาก ไข้สูง คอแข็ง มึนงง เสี ยการทรงตัว ชัก เป็ นอัมพาต เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบสมองอักเสบ
และอาจเสี ยชีวิตได้ (อัตราป่ วยตายมีประมาณ 3.15% พบมากในกลุ่มผูส้ ู งอายุและเด็ก) ปั จจุบนั ยังไม่มีวคั ซี น
สําหรับป้ องกันโรคไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ และยังไม่มียารักษาเฉพาะสําหรับผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด
ใช้การรักษาตามอาการและ วิธีประคับประคองทัว่ ไป โดยโรคไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์มียงุ กว่าสิ บชนิดที่นาํ
เชื้อได้ และในประเทศไทย
มีรายงานพบยุงที่สามารถนําเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบได้หลายชนิด ที่สาํ คัญ
คือ สกุลยุงรําคาญ (Culex spp.) และยุงลาย (Aedes spp.) โดยเฉพาะยุงลายนอกจากนําไข้เลือดออกและไข้ปวด
ข้อแล้ว ยุงลาย ยังสามารถนําโรคไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ได้ดว้ ย วิธีป้องกันโรค คือ การจัดการแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงพาหะและไม่ควรไปอยูใ่ กล้พ้ืนที่ซ่ ึ งมี นกอพยพอาศัยอยู่ เพราะอาจถูกยุงที่กดั สัตว์นาํ เชื้อมาสู่
เรา หากหลีกเลี่ยงไม่ได้การป้ องกันตนเองโดยการใช้สาร ทาป้ องกันยุงหรื อผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ ป้ องกันยุงไม่ให้
มารบกวน และควรแนะนําผูท้ ี่อยู่ในพื้นที่เสี่ ยงไปฉี ดวัคซี น
ไข้สมองอักเสบเจอี หากพบว่ามีอาการไข้
ผิดปกติ ควรรี บพบแพทย์ทนั ที” นพ.อภิชัย กล่ าว
4 พฤศจิกายน 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017,99081 โทรสาร 0-2591-1707
NIH/Rich59
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มอบซีโอไลท์ ให้ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสมุทรสาคร
เพื่อสกัดกัน้ ไข้ เลือดออก
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย โดย
ในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่รายงานโดยกรมควบคุมโรคมากถึง
111,826 ราย และพบผู้เสียชีวิตจํานวน 108 ราย ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการกําจัดยุงลายด้วยวิธีต่างๆ
รวมทั้งฉีดพ่นยากําจัดยุงตัวเต็มวัย ซึ่งพบว่าไม่สามารถยับยั้งการระบาดของยุงและการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ได้เป็นเพียงแค่การควบคุมชั่วคราวเท่านั้น ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และแมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี
ต่างจากวิธีการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์และกําจัดลูกน้ํา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จํากัดเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและได้ผล
ดีกว่าการกําจัดยุงลายตัวเต็มวัยซึ่งบินได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้ประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชนให้การยอมรับ
ในปีนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าวและการตรวจ
บุ ค คลและพาหนะที่ ผ่ า นเข้ า – ออกราชอาณาจั ก รผ่ า นทางจั ง หวั ด สมุ ท รสาครซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ พ บผู้ ป่ ว ยโรค
ไข้เลือดออกสูงเกือบทุกปี ได้ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์ซึ่งเป็นนวัตกรรมกําจัดลูกน้ํายุงลายที่คิดค้นและ
พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนําไปใช้ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ซึ่งอาจติดเข้ามาในบริเวณชายแดนกับผู้ผ่านชายแดน ตลอดจนนําไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค รวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรค
ประจําถิ่นและเชื้อที่ติดมากับคนต่างด้าว
ในการนี้ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์แก่
นายด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2,500 ซองตามที่ขอมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ซีโอไลท์ที่มอบให้นี้
สามารถใช้ได้ประมาณ 500 ครัวเรือนและมีข้อดีแตกต่างจากทรายกําจัดลูกน้ําทั่วไป คือ ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่
ทําให้เกิดฝ้าลอยบนผิวน้ําหลังจากใส่ลงในน้ํา เนื่องจากมีรูพรุนจึงทําให้สามารถดูดกลิ่นของสารทีมีฟอส นอกจาก
ข้อดีดังกล่าวซึ่งประชาชนยอมรับแล้วยังมีประสิทธิภาพในการกําจัดลูกน้ํายุงได้มากกว่า 3 เดือน โดยมีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการใช้สารพ่นกําจัดยุง จึงเป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสมอย่างยิ่งในการนํามา
เผยแพร่รณรงค์ให้ประชาชนใช้กําจัดลูกน้ํายุงลายอันเป็นพาหะที่สําคัญของโรคไข้เลือดออกในช่วงที่ประชาชน
กําลังเสียขวัญและกําลังใจอันเนื่องมาจากข่าวการป่วยในขั้นวิกฤติของนักแสดงที่มีชื่อเสียง
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26 พฤศจิกายน 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017,99081 โทรสาร 0-2591-1707
NIH/Rich59

ไข้ ซกิ า (Zika Fever)
โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิ กา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด
อาร์ เอ็นเอสายเดี่ยว อยูใ่ นตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ,
ไวรัสเวสต์ไนล และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus ,Ae. Apicoargenteus ,Ae.
Luteocephalus ,Ae. Aegypti เป็ นต้น) เป็ นพาหะนําโรค ไวรัสซิ กาถูกแยกเชื้ อครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๙๐ (ค.ศ.
๑๙๔๗) จากนํ้าเหลืองของลิง rhesus ที่ใช้ในการศึกษาไข้เหลืองในป่ าชื่อซิ กา ประเทศยูกนั ดา และแยกเชื้อ ได้
จากคนในปี พ.ศ.๒๕๑๑ (ค.ศ.๑๙๖๘) ณ ประเทศไนจีเรี ย
มีระยะฟั กตัว ๔-๗ วัน จากนั้นจะมีอาการ ไข้ปวดศีรษะรุ นแรง มีผื่นแบบ maculopapular ที่บริ เวณ
ลําตัว แขนขา,วิงเวียน ,เยือ่ บุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ อาจจะมีอาการต่อมนํ้าเหลืองโต และอุจจาระร่ วง
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง ๒๕๓๕ มีขอ้ บ่งชี้ทางนํ้าเหลืองวิทยาว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิ กา ในประเทศกลุ่ม
แอฟริ กา ได้แก่ ยูกนั ดา, แทนซาเนี ย, อียิปต์, อัฟริ กากลาง, สาธารณรัฐเซี ยร์ ราลีโอน และกาบอง ในส่ วนของ
เอเชียมีรายงานพบในประเทศอินเดีย, มาเลเซี ย, ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย, เวียดนาม และอินโดนี เซี ย ล่าสุ ดในปี พ.ศ.
๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) ได้รายงานการ ระบาดของไข้ซิกา ในหมู่เกาะแยป
ในประเทศไทย มีผรู ้ ายงานว่าตรวจพบแอนติบอดีชนิดทําลายล้างไวรัสซิ กา ในผูท้ ี่อาศัยในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) และล่าสุด มีรายงาน ผูป้ ่ วยหญิงนักท่องเที่ยวจากแคนาดา ซึ่ งเดินทางมาประเทศ
ไทยในช่ ว งเวลา ๒๑ มกราคม-๒ กุม ภาพัน ธ ◌์ ๒ ๕๕๖ และมี อาการภายหลังจากเดิ น ทางกลับถึ งประเทศ
แคนาดาเป็ นเวลา ๔ วัน โดยเริ่ มป่ วย วัน ที่ ๕ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ มี อ าการไข้อ่ อ นเพลี ย ปวดศี ร ษะ
กระสับกระส่ าย หนาวสัน่ คลื่นไส้อาเจียน ปวดหลัง และปวด ข้อ ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการยืนยันการ
ติดเชื้อไวรัสซิ กา (Zika virus) ซึ่ งขณะนี้กรมควบคุมโรค ยังเฝ้ าระวังโรคนี้อยู่
การตรวจวิ นิ จ ฉัย ทางห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ ยื น ยัน การติ ด เชื้ อ ทํา ได้ ๒ วิ ธี ด ัง นี้ ๑)การตรวจหาสาร
พันธุกรรม ด้วยวิธีพีซีอาร์ เก็บตัวอย่างนํ้าเหลืองเร็ วที่สุดหลังจากที่เริ่ มมีอาการเจ็บป่ วย ซึ่ งไม่ควรเกิน ๙ วันหลัง
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มีอาการ และ ๒) การตรวจหาแอนติบอดีชนิดเอ็มที่จาํ เพาะต่อไวรัสซิกาด้วยวิธีอิไลซ่า ซึ่ งเป็ นพัฒนาวิธีโดย ศูนย์
ควบคุมและป้ องกันโรคสหรัฐอเมริ กา โดยเก็บตัวอย่าง ๒ ครั้ง ครั้งแรกในวันที่เริ่ มมีอาการ และตัวอย่างที่สอง
ห่ างจากตัวอย่างแรก 2-3 สัปดาห์ ซึ่ งสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข โดยฝ่ ายอาโบไวรัส มีแผนการที่จะ
ติดตั้งวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิโรคไข้ซิกาในเร็ วๆนี้
ปั จจุบนั ยังไม่มีวคั ซี นป้ องกันเฉพาะการรักษาจะรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาการเจ็บป่ วย

ฝ่ ายอาโบไวรัส
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ห้ องแลปกรมวิทย์ฯ พร้ อมตรวจโรคซิการู้ ผลแม่ นยํา
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เผยมีระบบการเฝ้ าระวังไข้ ซิกาทางห้ องปฏิบัติการโดย
สามารถตรวจหาสารพันธุ กรรมของเชื้อไวรั สซิ กา รู้ ผลภายใน 8 ชั่ วโมง ตามวิธีของศู นย์ ควบคุม
ป้องกันโรคแห่ งสหรั ฐอเมริ กา (US-CDC) อีกทั้ งได้ ร่ วมมื อกับจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาชุ ดตรวจสารพันธุ กรรมไวรั สซิ กาในยุง และตัดวงจรการแพร่ เชื้อ ด้ วยนวัตกรรมสมุนไพร
ป้องกันยุง “รีเพลมอส”
นพ.อภิชั ย มงคล อธิ บ ดีก รมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่า วว่า จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัสซิ กาในประเทศบราซิ ลและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอเมริ กาใต้ ส่ งผลให้องค์การ
อนามัย โลกได้ป ระกาศให้ไ ข้ซิ ก าเป็ นภัย ฉุ ก เฉิ น ด้า นสาธารณสุ ขระหว่ างประเทศนั้น สํา หรั บ
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีมาตรการต่างๆ ในการเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของโรคไข้ซิ
กา ซึ่งมี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เอเชียและแอฟริ กา โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์มีหน้าที่ในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ซึ่ งการตรวจวิเคราะห์น้ นั หากผูป้ ่ วยยังมีไข้จะใช้วิธีตรวจหาสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกา แต่หากพ้นระยะไข้แล้ว ต้องตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ที่จาํ เพาะต่อไวรัสซิ
กา แต่การตรวจแอนติบอดี มกั พบผลบวกปลอม เนื่ องจากปฏิ กิริยาข้าม (cross reaction) กับฟลาวิ
ไวรัสอื่น เช่น ไวรัสเดงกี ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเจอี ทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข จึงใช้
วิธีการตรวจสารพันธุ กรรมไวรัสซิ กาด้วยวิธี Real-time RT-PCR (ตามวิธีของ US-CDC) ตัวอย่างที่
ต้องเก็บส่ งตรวจคือ พลาสมาจากสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA หรื อซีรั่ม และต้องเจาะเลือดผูป้ ่ วยใน
ระยะมีไข้ไม่เกิน 5 วันหลังเริ่ มป่ วย ก็จะทราบผลที่ชดั เจนและรวดเร็ ว ซึ่ งผลการตรวจตัวอย่างผูป้ ่ วย
สงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่มกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 พบผลบวก 7 ราย จากที่ตรวจทั้งหมด
42 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยจากจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และพิษณุโลก
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ยงั ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาชุด
ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิ กาในยุง โดยวิธี RT-PCR ผลการตรวจยุงประมาณ 1,500 pools ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ยังไม่พบผลบวก แสดงว่าในประเทศไทยอัตราการติดเชื้ อ
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ไวรัสซิกาในยุงอยูใ่ นระดับตํ่า จึงไม่เป็ นพื้นที่ระบาดของโรค โดยแต่ละปี มีรายงานพบผูป้ ่ วยปี ละ 35 คน ล่าสุ ด ห้องปฏิบตั ิการกีฏวิทยาได้รับตัวอย่างยุงที่เก็บมาจากบ้านผูป้ ่ วยไข้ซิกา จ.อุดรธานี จาก
ทีมสอบสวนโรค ผลการตรวจอยูใ่ นระหว่างการยืนยันด้วยเทคนิคการเรี ยงลําดับรหัสสารพันธุกรรม
(sequencing)
โรคนี้ ยงั ไม่มีวคั ซี นป้ องกัน ส่ วนใหญ่ติดต่อโดยยุงเป็ นตัวนําเชื้อไวรัสซิ กา อาการของโรค
ไม่รุนแรง จะมีปัญหามากเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ โดยอาจทําให้เด็กในครรภ์พิการ สมองเล็ก ลีบ
ดังนั้นที่ผา่ นมา เมื่อเร็ วๆ นี้ นพ.อภิชยั มงคล อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้มอบโลชัน่ กันยุง
รี เพลมอส สู ตรสมุนไพร และสู ตรสารมาตรฐาน ดีท (deet) จํานวน 5,000 ขวด และซี โอไล้ทก์ าํ จัด
ลูกนํ้ายุง จํานวน 5,000 ซอง ให้กบั ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงเพื่อใช้ในการป้ องกันโรค อย่างไรก็ตาม
ขอให้ประชาชนเฝ้ าระวังตนเองอย่าให้ยงุ กัด และช่วยกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายทั้งในบ้าน
และรอบๆบ้าน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้ซิกาและโรคอื่นๆที่นาํ โดยยุงลาย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
5 กุมภาพันธ์ 2559
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดตั้งห้ องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้ นสู ง (Advanced

Molecular

Detection

Laboratory; AMD Lab) เตรียมความพร้ อมรับภัยคุกคามสุ ขภาพที่สําคัญทั้งจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ ติดเชื้อ
เพือ่ ประโยชน์ ในการรักษา เฝ้ าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค
ห้องปฏิบตั ิการอณู วิทยาชั้นสู ง (Advanced Molecular Detection Laboratory; AMD Lab) เป็ น
ห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโดยเทคนิคเพิม่ ปริ มาณสารพันธุกรรม (DNA หรื อ RNA) และ การ
หาลําดับนิวคลิโอไทด์ (Nucleotide sequencing ) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่มีความไว และความจําเพาะสู ง ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยหาสาเหตุการติดเชื้อ หรื อโรคทางพันธุกรรมที่มาจากความบกพร่ องของสารพันธุกรรม รวมถึงการตรวจ
เพื่อติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัยพร้อมทั้งบุคลากร และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางอณูชีววิทยา ผลการ
ตรวจที่ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ ว ช่วยให้การวิเคราะห์โรคเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการรักษา
ได้อย่างทันท่วงที
การจัดตั้ง AMD Lab เป็ นนโยบายอธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นพ.อภิชยั มงคล ในการเตรี ยม
ความพร้อมห้องปฏิบตั ิการเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN รองรับภัยพิบตั ิและ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ขและเป็ นการรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยการพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการอณู วิทยาชั้นสู ง ซึ่ งได้แนวคิดจาก AMD Lab ของ US-CDC เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การ
ป้ องกันและควบคุมโรค ทั้งจากโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ
ข้ อจํากัดของห้ องปฏิบัติการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ ๗ ก่ อนการจัดตั้ง AMD Lab
๑. ไม่ ส ามารถตรวจวิ นิจ ฉัยโรคปั ญ หาสาธารณสุ ข ได้ค รบถ้ว น จําเป็ นต้องส่ ง ตัวอย่างไปตรวจที่
ส่ วนกลาง ซึ่ งต้องใช้เวลานานกว่า ๒๔-๔๘ ชัว่ โมง
๒. การตรวจด้วยเทคนิ คเดิม เช่น Conventional PCR มีความถูกต้อง แม่นยํา แต่ไม่สามารถเทียบเท่า
เทคนิ ค Real-time PCR อีกทั้งยังมีขอ้ จํากัดด้านจํานวนตัวอย่างที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ต่อวัน โดยเฉลี่ย
๒๐-๔๐ ตัวอย่าง และใช้เวลานานกว่า ๒๔ ชัว่ โมง เนื่องจากมีข้นั ตอนปฏิบตั ิที่ยงุ่ ยากกว่า นอกจากนี้ ยังมีผลเสี ย
จากการใช้สารก่อมะเร็ ง Ethidium bromide ในการติดตามผลการตรวจ
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ประโยชน์ ของการจัดตั้ง AMD Lab
๑. ด้านคุณภาพ : ตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมเชื้อหลายชนิด ภายใน ๘ ชัว่ โมง ด้วยเทคนิคอณูวิทยา
ชั้นสูง ผลการตรวจมีความถูกต้อง แม่นยํา
๒. ด้านปริ มาณ : ตรวจวิเคราะห์จาํ นวนตัวอย่างมากกว่า ๒๐๐ ตัวอย่างต่อวัน เช่น เทคนิ ค Real-time
PCR ส่ งผลให้สามารถขยายขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมในเขตพื้นที่และเขตใกล้เคียง
๓. ด้านพัฒนาต่อยอด : เป็ นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ด้านห้องปฏิบตั ิการที่ใช้เทคนิคการตรวจ
ทางอณู วิทยาชั้นสู ง เพื่อการวินิจฉัยโรค ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และมีความพร้ อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ห้องปฏิบตั ิการระดับจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่ องมือ ตลอดจนบุคลากร
AMD Lab ของศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น จัดตั้งที่สาํ นักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ที่ ๗ ขอนแก่นแห่ งเดิ ม ณ ที่ต้ งั เลขที่ ๔๐๐/๒ ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถ
ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรคที่ ครอบคลุมทั้งโรคติ ดเชื้ อ

เช่ น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไวรัสทางเดิ นหายใจ

ตะวันออกกลาง และไข้เลือดออก เป็ นต้น และโรคไม่ติดเชื้อ เช่น โรคธาลัสซี เมีย เป็ นต้น ได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และเหมาะสม การป้ องกันและควบคุมโรคของ
พื้นที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยสนับสนุ นการแก้ปัญหาสาธารณสุ ขของประเทศและประชาชนไทยได้
อย่างแท้จริ ง
ตัวอย่ างการตรวจวิเคราะห์ โดย AMD Lab ของศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ ๗ ขอนแก่ น
ด้ านโรคติดเชื้อ
การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
MERS ด้วยวิธี Real-time PCR ต่อ UpE- gene และ ORF-1a gene ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ ๘ ชัว่ โมง ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย ผูส้ ัมผัสใกล้ชิดในด้านการรักษา และประโยชน์ต่อประเทศในการควบคุมและป้ องกัน
การแพร่ กระจายของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ด้ านโรคไม่ ติดเชื้อ
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซี เมีย ๑ ซึ่ งเป็ นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เกิดจาก
การกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการสร้างสายโกลบิน พบในประเทศไทยถึงร้อยละ ๒๐-๔๐ และเป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้เกิดโรคธาลัสซี เมียที่มีอาการรุ นแรงมากที่สุด คือ โรค Hemoglobin Bart’s hydrop fetalis ทารกเสี ยชีวิตตั้งแต่
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แรกคลอด ซึ่ งแนวทางหนึ่ งในการควบคุมและป้ องกันโรคคือการตรวจหาพาหะอัลฟาธาลัสซี เมีย ๑ ในหญิง
ตั้งครรภ์และสามี โดยอาศัยหลักการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซี
เมีย ๑ ด้วยวิธี Real-time PCR หากพบว่าเป็ นพาหะทั้งคูซึ่ งมีโอกาสหนึ่งในสี่ ต่อการมีลูกเป็ นโรค ทารกในครรภ์
จําเป็ นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคก่อนคลอด ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซี เมีย
๑ จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการตั้งครรภ์ ซึ่ งส่งผลให้ประเทศสามารถควบคุมและป้ องกันโรคธาลัสซี เมีย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4 มีนาคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ ใช้ เทคนิคใหม่ ตรวจจําแนกเชื้อแบคทีเรีย/ เชื้อรา รู้ ผลเร็ว ถูกต้ อง แม่ นยํา
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เตรียมความพร้ อมรับภัยคุกคามด้ านสุ ขภาพจาก เชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อราทีก่ ่ อโรคในคน โดยนําเทคนิคการตรวจจําแนกแบบใหม่ ด้วยเครื่อง MALDI-TOF MS
สามารถตรวจวินิจฉัยจําแนกเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่ างรวดเร็ว ได้ ผลถูกต้ อง แม่ นยํา ประหยัดงบประมาณ
และช่ วยให้ แพทย์เลือกใช้ ยาปฏิชีวนะได้ อย่ างเหมาะสม
นายแพทย์ อ ภิชัย มงคล อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ขได้นาํ เทคนิ คใหม่ในการจําแนกเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อราด้วยเครื่ อง Matrix-Assisted Laser
Desorption/ Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) สามารถทําการตรวจจําแนกเชื้อ
ได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยํา โดยการตรวจนี้ สามารถนําโคโลนี ของเชื้ อที่ได้จากการเพาะเชื้ อจากสิ่ ง
ส่ งตรวจด้วยวิธีมาตรฐานมาทําการจําแนกด้วยเครื่ อง MALDI-TOF MS ซึ่ งใช้เวลาตรวจเพียง 3-5 นาทีเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลการจําแนกจะได้จากการวิเคราะห์ Spectrum ของเชื้อเปรี ยบเทียบกับ Spectrum ของเชื้อจากฐานข้อมูล
ม า ต ร ฐ า น ชื่ อ ว่ า SARAMAS โ ด ย ฐ า น ข้ อ มู ล นี้ มี Spectrum ข อ ง เ ชื้ อ ม า ก ก ว่ า 1,500 ส า ย พั น ธ์ ซึ่ ง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบความถูกต้องและได้เพิ่มฐานข้อมูลของเชื้ อโรคเขตร้อนให้
มากขึ้น นับเป็ นการปรับปรุ งฐานข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ปั จจุบนั ประเทศชั้นนําของโลก อาทิ อเมริ กา ยุโรป และญี่ปุ่นได้นาํ เทคนิ คนี้ มาใช้ในการจําแนกเชื้ อ
แบคทีเรี ยและเชื้อรา เพราะมีความถูกต้อง แม่นยํา มีความรวดเร็ ว และมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าวิธีอื่นมาก ซึ่ งจะช่วยให้
แพทย์เลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็ นการลดปั ญหาเชื้อดื้อยา
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผา่ นมาการจําแนกเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อราก่อโรค
ในคนทางห้องปฏิบตั ิการด้วยการทดสอบทางชีวเคมีแบบดั้งเดิมนั้นมีความยุง่ ยากและต้องใช้เวลานับตั้งแต่ การ
เพาะแยกเชื้อจากสิ่ งส่ งตรวจ จนถึงการนําโคโลนี ที่เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อไปทดสอบใช้เวลา 2-7 วัน ขึ้นกับ
ชนิ ดของเชื้อ ค่าใช้จ่ายต่อเชื้อประมาณ 150-250 บาท แต่การตรวจด้วยเทคนิค MALDI-TOF MS ใช้ระยะเวลา
การตรวจวิเคราะห์เพียง 3-5 นาที และค่าใช้จ่ายเพียง 20 บาทเท่านั้น ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงได้นาํ
เครื่ อง MALDI-TOF MS มาติดตั้งที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บริ การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้ อราก่อโรคในคน ช่วยให้ประชาชนได้รับการ
รักษาที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และเหมาะสม ส่ งผลให้การป้ องกันและควบคุมโรคของพื้นที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ลดปั ญ หาการใช้ย าปฏิ ชี ว นะที่ เ กิ น จํา เป็ น เป็ นการช่ ว ยสนับ สนุ น การแก้ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาของประเทศได้
นอกจากนี้เทคนิคนี้ลดการใช้มีเดียหรื ออาหารเลี้ยงเชื้อลงอย่างมากจึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
25 พฤษภาคม 2559

24

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เตือนอันตรายจากเห็ดพิษ
ศู นย์ พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยในแต่ ละปี ได้ รับตัวอย่ างเห็ดพิษที่ส่งมาตรวจ
จํานวนมาก พบว่ าไม่ สามารถแยกความแตกต่ างของเห็ดพิษได้ จากลักษณะภายนอก เพราะเห็ดพิษและเห็ดรั บประทานได้ บาง
ชนิดคล้ ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะระยะดอกอ่อน ปัจจุบันจึงได้ พฒ
ั นาวิธีการตรวจพิสูจน์ สายพันธุ์เห็ดพิษ โดยใช้ เทคนิคดีเอ็นเอ
บาร์ โค้ ด (DNA barcoding)
ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการระบุชนิดของสิ่ งมีชีวิตได้ อย่ างรวดเร็ว แม่ นยําสู ง เชื่อถือได้ และ
เตรียมต่ อยอดพัฒนาเป็ นชุดทดสอบเห็ดพิษเบือ้ งต้ น
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า ในแต่ละปี ช่วงต้นฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว หรื อ
ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ชาวบ้านนิยมเก็บเห็ดป่ ามาประกอบอาหาร รวมทั้งการนําไปขาย เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว ส่ งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผปู ้ ่ วยและเสี ยชี วิตจากการรับประทานเห็ดมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เรื่ อยๆ ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีความเชื่ อว่า
เห็ ดที่เก็บมานั้นไม่มีพิษ โดยใช้ความรู ้พ้ืนบ้านที่บอกต่อกันมา แต่ตามลักษณะ
มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะระยะดอกอ่อนของเห็ด จะ
ภายนอกของเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้บางชนิด
ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ดว้ ยตาเปล่า อีกทั้งความรู้และความเชื่อ
ที่สอนสื บทอดกันมาในการทดสอบเห็ด
พิษ เช่น การนําข้าวสารมาต้มกับเห็ดถ้าเป็ นพิษข้าวสารจะสุ กๆ ดิบๆ หรื อการสังเกตดอกเห็ด
ที่มีรอยแมลงหรื อ
สัตว์กดั กินจะเป็ นเห็ดไม่มีพิษนั้น วิธีการเหล่านี้ ไม่สามารถให้ผลถูกต้องทั้งหมด จึงไม่ควรนํามาปฏิบตั ิ เพราะอาจเป็ นอันตราย
ถึงชีวติ ได้
ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ประเมินสถานการณ์การเกิ ดพิษ
จากการรับประทานเห็ดพิษในประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2551-2558 อุบตั ิการณ์ดงั กล่าวพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เห็ดพิษมีหลายชนิด บางชนิ ดมีพิษร้ายแรงถึงตาย เช่น เห็ดระโงกหิ น ซึ่ งปริ มาณสารพิษที่สามารถทํา
ให้คนตายได้เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิ โลกรั ม เทียบเท่ากับการรั บประทานเห็ ดสดประมาณครึ่ งดอก จัดว่าเป็ น
สารพิษในเห็ดร้ายแรงที่สุด
ยิง่ ไปกว่านั้นการต้ม ทอด ย่าง ไม่สามารถทําลายพิษได้ เนื่องจากพิษทนความร้อน เห็ดบาง
ชนิดมีพิษทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เช่น เห็ดหัวกรวดครี บเขียว เห็ดบางชนิ ดรับประทานเพียงเล็กน้อยทําให้
เกิดจินตนาการเป็ นภาพหลอนคล้ายยาเสพติด เช่น เห็ดขี้ววั
นอกจากนี้ยงั มีเห็ดบางชนิดที่โดยปกติตวั เห็ดเองไม่มีพิษ
แต่อาการพิษจะปรากฏเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24-72 ชัว่ โมง ก่อนหรื อหลังรับประทานเห็ดชนิดนั้น จะมีอาการหน้าแดง ปวด
หัวรุ นแรง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็ วและหายใจลําบาก หัวใจเต้นแรง เห็ดที่พบสารพิษชนิดนี้ ได้แก่ เห็ดนํ้าหมึก เป็ นต้น
อาการของผูป้ ่ วยที่รับประทานเห็ดพิษจะแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเห็ดว่ามีสารพิษอยูใ่ นกลุ่มใด อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง
การกินไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชัว่ โมงหรื อหลายวัน หรื อในรายที่อาการรุ นแรงจะเสี ยชีวติ ภายใน 1-8 วัน สาเหตุ
เกิดจากการที่ตบั และ
ไตถูกทําลาย ดังนั้นวิธีการช่วยเหลือที่สาํ คัญ คือ ทําให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนออกมาให้มากที่สุด โดยดื่ม
นํ้าอุ่นผสมเกลือแกงแล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา เพื่อลดการดูดซึ มพิษเข้าสู่ ร่างกาย แล้วรี บนําส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้บา้ นทันที
พร้ อมทั้งนําตัวอย่างเห็ดสด (ถ้ามี) ที่เหลือจากการ
ปรุ งอาหารที่รับประทานไปด้วย เพื่อส่ งตรวจพิสูจน์สารพิษและสาย
พันธุ์เห็ดพิษ
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นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข ได้พฒั นาวิธีการตรวจสายพันธุ์เห็ด
พิษ
โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์ โค้ด (DNA barcoding) ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้ในการระบุชนิดของสิ่ งมีชีวติ โดยใช้ชิ้นส่ วนดี
เอ็นเอมาตรฐานเทียบ
กับฐานข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรม ซึ่ งผลการศึกษาการใช้เทคนิคดังกล่าวพบว่าให้ผลวิเคราะห์สาย
พันธุ์เห็ดพิษที่ถูกต้องแม่นยําสู งและเชื่อถือได้ เทียบเท่าการตรวจด้วยเครื่ องมือชั้นสู ง LC-MS นอกจากนี้ยงั ช่วยค้นพบสายพันธุ์
เห็ดพิษที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน จัดทําเป็ นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเห็ดพิษในประเทศ
ไทยและจะมีการพัฒนาเป็ นชุดทดสอบเห็ดพิษเบื้องต้นต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
31 พฤษภาคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ โชว์ นวัตกรรมลีโอแทรปทางเลือกใหม่ ในการกําจัดยุง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยแมลงและสั ตว์ หลายชนิดสามารถปรั บตัวตาม
สภาพแวดล้ อม และดือ้ ต่ อสารเคมี ก่ อให้ เกิดปัญหาด้ านสาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึงได้ ร่วมกับ
หน่ วยงานต่ างๆ ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการควบคุมและป้องกันโรคจากแมลงและสั ตว์ พร้ อมโชว์
นวัตกรรม "กับดักไข่ ยุงลีโอแทรป"(Leo-Trap)ล่ อให้ ยุงเข้ ามาวางไข่ เพือ่ กําจัดลูกนํ้าตัดวงจรชีวิตยุงลายพาหะ
โรคไข้ เลือดออกและไข้ ซิก้า
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็ นประธานเปิ ดการประชุมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ "การป้ องกันกําจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข โดยอาศัยองค์ความรู ้และนวัตกรรมจาก
การวิจยั " ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท จ.ชลบุรี ว่า ชี ววิทยาของแมลงและสัตว์แต่ละชนิ ดจะปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และสิ่ งมีชีวิตหลายชนิดยังสามารถปรับตัวจนเกิดการดื้อต่อสารเคมี
ได้อีกด้วย ซึ่ งมีสตั ว์และแมลงบางชนิดเป็ นปัญหาทางสาธารณสุข ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ซิกา้
ไข้มาลาเรี ย ไข้สมองอักเสบ ลิชมาเนี ยและโรคภูมิแพ้ต่างๆ เป็ นต้น ประกอบกับ สภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศ
ไทยมีลกั ษณะอากาศและอุณหภูมิที่เอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของแมลงเป็ นอย่างดี จึงมักประสบปั ญหาสาธารณสุ ข
ที่ เกิ ดจากแมลงที่ มีอยู่หลายชนิ ด ซึ่ งการแก้ปัญ หาดังกล่ าวที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด คื อ การให้ความรู ้ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น จ น ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก าร กํ า จั ด แ ม ล ง ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อง ดั ง นั้ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้ร่วมกับเครื อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ปรับกลยุทธ์ การ
กําจัดแมลงที่เป็ นปั ญหาด้านสาธารณสุ ข โดยการบูรณาการความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั และเทคนิ คที่ทนั สมัยใน การ
ป้ องกันและกําจัดแมลงที่สาํ คัญทางการแพทย์ พร้อมถ่ายทอดความรู ้ไปยังชุมชน ก่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียงิ่ ขึ้น
นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติ มว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อกําจัด
แมลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งล่าสุดนักวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้พฒั นานวัตกรรมกับดักไข่ยงุ ลีโอแทรป
(Leo-Trap) ขึ้น มีหลักการทํางาน คือใช้สารสกัดจากหอยลายที่ยงุ ชอบ มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์สารดึงดูดใส่ ไว้เป็ น
ตัวล่อยุงให้บินเข้ามาในกับดัก ซึ่ งได้ออกแบบกับดักคล้ายโอ่งสี เขียวและดํา มีฝาให้เกิดร่ มเงานําไปทดสอบใน
สภาพธรรมชาติ จนกระทัง่ พบว่ากับดักสี ดาํ ที่มีฝาสูง ภายในมีซีโอไล้ทก์ าํ จัดลูกนํ้ายุงลาย สามารถดึงดูดยุงเข้ามา
ติดกับดักและวางไข่มากที่สุด ถ้าใช้กบั ดัก 1 สัปดาห์จะช่วยกําจัดลูกนํ้ายุงได้ประมาณ 500 ตัว แม่ยงุ 1 ตัวจะ
วางไข่ได้ 300-500 ฟอง จึงสามารถตัดวงจรการเกิดโรคที่นาํ โดยยุงลายได้ ขณะนี้ นวัตกรรม "กับดักไข่ยงุ ลีโอ
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แทรป" อยูร่ ะหว่างยืน่ ขอจดนวัตกรรมไทยเพื่อนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทําให้ประชาชนสามารถซื้ อหา
มาใช้ได้เอง ลีโอแทรปจีงเป็ นทางเลือกใหม่ของประชาชนในการนําไปใช้กาํ จัดยุงลายได้ดว้ ยตนเอง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2 มิถุนายน 2559
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สธ.เปิ ดห้ องปฏิบัตกิ ารพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
รองรับการตรวจสารกําจัดศัตรู พชื ได้ ไม่ น้อยกว่ า 500 ชนิด แห่ งแรกของไทย
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสั ตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
เปิ ดห้ องปฏิบัติการพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งเป็ นห้ องปฏิบัติการแห่ งแรก
ของไทย ที่สามารถตรวจสารกําจัดศัตรู พืชได้ ไม่ น้อยกว่ า 500 ชนิด รองรั บการส่ งออกผักผลไม้ ไทยจําหน่ าย
ต่ างประเทศ
จากกรณี ที่สหภาพยุโรป (อีย)ู ส่ งคืนผักผลไม้ของไทย เนื่องจากตรวจพบสารกําจัดศัตรู พืช ทําให้รัฐบาล
ไทยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงได้จดั ตั้ง
ห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยาขึ้น ซึ่ งเป็ นห้องปฏิบตั ิการแห่ งแรก และแห่ งเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจสาร
กําจัดศัตรู พืชได้ไม่นอ้ ยกว่า 500 ชนิด ตามที่อียกู าํ หนด
ห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา หรื อศูนย์พิษวิทยา ตั้งอยูท่ ี่อาคาร 9 สังกัดสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ และ
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบตั ิการด้านพิษวิทยา และชีวเคมี พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช
อย่ า งน้ อ ย 500
ชนิ ด ในผั ก และผลไม้ เ พื่ อ การส่ งออก และการพิ สู จน์ เ ห็ ด พิ ษ ด้ ว ยวิ ธี
ดีเอ็นเอบาร์ โค้ด รวมถึงเป็ นผูด้ าํ เนิ นแผนทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบตั ิการด้านพิษวิทยา นอกจากนี้ ยัง
เป็ นห้องปฏิ บตั ิ การอ้างอิ ง และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลด้านพิษวิทยาให้การสนับสนุ นด้านวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ห้องปฏิ บตั ิการเครื อข่าย ตลอดจนนําองค์ความรู ้ ดา้ นพิษวิทยาสื่ อสารเตือนภัยสุ ขภาพให้กบั
ประชาชน
ทั้งนี้ ห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จะเปิ ดให้บริ การตรวจผักผลไม้ ในเร็ วๆ นี้
ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยา สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข นนทบุรี โทร.02-9510000 ต่ อ 99717, 99492, 99722
16 สิ งหาคม 2559
NIH/ning59

29

กรมวิทย์ ฯขอให้ ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ ให้ ยุงกัด
สถานพยาบาลส่ งตัวอย่ างมาตรวจไวรัสซิกาได้ ทุกวันตลอด 24 ชม.-รู้ ผลภายใน 8 ชม.
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ขอให้ ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ ให้ ยุงกัด หากสถานพยาบาลพบ
ผู้ป่วยสงสัยสามารถส่ งตัวอย่างมาตรวจได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบการเฝ้ าระวังโรคติดเชื้อไข้ ซิกาทางห้ องปฏิบัติการ
และให้ บริ การตรวจทั้ง 2 วิธี คือ การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรั สซิ กา ในเลือด ปั สสาวะและนํ้าลาย รู้ ผลภายใน 8 ชั่ วโมง
และการตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG วิธี ELISA สํ าหรับตรวจทารกแรกเกิดศีรษะเล็ก ส่ วนต่ างจังหวัดส่ งตัวอย่ างตรวจ
ที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ท้งั 14 แห่ งที่ต้งั กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่ างๆ ทั่วประเทศ พร้ อมแนะป้องกันตนเองไม่ ให้ ยุงกัดและ
หลีกเลีย่ งเดินทางไปพืน้ ทีท่ มี่ ีการระบาด
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคสหภาพยุโรปได้
เผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์เมื่อวันวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 โดยระบุวา่ สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิ กาของประเทศไทยอยูใ่ น
ระดับสี แดง คือ มีการแพร่ กระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกล
สั ตยาทร รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข มีความห่ วงใยถึ งสถานการณ์ข่าวการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สซิ กา ล่าสุ ด
เพื่อนบ้านเราอย่างประเทศสิ งคโปร์ มีรายงานการตรวจพบผูต้ ิ ดเชื้ อแล้ว 56 ราย สําหรั บประเทศไทยยังไม่มีการระบาด ขอ
ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีมาตรการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง 4 ด้าน ได้แก่ 1.
การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 2.การเฝ้ าระวังทางกี ฏวิทยา 3.การเฝ้ าระวังทารกแรกเกิ ดที่มีความพิการแต่กาํ เนิ ด และ4.การเฝ้ า
ระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท รวมทั้งมี การเตรี ยมความพร้ อมทางห้องปฏิ บตั ิ การและความพร้ อมด้านการดูแลรั กษา
ตลอดจนการควบคุมแมลงพาหะนําโรค คือ ยุงลาย ซึ่ งเป็ นชนิดเดียวกันกับพาหะนําโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้เหลือง
และเนื่องจากประเทศเราอยูใ่ นเขตร้อน จึงเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของยุงพาหะและเชื้อไวรัส ประชาชนควรทายาป้ องกันยุง
กัดตลอดเวลาที่ออกนอกอาคาร หรื อเข้าไปในสวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้
ภารกิ จหนึ่ งของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คือ เป็ นห้องปฏิบตั ิการยืนยันผลตรวจวิเคราะห์ทางไวรั สวิทยาและกี ฏ
วิทยา ซึ่ งการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ อไวรัสซิ กาใช้การตรวจสารพันธุ กรรมไวรัสซิ กา ในช่ วง 5 วันหลังเริ่ มป่ วย ตรวจพบเชื้ อ
ไวรัสซิ กาได้ในสารคัดหลัง่ ต่างๆ ได้แก่ ซี รัม นํ้าลาย ปั สสาวะ นํ้าอสุ จิ นํ้าไขสันหลัง และนํ้าครํ่า หลังจากนั้นมีโอกาสพบเชื้ อ
ไวรัสซิ กาในตัวอย่างปั สสาวะและนํ้าอสุ จิได้นานถึง 20 วันและ 188 วัน ตามลําดับ ตัวอย่างนํ้าลายเหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่
สามารถเจาะเลือดได้ อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจสารพันธุกรรม คือ ซี รัมและปั สสาวะ ซึ่ งเก็บจาก
ผูป้ ่ วยภายใน 14 วันหลังเริ่ มป่ วย สําหรับการตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อไวรัสซิ กา มักพบผลบวกปลอมสู ง จากการ
เกิดปฏิกิริยาข้ามกับฟลาวิไวรัสอื่น เช่น ไวรัสเดงกี และไวรัสเจอี ซึ่ งสรุ ปได้ยากในผูท้ ี่เคยได้รับเชื้อไวรัสเดงกี ไวรัสเจอี หรื อ
ได้รับวัคซี นมาก่อน จึงใช้ตรวจเฉพาะทารกแรกเกิดศีรษะเล็กและมารดา
นพ.อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรติดเชื้ อไวรัสซิ กา 2 วิธี คือ 1.การตรวจ
สารพันธุ กรรมไวรัสซิ กา ในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และนํ้าลาย ด้วยวิธี Real-time RT-PCR สามารถรู ้ผลได้ภายใน 8 ชัว่ โมง 2.
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การตรวจแอนติบอดี ชนิ ด IgM และ IgG ต่อไวรัสซิ กา ในตัวอย่างซี รัม ด้วยวิธี ELISA หากพบผูป้ ่ วยสงสัยติดเชื้อไวรัสซิ กา
สถานพยาบาลทุกระดับสามารถส่ งตัวอย่าง มาที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ งเปิ ดรั บตัวอย่างทุ กวัน ตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ ต่างจังหวัด สามารถส่ งตัวอย่างตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท้ งั 14 แห่ ง ที่ ต้ งั กระจายอยู่ต ามภูมิภาคต่ างๆ ทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ตามวิธีป้องกันโรคติ ดเชื้ อไข้ซิกาที่ ดี ที่สุ ดคื อ
ประชาชนต้องป้ องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด และกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในและนอกบ้าน โดยใช้กบั ดักลี โอแทรป และ
ป้ องกันตนเองไม่ให้ยงุ กัด โดยสวมเสื้ อผ้าให้มิดชิด ทายาป้ องกันยุงกัด นอนกางมุง้ และหลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค ทั้งนี้ หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด แล้วมีอาการออกผื่น มีไข้ ตาแดง ปวดข้อปวดศีรษะ โดยอาการจะ
ปรากฏหลัง ผู ้ป่ วยได้รั บ เชื้ อ ภายใน 3-12 วัน ให้ รี บ ไปพบแพทย์ท ัน ที แ ละแจ้ง ประวัติ ก ารเดิ น ทางให้ แ พทย์ท ราบด้ว ย
เนื่องจากมีรายงานจากประเทศอิตาลีวา่ เชื้อไวรัสซิกาสามารถอยูใ่ นนํ้าอสุ จิได้นานถึง 6 เดือน
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ไทยพัฒนาห้ องแล็ปตรวจผักผลไม้ ส่งออก
กระทรวงสาธารณสุ ข พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพิ ษ วิท ยา กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ ห้
สามารถตรวจสารเคมีป้องกันและกําจัดศั ตรู พืชได้ ไม่ น้อยกว่ า 500 ชนิด เตรี ยมพร้ อมให้ บริ การ
ตรวจผักผลไม้ เพื่อการส่ งออก หวังเป็ นศู นย์ กลางการตรวจสารเคมีป้องกันและกําจัดศั ตรู พืชใน
ภูมิภาคอาเซียน
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสั ตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
กล่ าวว่ า ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมซึ่ งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท ทั้งเพื่อบริ โภคใน
ประเทศและส่ งออก ดังนั้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึ งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
ของประเทศและสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง ปั จจุบนั การผลิตพืชอาหารหลายชนิ ดกําลังประสบปั ญหาการ
ปนเปื้ อนของสารพิษอันเกิ ดจากการตกค้างของสารเคมี ที่ใช้ทางการเกษตร เนื่ องจากเกษตรกรนิ ยมปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเป็ นการผลิตเชิงการค้าในปริ มาณมากจึงต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้น ดังนั้น การลดความเสี่ ยงจากความ
เสี ยหายของผลผลิตจึงจําเป็ นต้องพึ่งพาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชในปริ มาณสู ง ส่ งผลให้ผกั ผลไม้ และ
สมุนไพรที่ ประเทศไทยส่ งออกไปจําหน่ ายในกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ยังคงตรวจพบสารเคมีตกค้างในกลุ่ม
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีผลทําให้สินค้าไทยต้องชะลอการส่ งออก ส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของไทยเป็ นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท
ปั ญ หาหนึ่ งที่ พ บคื อ วิ ธี ก ารตรวจวิเ คราะห์สารเคมี ป้ องกันและกําจัด ศัตรู พืช ในประเทศไทยยังไม่
ครอบคลุมตามข้อกําหนดของประเทศคู่คา้ ซึ่ งมี มากกว่า 500 ชนิ ดสารเคมี จึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งพัฒนา
ห้องปฏิ บตั ิการของไทยให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชให้ได้อย่างน้อย 500 ชนิ ด
สําหรั บตรวจผัก ผลไม้ และสมุน ไพร ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุ ขต้องการให้คนไทย
รับประทานผักผลไม้ให้พอเพียงเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ได้
ตามมาตรฐานโลก จะทําให้คนไทยค่อยๆไว้วางใจบริ โภคผักและผลไม้ซ่ ึ งดีต่อสุ ขภาพ เพิ่มมากขึ้นด้วย
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้
พัฒนาห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยาให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชได้ไม่นอ้ ยกว่า 500
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ชนิ ด ใน 10 กลุ่ม คือ Organochlorine, Organophosphate, Carbamate, Pyrethroid, Pyrazole, Neonicotinoid,
Thiocarbamate, Nitrophenol derivative, Triazine derivative, Phenoxyacetic acid derivative ตามข้อกําหนด
อ้างอิงของ European Commission DG-SANCO no. SANCO/12571/2013 จากเดิมที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สามารถตรวจได้ประมาณ 200 ชนิ ด ใน 4 กลุ่มของสารเคมี ได้แก่ กลุ่ม Organochlorine, Organophosphate,
Carbamate, Pyrethroid ทั้งนี้หอ้ งปฏิบตั ิการพิษวิทยา จะตรวจผักผลไม้เพื่อรองรับการส่ งออก รวมถึงผักผลไม้ที่
จําหน่ ายในประเทศ ซึ่ งเป็ นห้องปฏิบตั ิการแห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในประเทศไทย ที่สามารถตรวจได้ตามที่อียู
กําหนด ซึ่ งเราหวังเป็ นศูนย์กลางการตรวจหาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชในภูมิภาคอาเซี ยน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวต่ ออีกว่ า ระยะเวลาการตรวจผักผลไม้ 1 ชนิ ด จะใช้เวลาตรวจ
ไม่เกิน 5 วันทําการ ในขณะนี้ ผปู ้ ระกอบการต้องส่ งไปตรวจที่ประเทศสิ งคโปร์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ค่า
ตรวจชนิ ดละประมาณ 100,000 บาท ในระยะแรกนี้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จะดําเนิ นการสํารวจเฝ้ าระวัง
เตื อ น และให้บ ริ การพัฒ นาผูป้ ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้อ ง ในระยะต่ อไปอี ก ประมาณ 9 เดื อนข้า งหน้าจะเปิ ด
ให้บริ การตรวจรั บรองอย่างเป็ นทางการแก่ผูส้ ่ งออกและผูป้ ระกอบการในประเทศที่ ตอ้ งการใบรั บรองตาม
มาตรฐานอียู หรื อมาตรฐานของคู่คา้ ซึ่ งจากการนําร่ องตรวจเฝ้ าระวังผักผลไม้ที่จาํ หน่ายในประเทศ โดยสุ่ มเก็บ
ผักทั้งหมด 10 ตัวอย่าง จากห้างสรรพสิ นค้าและตลาดค้าปลีกทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผลการตรวจ
พบว่า 8 ตัวอย่างตรวจพบสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช และมี 2 ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบสารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรู พืชเลย ซึ่ งเป็ นผักปลอดสารพิษที่เก็บตัวอย่างมาจากห้างเซ็นทรัล 2 แห่ง
“สําหรับอันตรายของสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชนั้น เมื่อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชเข้าสู่
ร่ างกาย จะส่ งผลกระทบต่อระบบการทํางานในร่ างกาย อาการเป็ นพิษมากหรื อน้อยและรวดเร็ วเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
ชนิ ดของสารเคมี เวลาที่สัมผัส ปริ มาณหรื อความเป็ นพิษของสารเคมีน้ นั ว่ารุ นแรงมากน้อยเพียงใด การแสดง
อาการจากการได้รับสารพิษมีอยู่ 2 แบบคือ 1.พิษเฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษของสารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชทันทีทนั ใดเช่น ปวดศีรษะ มึนงงคลื่นไส้อาเจียน เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้ อเหงื่อออกมาก ท้องร่ วง เป็ น
ตะคริ ว หายใจติดขัด มองเห็นไม่ชดั เจน หรื อตาย 2. พิษเรื้อรัง เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษของสารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชแล้ว แสดงผลช้า ใช้เวลานาน อาการอาจใช้เวลาเป็ นเดื อนหรื อเป็ นปี ภายหลังจากการได้รับสารเคมี
ป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชจึงจะแสดงออกมาให้เห็น เช่น การเป็ นหมัน การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ การเป็ นอัม
พฤต/อัมพาตและมะเร็ ง” นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวทิง้ ท้ าย
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สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

34

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ยนื ยันผลตรวจสาหร่ ายไม่ พบพลาสติก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ยืนยันผลตรวจสาหร่ ายทางห้ องปฏิบัติการ ไม่
พบพลาสติก พบแต่ โครงสร้ างของเซลล์ พืช และดีเอ็นเอของพืช แนะผู้บริ โภคให้ ดูบรรจุภัณฑ์ ฉลาก สี
กลิน่ ก่อนบริโภค หากรสชาติผดิ ปกติ ไม่ ควรรับประทาน
จากกรณี ที่มีข่าวในสังคมออนไลน์วา่ พบสาหร่ ายทํามาจากพลาสติก สร้างความวิตกกังวลให้กบั
ผู้บ ริ โภคจนไม่ ก ล้า รั บ ประทานอาหารที่ ท ํา มาจากสาหร่ า ยนั้ น นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ าวว่ า ตั้ งแต่ ปี 2552 – ปั จจุ บั น
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์สาหร่ าย จํานวน 80 ตัวอย่าง เป็ นสาหร่ ายที่ส่งตรวจโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทัว่ ประเทศ/สุ่ มตรวจสิ นค้า
ดัง กล่ า วที่ จ ํา หน่ า ยในท้อ งตลาดและเป็ นตัว อย่า งจากการร้ อ งเรี ย นของผูบ้ ริ โ ภค ผลการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิบั ติก ารกรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ พ บว่ า ในตัว อย่ า งสาหร่ ายทุก ตั วอย่ า งที่ส่ งตรวจไม่ พ บ
พลาสติก พบแต่ โครงสร้ างของเซลล์ พืช และดีเอ็นเอของพืช ทั้งนี้ ตวั อย่างสาหร่ ายทั้งหมดที่ ตรวจมี
แหล่งผลิตจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าผลการตรวจสาหร่ ายจะไม่พบพลาสติก แต่ผบู้ ริ โภคควรเลือกบริ โภค
อาหารที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีสภาพเรี ยบร้อย มีฉลากระบุแหล่งผลิตแน่ นอน หากเป็ นอาหารที่ไม่มี อย. ควร
เลือกซื้ อจากร้านค้าที่ไว้ใจได้ สังเกต สี กลิ่น และเมื่อรับประทานแล้วรู้สึกว่าอาหารมีรสชาติผิดปกติ ควร
หยุดรับประทาน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวต่ ออีกว่ า สาหร่ ายทะเลที่พบทัว่ โลกมีกว่า 20,000 ชนิ ด
ซึ่ งแบ่งตามสี ออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงิน สี เขียว สี แดง และสี น้ าํ ตาล มนุ ษย์
ใช้สาหร่ ายเป็ นอาหารบริ โภคโดยตรง หรื อนํามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น สกัดเป็ นวุน้ ใช้ใน
อาหาร เครื่ องดื่ม ใช้เป็ นส่ วนประกอบในเวชภัณฑ์ยา เครื่ องสําอาง สาหร่ ายชนิ ดที่นิยมนํามาทําอาหาร
เช่น พอไฟรา เป็ นสาหร่ ายสี แดง มีชื่อไทยว่า สายใบ ส่ วนชาวญี่ปุ่นเรี ยกว่า โนริ นํามาทําเป็ นแผ่นบางใช้
ห่ อซู ชิ และเป็ นชนิ ดเดี ย วกั บ สาหร่ าย แห้ ง แผ่ น กลมที่ ใส่ ในแกงจื ด ซึ่ งชาวจี นเรี ยกว่ า
จีฉ่าย สาหร่ ายลามินาเรี ย หรื อคอมบุ เป็ นสาหร่ ายสี น้ าํ ตาล ในญี่ปุ่นนิ ยมนํามาต้มเป็ นนํ้าสต็อกสําหรับ
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ทําซุ ปหรื อใช้ปรุ งแต่งรสอาหาร สาหร่ ายอุนดาเรี ย หรื อวากาเมะ เป็ นสาหร่ ายสี น้ าํ ตาลที่นิยมนําไปใส่
ในซุป
15 ตุลาคม 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
Food/ning59

ภาพตัวอย่างสาหร่ายแห้งทีส่ งสัยว่าเป็นพลาสติกและเซลล์สาหร่าย

สาหร่ายแห้ง

สาหร่ายแห้ง

โครงสร้างของเซลล์สาหร่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Compound Microscopic) ที่กําลังขยาย 100 เท่าและ 200 เท่า
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวดและน้ําแข็งทั่วประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บ
ตัวอย่างน้ําบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและน้ําแข็งจากแหล่งผลิต เพื่อนํามาตรวจสอบความปลอดภัย
ก่อนถึงมือผู้บริโภค
น า ย แ พ ท ย์ อ ภิ ชั ย ม ง ค ล อ ธิ บ ดี ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจสําคัญด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร ได้ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็งทั่ว
ประเทศ รวม 77 จังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ.
2558 ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งดําเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 แห่ง ร่วมกับสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
พื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเก็ บ ตั ว อย่ า งจากแหล่ ง ผลิ ต และนํ า ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในสั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสิ้น 4,750 ตัวอย่าง จําแนกเป็นน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท
4,135 ตัวอย่ าง และน้ําแข็ ง 615 ตัวอย่ าง โดยมีร ายการตรวจวิเคราะห์ ด้านกายภาพและเคมี ได้แ ก่
ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไนเตรท ปริมาณฟลูออไรด์ และด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ โคลิฟอร์ม (Coliform) อี
โคไล (E. coli) และเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 2 ชนิด คือ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus
aureus) และซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.)
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็ง จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทควบคุมเฉพาะ มี
กฎหมายควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจําหน่าย และการแสดงฉลากต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) และฉบับที่ 137
(พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง
ผลจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งสิ้น 4,750 ตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน 2,690
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.6 และไม่ได้มาตรฐาน 2,060 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.4 โดยตัวอย่างที่ไม่ได้
มาตรฐาน 2,505 รายการ สามารถจําแนกเป็นไม่ได้มาตรฐานด้านกายภาพและเคมี 1,584 รายการ คิดเป็น
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ร้อยละ 63.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเป็นกรด-ด่างที่สูงหรือต่ํากว่ามาตรฐานกําหนด 1,505 รายการ
ปริมาณไนเตรท 47 รายการ ปริมาณฟลูออไรด์ จํานวน 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.1, 1.9 และ 1.3
ตามลําดับ สําหรับตัวอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ 921 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.8 สาเหตุจากพบ
เชื้อโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานกําหนด 737 รายการ เชื้ออีโคไล 153 รายการ เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็น
พิษชนิดสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส 22 รายการ และเชื้อซาลโมเนลล่า 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.4, 6.1,
0.9 และ 0.4 ตามลําดับ
นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่าสาเหตุหลักที่ทําให้น้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็งไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน คือ ปัญหาด้านกายภาพและด้าน
จุลินทรีย์ด้านกายภาพ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง สูงหรือต่ํากว่าค่ากําหนด มาตรฐานกําหนดระหว่าง 6.58.5 สาเหตุอาจมาจากคุณภาพน้ําดิบหรือกรรมวิธีการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ บ ริ โ ภคมากนั ก สํ า หรั บ ปั ญ หาด้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ สาเหตุ ม าจากการพบเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม เกิ น มาตรฐาน
รองลงมา คือ พบเชื้ออีโคไล ซึ่งจัดเป็นจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะของการผลิตที่ไม่เหมาะสม สําหรับเชื้อก่อ
โรคอาหารเป็นพิษ ตรวจพบในจํานวนเพียงเล็กน้อย
ดังนั้น น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ําแข็งในภาพรวมของประเทศ ยังมีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพผู้บริโภคถึงจะตรวจพบความไม่ปลอดภัยในระดับต่ําก็ตาม ฉะนั้น การปรับปรุงด้านสุขลักษณะการ
ผลิต การพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยสําคัญของการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และให้คําแนะนําผู้ประกอบการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
สําหรับผู้บริโภค ควรเลือกซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง ที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดปิดสนิท ไม่รั่วซึมโดยการ
ทดลองยกขวดเอียงไปมาต้องไม่มีน้ําหกออกจากขวด ไม่มีร่องรอยการเปิดขวด และฉลากต้องระบุเลข อย.
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนน้ําดื่มที่ผ่านเครื่องกรองน้ําก็ควรมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ําตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต
กําหนดและควรสังเกตน้ําที่กรองออกมา ถ้าน้ําขุ่นหรือมีตะกอนก็ไม่ควรนํามาดื่ม ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคในน้ํา
ดื่มอาจทําได้ง่ายๆ ด้วยการต้มน้ําให้เดือด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13 ตุลาคม 2558
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารเทศกาลกินเจ
กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนํ าประชาชนกินเจอย่างไรให้ไ ด้บุ ญ และ
ปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังผักสด ผักแห้ง รวมทั้งผักดองที่อาจปนเปื้อนสารอันตรายตกค้าง
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า คุณค่าของ "อาหารเจ"เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปเนื่องจากการรับประทานพืชผัก งดเว้นเนื้อสัตว์ ทําให้กระเพาะได้พักจากการย่อยเนื้อสัตว์
ได้รับวิตามิน รวมทั้งโปรตีนจากถั่วชนิดต่างๆ นอกจากสุขภาพดีแล้ว ผู้ที่ถือศีลกินเจยังจะได้รับผลดีด้านจิตใจอีก
ด้วย เพื่อให้การกินเจถูกหลักได้รับอาหารที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงควร
รับประทานอาหารเจที่ มี คุ ณค่ า ทางอาหารครบ 5 หมู่ และรั บ ประทานอาหารเจให้ ห ลากหลายชนิ ด ไม่ ค วร
รับประทานอาหารเจชนิดเดียวเป็นเวลานานๆ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ห่วงใยสุขภาพของประชาชนและต้องการให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกต้องและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ได้เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 และในปี
2558นี้ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเจจากตลาดเยาวราช รวมทั้งสิ้น 68 ตัวอย่าง แยกเป็นอาหารประเภทผักดอง
จํานวน 21 ตัวอย่าง ได้แก่ ผักกาดดอง หัวไชโป้ว และกานาฉ่าย เพื่อตรวจสอบหาสารกันรา สารบอร์แรกซ์ และ
วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิค) อาหารเจทั่วไปที่ทํามาจากแป้งสาลีหรือบุก จํานวน 14 ตัวอย่าง ได้แก่ หมี่กึ่ง
สําเร็จรูป ลูกชิ้นเจต่างๆ เพื่อตรวจสอบสารบอร์แรกซ์ อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ระบุว่าเป็นอาหารเจที่แบ่ง
ทั่ว ไปที่ ไ ม่ ฉลาก จํานวน 9 ตั วอย่ า ง เช่ น ทอดมั นเจ ก้า มปู เที ยมเจ หอยจ้ อ เจ ไส้ ก รอกจู เนี ยร์เ จ เต้ า หู้ ป ลา
สามเหลี่ยมเจ ลูกชิ้นกุ้งเจ ก้ามปูเจ ลูกชิ้นเจ เต้าหู้และปลาเจ เพื่อตรวจหา DNA เนื้อสัตว์จําเพาะ และผักที่นิยม
บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจมาตรวจสอบยาฆ่าแมลง ได้แก่ คะน้า แครอท และผักโขมที่จําหน่ายในตลาดใน
กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 24 ตัวอย่าง มาทําการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผลจากการตรวจวิ เคราะห์ ทางห้ อ งปฏิ บั ติก าร ผั ก ดอง พบวั ตถุ กัน เสีย เกิ นค่ า มาตรฐาน จํ านวน 13
ตัวอย่าง โดยพบมากสุดในหัวไชโป้ว รองลงมาก คือ ผักกาดดอง และกานาฉ่าย แต่ตรวจไม่พบสารกันราและบอร์
แรกซ์ทุกตัวอย่าง อาหารเจทั่วไปที่ทํามาจากแป้งสาลีหรือบุก ตรวจไม่พบผงกรอบทุกตัวอย่าง อาหารเลียนแบบ
เนื้อสัตว์ที่ไม่ฉลากทุกตัวอย่างตรวจพบ DNA เนื้อสัตว์ และผักสด (ตรวจโดยไม่ปอกเปลือกและไม่ล้าง) ตรวจพบ
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 ตัวอย่าง ในคะน้า 1 ตัวอย่าง และแครอท 1 ตัวอย่าง โดยพบใน
ปริมาณที่ยอมรับได้หรือปริมาณที่ปลอดภัย อย่างไรก็ดีเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะนําพืชผักและผลไม้มาบริโภค
จะต้องล้างทําความสะอาด เพื่อช่วยลดลดปริมาณสารพิษตกค้าง
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นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่าสําหรับฟองเต้าหู้ ซึ่งเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาปรุงเป็น
อาหารเจที่เคยมีข่าวฟองเต้าหู้ปลอมทําจากพลาสติกจําหน่ายในตลาดนั้น สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้ตรวจตัวอย่างฟองเต้าหู้ที่มีผู้ร้องเรียนและที่ผู้ประกอบการผลิตฟองเต้าหู้นําส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
จํานวน 5 ตัวอย่าง พบว่า ตรวจพบDNAของถั่วเหลืองซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของในการผลิตฟองเต้าหู้และไม่
พบพลาสติก และ DNA ของข้าวสาลี ข้าว มันฝรั่ง และข้าวโพด แสดงว่าเป็นฟองเต้าหู้แท้ข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็น
ความจริงตามที่มีการแชร์ต่อกันทางสื่อต่างๆ และขอให้ผู้บริโภคอย่าได้วิตกกังวลและควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน
หรือซื้ออาหารที่แปรรูปและมีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์มากจนเกินไป เพื่อให้เทศกาลกินเจนี้ได้เจที่บริสุทธิ์ สุขกาย อิ่ม
ใจและได้บุญ
ทั้งนี้ขอแนะวิธีการลดสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้โดยการล้างให้สะอาด ซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆ ดังนี้
1.แยกส่วน ตัดแต่งโดยผักมีก้านหรือใบซ้อนกัน ควรแยกออกเพื่อทําความสะอาดทั่วถึง 2.ล้างน้ําเบื้องต้นโดยการ
เริ่มล้างดินหรือสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ออกก่อน 3.แช่ผัก ลดสารพิษโดยนําผักมาแช่น้ําสะอาดทิ้งไว้ 10 นาที โดย
อาจเติมสารบางชนิด เช่นน้ําส้มสายชู หรือ เกลือป่น อัตราส่วน1 ช้อนโต๊ะผสมน้ํา 4 ลิตรลดได้ร้อยละ 27-38, น้ํา
ด่างทับทิม อัตราส่วน 20-30 เกล็ดผสมน้ํา 4 ลิตรลดได้ร้อยละ 35–43, น้ําปูนใส ลดได้ร้อยละ 34-52, น้ําซาวข้าว
ลดได้ร้อยละ 29–38 ส่วนผักที่บริโภคแบบปอกเปลือกให้ปอกเปลือกก่อนนําไปแช่ในน้ํายา 4.ล้างน้ําสะอาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแช่โดยการเติมสารบางชนิดข้างต้นลงไป ควรนํามาล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนนําไปบริโภคอย่าง
ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
9 ตุลาคม 2558
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เฝ้ าระวังอาหารปนเปื้ อนฟอร์ มาลิน
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ าระวังสารฟอร์ มาลินปนเปื้ อนในอาหารพบมีการ
ปนเปื้ อนน้ อยลง พร้ อมแนะผู้บริ โภควิธีสังเกตและลดปริ มาณสารตกค้ างในอาหาร ส่ วนผู้ประกอบการห้ ามนํา
สารฟอร์ มาลินมาใส่ ในอาหาร หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่ เกิน 20,000 บาท
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่ า ตามที่มีการเผยแพร่ ในสื่ อสังคม
ออนไลน์ว่ามี การนําสารฟอร์ มาลิ นหรื อที่ ชาวบ้านรู ้ จกั กันในนาม “นํ้ายาดองศพ”มาใช้ในอาหารต่างๆ เช่ น
นํามาผสมหรื อใช้ผลิตนํ้าแข็งเพื่อทําให้น้ าํ แข็งละลายช้าลง นํามาฉี ดเข้าไปในปลาและกุง้ เพื่อให้ไม่เน่าเสี ย นํามา
แช่ปลาหมึกทําให้ปลาหมึกกรอบและไม่เน่าเสี ยเป็ นต้น จากข่าวการนําสารฟอร์ มาลินมาใช้ในอาหารต่างๆ สร้าง
ความตระหนก วิตกกังวลแก่ผูบ้ ริ โภคจนไม่กล้าซื้ ออาหารดังกล่าวมารับประทานและไม่เพียงเท่านั้นยังส่ งผล
กระทบต่ อ พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ที่ จ ํ า หน่ า ยอาหารอี ก ด้ ว ย จากปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นกระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ขอให้ขอ้ มูล และความรู้ ที่ถู กต้องเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดังกล่ าวว่า สารฟอร์ ม าลิ น หรื อ
สารละลายฟอร์ มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็ นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุ น ใช้สาํ หรับฆ่าเชื้ อ ดับกลิ่น และใช้
fixative เนื้อเยือ่ ซึ่งสารฟอร์ มาลดีไฮด์สามารถสลายได้ดว้ ยความร้อนในสภาพเป็ นแก๊ส (gas) โดยฟอร์ มาลดีไฮด์
พบได้ทวั่ ไปในธรรมชาติ ทั้งในบรรยากาศ ในซากสัตว์ที่ตาย (เกิดจากการย่อยสลายของโปรตีน) และในผักที่มี
กลิ่นต่างๆ ซึ่ งจะมีฟอร์มาลดีไฮด์ในปริ มาณที่แตกต่างกัน สําหรับผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยไอของสารละลายจะ
ทําให้เกิดการระคายเคืองของเนื้ อเยื่อบุทางเดินหายใจ ถ้าสัมผัสโดนผิวหนังจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
อักเสบ หากรั บประทานจะมี อาการปวดท้องอย่างรุ นแรง ปั สสาวะเป็ นเลื อด ปั สสาวะน้อย ซึ่ งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) กําหนดให้สารฟอร์ มาลินเป็ นสารห้ามใช้ในอาหาร ผูฝ้ ่ าฝื นมีโทษ
ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์โดย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและเครื อข่ายงานด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งภาครัฐและเอกชน มีการรณรงค์ให้ความรู้ผปู ้ ระกอบการเรื่ องความปลอดภัยอาหาร อีกทั้ง
สนับสนุ นให้ตลาดมีการจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการตรวจสารตกค้างในอาหารได้แก่ ตลาดค้าส่ ง ตลาดสดขนาดใหญ่
ทัว่ ประเทศ อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ผลการตรวจเฝ้ าระวังสารฟอร์ มาลินในอาหาร ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปั จจุบนั
พบว่ามี การปนเปื้ อนน้อยลง เช่ น ในปี พ.ศ.2557 เก็บตัวอย่างอาหารตรวจทั้งหมด 1,547 ตัว อย่าง พบการ
ปนเปื้ อนสารฟอร์ มาลินเพียง ร้อยละ 0.4 ข้อมูลล่าสุ ดจากการเฝ้ าระวังอาหารที่มีความเสี่ ยงที่จะมีการปนเปื้ อน
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หรื อมีการนําฟอร์ มาลินมาใช้ใน ทางที่ผิดเช่น ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุ น เครื่ องในสัตว์ ปลาหมึก ผ้าขี้ริ้วและ
สไบนาง รวมจํานวน 248 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อนสารฟอร์ มาลิน 27 ตัวอย่าง และจากกระแสข่าวเรื่ องนํ้าแข็ง
ปนเปื้ อนสารฟอร์ มาลิน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ดาํ เนินการเฝ้ าระวังสารฟอร์ มาลินในนํ้าแข็ง
โดยสุ่ มตรวจจากแหล่งจําหน่าย จํานวน 10 แห่งในจังหวัดนนทบุรี ผลตรวจไม่พบสารฟอร์ มาลินทุกตัวอย่าง
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออี กว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มี การตรวจเฝ้ าระวังสารฟอร์ มาลิ นใน
อาหาร ที่ วางจําหน่ ายอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุ กปี รวมถึ งสารปนเปื้ อนอื่ นๆ ในอาหารด้วย เพื่อเป็ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สําหรับผูบ้ ริ โภคหากจะเลือกซื้ ออาหารสดไม่วา่ จะเป็ นเนื้อ
หมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว ตลอดจนอาหารทะเล ควรสังเกตสี และกลิ่ นต้องเป็ นตามธรรมชาติ ไม่ควรซื้ ออาหารที่ มี
ลักษณะผิดปกติเช่น มีสีคลํ้า มีจุดหรื อมีเลือดออก กดแล้วไม่บ๋ ุม ไม่มีเมือก มีกลิ่นฉุนแสบจมูก และที่สาํ คัญอย่าง
ยิง่ วัตถุดิบที่นาํ มาประกอบอาหารต้องล้างนํ้าทําความสะอาดให้ดีก่อนนําไปปรุ งอาหารซึ่ งต้องใช้ความร้อนทําให้
สุ ก ดี ทุ ก ครั้ ง ถึ ง แม้ว่ า สารฟอร์ ม าลิ น จะละลายนํ้า ได้ดี แ ละสลายได้ด้ว ยความร้ อ น แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามสาร
ฟอร์ มาลินเป็ นสารห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่นาํ สารฟอร์ มาลิน
มาใส่ในอาหารจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เฝ้ าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยผลดํา เนิ นการเฝ้ าระวังคุ ณภาพของเกลือ ที่
จําหน่ ายในประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555-2558 พร้ อมให้ บริ การทดสอบความชํ านาญการตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณ
ไอโอดีนในเกลือและสนับสนุ นวัสดุอ้างอิงไอโอดีนในเกลือให้ กับโรงงานผลิตเกลือและห้ องปฏิบัติการที่ตรวจ
ปริ มาณไอโอดีน ในเกลือ เพื่อนํ าไปใช้ ในการควบคุ มคุ ณภาพและพัฒนาศั กยภาพของห้ องปฏิบัติการตรวจ
ปริมาณไอโอดีนในเกลือ ซึ่งจะทําให้ การผลิตเกลือเสริมไอโอดีนได้ มาตรฐานมากขึน้ สร้ างความมั่นใจ แก่ คนไทย
ว่ าจะได้ รับปริมาณไอโอดีนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับร่ างกายและมีสุขภาพทีด่ ี โดยให้ บริการฟรี
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่ า เกลือแกงหรื อโซเดียมคลอไรด์
เป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคลอรี น โซดาไฟ โซดาแอช แก้ว และกระดาษ เป็ นต้น
ในส่ วนของอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตนํ้าปลา ปลาร้ า ซอส ซี อิ้ว ผักและผลไม้ดอง
นอกจากนี้เกลือยังใช้เป็ นทั้งเครื่ องปรุ งรสและใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือบริ โภคที่บริ โภค
ในประเทศไทยมีแหล่งกําเนิ ดมาจากเกลือสมุทรและเกลือสิ นเธาว์ ซึ่ งพบว่ามีปริ มาณไอโอดีนตํ่ามากหรื อไม่มี
เลย และข้อมูลทางการแพทย์บ่งชี้วา่ ปริ มาณไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสมมีผลต่อสุ ขภาวะและสติปัญญาของ
มนุ ษย์ต้ งั แต่อยู่ในครรภ์ของมารดาจนกระทัง่ เติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ ความต้องการไอโอดี นในผูใ้ หญ่ว นั ละ 150
ไมโครกรัม ส่ วนหญิงมีครรภ์และให้นมบุตรต้องการเพิ่มเป็ นวันละ 250 ไมโครกรัม ดังนั้นเพื่อให้มนั่ ใจว่าคน
ไทยจะได้รับไอโอดี นในปริ มาณที่เพียงพอและเหมาะสม รัฐบาลจึ งมีมาตรการเรื่ องการผลิตและการกระจาย
เกลือเสริ มไอโอดีน โดยใช้มาตรการหลัก คือ เกลือเสริ มไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization)
ประเทศไทยมีปริ มาณผลผลิตเกลือสําหรับบริ โภคปี ละ 5,000,000 ตันต่อปี ปั จจุบนั มีโรงงานผลิตเกลือ
กระจายอยูท่ วั่ ประเทศถึง 272 แห่ง (ขนาดใหญ่ 5 โรง ขนาดกลาง 56 โรง และ ขนาดเล็ก 211 โรง) ซึ่ งกระทรวง
สาธารณสุ ขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ องเกลือบริ โภคต้องมีไอโอดีนไม่นอ้ ยกว่า 20 และไม่
เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริ โภค 1 กิโลกรัม เพื่อสุ ขภาพของประชาชนและต้องการให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่ น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 นครราชสี มา ได้ดาํ เนิ นการเฝ้ าระวังคุณภาพของเกลือที่จาํ หน่ายในประเทศมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555-2558 ตรวจปริ มาณไอโอดี นในเกลื อ ด้วยวิธีไตเตรชัน่ ซึ่ งเป็ นวิธีมาตรฐาน รวมจํานวน 619 ตัวอย่าง
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พบว่า มีเกลือที่มีปริ มาณไอโอดีนไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 29.7 โดยในจํานวนนี้ มีเกลือที่พบว่ามี
ปริ มาณไอโอดี นน้อยกว่า 20 และสู งกว่า 40 มิ ลลิ กรั มต่อกิ โลกรั มถึ งร้ อยละ 68.5 และ 31.5 ตามลําดับ โดย
ปริ มาณไอโอดีนสู งสุ ดที่พบสู งถึง 192 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงเป็ นความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภค กลุ่มที่มีโอกาส
ได้รับไอโอดีนน้อย เช่น กลุ่มผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชนบทมีโอกาสได้รับไอโอดีนน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า เนื่ องจากมาตรการเรื่ องการเสริ มไอโอดีนในเกลือเป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ของประเทศที่จะทําให้มนั่ ใจว่าคนไทยจะได้รับปริ มาณไอโอดีนที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของ
ร่ างกาย แต่จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกลือที่จาํ หน่ายในประเทศยังพบว่ามีปริ มาณไอโอดีนไม่ได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด จึงจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน โดยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตเกลือและมีระบบกํากับติดตามประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากขึ้น โดยในปี นี้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จะให้บริ การทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ
ไอโอดีนในเกลือและสนับสนุนวัสดุอา้ งอิงไอโอดีนในเกลือ (Reference Material) ให้กบั โรงงานผลิตเกลือและ
ห้องปฏิ บตั ิ การที่ ตรวจปริ มาณไอโอดี นในเกลื อเพื่อนําไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจปริ มาณไอโอดี นในเกลื อ ซึ่ งจะทําให้การผลิ ตเกลื อเสริ มไอโอดี นได้มาตรฐานมากขึ้ น
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าคนไทยจะได้รับปริ มาณไอโอดีนที่เหมาะสมและเพียงพอกับร่ างกายและมีสุขภาพที่ดีท้ งั ใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดยบริ การทั้ง 2 นี้ ให้บริ การฟรี ทั้งนี้ผ้ ูผลิตเกลือและห้ องปฏิบัติการทีต่ รวจปริมาณไอโอดีน
ในเกลื อ มี ค วามสนใจสามารถติ ด ต่ อสอบถามได้ ที่ สํ านั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่ อ 99630
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13 พฤศจิกายน 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017, 99081
โทรสาร 0-2591-1707
FOOD/kai59
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บริโภคขนมจีน-ก๋ วยเตี๋ยวอย่ างไรให้ ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แนะผู้บริโภคไม่ ควรบริ โภคอาหารชนิดเดียวซํา้ ๆ และบริโภคในปริ มาณมากๆ
โดยเฉพาะในช่ วงฤดูร้อนนี ้ ผู้บริ โภคควรเลือกรั บประทานอาหารที่ปรุ งสุกใหม่ ๆ ไม่ ควรซือ้ อาหารมาค้ างไว้ นานๆ
หากมีความจําเป็ นต้ องเก็บอาหารนัน้ ควรเก็บไว้ ในตู้เย็น และนํามาอุ่นก่ อนรั บประทาน
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า คนไทยนิยมบริ โภคอาหารประเภทเส้ น
รองจากข้ าว ซึง่ อาหารเส้ นที่ได้ รับความนิยมสูงได้ แก่ขนมจีนและก๋วยเตี๋ยว แต่เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศค่อนข้ างร้ อน ทํา
ให้ อาหารมีโอกาสเน่าเสียได้ งา่ ย เป็ นเหตุให้ ผ้ ปู ระกอบการบางรายที่ผลิตเส้ นขนมจีนและเส้ นก๋วยเตี๋ยวใช้ วตั ถุกนั เสียหรื อที่
เรี ยกว่าสารกันบูดในการผลิต โดยวัตถุกนั เสียที่นยิ มใช้ กนั คือ กรดเบนโซอิก ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ ใช้ ในอาหารไม่
เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และคณะผู้เชี่ยวชาญด้ านวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (JECFA) ได้ กําหนดเกณฑ์ความ
ปลอดภัย (ADI) ของกรดเบนโซอิกไว้ เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อนํ ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
กรดเบนโซอิก นิยมใช้ เป็ นวัตถุกนั เสียในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด ทั ้งเครื่ องดื่ม นํ ้าผลไม้ อาหารหมักดอง รวมถึง
ใช้ สําหรับรักษาคุณภาพของเครื่ องสําอางและยาสีฟัน โดยกรดเบนโซอิกสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลินทรี ย์ ความ
เป็ นพิษของกรดเบนโซอิกหากได้รับในปริ มาณที ่สูงอาจทํ าให้เกิ ดอาการคลื ่นไส้ อาเจี ยน ปวดท้อง และท้องเสี ยได้ หาก
ได้รับในปริ มาณน้อยร่ างกายจะสามารถขับออกให้หมดไปได้ แต่หากได้รับในปริ มาณมากและหรื อได้รับทุกวันอาจเกิ ดการ
สะสมจนถึงระดับที ท่ ํ าให้เกิ ดผลกระทบต่อร่ างกายได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้ ดังนัน้ ผู้บริ โภคไม่ควรบริ โภคอาหารชนิ ดเดียว
ซํ้ าๆ และบริ โภคในปริ มาณที ่มาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนี ้ผู้บริ โภคควรเลื อกรับประทานอาหารที ่ปรุ งสุกใหม่ๆ ไม่ ควรซื ้อ
อาหารมาค้างไว้นานๆ หากมี ความจํ าเป็ นต้องเก็บอาหารนัน้ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นและนํามาอุ่นก่อนรับประทาน
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555-2557) สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ เฝ้าระวังการใช้ วตั ถุกนั เสียในอาหารประเภทเส้ น
โดยตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทเส้ นจํานวน 192 ตัวอย่าง พบว่ามีการใช้ กรดเบนโซอิกจํานวน 136 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ
70.8 โดยมีการใช้ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจํานวน 33 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 โดยเส้ นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้ นใหญ่มีการใช้
กรดเบนโซอิกทุกตัวอย่าง ปริ มาณที่พบอยู่ในช่วง 94.3 - 2,633 ในขณะที่เส้ นขนมจีนพบการใช้ กรดเบนโซอิกร้ อยละ 87.5
ปริ มาณที่ใช้ อยูใ่ นช่วง 166 - 1,272 เส้ นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้ นเล็ก พบการใช้ กรดเบนโซอิกร้ อยละ 82.4 ปริ มาณที่ใช้ อยู่ในช่วง 20 45

3,474 จากข้ อมูลดังกล่าว สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ นํามาประเมินความปลอดภัยในการผู้บริ โภค โดยได้
เผยแพร่ผลการประเมิน ตลอดจนข้ อมูลความรู้ ข้ อแนะนําสูป่ ระชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการบริ โภค
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
14 มีนาคม 2559
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เตือนภัยสารฟอกขาวในตะเกียบไม้
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยข้ อมูลตรวจพบสารฟอกขาวตกค้ างในตะเกียบไม้ แบบใช้
แล้ วทิง้ แต่ ไม่ เกินกฎหมายกําหนด ส่ วนใหญ่ เป็ นตะเกียบที่ทําจากไม้ ฉําฉาแบบเดียวกับไม้ ที่ใช้ ทําลังใส่ ของ ซึ่งจะมีสีคลํา้
ทางผู้ประกอบการจึงใส่ สารฟอกขาว เพื่อให้ ดูน่าใช้ แนะผู้บริ โภคควรสั งเกตหากพบว่ าตะเกียบที่มีเนื้อไม้ ขาวจัดและ
มีกลิ่นฉุนก็ไม่ ควรนํามาใช้ หรือหันไปใช้ ตะเกียบแบบใช้ ซํ้าที่ล้างทําความสะอาดได้
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า ตะเกียบเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน
อาหารในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ส่ วนประเทศไทยนิยมใช้สาํ หรับอาหารประเภทก๋ วยเตี๋ยว ตะเกียบ
อาจทํามาจากไม้หรื อโลหะหรื อพลาสติก แต่ที่นิยมใช้กนั มากในปัจจุบนั เป็ นตะเกียบไม้ ซึ่งไม้ที่นิยมนํามาทําตะเกียบ
คือไม้ไผ่ ไม้โมกข์ และไม้ฉาํ ฉา เนื่องจากมีสีขาว เนื้อละเอียด ไม่ทาํ ให้อาหารมี สี กลิ่น รส ผิดเพี้ยนไปแต่อาจมีการ
ใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อฟอกเนื้อไม้ให้ขาวและป้ องกันเชื้อรา ปั จจุบนั ร้านอาหารนิยมใช้ตะเกียบไม้แบบใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง เพื่อความสะดวกและเพื่อสุ ขอนามัยที่ดีและป้ องกันเชื้อโรคติดต่อระหว่างกันได้ ทั้งนี้เคยมีข่าวที่ประเทศ
ไต้หวันตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในตะเกียบ เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งประเทศไต้หวันได้กาํ หนดปริ มาณสาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตะเกียบไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide) เป็ นสารเคมีในกลุ่มซัลไฟต์หรื อที่รู้จกั กันว่าสารฟอกขาวที่มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเปลี่ ยนสี ของอาหารไม่ให้เป็ นสี น้ าํ ตาลเมื่ออาหารถูกความร้อนในกระบวนการผลิ ตและ
สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของยีสต์ ราและบักเตรี ได้ดี สามารถนําสารนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็ นวัตถุ
กันเสี ย และเป็ นสารป้ องกันการทําปฏิกิริยากับออกซิ เจนในอาหาร ผักผลไม้อบแห้ง วุน้ เส้นและ ลูกกวาด เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สารนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น นําไปใช้ผสมในนํ้ายาอัดรู ป ฟอกสี ผา้ กระดาษและสบู่ เป็ นต้น
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์จะไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เมื่อใช้ในปริ มาณตํ่า แต่จะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคที่แพ้ง่าย เช่น
ทําให้เกิดโรคหื ด มีอาการแน่ นหน้าอก คันคอ หรื อเป็ นผื่นคัน และเป็ นแผลพุพอง องค์การอนามัยโลกได้กาํ หนดค่า
การบริ โภคในแต่ละวันที่ได้รับหรื อค่า ADI ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า ในปี พ.ศ. 2548 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารได้เก็บตัวอย่างตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ 11
ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบภาคสนาม ไม่พบสารฟอกขาวซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้สุ่ม
ตรวจตะเกียบ 8 ตัวอย่าง และไม้จิ้มฟั น 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ ตรวจพบซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ใน
ตะเกียบทั้ง 8 ตัวอย่าง ปริ มาณที่พบอยูใ่ นช่วง 19.4- 256.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่ วนไม้จิ้มฟั นตรวจพบ 1 ตัวอย่าง
ปริ มาณที่พบ 4.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อทดสอบการละลายของซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ออกมาจากตะเกียบโดยการ
นํามาแช่ในนํ้าเดือดเป็ นเวลา 5 นาทีแล้วนํานํ้ามาตรวจวิเคราะห์ พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ละลายออกมาอยูใ่ นช่วง 247

91.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกําหนดเรื่ องปริ มาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในตะเกียบ แต่
เมื่อเทียบกับกฎหมายของประเทศไต้หวันพบว่าปริ มาณที่พบไม่เกินมาตรฐาน
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กาํ ลังดําเนิ นการตรวจการตกค้างของสารฟอกขาวในตะเกียบซํ้าอีกครั้งในช่วง
เดือนเมษายน 2559 นี้ โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาํ หน่ายทั้งตลาดสด ตลาดค้าส่ ง และค้าปลีก ตรวจวิเคราะห์สาร
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ในตะเกียบ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทําการเฝ้ าระวัง
ได้ต่อไป อย่างไรก็ตามซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคเมื่อใช้ในปริ มาณที่พอเหมาะ เนื่ องจากร่ างกาย
สามารถขับออกทางปั สสาวะได้ แต่จะมีผลกระทบต่อคนที่เป็ นโรคหอบหื ดหรื อคนที่แพ้ง่ายจะมีอาการทันที ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ตะเกียบในการบริ โภคอาหาร จึงควรสังเกตหากพบว่าตะเกียบมีเนื้ อไม้ขาวจัดและมีกลิ่นฉุ นก็ไม่ควรใช้
หรื ออาจไปใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ าํ ได้ ซึ่งสามารถล้างให้สะอาดได้ก่อนใช้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
1 เมษายน 2559
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ระวังอันตรายจากการปนปลอมยาแผนปัจจุบนั ในอาหารและเครื่องดืม่
กรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
และหน่ วยงานต่ างๆ เฝ้ าระวังการใช้ ยาแผนปัจจุบันในอาหาร โดยการตรวจวิเคราะห์ ยาแผนปัจจุบันที่อาจมีการ
นํามาใช้ ผสมในอาหาร เพือ่ ให้ มีสรรพคุณตามที่กล่ าวอ้ างโดยตรวจ 7 กลุ่ม ได้ แก่ ยาลดนํ้าหนัก ยาเบนโซไดอะซี
ปี นส์ ยาสเตียรอยด์ ยารักษาโรคหย่ อนสมรรถภาพทางเพศ ยาลดความอยากอาหาร ยาระบาย และวัตถุออกฤทธิ์
ต่ อระบบประสาทส่ วนกลาง เพือ่ ความปลอดภัยของผู้บริโภค
นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมีการบริ โภคอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัย ในระหว่างปี พ.ศ. 25562558 กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดย สํ า นัก คุ ณ ภาพและความปลอดภัย อาหาร ได้ร่ ว มกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานต่างๆ เฝ้ าระวังการใช้ยาแผนปั จจุบนั ในอาหาร โดยเก็บตัวอย่าง
อาหารและเครื่ องดื่มที่อาจจะมีการนํายาแผนปั จจุบนั มาผสม จํานวนทั้งสิ้ น 1,160 ตัวอย่าง ซึ่ งในจํานวนนี้ เป็ น
กาแฟสําเร็ จรู ปชนิ ดผง 391 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 690 ตัวอย่าง เครื่ องดื่ม 49 ตัวอย่าง และอาหารอื่นๆ
30 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ดังนี้
กาแฟสํ าเร็ จ รู ปชนิ ด ผง จําแนกเป็ น กลุ่ มยาลดนํ้าหนัก ตรวจวิ เคราะห์ 304 ตัว อย่างพบไซบู ทรามี น
44 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 14.5 กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห์ 103 ตัวอย่าง พบ 27
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 26.2 โดยพบซิ ลเดนาฟิ ล 26 ตัวอย่าง และทาดาลาฟิ ล 1 ตัวอย่าง กลุ่มยาเบนโซไดอะซี
ปี นส์ ตรวจวิเคราะห์ 155 ตัวอย่าง พบลอราซี แพม 1 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร จําแนก
เป็ นกลุ่มยาลดนํ้าหนัก ตรวจวิเคราะห์ 609 ตัวอย่าง พบไซบูทรามีน 122 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 20 กลุ่มยารักษา
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห์ 159 ตัวอย่าง พบ 69 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 43.4 โดยพบซิ ลเดนา
ฟิ ล 40 ตัวอย่าง ทาดาลาฟิ ล 4 ตัวอย่าง ซิ ลเดนาฟิ ลร่ วมกับทาดาลาฟิ ล 20 ตัวอย่าง และซิ ลเดนาฟิ ลร่ วมกับวาเดนา
ฟิ ล 5 ตัวอย่าง กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจวิเคราะห์ 51 ตัวอย่าง พบเดกซาเมธาโซน 2 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 3.9
กลุ่มยาระบาย ตรวจวิเคราะห์ 197 ตัวอย่าง พบฟี นอล์ฟทาลีน 1 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 0.5 โดยมีผลิตภัณฑ์
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เสริ ม อาหารที่ ต รวจ พบว่า มี ย าแผนปั จ จุ บ นั ถึ ง 2 กลุ่ ม 2 ตัว อย่า ง โดยพบไซบู ท รามี น ร่ ว มกับ ทาดาลาฟิ ล
และไซบูทรามีนร่ วมกับฟี นอล์ฟทาลีน และเครื่องดื่ม จําแนกเป็ น กลุ่มยาสเตียรอยด์ตรวจวิเคราะห์ 28 ตัวอย่าง
พบเดกซาเมธาโซน 6 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 21.4
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า การบริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่มียาแผนปั จจุบนั ผสมอยูจ่ ะก่อให้เกิด
อันตรายกับผูบ้ ริ โภค จากผลข้างเคียงของยาหรื อปริ มาณยาที่ได้รับเกินขนาดและอาจทําให้เสี ยชีวิตได้ เช่น ผูใ้ ช้
ยาลดนํ้าหนักที่มีการใช้ไซบูทรามีน มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายและเส้นโลหิ ตในสมองแตก หรื อผูใ้ ช้
ยาลดความอยากอาหารที่มีการใช้เฟนฟลูรามีนอาจก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติของลิ้นหัวใจ หรื อผูใ้ ช้ยารักษา
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับระบบหัวใจ อาจมี อาการหัวใจวาย เส้นโลหิ ตใน
สมองแตก อาหารที่มีการผสมยาแผนปั จจุ บนั จัดว่าเป็ นอาหารไม่บริ สุทธิ์ และจะถูกดําเนิ นการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามสําหรั บผูบ้ ริ โภคที่ประสงค์จะบริ โภคอาหารดังกล่าวต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ อ ไม่ควร
หลงเชื่ อคําโฆษณาและหากบริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่ มดังกล่าวแล้วเกิ ดอาการผิดปกติ ควรหยุดการบริ โภค
ทันที และรี บไปพบแพทย์ สุ ขภาพดีเริ่ มต้นที่ตวั เราเอง โดยใช้หลักการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออก
กําลังกายและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
18 พฤษภาคม 2559

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
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ผลการตรวจนํา้ ส้ มคัน้ บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท
สํานั กคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข เผยผลตรวจตั ว อย่ า งนํ า้ ส้ ม คั น้ บรรจุ ขวด พบไม่ ผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐานทุ ก
ตัวอย่ าง
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง
นํ้า ส้มคั้น สดในภาชนะปิ ดสนิ ท ที่ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บจากสถานที่ จ าํ หน่ า ยในเขต
กรุ งเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี จํานวน 12 ตัวอย่าง และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระบุรี เก็บจากอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 15 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ วัตถุ
กันเสี ย สารให้ความหวาน สี สงั เคราะห์ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาได้แก่ เชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ
แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์ บ่ ง ชี้ สุ ข ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สํ า นั ก คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ห า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จากทั้งหมด 15 ตัวอย่างไม่ผา่ นเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด 2
ตัวอย่าง (ร้อยละ 13) พบว่ามีการใช้วตั ถุกนั เสี ย จํานวน 6 ตัวอย่าง ซึ่ งมีเพียง 1 ตัวอย่างที่ใช้วตั ถุกนั เสี ยเกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด โดยพบปริ มาณกรดเบนโซอิค 312 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และกรดซอร์ บิค 228 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (กฎหมายกําหนดให้ใช้กรดเบนโซอิครวมกับกรดซอร์ บิคในเครื่ องดื่มได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)
และมีการใช้สารให้ความหวานแทนนํ้าตาล ชนิดซัคคาริ น จํานวน 4 ตัวอย่าง ปริ มาณที่พบ อยูใ่ นช่วง
13-32.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด (ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) สําหรับตัวอย่างที่
เก็บจากจังหวัดสระบุรี จํานวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบซัคคาริ น และสี สงั เคราะห์ในทุกตัวอย่าง แต่สีที่ตรวจพบเป็ น
สี สงั เคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ Tartrazine, Sunset yellow FCF, Ponceau 4R อย่างไรก็ตาม มี 1 ตัวอย่างที่ใช้
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ปริ มาณสี เกินเกณฑ์กาํ หนดโดยพบว่ามีการใช้ Tartrazine 50.1 ร่ วมกับ Ponceau 4R 5.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(กฎหมายกําหนดให้มีสี Tartrazine รวมกับ Ponceau 4R ได้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
สําหรับการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา จากทั้งหมด 15 ตัวอย่าง ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง
เนื่องจากตรวจพบจุลินทรี ยบ์ ่งชี้สุขลักษณะเกินมาตรฐาน คือ ตรวจพบปริ มาณยีสต์และราเกินในทุกตัวอย่าง พบ
โคลิฟอร์ มเกินมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง และพบอีโคไล 6 ตัวอย่าง แต่ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้ อนเชื้อโรคอาหาร
เป็ นพิษ
อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โดยปกติแล้วนํ้าส้มคั้นสดๆ ถ้าตั้งทิ้งไว้จะมีตะกอนเนื้อส้ม
อยูด่ า้ นล่าง หากไม่มีตะกอนเลย เป็ นนํ้าสี สม้ ใสๆ อาจเป็ นนํ้าส้มผสม เมื่อเปิ ดขวดแล้วให้ลองดมกลิ่น ถ้าเป็ น
นํ้าส้มคั้นสดจะมีกลิ่นส้มธรรมชาติ หากไม่มีกลิ่นอะไรเลย หรื อกลิ่นจางมากๆ ไม่ใช่น้ าํ ส้มคั้นสด เพราะนํ้าส้ม
คั้นสดทัว่ ไปต้องมีสี กลิ่น รสตามธรรมชาติของส้ม และหากดื่มแล้วรู ้สึกว่ารสชาติแปลกๆ ควรทิ้งไป
13 มิถุนายน 2559
Food59/ning
0601 SD 043
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กรมวิทย์ ฯ เผยผลตรวจปลาดิบ (ซาชิม)ิ ไม่ พบสี สังเคราะห์ ในทุกตัวอย่ าง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยผลตรวจวิเคราะห์ ปลาดิบ (ซาชิมิ) จํานวน 6 ตัวอย่ าง ไม่ พบสี
สั งเคราะห์ ตามที่ผู้บ ริ โ ภคจํ า นวนมากได้ ต้ัง ข้ อ สั งเกตในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แนะประชาชนควรเลือ กซื้ อ ปลาดิ บ ที่
เป็ น sashimi grade หรือ sushi grade fish ซึ่งเป็ นปลาทะเลที่เตรียมเพือ่ การบริโภคดิบอย่ างปลอดภัย ในกรณีที่ซื้อปลา
ทะเล ที่แล่ ขายในซู เปอร์ มาร์ เก็ตควรสอบถามแหล่ งที่มาของปลา (ถ้ าผู้จําหน่ าย ให้ ข้อมูลได้ ) หากเป็ นปลาดิบที่แล่ แล้ ว
ควรบรรจุในภาชนะที่ปิดเรี ยบร้ อย เช่ น ถาดที่มีแผ่ นฟิ ล์ มพลาสติกหุ้ มมิดชิ ด และขณะวางจําหน่ ายควรเก็บรั กษา
อุณหภูมิแช่ เย็นตลอดอายุการจําหน่ าย เพือ่ ความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้ อนจากเชื้อแบคทีเรียต่ าง ๆ
น.พ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า ตามที่ผบู ้ ริ โภคจํานวนมากได้ต้ งั ข้อสังเกตใน
สื่ อ สังคมออนไลน์ เรื่ องปลาแซลมอนใส่ สี กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยสํานักคุ ณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเฝ้ าระวังด้านความปลอดภัยในอาหารมาโดยตลอด และ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกเก็บตัวอย่างปลาดิ บ (ซาชิ มิ) จํานวน 6
ตัวอย่าง จากร้ านจําหน่ ายอาหารญี่ ปุ่น จํานวน 6 ร้ าน ในห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ งตรวจวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบตั ิการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ไม่พบสี สังเคราะห์ในทุก
ตัวอย่าง ส่ วนโลหะหนัก 4 ชนิ ด ได้แก่ ปรอท สารหนู และตะกั่ว พบในปริ มาณที่ น้อยกว่าเกณฑ์กาํ หนดทุ กตัวอย่าง
สําหรับแคดเมียมนั้นไม่มีเกณฑ์กาํ หนด แต่ในทุกตัวอย่างพบปริ มาณน้อย ส่ วนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุล
ชี ว วิ ท ยาพบเชื้ อ โรคอาหารเป็ นพิ ษ จํา นวน 3 ตัว อย่า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50 ได้แ ก่ สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรี ย ส
(Staphylococcus aureus) 1 ตัวอย่าง, สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรี ยส (Staphylococcus aureus) ร่ วมกับ ลิสทีเรี ย โมโนไซ
โตจิเนส (Listeria monocytogenes) 1 ตัวอย่าง และลิสทีเรี ย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) 1 ตัวอย่าง
นอกจากนั้นพบปริ มาณจุลินทรี ยบ์ ่งชี้สุขลักษณะการผลิต อี โคไล (E. coli) เกินเกณฑ์กาํ หนด จํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็ น
ร้อยละ 17 โดยพบร่ วมกับลิสทีเรี ย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) และเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เก็บตัวอย่างปลาดิบ (ซาชิมิ) ส่ งตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอีก 6 ตัวอย่าง
จากร้านจําหน่ายอาหารญี่ปุ่น จํานวน 3 ร้าน พบว่า ผลผ่านเกณฑ์กาํ หนดทุกตัวอย่าง
น.พ.อภิชัย แนะนําเพิ่มเติมว่า การบริ โภคปลาดิบและการเลือกซื้ อปลาทะเลที่แล่ขายนั้น ผูบ้ ริ โภคควรเลือก
รับประทานปลาทะเลดิบที่จาํ หน่ ายในภัตตาคาร ร้ านอาหารญี่ปุ่นต้นตํารั บหรื อร้ านที่มนั่ ใจว่าใช้ปลาดิ บที่เป็ น sashimi
grade หรื อ sushi grade fish ซึ่ งเป็ นปลาทะเลที่เตรี ยมเพื่อการบริ โภคดิบอย่างปลอดภัย ในกรณี ที่ซ้ื อเนื้อปลาทะเลที่แล่
ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อมารับประทานเป็ นปลาดิบควรเลือกปลาที่เตรี ยมแบบ sashimi grade หรื อ sushi grade เช่นกัน
และควรสอบถามแหล่งที่มาของปลา (ถ้าผูจ้ าํ หน่ายให้ขอ้ มูลได้) หากเป็ นปลาดิบที่แล่แล้ว (แล่เป็ นก้อนหรื อสไลซ์เป็ น
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ชิ้นบางพอคํา) ควรบรรจุในภาชนะที่ปิดเรี ยบร้อย เช่น ถาดที่มีแผ่นฟิ ล์มพลาสติกหุม้ มิดชิด เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้อ
แบคทีเรี ยต่างๆ ขณะวางจําหน่ายควรเก็บรักษาในอุณหภูมิแช่เย็นตลอดอายุการจําหน่าย เพื่อควบคุมการเพิ่มปริ มาณของ
เชื้ อแบคทีเรี ย และเนื่ องจากเป็ นอาหารที่เน่ าเสี ยง่ายจึงควรรี บรับประทาน ให้หมดภายในวันที่ซ้ื อ ในส่ วนผูป้ ระกอบ
อาหารและผูแ้ ล่ปลาต้องล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหาร และถ้ามีบาดแผลที่มือให้ปิดพลาสเตอร์และใส่ ถุงมือขณะ
ประกอบอาหาร เพื่อลดโอกาสการปนเปื้ อนเชื้อต่างๆ สู่อาหาร
7 กรกฎาคม 2559
FOOD/Su59
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เฝ้ าระวังคุณภาพนมโรงเรียนทั่วประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ าระวังคุณภาพนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ ไรส์ และยูเอช
ทีทั่วประเทศ โดยตรวจวิเคราะห์ ทางด้ านโภชนาการและด้ านจุลชี ววิทยา เพื่อควบคุมคุณภาพและคุ้มครองผู้บริ โภคให้
เด็กนักเรียนไทยได้ ดื่มนมที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ท้ งั 14 ศูนย์ทวั่ ประเทศ ร่ วมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุ ขทัว่ ประเทศ ได้ร่วมกันเฝ้ าระวังคุณภาพของนมโรงเรี ยนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์
และยูเอชที โดยตรวจวิเคราะห์ท้ งั ด้านโภชนาการ ได้แก่ เนื้อนมไม่รวมไขมัน ไขมัน และโปรตีน และด้านจุลชีววิทยา
ได้แก่ จํานวนแบคทีเรี ยทั้งหมด จุลินทรี ยบ์ ่งชี้สุขลักษณะการผลิต เช่น เชื้อโคลิฟอร์ ม (Coliform) และเชื้ออีโคไล (E.
coli) และเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ เช่น เชื้อบาซีลสั ซี เรี ยส (Bacillus cereus) เชื้อลิสทิเรี ย โมโนไซโตจิเนส (Listeria
monocytogenes) เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.) และเชื้อสเเตปฟิ โลคอกคัส ออเรี ยส (Staphylococcus aureus) ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 350 (พ.ศ. 2556) เรื่ องนมโค ซึ่ งในช่ วงปี 2555-2558 ได้ตรวจวิเคราะห์ นม
โรงเรี ยน จํานวน 1,750 ตัวอย่าง (ชนิ ดพาสเจอร์ ไรส์ 1,190 และยูเอชที 560 ตัวอย่าง) ผลการตรวจ พบว่า ไม่ได้
มาตรฐาน 436 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 24.9 ในจํานวนนี้เป็ นนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ 321 ตัวอย่าง และยูเอชที 115 ตัวอย่าง
สาเหตุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐานเนื่ อ งจากไม่ ผ่ า นเกณฑ์ด้า นโภชนาการ 290 ตัว อย่า ง ด้า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา 95 ตัว อย่า ง และ
ไม่ผ่านเกณฑ์ท้ งั ด้านโภชนาการและจุลชี ววิทยา 51 ตัวอย่าง ด้านโภชนาการส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเนื้ อนมไม่รวม
ไขมันตํ่ากว่ามาตรฐาน ทางด้านจุลชีววิทยาพบว่านมชนิดพาสเจอร์ไรส์ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากจํานวนแบคทีเรี ยทั้งหมด
สู งกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 6.9 จุลินทรี ยท์ ี่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี ร้อยละ 3.1 และเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ ร้อยละ
3.8 ขณะที่ชนิ ดยูเอชที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจากพบแบคทีเรี ยทั้งหมดสูงกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 2.9 เชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ
ร้อยละ 0.9
จากข้อมูลการตรวจพบนมโรงเรี ยนที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุ กภาคส่ วน เพื่อร่ วมมื อกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาคุ ณภาพนมโรงเรี ยนและเร่ งดําเนิ นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างจริ งจัง สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคนมโรงเรี ยนว่ามีความปลอดภัย เด็กไทยมีโภชนาการที่
ดีมีพฒั นาการที่สมวัยและไม่มีเด็กที่จะต้องได้รับผลกระทบจากนมที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อแนะนําในการดื่มนมให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย นมพาสเจอร์ ไรส์ เป็ น
นมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้ อด้วยความร้อน เพื่อทําลายจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดโรคและลดปริ มาณจุลินทรี ยใ์ ห้อยู่ในระดับที่
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ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค จึงต้องเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซี ยส เก็บได้นาน 7-10 วัน และมีการควบคุมอุณหภูมิใน
การเก็บรักษาอย่างเหมาะสม ตั้งแต่โรงงานผลิต ระหว่างการขนส่ งนมไปยังโรงเรี ยน จนถึงการเก็บรักษาที่โรงเรี ยนก่อน
แจกจ่ายให้นักเรี ยนดื่ม และก่อนดื่มควรสังเกตเพื่อให้แน่ใจว่านํ้านมมีลกั ษณะเป็ นเนื้ อเดียวกัน และมีสี กลิ่น รสปกติ
ส่ วนนมยูเอชที เป็ นนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสู งที่อุณหภูมิไม่ต่าํ กว่า 133 องศาเซลเซี ยส เพื่อทําลาย
จุลินทรี ย ์ จึงสามารถ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งได้นาน 6-9 เดือน แต่ไม่ควรเก็บนมไว้ที่อุณหภูมิสูง และไม่วางกล่อง
นมให้ถูกแสงแดดโดยตรง ในการขนส่ งและเก็บรั กษา ควรบรรจุกล่ องนม ในลังกระดาษและไม่ซ้อนลังหลายชั้น
เพราะกล่องนมอาจเสี ยหาย เกิดรอยรั่วซึ ม ทําให้เชื้อจุลินทรี ยเ์ ข้าไปในกล่องนม ทําให้นมเสี ยได้ และเมื่อเปิ ดกล่องแล้ว
ดื่มไม่หมด ควรนํานมที่เหลือไปเก็บไว้ในตูเ้ ย็นและดื่มให้หมดภายใน 3-5 วัน
****** 15 สิ งหาคม 2559
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เฝ้ าระวังคุณภาพและความปลอดภัยนํา้ พริกพร้ อมบริโภค
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข และศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 14 แห่ ง ร่ วมกับ สํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสํ านัก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด (สสจ.) เก็บตัวอย่ างนํ้าพริ ก พร้ อ มบริ โภคที่
จําหน่ ายตามตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์ โอทอป ศูนย์ ของฝากทั่วประเทศ เพือ่ เฝ้ าระวังคุณภาพและความปลอดภัยให้ แก่
ผู้บริโภค
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 14 แห่ ง ร่ วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เก็บตัวอย่างนํ้าพริ กพร้อมบริ โภค เช่น นํ้าพริ กหนุ่ม นํ้าพริ กกะปิ นํ้าพริ กขี้กา
นํ้าพริ กเผา นํ้าพริ กปลาร้าสับ นํ้าพริ กตาแดง นํ้าพริ กนรก แจ่วบอง เป็ นต้น ที่จาํ หน่ ายตามตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์โอ
ทอป ศูนย์ของฝากทัว่ ประเทศ เพื่อตรวจเฝ้ าระวังคุณภาพและความปลอดภัยนํ้าพริ กพร้อมบริ โภคของประเทศไทย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 รวมทั้งสิ้น 1,071 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผา่ นมาตรฐาน 164 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15) เป็ นนํ้าพริ ก
พร้อมบริ โภคแบบเปี ยก 346 ตัวอย่าง ไม่ผา่ นมาตรฐาน 84 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24) และนํ้าพริ กแบบแห้ง 725 ตัวอย่าง ไม่
ผ่านมาตรฐาน 80 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11) สาเหตุที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน ด้ านเคมี พบการใช้วตั ถุกนั เสี ยเกินปริ มาณที่อนุญาต
ร้อยละ 11 ชนิ ดของวัตถุกนั เสี ยที่พบมากสุ ด ได้แก่ กรดเบนโซอิค โดยปริ มาณที่พบในนํ้าพริ กแบบแห้ง 1,089-6,872
มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม และนํ้าพริ กแบบเปี ยก 1,005-14,004 มิ ลลิ กรั ม ต่ อกิ โ ลกรั ม ข้อกําหนดอ้า งอิ งตามมาตรฐาน
โคเด็กซ์ (CODEX) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ด้ านจุลชี วิวทยา พบการปนเปื้ อนจุลินทรี ยแ์ ละเชื้อโรคอาหารเป็ นพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4.7 พบมาก
ที่สุดในนํ้าพริ กแบบแห้ง พบจํานวนจุลินทรี ยร์ วม ร้อยะ 2.9 เชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ เช่น เชื้อบาซี ลสั ซี เรี ยส (Bacillus
cereus) และเชื้อคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟิงเจน (Clostridium perfringens) ร้อยละ 1.2 นํ้าพริ กแบบเปี ยก พบจํานวน
จุลินทรี ยร์ วม ร้อยละ 1.4 เชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ ร้อยละ 1.4 จากผลตรวจที่ได้ พบว่า นํ้าพริ กแบบเปี ยกพบการใช้วตั ถุกนั
เสี ย เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 29.7 มากกว่านํ้าพริ กแบบแห้งที่ตรวจพบ ร้อยละ 12 นํ้าพริ กแบบแห้ง มีการปนเปื้ อน
เชื้อจุลินทรี ย ์ ร้อยละ 2.9 มากกว่านํ้าพริ กแบบเปี ยก ร้อยละ 1.4 เชื้อโรคอาหารเป็ นพิษ นํ้าพริ กทั้ง 2 แบบ มีโอกาสตรวจ
พบเชื้อบาซี ลสั ซี เรี ยส และ เชื้อคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟิงเจน ร้อยละ 14 เท่ากัน สําหรับเชื้อ สเเตปฟิ โลคอกคัส ออเรี ยส
(Staphylococcus aureus) และเชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง
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นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า นํ้าพริ กพร้อมบริ โภคมีคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ส่ วน
ใหญ่พบการใช้วตั ถุกนั เสี ย ทั้งกรดเบนโซอิดและกรดซอร์ บิค เกินกว่าค่ามาตรฐานกําหนด แต่เมื่อนํามาประเมินความ
เสี่ ยงกรดเบนโซอิคและกรดซอบิค จากการบริ โภคนํ้าพริ กคลุกข้าว โดยอ้างอิงจากข้อมูลการบริ โภคอาหารของประเทศ
ไทย พบว่า ปริ มาณการได้รับสัมผัสยังอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ แต่ก็ตอ้ งมีการตรวจเฝ้ าระวัง
เป็ นประจํา สําหรับด้านจุลชีววิทยา พบการปนเปื้ อนจุลินทรี ยเ์ กินเกณฑ์ ยีสต์และรา และจุลินทรี ยก์ ่อโรคอาหารเป็ นพิษ
สําหรับจุลินทรี ยก์ ่อโรคอาหารเป็ นพิษที่พบว่าเป็ นปั ญหา ได้แก่ เชื้อบาซี ลสั ซี เรี ยส และเชื้อคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟิงเจน
ซึ่ งเป็ นเชื้ อแบคทีเรี ยที่ สร้างสปอร์ พบในดิ นและฝุ่ น จึงมักติ ดปนมากับวัตถุดิบ เช่ น พริ ก เครื่ องเทศ และสมุนไพร
สปอร์ ของเชื้อเหล่านี้ถูกทําลายได้ยากภายใต้กระบวนการผลิตนํ้าพริ กที่ใช้ความร้อนไม่สูงนัก นอกจากนี้ยงั พบว่า เขต
สุ ขภาพที่พบว่านํ้าพริ กพร้อมบริ โภคไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุ ขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย รองลงมาคือ เขตสุ ขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสี มา และส่ วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้องค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ องแก่ผผู ้ ลิต เพราะมีผปู้ ระกอบการหลายใหม่ๆ เกิดขึ้น
เป็ นประจํา ความรู ้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัถตุดิบ กรรมวิธีการผลิตที่ดี สะอาดถูกหลักอนามัย และ
การเก็บรักษาอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ าย สําหรับผูบ้ ริ โภคควรเลือกซื้ อ ควรเลือกที่ผลิตใหม่ๆ มี
ฉลาก ระบุเลขสารบบอาหาร วันผลิตวันหมดอายุ และเมื่อเปิ ดรับประทานตักแบ่งมาบริ โภค แล้วปิ ดฝาให้มิดชิด และ
ควรเก็บเข้าตูเ้ ย็น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
20 กันยายน 2559
Food/Kai59
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สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
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สธ.พัฒนาห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสี วนิ ิจฉัย มีมาตรฐานพร้ อมให้ บริการประชาชน
กระทรวงสาธารณสุ ข นําระบบบริ หารคุณภาพพัฒนาห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และรังสี วินิจฉัย ซึ่ ง
เป็ นหัวใจสําคัญในการตรวจวินิจฉัย นําข้อมูลหรื อผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้ องกัน
โรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุ ขให้

คนไทยทุกคนได้รับบริ การทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยนําระบบบริ หารคุณภาพมา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ หรื องานบริ การอื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน สําหรับบริ การประชาชน โดยให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
จัดทําเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานบริ การสําหรับห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และห้องปฏิบตั ิการรังสี วินิจฉัย
การพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงการสร้างกระบวนการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการของกระทรวงสาธารณสุ ขประสบความสําเร็ จ
ที่ผ่านมา การรั บรองมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์มีหลากหลาย เช่น มาตรฐานงานเทคนิ ค
การแพทย์ หรื อ LA และมาตรฐานสากล ISO 15189 ทําให้หอ้ งปฏิบตั ิการผ่านการรับรองเพียงร้อยละ 53 เมื่อ
กํา หนดกระบวนงานการพัฒ นาและรั บ รองที่ เ ป็ นขั้น ตอนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข ทํา ให้
ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ผ่านการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 521 แห่ ง และเมื่อรวมกับ
การรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ทําให้ขณะนี้จาํ นวนผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98 จากจํานวนทั้งหมด 916
แห่ง ส่ วนห้องปฏิบตั ิการรังสี วินิจฉัย ขณะนี้ได้รับการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 640 แห่ง
คิดเป็ นร้อยละ 82 จากจํานวนทั้งหมด 780 แห่ง โดยจะพัฒนาให้ผา่ นเกณฑ์ท้ งั หมดต่อไป
ด้ านนพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้จดั ทํา
โครงการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานบริ การสําหรั บห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์และห้องปฏิ บตั ิ การรั งสี
วินิจฉัย กําหนดเป็ นโครงการระดับตัวชี้ วดั ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในปี 2557 เป็ นการวางรากฐานของการ
พัฒนาระบบคุณภาพให้แก่ห้องปฏิ บตั ิ การสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยจัดทําคู่มือคุณภาพในการพัฒนา
ห้องปฏิ บตั ิ ก ารของโรงพยาบาล สร้ า งกระบวนงานตรวจประเมิ น ระบบคุ ณ ภาพที่ อาศัยความร่ ว มมื อของ
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เครื อข่ าย และให้มีการรั บรองมาตรฐานห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์ และห้องปฏิ บตั ิ การรั งสี วินิจฉัย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพบริ การด้านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริ การที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และรังสี วินิจฉัย ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญในการตรวจวินิจฉัย
เพื่อนําข้อมูลหรื อผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้ องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์
30 พฤศจิกายน 2558
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สํานักยาและวัตถุเสพติด
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กรมวิทย์ ฯจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพือ่ ส่ งเสริมการผลิตให้ มคี ุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเสริ มการใช้ สมุ นไพรในยาสํ าเร็ จรู ปทั้งแผน
ปัจจุบันและแผนโบราณให้ มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้ อ้างอิง
การขึน้ ทะเบียนและควบคุมคุณภาพตํารั บยาสมุนไพร ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีความมั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทย
และนําไปสู่ การเพิ่มศั กยภาพในการผลิตเพื่อการส่ งออก ซึ่ งสอดคล้ องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สนับสนุนการใช้ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า ปั จจุบนั แนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรใน
ประเทศไทยมี มากขึ้ น คิดเป็ นมูลค่าการใช้ราวปี ละ 14,000 ล้านบาท อี กทั้งนโยบายของรั ฐบาลที่ ผลักดันยา
สมุนไพรเข้าสู่ บญ
ั ชี ยาหลักแห่งชาติ เพื่อสนับสนุ นการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริ การสาธารณสุ ขเพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้ยาสมุนไพรไทยมีโอกาสและความท้าทายที่สาํ คัญในการให้บริ การสาธารณสุ ขและเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
การส่ งออก แต่ท้ งั นี้ ประชาชนยังขาดความมัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรที่มีจาํ หน่ายใน
ท้องตลาดหรื อผลิตในโรงพยาบาล เนื่ องจากยาสมุนไพรส่ วนใหญ่นาํ วัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิตจึงมีโอกาสที่
จะมีสิ่งปนเปื้ อน เช่น ดินหรื อนํ้าในแหล่งที่เก็บพืชสมุนไพรอาจมีโลหะหนักที่เป็ นพิษปนเปื้ อน ได้แก่ สารหนู
ตะกัว่ และแคดเมียม หรื อการปนเปื้ อนสารเคมี ยากําจัดศัตรู พืชจากการเพาะปลูก ตลอดจนการนําสมุนไพรมาทํา
เป็ นรู ปแบบยาต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล หรื อยานํ้า หากไม่มีมาตรฐานในการผลิตอาจได้ยาที่ไม่มีคุณภาพ มี
สารปนเปื้ อน รวมถึงการควบคุมความชื้นที่ไม่ดี ยาอาจขึ้นราและเกิดสารอะฟลาท็อกซิ น ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ได้ ซึ่ งที่ผ่านมาสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ดําเนิ นการเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ยามาอย่าง
ต่อเนื่ องตามโครงการประกันคุณภาพยาของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยปี งบประมาณ 2557 ได้มีการสุ่ ม
ตรวจยาแคปซูลขมิ้นชัน 12 ตัวอย่าง พบว่า ไม่เข้ามาตรฐาน จํานวน 3 ตัวอย่าง ในหัวข้อปริ มาณตัวยาสําคัญอัน
เนื่ องมาจากคุ ณภาพวัตถุ ดิบ นอกจากนี้ การตรวจการปนเปื้ อนเชื้ อจุ ลินทรี ยข์ องยาแผนโบราณจํานวน 269
ตัวอย่าง พบว่าไม่เข้ามาตรฐาน 47 ตัวอย่าง เนื่ องจากพบการปนเปื้ อนเชื้อคลอสตริ เดียม (Clostridium spp.) หาก
บริ โภคเข้าไปอาจเกิดอาหารเป็ นพิษได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในการผลิตหรื อจัดซื้อ
ยาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และยังเป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตในการนําข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตยาให้ได้มาตรฐานอีกด้วย
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นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเฝ้ าระวังในการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของยาสมุนไพรไทย จึง
ได้มีการจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย Thai Herbal Pharmacopoeia ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร และเป็ นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อการส่ งออกนําเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร รวมทั้งใช้อา้ งอิงการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร ปัจจุบนั ได้จดั ทํา
ข้อกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ สมุนไพร จํานวน 46 ชนิด และยาเตรี ยมจากสมุนไพร จํานวน 3 ตํารับ คือ ยา
แคปซูลขมิ้นชัน ยาแคปซูลฟ้ าทะลายโจร และยาชงชุมเห็ดเทศ ซึ่ งตําราดังกล่าวได้บรรจุอยูใ่ นประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ องระบุตาํ รายา พ.ศ. 2556 เพือ่ บังคับใช้เป็ นตํารายาอ้างอิงของประเทศ โดยเนือ้ หาของวัตถุดบิ
สมุนไพร ประกอบด้วยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ การวิเคราะห์ปริ มาณสารสําคัญ และการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพรโดยวิธีอื่นๆ เช่น การหาปริ มาณสิ่ งแปลกปลอม การหาปริ มาณความชื้นหรื อนํ้า ที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิด
เชื้อราในสมุนไพรได้ ข้อควรระวังและขนาดยาที่ใช้ดว้ ย ส่ วนเนือ้ หาของตํารับยาจะเน้นเรื่ องการควบคุมคุณภาพ
ตํารับยา โดยวิเคราะห์หาปริ มาณสารสําคัญหรื อสารออกฤทธิ์ เช่น ปริ มาณเคอร์ คิวมินในยาแคปซูลขมิ้นชัน
ข้อกําหนดอื่นที่ตอ้ งทดสอบในยาแคปซูล เช่น การทดสอบการแตกตัวและการละลายของยา นอกจากนี้ในตํารา
ยาดังกล่าวยังมีขอ้ กําหนดเรื่ องปริ มาณการปนเปื้ อนโลหะหนักของสารหนู ตะกัว่ และแคดเมียม ยากําจัดศัตรู พืช
ตลอดจนข้อกําหนดในเรื่ องเชื้อจุลินทรี ยต์ ่างๆในสมุนไพร เป็ นต้น ซึ่ งปัจจุบนั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงั คง
ดําเนินการจัดทําตํารายามาตรฐานยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมชนิดของยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจว่าสมุนไพรที่ใช้น้ นั มีมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใช้เป็ นมาตรฐานสมุนไพรของประเทศ ซึ่งจะมีความสําคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
26 ตุลาคม 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017,99081 โทรสาร 0-2591-1707
Drug/Rich58
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กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พฒ
ั นาวิธีตรวจฟิ ลเลอร์ เพือ่ คุ้มครองผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พัฒนาวิธีตรวจฟิ ลเลอร์ เพื่อคุ้มครอง
ผู้บ ริ โภค เผยผลตรวจฟิ ลเลอร์ ที่ผ่านมาพบเป็ นผลิตภัณฑ์ ปลอม ถึงร้ อยละ 27.3 แนะผู้ บริ โภค
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ฟิลเลอร์ ที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนจาก อย.เท่ านั้น
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า ปั จจุบนั สถานเสริ มความงามมีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดฉี ดเพื่อลดริ้ วรอย ที่มกั เรี ยกกันว่า การฉี ดฟิ ลเลอร์ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีหลากหลายชื่อการค้า
แต่มีส่วนประกอบหลัก คือ กรดไฮยาลูรอนิก กรดดังกล่าวมีคุณสมบัติในการเก็บกักนํ้าได้ดีจึงช่วยให้ผิวหนังชุ่ม
ชื้น อย่างไรก็ดี กรดไฮยาลูรอนิ กเป็ นสารที่ร่างกายมนุ ษย์สามารถสร้างขึ้นได้เอง โดยพบได้ในส่ วนต่างๆ ของ
ร่ างกาย เช่น ผิวหนัง เส้นเอ็นต่างๆ
กรดไฮยาลูรอนิ กมีราคาค่อนข้างแพง จึงมีการลักลอบใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมในสถานเสริ มความงามบาง
แห่ง ซึ่ งมีความผิดตามกฎหมายและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต ปัจจุบันยังไม่ มีหน่ วยงานใดที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
เหล่ านี้ว่า มีกรดไฮยาลูรอนิกจริ งตามทีอ่ ้ างไว้ ดังนั้น สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึงได้
พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีวิเคราะห์ ปฏิกิริยาคาร์ บาโซลเพือ่ ใช้ เป็ นวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เสริ ม
ความงามชนิดฉีดทีม่ กี ารระบุว่ามีกรดไฮยาลูรอนิกเป็ นส่ วนประกอบ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า จากการตรวจวิเคราะห์ของกลางที่ได้รับจํานวน 27 ตัวอย่าง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 ตัวอย่าง และไม่ได้
รับการขึ้นทะเบียน 22 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามชนิ ดฉี ดที่ได้รับการขึ้ นทะเบี ยน
ตรวจพบกรดไฮยาลูรอนิกร้อยละ 100 สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน ตรวจไม่พบกรดไฮยาลูรอนิ กตามที่
กล่าวอ้างไว้ถึงร้อยละ 27.3 แสดงให้เห็นว่า สถานเสริ มความงามบางแห่งในประเทศไทยมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ ม
ความงามชนิ ดฉี ดที่ ไม่มีกรดไฮยาลูรอนิ กเป็ นองค์ประกอบตามที่ ระบุ ในฉลาก ซึ่ งการใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ได้
คุณภาพนอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ยงั อาจทําให้เกิดอันตรายได้
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ดั ง นั้ น เพื่อ ความปลอดภั ย ผู้ บ ริ โ ภคควรใช้ บ ริ ก ารจากสถานเสริ ม ความงามที่ ถู ก กฎหมาย และใช้
ผลิตภัณฑ์ เสริมความงามชนิดฉีดทีไ่ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนจาก อย. อย่ างถูกต้ องเท่ านั้น
3 มีนาคม 2559
Drug59/ning
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เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากการใช้ ยาลดนํา้ หนัก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากการใช้ ยา
ลดนํ้าหนัก หลังตรวจพบยาลดนํ้าหนักมีส่วนผสมของยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ หากใช้ ไม่
ระวังอันตรายถึงชีวติ
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า การใช้ยาเพื่อลดนํ้าหนักเป็ นปั ญหาที่พบ
มากในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเยาวชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 สํานักยาและวัตถุ
เสพติดได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์ของกลาง จํานวน 70 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่มีส่วนผสมของยาแผนปั จจุบนั เป็ น
ยาอันตราย 43 ตัวอย่าง และยาควบคุมพิเศษ 8 ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ที่ตรวจพบคือยาไซบูทรามีน ซึ่ งยาไซบูทรามีน
จัดเป็ นยาควบคุมพิเศษที่ตอ้ งสั่งจ่ ายโดยแพทย์เท่านั้น มีฤทธิ์ ลดความอยากอาหาร สําหรั บยาอันตราย และยา
ควบคุมพิเศษอื่นๆ ที่ตรวจพบ ดังนี้ ยาในกลุ่มแอมเฟตามีน เช่น เฟนเทอร์ มีน ซึ่ งจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ศูนย์ควบคุม
ความอิ่ม ทําให้เกิดการเบื่ออาหาร แต่ยานี้ หา้ มใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีโรคไทรอยด์เป็ นพิษ เพราะอาจจะส่ งผลข้างเคียง
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่ งเป็ นอันตรายกับผูป้ ่ วยได้ ยาระบาย บิสซาโคดิ ล ยาขับปั สสาวะ ฟูโรซี ไมด์
ผูใ้ ช้ยาดังกล่าวจะรู้ สึกผอมลงเร็ ว เนื่ องจากนํ้าหนักลดหลังจากใช้ยา แต่ผลข้างเคียงคือร่ างกายสู ญเสี ยนํ้าและ
เกลือแร่ ยารั กษาโรคซึมเศร้ าและอาการในกลุ่มโรควิตกกังวล ฟลูโอซี ทีน ซึ่ งมีผลข้างเคียงในการช่วยทําให้ไม่
อยากอาหาร
นพ.อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า ตัวอย่างที่ตรวจพบ บางครั้งอยูใ่ นรู ปแบบของยาที่จดั เป็ นชุด ซึ่ งประกอบด้วย
ไซบูทรามี น เฟนเทอร์ มีน และบิ สซาโคดิล บางตัวอย่างจัดเป็ นชุ ดร่ วมกับวิตามิ นเพื่อลดผลข้างเคียงจากการ
รับประทานอาหารน้อยลงและการใช้ยาระบาย นอกจากนี้ ในยาชุดบางตัวอย่างมียานอนหลับรวมอยู่ดว้ ย เช่น
ไดอาซี แปม เนื่ องจากผลข้างเคียงของยากลุ่มแอมเฟตามีน จะกระตุน้ ระบบประสาทส่ วนกลางทําให้นอนไม่
หลับ จึงมีการจ่ายยานี้ร่วมด้วย ซึ่งยาที่ได้กล่าวมาทุกชนิดจะมีอาการข้างเคียง และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการ
ใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องได้
นอกจากนี้ ยงั พบการนําไทรอยด์ ฮอร์ โมน ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้รักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะฮอร์ โมนไทรอยด์ต่ าํ กว่า
ปกติ มาใช้ลดนํ้าหนัก ซึ่ งยานี้ มีผลเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่ างกาย ทําให้น้ าํ หนักลดลงเร็ ว แต่มี
ผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ เพราะไทรอยด์
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ฮอร์ โมนจะทําให้หวั ใจเต้นเร็ วขึ้นมากกว่าเดิ ม และไม่เต็มจังหวะ ทําให้แต่ละครั้งของการเต้นสู บฉี ดเลือดได้
น้อยลง จึงมีความเสี่ ยงสูงกับคนที่มีปัญหาภาวะหัวใจ
“ยาที่กล่ าวมาข้ างต้ นหากใช้ โดยแพทย์ ในขนาดที่ถูกต้ องก็ยังเป็ นยาที่มีประโยชน์ มากในทางการแพทย์
แต่ ถ้ามีการนําไปใช้ ในทางที่ผิดโดยไม่ เข้ าใจถึงอาการข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ้นก็สามารถทําให้ ผ้ ใู ช้ เกิดอันตรายได้ ”
นพ.อภิชยั กล่าวทิ้งท้าย
3 พฤษภาคม 2559
Drug59/ning
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“จีเอชบี” ภัยร้ ายสํ าหรับผู้หญิง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เตือนผู้หญิงให้ ระวังภัยจาก “จีเอชบี” ซึ่งมีฤทธิ์ทํา
ให้ เคลิบเคลิม้ นอนหลับ หมดสติ ช่ วยเหลือตนเองไม่ ได้ ถูกนํามาใช้ ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อมอมยาและ
ล่ วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะในสถานบันเทิง
นายแพทย์ อภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า จี เ อชบี (Gammahydroxybutyrate) จัดเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 แต่เนื่ องจากมีผลข้างเคียงของยามาก และมีการนํามาใช้ในทางที่ผิดเพิ่มขึ้น ทําให้ถูกเพิกถอนทะเบียนไป
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ปั จจุบนั ยังพบการใช้จีเอชบีในสถานบันเทิง มักถูกนํามาใช้ทดแทนยาอี เนื่ องจากมีฤทธิ์
ใกล้เคียงกัน
จี เอชบี มีท้ งั ที่ เป็ นผง เม็ด ในรู ปแบบยา หรื อในผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ที่ พบส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลวใส ไม่มีสีและกลิ่น เมื่อรับประทานจีเอชบีเข้าไปจะทําให้เคลิบเคลิ้ม นอนหลับ ออกฤทธิ์ ได้ภายใน 520 นาที และออกฤทธิ์ นาน 1.5-3 ชัว่ โมง ถ้าใช้จีเอชบีร่วมกับแอลกอฮอล์หรื อยากดประสาทอื่นๆ จะทําให้ฤทธิ์
ของยาเพิ่มสูงขึ้น ทําให้เกิดอาการชัก กดการหายใจ หมดสติ และอาจเสี ยชีวิตได้ ในต่างประเทศพบรายงานการ
เสี ยชีวิตจากการใช้จีเอชบีค่อนข้างสูง รวมถึงพบการใช้สารที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกับจีเอชบี ได้แก่ จีบีแอล
(Gamma-butyrolactone) และ 1,4-บิวเทนไดออล ซึ่ งเมื่อเข้าสู่ ร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นจีเอชบี และทําให้
เสพติดได้
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า ในปี งบประมาณ 2558 ที่ ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย
สํานักยาและวัตถุเสพติด ได้ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างของเหลวใส ไม่มีสี เพื่อดําเนิ นคดี จํานวน 7 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจไม่พบจีเอชบี แต่พบจีบีแอล 1 ตัวอย่าง และ 1,4-บิวเทนไดออล 6 ตัวอย่าง ทั้งนี้จีบีแอล และ 1,4-บิวเทนได
ออล จัดเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535 ไม่มีการควบคุมเป็ นยาเสพติดตาม
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ และการควบคุมทางกฎหมายจะแตกต่างกันในหลายประเทศ
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“จากข้ อมูลการตรวจพิสูจน์ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จะพบว่ านอกจากภัยร้ ายสําหรั บผู้หญิงจาก
การใช้ จีเอชบีในทางที่ผิดแล้ ว ยังพบแนวโน้ มที่จะใช้ จีบีแอล และ 1,4-บิวเทนไดออลอีกด้ วย และคาดว่ าจะใช้
ทดแทนจีเอชบีที่มีการควบคุมที่เข้ มงวดกว่ า เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อกฎหมาย อย่ างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยหญิง
สาวไม่ ควรเที่ยวในสถานบันเทิงเพียงคนเดียว ควรมีเพือ่ นที่ไว้ ใจได้ ไปด้ วย และระมัดระวังในการดื่มเครื่ องดื่ม
โดยเฉพาะจากคนแปลกหน้ า เพือ่ ป้ องกันภัยร้ ายทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ ” นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวทิง้ ท้ าย
11 สิ งหาคม 2559
Drug/ning59
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ประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพร “ฟ้ าทะลายโจร”
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยผลสํ ารวจคุณภาพยาสมุนไพร “ฟ้ าทะลายโจร”
ชนิ ดแคปซู ล พบร้ อยละ 52 มีนํ้าหนั กผงยาฟ้าทะลายโจรในแคปซู ลไม่ ตรงกับที่แจ้ งไว้ ในฉลากยา ซึ่ งอาจ
ก่ อให้ เกิดอาการไม่ พงึ ประสงค์ กับผู้บริ โภค เตรียมปรับปรุ งข้ อกําหนดมาตรฐานของตํารายาสมุนไพรให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล และประสานหน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้ องปรั บเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนตํารั บยาสมุนไพร
พร้ อมแนะผู้ผลิตพัฒนากระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบควบคุมให้ ถูกต้ องก่ อนปล่ อยผลิตภัณฑ์ ออกสู่
ท้ องตลาด
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า ฟ้ าทะลายโจรเป็ นสมุนไพรที่มีขอ้
บ่งใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้ และแก้ทอ้ งเสี ย และจัดอยู่ในยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลัก
แห่งชาติ แต่จากการพบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความสัมพันธ์กบั ยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจรมาก
ขึ้น เช่น การเกิ ดอาการแพ้ที่ค่อนข้างรุ นแรงต่อเนื่ องกัน ทําให้ประชาชนผูใ้ ช้ยาสมุนไพรดังกล่าวมีความวิตก
กังวล นําไปสู่ การที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยให้ระบุขอ้ ห้ามใช้ คํา
เตือน และอาการไม่พึงประสงค์ในฉลากและเอกสารกํากับยา
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้สาํ รวจคุณภาพ
สมุนไพรฟ้ าทะลายโจรแคปซู ลที่ จาํ หน่ ายอยู่ในท้องตลาดในโครงการประกันคุณภาพยาปี งบประมาณ 2558
จํานวน 31 ตัวอย่างโดยใช้วิธีและมาตรฐานตามตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พบข้อสังเกตหลายประการ
เกี่ยวกับคุณภาพของยาฟ้ าทะลายโจร ได้แก่ วัตถุดิบที่นาํ มาผลิตฟ้ าทะลายโจร มีท้ งั ที่ผลิตจากใบและลําต้นบน
ดินบดละเอียด บางชนิ ดมีลกั ษณะเป็ นผงที่ละเอียดมาก ซึ่ งคาดว่าเป็ นผงจากสารสกัดของฟ้ าทะลายโจร ซึ่ งไม่มี
การแจ้งที่ฉลากให้ผบู ้ ริ โภคทราบ นอกจากนี้ยงั พบว่านํ้าหนักผงยาฟ้ าทะลายโจรในแคปซูล ส่ วนใหญ่ไม่ตรงกับ
ที่แจ้งไว้ในฉลากยา โดยพบ 16 ตัวอย่างหรื อคิดเป็ นร้อยละ 52 ของตัวอย่างที่ตรวจ นํ้าหนักเฉลี่ยของผงยาที่พบ
จริ ง มีค่ามากกว่าหรื อน้อยกว่าตามที่ระบุในฉลาก 10-30% ซึ่ งปริ มาณผงยาในแต่ละแคปซูลจะเกี่ ยวข้องกับ
ปริ มาณสารออกฤทธิ์ ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ สอดคล้องกับการตรวจปริ มาณสารสําคัญ คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์
(andrographolide) พบตัวยา 1.9-13.8 มิลลิกรัมต่อแคปซูล จะเห็นได้วา่ มีความแปรปรวนสูงมากถึง 7 เท่า เมื่อคิด
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เป็ นปริ มาณที่ได้รับต่อวัน จะได้ 30-220 มิลลิกรัม ซึ่ งในบางประเทศได้แนะนําขนาดปกติของปริ มาณสารแอน
โดรกราโฟไลด์ ที่ได้รับต่อวันไว้ที่ 60 มิลลิกรัม สําหรับการบรรเทาอาการเจ็บคอ ปั จจัยดังกล่าวเหล่านี้ทาํ ให้
ตัวอย่างยาฟ้ าทะลายโจรของแต่ละผูผ้ ลิต มีปริ มาณสารสําคัญแอนโดรกราโฟไลด์ แตกต่างกันมาก จนบางครั้ง
อาจส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคได้รับสารสําคัญมากเกินไป และมีความสัมพันธ์กบั อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับยาฟ้ า
ทะลายโจรได้
“การควบคุ ม คุ ณ ภาพของยาสมุ น ไพรมี ค วามสํา คั ญ มากทั้ ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย
โดยเฉพาะยาฟ้ าทะลายโจรที่ มีรายงานการเกิ ดอาการแพ้ ที่ค่อนข้ างรุ นแรงที่ มากขึ น้ ดังนั้นผู้ผลิ ตควรพัฒนา
กระบวนการผลิ ต และมี ก ารตรวจสอบควบคุ ม ให้ ถู ก ต้ อ งก่ อนปล่ อ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออกสู่ ท้ องตลาด ทั้ ง นี ้
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เตรี ยมประสานแจ้ งข้ อมูลดังกล่ าวให้ หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องสําหรั บเป็ นข้ อมูล
ในการปรั บหลักเกณฑ์ การขึน้ ทะเบี ยนตํารั บยาสมุนไพรโดยมี ข้อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสม
และปรั บปรุ งข้ อกําหนดมาตรฐานของตํารายาสมุนไพรให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ได้ ยาสมุนไพรที่ มี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่ งจะทําให้ ผ้ ูบริ โภคมั่นใจในยาสมุนไพร ส่ งผลให้ การส่ งเสริ มการใช้ ย า
สมุนไพรเป็ นไปได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน” นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวทิง้ ท้ าย
19 สิ งหาคม 2559
Drug/ning59
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กรมวิทย์ฯ ร่ วมกับ WHO จัดประชุ มครั้งแรกของโลกให้ ความรู้ความเข้ าใจและแนวทางการควบคุบคุณภาพ
วัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลูกแก่ หน่ วยงานควบคุมกํากับภาครัฐและผู้ผลิตวัคซีนของแต่ ละประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ร่ วมกับ องค์ การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“WHO Workshop on Implementation of Recommendation to Assure the Quality, Safety and Efficacy of
Recombinant Human Papillomavirus Virus-Like Particle Vaccines ครั้ งที่ 1” เพือ่ ให้ บุคลากรของหน่ วยงาน
ควบคุมกํากับภาครั ฐ รวมถึงผู้ผลิตวัคซีนของแต่ ละประเทศมีความเข้ าใจ สามารถนําความรู้ ไปใช้ และให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกในการควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัส HPV เป็ นไวรัสที่พบมากที่สุด
ของการติดเชื้อในระบบสื บพันธุ์ท้ งั ในหญิงและชายและเป็ นสาเหตุการเกิดมะเร็ งปากมดลูก แม้ว่าส่ วนใหญ่ของการติด
เชื้อ HPV ไม่ก่อให้เกิดอาการหรื อโรค แต่หากติดเชื้อถาวรในสายพันธุ์ที่ก่อโรค ส่ งผลให้เกิดโรคเช่นกัน การให้วคั ซี น
เพื่อป้ องกันการเกิดมะเร็ งปากมดลูกที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งนั้นจะต้องให้ในวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ สามารถช่วยลดความ
เสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูกจากเชื้อ HPV ได้ ปัจจุบนั องค์การอนามัยโลกได้ปรับปรุ งแนวทางการควบคุมกํากับ
คุณภาพและความปลอดภัยของวัคซี น HPV ให้ดียงิ่ ขึ้น โดยได้มีการปรับปรุ งข้อกําหนดทางเทคนิคของวัคซี น HPV ให้
มีขอ้ มูลควบคุมตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพ จนถึงการวิจยั ทางคลินิก เพื่อประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่เป็ น
วัคซี นรวมหลายสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส HPV ที่มีการผลิตในหลายประเทศและอยูใ่ นช่วงการศึกษาวิจยั ทางคลินิก การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนี้ได้จดั ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานควบคุมกํากับภาครัฐและผูผ้ ลิตมีความเข้าใจในแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก และได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานควบคุมกํากับภาครัฐและผูผ้ ลิตของแต่ละประเทศ
ส่ งเสริ มการดําเนินการตามคําแนะนําที่สอดคล้องกัน
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ร่ วมกับ องค์การอนามัยโลก
จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ความรู ้ในเรื่ องของการวิจยั ทางคลินิกของวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว
ในหลายประเทศ เช่น วัคซี น HPV ชนิด bivalent (Type 16 และ 18) และวัคซี น HPV ชนิด quadrivalent (type 6, 11, 16
และ 18) รวมถึงวัคซี น HPV ชนิด 9-valent (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 52 และ 58) และวัคซี น HPV ที่กาํ ลังอยู่
ระหว่างการศึกษาวิจยั ทางคลินิกจากประเทศอินเดีย และ จีน เป็ นต้น ตลอดจนพิจารณากรณี ศึกษาการวิจยั ทางคลินิก
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยตามแนวทางขององค์การอนามัย
โลก
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ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่ วยงานควบคุมกํากับภาครัฐรวมถึงผูผ้ ลิตวัคซี นของแต่ละประเทศ
ผูแ้ ทนจากองค์การอนามัยโลก ผูแ้ ทนจากประเทศบังคลาเทศ เบลเยี่ยม ภูฐาน อังกฤษ อิ นเดี ย อิ นโดนี เซี ย เกาหลี
มาเลเซี ย จีน เนปาล ศรี ลงั กา เวียดนาม และไทย รวมทั้งสิ้ น 45 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกสํานักงาน
ใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (WHO SEARO) ระดับภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WHO WAPRO) และระดับ
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก (WHO EMRO) ร่ วมด้วย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
3 สิ งหาคม 2559
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นักวิจัยไทยเจ๋ ง คว้ารางวัล JHG Young Scientist Award จากประเทศญีป่ ุ่ น
นักวิจัยไทยสร้ างชื่ อคว้ ารางวัล JHG Young Scientist Award ของสมาคมพันธุศาสตร์ มนุษย์ แห่ งประเทศ
ญี่ปุ่น จากผลงานวิจัยการค้ นหายีนที่เป็ นความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อวัณโรค ซึ่งช่ วยให้ เกิดมุมมองใหม่ ในการวิจัยทางด้ าน
พันธุศาสตร์ ของวัณโรค
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า สมาคมพันธุ ศาสตร์ มนุ ษย์แห่ งประเทศญี่ปุ่น
(Japan Society of Human Genetics) มีการจัดประชุมประจําปี ของสมาคมพันธุศาสตร์ แห่งประเทศญี่ปุ่นขึ้นเป็ นประจํา
ทุกปี และจะมีการมอบรางวัล Journal of Human Genetics Young Scientist Award (JHG Young Scientist Award)
ให้กบั นักวิจยั ที่เรี ยนจบปริ ญญาเอกภายใน 3 ปี ที่ผลิตผลงานเป็ นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ทางด้านพันธุศาสตร์
มนุษย์และได้รับการเผยแพร่ ในนิตยสาร Journal of Human Genetics ซึ่ งเป็ นวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ โดยใน
แต่ละปี จะมีนกั วิจยั จํานวนมากนําผลงานมาเผยแพร่ ในนิตยสาร Journal of Human Genetics ทางคณะกรรมการของ
สมาคมฯจะทําการคัดเลือกและมอบรางวัล JHG Young Scientist Award ให้กบั นักวิจยั ซึ่ งปี นี้ เป็ นปี ที่ 3 ที่มีการให้
รางวัลนี้ และในปี นี้ มีผูไ้ ด้รับรางวัล 2 คน โดยมีนกั วิจยั ไทยได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย คือ นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล หัวหน้าศูนย์พนั ธุ ศาสตร์ การแพทย์ สถาบันชี ววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้รับ
รางวัลดังกล่าวจากผลงานวิจยั การค้นหายีนที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค (Utilizing genetic and environmental
information in public health) ส่ วนอีกคนคือนักวิจยั ชาวญี่ปุ่นคือ นายชิ นจิ โอโนะ(Shinji Ono) จากคณะจิตเวช
มหาวิทยาลัยนางาซากิ จากผลงานวิจยั Mutations in PRRT2 responsible for paroxysmal kinesigenicdyskinesias also
cause benign familial infantile convulsions ทั้งนี้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลจะได้กล่าวบรรยายในที่ประชุมอีกด้วย
นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานวิจยั การค้นหายีนที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อวัณโรค ของนายแพทย์สุรัคเมธ
มหาศิริมงคล เป็ นการศึกษาลักษณะทางพันธุ กรรมของมนุ ษย์ที่ควบคุมการแสดงอาการภายหลังจากการติดเชื้ อวัณโรค ซึ่ งคน
ส่ วนใหญ่จะควบคุมการติดเชื้อได้ มีเพียงประมาณร้อยละ 10 ที่จะแสดงอาการ และต้องรับการรักษาด้วยการทานยาต้านวัณโรค
ซึ่ งการได้รับวัคซี น และพันธุ กรรมมนุ ษย์เป็ นส่ วนสําคัญที่ควบคุมการแสดงอาการ ในคนวัยทํางานที่แข็งแรงดี แต่กลับแสดง
อาการของวัณโรคมีปัจจัยทางพันธุ กรรมที่ควบคุมการแสดงอาการที่แตกต่างจากผูส้ ู งอายุนอกจากนี้ พนั ธุ กรรมมนุ ษย์ยงั ช่ วย
ทํานายผลข้างเคียงจากการได้รับยา หรื อการตอบสนองต่อยารั กษาวัณโรค เนื่ องจากยาวัณโรคมักจะมี ผลข้างเคียงที่ พบได้
ค่อนข้างบ่อย เช่น ตับอักเสบ และผืน่ แพ้ยา
“กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห์ สถาบันโรคทรวงอก มหาวิทยาลัย
โตเกี ยว และ สถาบันวิจยั ริ เคน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาค้นหาปั จจัยพันธุ กรรมที่มีผลต่อการแสดงอาการของวัณโรค และพบ
ปั จจัยเสี่ ยงในคนวัยทํางานที่แสดงอาการของวัณโรค แต่ไม่พบปั จจัยเสี่ ยงในผูส้ ู งอายุ จากผลการวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบกลไกการ
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แสดงอาการของวัณโรคในผูป้ ่ วยวัยทํางานมีความเสี่ ยงทางพันธุกรรมแตกต่างจากผูป้ ่ วยสู งอายุ ทําให้เกิดมุมมองใหม่ในการวิจยั
ทางด้ า นพั น ธุ ศ าสตร์ ของวั ณ โรค และนํ า ไปสู่ การพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจเลื อ ดเพื่ อ วิ นิ จฉั ย วั ณ โรคต่ อ ไป” อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าว
30 ตุลาคม 2558
MLSI/Rich59
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พบการตรวจทางเภสั ชพันธุศาสตร์ สามารถป้องกันการแพ้ยาลมชักได้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เผย ผลการศึกษาทางเภสั ชพันธุศาสตร์ ช่วยป้องกันการแพ้ ยาได้ และ
ทําให้ ผ้ ูป่วยมีโอกาสเกิดการแพ้ยาซํ้าน้ อยลง โดยเฉพาะยา Carbamazepine และยา Allopurinol สามารถป้องกัน
การเกิดอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากยาเหล่ านีไ้ ด้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และลดค่ าใช้ จ่ายทางการแพทย์ได้ ดี
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํารวจพบปั ญหาผื่นแพ้รุนแรงจากการแพ้ยา
ชนิ ดที่มีการหลุดลอกของผิวหนัง หรื อ Stevens-Johnson Syndrome (SJS)/ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)
ในประเทศไทยสู งเป็ นอันดับสองของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงเป็ นภาระต่อระบบสาธารณสุ ขใน
การรักษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวและเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เสี ยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูใ้ ห้บริ การทางการ
แพทย์และผูป้ ่ วย และเป็ นสาเหตุที่ตอ้ งมีการเยียวยาให้แก่ผูเ้ สี ยหายจากการรั บบริ การทางสาธารณสุ ข ดังนั้น
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์โดยศูนย์พนั ธุ ศาสตร์ การแพทย์ จึ งได้จดั ทําโครงการ “การศึ กษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคลระยะที่สอง” ขึ้น เพื่อนําความรู ้ทางเภสัช
พันธุศาสตร์ มาช่วยในการเลือกยาให้กบั ผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่ งเป็ นมาตรการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความคุม้ ค่าในระบบสาธารณสุข
นพ.อภิ ชั ย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า โครงการวิ จ ัย นี้ มี ส่ว นสํา คัญ ในการสนับ สนุ น ให้มี ก ารประเมิ น ทาง
เศรษฐศาสตร์ คลินิก และทําให้เกิดโครงการนําร่ องในการให้บริ การตรวจ HLA-B*15:02 ป้ องกันการเกิดผื่นแพ้
ยารุ นแรง SJS/TEN สําหรับผูป้ ่ วยที่เริ่ มยา Carbamazepine ภายหลังจากการดําเนิ นการโครงการนี้พบว่า การแพ้
ยาชนิด SJS/TEN จากยา Carbamazepine ลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับการดําเนินการในประเทศไต้หวันและสิ งคโปร์
ที่ พบว่าการแพ้ยาชนิ ด SJS/TEN จากยา Carbamazepine ลดลงจนหายไป เป็ นมาตรการที่ ควรได้รับการ
สนับสนุ นและเผยแพร่ ให้ผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์และสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เข้าถึ งการให้บริ การ
ดังกล่าวที่มีการให้บริ การอยู่ทวั่ ประเทศตามศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 15 ศูนย์ทวั่ ประเทศ และโรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลัย เช่ น คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน HLA class l กับยาหลายชนิ ดยังพบว่าผูป้ ่ วยที่เกิ ดการแพ้ยา
Sulfamethoxazole และยา Phenobarbital มีความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมที่สัมพันธ์กบั การเกิดการแพ้ยาชนิ ด
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SJS/TEN นอกจากนี้ยงั พบว่าการตรวจพันธุกรรมจะช่วยในการวินิจฉัยยาต้นเหตุที่ทาํ ให้เกิดการแพ้ยา และทําให้
ผูป้ ่ วยมี โอกาสเกิ ดการแพ้ยาซํ้าน้อยลง เช่ น การตรวจพบยีนแพ้ยา Allopurinol ในผูป้ ่ วยที่ มีรายงานว่าแพ้ยา
Colchicine โดยผูป้ ่ วยมักได้รับยาพร้อมกัน ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาได้ถูกตัวยาและไม่ทาํ
ให้เกิ ดการแพ้ยาซํ้า ดังนั้นการตรวจทางเภสัชพันธุ ศาสตร์ ก่อนการเริ่ มยา Carbamazepine และยา Allopurinol
สามารถป้ องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
สําหรับผูท้ ี่มีผลการตรวจ HLA เช่น ผูท้ ี่ได้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะที่ตอ้ งตรวจ HLA ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ ควรมีการนําข้อมูลความเสี่ ยงเหล่านี้ ไป
ใช้เ พื่อ เลื อกใช้ย าให้เหมาะสมกับ ผูป้ ่ วย รวมทั้ง ควรขยายการศึ กษาทางเภสัชพันธุ ศาสตร์ ไ ปสู่ ภ าวะไม่ พึ ง
ประสงค์จากยาชนิดอื่นที่พบได้บ่อย เช่น การเกิดตับอักเสบจากยา การเกิดผื่นแพ้ยาทัว่ ไปเพื่อป้ องกันการเกิดผล
ข้างเคียง อย่างน้อยต่อจากนี้ ไปก่อนจะใช้ยา Carbamazepine (รักษาลมชัก, ไบโพลาร์ , Trigeminal Neuralgia)
และยา Allopurinol (รักษาโรคเก๊าท์) จะต้องตรวจยีนแพ้ยาก่อน เพื่อลดปั ญหาระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยและ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพของประชากรไทยได้ดว้ ย” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าว
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เผยเด็กไทยเกิดใหม่ ป่วยเป็ นโรคธาลัสซีเมียกว่ า 1.2 หมื่นคน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เผยประเทศไทยพบพาหะธาลัสซีเมียประมาณ 24 ล้ านคน โดยมีเด็ก
เกิดใหม่ ป่วยเป็ นโรคธาลัสซีเมียมากถึง 12,125 ราย ส่ งผลให้ รัฐบาลสู ญเสี ยงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปี ละไม่
น้ อยกว่ า 6,000 ล้ านบาท ทั้งนีก้ ารควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียทีม่ ีประสิ ทธิภาพคือการตรวจเลือดก่ อนการ
ตั้งครรภ์ และการส่ งเสริมความรู้ บุคลากรทางการแพทย์ ให้ ก้าวทันเทคโนโลยีในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ก ล่ า วภายหลัง เป็ นประธานเปิ ดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซี เมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจําปี พ.ศ.2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ว่า
โรคธาลัสซี เมียเป็ นโรคโลหิตจางเรื้ อรังที่เกิดจากความผิดปกติของยีนโดยผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคจะมีอาการแตกต่างกัน
ตั้งแต่มีโลหิ ตจางเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุ นแรงมากจนเสี ยชีวิตตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาหรื อหลังคลอดไม่นาน
ส่ วนผูท้ ี่ไม่เป็ นโรคหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นพาหะจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกับคนปกติทวั่ ไป แต่สามารถถ่ายทอด
ยีนที่ผิดปกติไปสู่ ลูกหลานได้ โดยประเทศไทยพบพาหะธาลัสซี เมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากรหรื อ
ประมาณ 18-24 ล้านคน และมีผปู ้ ่ วยโดยรวมประมาณ 6 แสนคนในแต่ละปี และมีมารดาที่เสี่ ยงต่อการมีบุตร
เป็ นโรคธาลัสซี เมียประมาณ 5 หมื่นราย มีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็ นโรคธาลัสซี เมีย 12,125 ราย ซึ่งการรักษาสามารถ
รักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ไม่สามารถทําได้ทุกคนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ
สูงมาก และต้องมีผบู้ ริ จาคไขกระดูกที่เข้ากับผูป้ ่ วยได้ การรักษาโดยทัว่ ไปจึงเป็ นการรักษาแบบประคับประคอง
ตามอาการ ผูป้ ่ วยธาลัสซี เมียจึงได้รับทุกขเวทนาเป็ นอย่างมากทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ และรัฐบาลต้องสู ญเสี ย
งบประมาณในการรักษาผูป้ ่ วยปี ละไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโรคธาลัสซี เมียสามารถ
ควบคุมและป้ องกันได้โดยการตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์ดว้ ยการให้คู่สมรสหรื อสามีภรรยาตรวจเลือดก่อนมี
บุตร
นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู ้ ที่เพียงพอและก้าวทันต่ อเทคโนโลยี
ทางด้านธาลัสซี เมียที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว และมีผลงานวิจยั จํานวนมากที่มีประโยชน์ จึ งได้มีการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซี เมียแห่งชาติเป็ นประจําทุกปี โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับมูลนิธิโรคโลหิ ต
จางธาลัสซี เมียแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการ สามารถนําไปพัฒนาใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดจํานวนเด็กเกิดใหม่ที่เป็ นโรคได้ในที่สุด ซึ่งหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุ ขจะมีการหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กรมอนามัย
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และกรมการแพทย์ ในปี นี้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้เป็ นเจ้าภาพโดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านธาลัสซี เมี ยและ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกว่า 500 คน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักในการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อสนับสนุ นการ
ควบคุ มและป้ องกันโรคธาลัสซี เมี ยชนิ ดรุ นแรงของประเทศ ได้มี ก ารคิ ดค้นและพัฒนาชุ ดทดสอบสําหรั บ
ตรวจหาความผิดปกติของยีนอัลฟ่ าธาลัสซี เมีย 1 (α-thalassemia 1) มาตั้งแต่ปี 2551ซึ่ งสามารถตรวจหาความ
ผิดปกติของยีนธาลัสซี เมียที่พบ
ในประเทศไทยได้ครบทั้ง 2 ชนิ ด คือชนิด SEA (Southeast Asia) และชนิด Thai (ไทย)โดยอาศัยหลักการการ
เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอและการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีน (Relative Quantitative PCR) นับเป็ นนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ครั้งแรกของโลกที่สามารถตรวจหาความผิดปกติของโรคธาลัสซี เมียทั้ง 2 ชนิ ดได้ใน
เวลาเดี ย วกัน ช่ ว ยลดขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านและให้ ผ ลการตรวจที่ ร วดเร็ ว แม่ น ยํา มากขึ้ น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยชุดทดสอบดังกล่าวกระจายไปยัง
รพ.ศูนย์ รพ.ทัว่ ไป และศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ท้ งั 14 แห่ง ทัว่ ประเทศแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุม
และป้ องกันโรคธาลัสซี เมียของประเทศนําไปสู่กระบวนการป้ องกันและลดการแพร่ กระจายของโรคธาลัสซี เมีย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
9 มีนาคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ จับมือมหาวิทยาลัย Yasri ประเทศอินโดนีเซีย พัฒนาชุ ดตรวจเภสั ชพันธุศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับมหาวิทยาลัย Yasri เป็ นมหาวิทยาลัย
เอกชนชั้นนําในประเทศอินโดนีเซีย ในการพัฒนาชุดตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ เพือ่ ป้องการแพ้ ยารุ นแรง
ของคนอินโดนีเซียโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้ การสนับสนุนด้ านเทคนิคด้ านห้ องปฏิบัตกิ าร
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยศูนย์พนั ธุ ศาสตร์ การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yasri
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําที่เปิ ดสอนคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ทางเภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ และงานวิ จั ย ในด้ า นวัณ โรค ซึ่ งความร่ วมมื อ นี้ ทาง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่ วมกัน เช่น เทคนิ คในห้องปฏิบตั ิการ
การแลกเปลี่ยนนักวิจยั และนักศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการพัฒนางานวิจยั ทั้งทางด้านเภสัช
พัน ธุ ศ าสตร์ แ ละงานวิ จ ัย ในด้า นวัณ โรค โดยในปี 2558 ทางมหาวิ ท ยาลัย Yarsi ได้ส่ ง ที ม วิ จ ัย มาที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทําจีโนทัยป์ HLA-B*1502 ซึ่ งนักวิจยั จาก ศูนย์พนั ธุศาสตร์ การแพทย์เป็ น
ผูถ้ ่ายทอดเทคโนโลยีในห้องปฏิบตั ิการ และได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผา่ นมากรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
Yasri ในการศึกษาวิจยั ทางเภสัชพันธุศาสตร์ โดยการตรวจยีน HLA-B ของชาวอินโดนีเซีย พบว่าวิธีการ
ตรวจยีนทึ่ ใช้กันอยู่ในประเทศไทยมี ความไวน้อยในคนอินโดนี เซี ย เนื่ องจากคนอิ นโดนี เซี ยมีความ
หลากหลายทางพัน ธุ ก รรมมากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค ดัง นั้ นกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์จ ะร่ วมมื อ กับ
มหาวิทยาลัย YARSI พัฒนาวิธีการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยชาวอินโดนี เซีย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั มหาวิทยาลัย Yasri ต่อไป เพื่อนําไปป้ องกันการแพ้ยารุ นแรงของคนอินโดนีเซี ย
ต่อไป
"เภสัชพันธุ ศาสตร์ เป็ นแขนงวิทยาการทางชีวการแพทย์สมัยใหม่ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือให้
ผูป้ ่ วยได้รับยาที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีผลข้างเคียงน้อย โดยอาศัยข้อมูลพันธกรรมของผูป้ ่ วยในการช่วย
เลือกยาที่เหมาะสมต่อผูป้ ่ วย (personalize medicine) ในประเทศอเมริ กาได้เริ่ มนําการตรวจทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์ มาใช้โดยเรี ยกว่า Precision medicine ส่ วนในประเทศแถบเอเชีย ประเทศไต้หวันและประเทศ
สิ งคโปร์ ได้มีบริ การการตรวจยีน HLA-B*1502 อัลลีล ก่อนการให้ยา carbamazepine เพื่อป้ องกันผื่นแพ้
83

ยา สําหรับประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้มีการตรวจเภสัชพันธุ ศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
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กรมวิทย์ ฯหนุน 2 รพ.รัฐให้ บริการตรวจยีนแพ้ ยา ลดปัญหาผู้ป่วยแพ้ ยารุนแรง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข สนับสนุนการตรวจยีนแพ้ ยาในผู้ป่วยก่ อนได้ รับยา
ให้ กับ 2 โรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แก่ โรงพยาบาลพุทธชิ นราช จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาล
นพรั ตนราชธานี กรุ งเทพมหานคร ที่ ได้ เริ่ มให้ บริ การตรวจทางเภสั ชพันธุ ศาสตร์ ก่อนที่ผ้ ูป่วยจะเริ่ มยา เพื่อ
ป้องกันผู้ป่วยแพ้ยารุ นแรง ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดผืน่ แพ้ยาลดลงทั้งสองโรงพยาบาล
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า จากข้อมูลจากศูนย์เฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํารวจพบปั ญหาผื่นแพ้รุนแรงจากการ
แพ้ยาชนิ ดที่มีการหลุดลอกของผิวหนัง หรื อ Stevens-Johnson Syndrome (SJS)/ Toxic Epidermal Necrolysis
(TEN) ในประเทศไทยสู งเป็ นอันดับสองของโลก รองจากประเทศสหรั ฐอเมริ กา จึ งเป็ นภาระต่อระบบ
สาธารณสุ ขในการรั กษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวและเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เสี ยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู ้
ให้บริ การทางการแพทย์และผูป้ ่ วย และเป็ นสาเหตุที่ตอ้ งมี การเยียวยาให้แก่ ผูเ้ สี ยหายจากการรั บบริ การทาง
สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยศูนย์พนั ธุ ศาสตร์ การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
จึงได้ดาํ เนิ นการวิจยั และให้บริ การทางเภสัชพันธุ ศาสตร์ โดยมี การตรวจปั จจัยเสี่ ยงต่อการแพ้ยารุ นแรง ซึ่ ง
ปั จจุบนั ให้บริ การตรวจทั้งหมด 3 ชนิด คือ การตรวจยีน HLA-B*1502 อัลลีล ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงให้เกิดการแพ้ยา
รุ นแรงต่อยา carbamazepine เป็ นยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก การตรวจยีน HLA-B*5801 อัลลีล ซึ่ งเป็ นปั จจับเสี่ ยง
ให้เกิดการแพ้ยารุ นแรงต่อยา allopurinol เป็ นยาที่ใช้รักษาโรคเก๊าท์ และการตรวจยีน HLA-B*5701 อัลลีล ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงให้เกิดการแพ้ยารุ นแรงต่อยา Abarcavir เป็ นยาต้านไวรัส
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่ งตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ ก่อนผูป้ ่ วยเริ่ มยา เป็ นวิธีป้องกันผื่น
แพ้ยาตามนโยบายการใช้ยาสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อเป็ นประโยชน์ในการรักษาผูป้ ่ วยและลด
ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุ ขของประเทศ ซึ่ งที่ผ่านมามีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข 2 โรงพยาบาล
ได้แ ก่ โรงพยาบาลพุ ทธชิ น ราช จ.พิ ษณุ โ ลก และโรงพยาบาลนพรั ต นราชธานี กรุ ง เทพมหานคร ได้เ ห็ น
ความสําคัญดังกล่าวจึ งได้ริเริ่ มการให้บริ การตรวจทางเภสัชพันธุ ศาสตร์ ก่อนที่ผูป้ ่ วยจะเริ่ มใช้ยา เพื่อป้ องกัน
ผูป้ ่ วยแพ้ย ารุ น แรง ซึ่ ง กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ให้ก ารสนับ สนุ น การตรวจทางเภสัช พัน ธุ ศ าสตร์ โดย
โรงพยาบาลพุทธชิ นราชได้ส่งตรวจจํานวน 308 ตัวอย่าง และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ส่งตรวจจํานวน
169 ตัวอย่าง ผลตรวจพบว่าประมาณร้อยละ 10 มีโอกาสแพ้ยา ทั้งนี้ ผปู ้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงจะได้รับยาทางเลือกใน
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การรักษาโรค จากการดําเนิ นการดังกล่าวทําให้อตั ราการเกิดผื่นแพ้ยารุ นแรงลดลงทั้งสองโรงพยาบาล ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุ ข จะมี ก ารขยายการให้บ ริ การไปยัง โรงพยาบาลอื่ น ๆ ได้แ ก่ สถาบัน บํา ราศนราดู ร
โรงพยาบาลลําพูนโรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ
เป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ่ วย และเพิ่มความปลอดภัยในการให้ยาของคนไทยอีกด้วย
15 กรกฎาคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ จับมือ เอกชน ยกระดับการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ เพือ่ ให้ ผ้ปู ่ วยมะเร็งได้รับการรักษา
ที่เหมาะสม
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข และ บริษัท โนวาร์ ตีส (ประเทศไทย) จํากัด ร่ วมลง
นามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือการให้ บริการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา
โรคมะเร็ง เพือ่ ให้ แพทย์สามารถเลือกการรักษาทีเ่ หมาะสมและผู้ป่วยได้ เข้ าถึงการรักษาทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เริ่มนําร่ องให้ บริการตรวจ BCR-ABL mRNA เพือ่ ติดตามการรักษาด้ วยยามะเร็ง แก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเรื้อรัง แบบมัยอีลอยด์ทมี่ ีสิทธิประกันสั งคมและประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ า โดยไม่ คดิ ค่ าใช้ จ่าย มีระยะเวลาใน
การดําเนินงานร่ วมกัน 1 ปี และจะพิจารณาต่ ออายุโครงการรายปี
วันนี้ (26 ส.ค.59) ทีห่ ้ องประชุ ม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์
อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการบริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการกับ เภสัชกรหญิงสุ มาลี คริสธานินทร์ ผู้จดั การทัว่ ไป หน่ วยธุรกิจยามะเร็ง บริษทั โนวาร์ ตีส
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
สําหรับวินิจฉัยและติดตามการผลการรักษาด้วยยามะเร็ ง เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
โดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยของการให้บริ การตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ เพื่อตอบสนองต่อ
ปั ญหาทางการแพทย์และสาธารณสุ ข และสอดคล้องกับปณิ ธานของบริ ษทั โนวาร์ ตีส (ประเทศไทย) จํากัด ที่
ต้องการให้ผปู ้ ่ วยไทยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวว่า ปัจจุบนั ผูป้ ่ วยมะเร็ งในประเทศไทยสามารถเข้าถึงยานวัตกรรมที่ใช้รักษา
โรคมะเร็ งได้ ซึ่ งการใช้ยานวัตกรรมเหล่านี้จาํ เป็ นจะต้องมีการตรวจติดตามผลการรักษา เพื่อให้การรักษามี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วย แต่มีผปู ้ ่ วยมะเร็ งจํานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ สําหรับการวินิจฉัยหรื อติดตามผลการรักษาด้วยยามะเร็ งได้ เนื่องจากการตรวจดังกล่าวยังไม่ได้
ถูกบรรจุในชุดสิ ทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสุ ขภาพ ซึ่ งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และบริ ษทั โนวาร์ ตีส
(ประเทศไทย) จํากัด ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงร่ วมมือกันภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในการติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกการ
รักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ส่วนบริ ษทั ฯจะสนับสนุนชุดตรวจการรักษาด้วยยามะเร็ งสําหรับผูป้ ่ วย 500 ราย ซึ่งมี
ระยะเวลาในการดําเนินงานร่ วมกัน 1 ปี และพิจารณาต่ออายุโครงการรายปี โดยจะเริ่ มด้วยโครงการนําร่ องการ
ให้บริ การตรวจ BCR-ABL mRNA เพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ ง สําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิด
เรื้ อรัง แบบมัยอีลอยด์ ภายใต้สิทธิ ประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ งผลการตรวจ
ดังกล่าวจะช่วยในการเลือกการรักษาที่เหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วย นอกจากนี้ภายใต้โครงการความร่ วมมือนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดําเนินการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการรักษามะเร็ ง เพื่อลดการนําเข้าชุดตรวจจาก
ต่างประเทศที่มีราคาแพงอีกด้วย
26 สิ งหาคม 2559
MLSI/kai59
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กรมวิทย์ ฯ ร่ วมพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการเลีย้ งเซลล์ รพ.ไทยนครินทร์ ให้ ได้ มาตรฐานสากล
หวังผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในอนาคต
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือการพัฒนา
ห้ องปฏิบัติการเลี้ยงเซล์ ของศู นย์ มะเร็ งโฮลิสติค โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ ให้ ได้ มาตรฐานสากล ส่ งผลดีต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งทีจ่ ะได้ รับการรักษาทีม่ ีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
วัน นี้ (26 ก.ย.59) ที่ โ รงแรมแลนด์ ม าร์ ค ถ.สุ ขุ ม วิ ท กรุ งเทพฯ นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อการพัฒนาห้องปฏิ บตั ิ การเลี้ ยงเซลล์ กับ
ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยพร ภัทราคม ผู้อํานวยการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ ซึ่ ง
เป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทางห้องปฏิ บตั ิการเลี้ยงเซลล์(NK cell ex-vivo
expansion) ของศูนย์มะเร็ งโฮลิสติค โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ เพื่อให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับห้องปฏิบตั ิการ
เลี้ยงเซลล์ (DMSc Plus/Pro) ของศูนย์เซลล์ตน้ กําเนิ ด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อผูป้ ่ วยที่จะ
ได้รั บ การรั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามปลอดภัย โดยความร่ ว มมื อระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนครั้ งนี้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยของ
การให้บริ การตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาทางการแพทย์และสาธารณสุ ข และสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ ที่ตอ้ งการให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับ
สากล
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวว่า ปั จจุ บนั การศึ กษาวิ จยั ที่ เกี่ ยวกับ เซลล์ตน้ กําเนิ ดนับเป็ นหนึ่ งในสาขาที่ มี
ความก้าวหน้าที่ สุดทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จากคุณสมบัติของเซลล์ตน้ กําเนิ ดในการสร้ างเซลล์ทดแทน
ตนเอง โดยคงสภาพความเป็ นเซลล์ตน้ กําเนิ ดและสามารถเจริ ญเติ บโตไปเป็ นเซลล์จาํ เพาะชนิ ดต่างๆ ได้ใน
สภาวะที่เหมาะสม นําไปสู่ ความหวังที่จะนําเซลล์ตน้ กําเนิ ดมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหรื อซ่ อมแซมเนื้ อเยื่อ
และอวัยวะที่ผิดปกติจากการเป็ นโรค ความเสื่ อม ความสู งอายุหรื อจากสาเหตุอื่นๆ จากแนวโน้มความสําคัญ
ของเซลล์ตน้ กําเนิ ด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึ งได้ดาํ เนิ นการวิจยั ด้านเซลล์ตน้ กําเนิ ด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั และพัฒนางานด้านเซลล์ตน้ กําเนิดอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การจัดเตรี ยม
และเพาะเลี้ยงเซลล์ตน้ กําเนิ ด การตรวจสอบคุณภาพของเซลล์ตน้ กําเนิ ด และการนําเซลล์ตน้ กําเนิ ดไปใช้ใน
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การศึกษาวิจยั ทางคลินิก โดยได้จดั ตั้งอาคารปฏิ บตั ิ การเซลล์ตน้ กําเนิ ด ซึ่ งมีความพร้ อมในการจัดเตรี ยมและ
เพาะเลี้ยงเซลล์ตน้ กําเนิดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice:
GMP) ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยงั ได้มีการนําเซลล์ไปศึกษาวิจยั ทางคลินิกร่ วมกับสถาบันอื่นๆ เช่น
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล เป็ นการดํา เนิ น การของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเป็ นแม่แบบในการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติหรื อระดับสากล
ปั จ จุ บ ัน ศู น ย์เ ซลล์ ต ้น กํา เนิ ด และเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ส ภาวะเสื่ อ ม ได้ รั บ การรั บ รองความสามารถ
ห้องปฏิ บตั ิ การตามมาตรฐาน ISO 15189:2003 ใน 2 รายการทดสอบคือ การตรวจหาปริ มาณ
Endotoxin โดยวิธี Limulus Amebocyte Lysate (LAL) แบบ Kinetic
Turbidimetric
Method
และการตรวจวิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณเซลล์ตน้ กําเนิ ดชนิ ด
Mesenchymal Stem cell โดยเทคนิค Flow cytometry และพร้อมให้บริ การด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ตน้ กําเนิด 5 รายการทดสอบ ได้แก่
1.การตรวจหาปริ มาณ Endotoxin โดยวิธี Limulus Amebocyte Lysate (LAL)
แบบ Kinetic Turbidimetric Method
2.การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณเซลล์ตน้ กําเนิดชนิด Mesenchymal Stem cell โดย
เทคนิค Flow cytometry
3.การทดสอบ Sterility
4.การตรวจสอบการปนเปื้ อน Mycoplasma โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
(PCR)
5.การทดสอบความสามารถของ Mesenchymal Stem cell ในการเจริ ญเติบโตไปเป็ นเซลล์
เนื้อเยือ่ ไขมัน เวลล์กระดุก และกระดูกอ่อน (Trilineage Differentiation)
“การดําเนิ นงานด้านเซลล์ตน้ กําเนิ ดนับเป็ นอีกหนึ่ งภารกิ จของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการนํา
องค์ความรู้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ซึ่ งเราหวังว่าในอนาคต
วงการแพทย์ไทยจะสามารถพัฒนาศักยภาพและ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ที่
สําคัญคือ นโยบายของรัฐบาล Medical Hub ซึ่ งจะผลักดันให้มีการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุ ข
ของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการรักษาพยาบาล” นายแพทย์ อภิชัยกล่ าว
26 กันยายน 2559
PR59/kai
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กรมวิทย์ ฯ แนะใช้ แป้งฝุ่ นโรยตัว...อย่ างปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แป้งที่
มีส่วนผสมของทัลค์ ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการไม่ พบการปนเปื้ อนของแร่ ใยหิ นในทุกตัวอย่ าง
พร้ อมแนะนําการใช้ แป้ งฝุ่ น สํ าหรั บเด็กต้ องไม่ โรยแป้งฝุ่ นไปที่ตัวเด็กโดยตรง ส่ วนสตรี ไม่ ควรโรยแป้ง
บริเวณจุดซ่ อนเร้ น
จากกรณี มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าการทาแป้ งฝุ่ นนั้นเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย สร้ างความ
กังวลกับหลายคนที่ใช้แป้ งในชีวิตประจําวัน นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่ า วว่ า แป้ งฝุ่ นโรยตัว และแป้ งฝุ่ นผัด หน้า มี
ส่ วนประกอบหลักคือ ทัลค์ (talc)

หรื อทัลคัม (Talcum) ซึ่ งเป็ นสารอนิ นทรี ย ์ ชื่ อทางเคมีคือไฮดรั ส

แมกนี เซี ยมซิ ลิเกต ซึ่ งมีอยูใ่ นธรรมชาติ ลักษณะเป็ นผงสี ขาวหรื อสี ครี ม มีคุณสมบัติทนความร้ อน ทน
กรด ต้านทานต่อการนําไฟฟ้ า ช่วยการผสมผสานและดูดซึ มซับความชื้น ทําให้พ้ืนผิวแห้งเนียนลื่น ไม่ดูด
ติดกัน ดังนั้น จึงนิ ยมนําไปใช้ประโยชน์ในทุกวงการ เช่น สี สารหล่อลื่น เซรามิกกันไฟ แก้ว ผลิตภัณฑ์
ขัดล้างทําความสะอาด กระดาษ ยาง ยา และเครื่ องสําอาง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวต่ ออีกว่ า จากการศึกษาพบว่าทัลค์ไม่ก่อให้เกิดการระคาย
เคื อ งต่ อ สั ต ว์ท ดลอง ไม่ มี ฤ ทธิ์ ก่ อ กลายพัน ธุ์ และไม่ เ ป็ นสารก่ อ มะเร็ ง อย่า งไรก็ ต ามทัล ค์ สํา หรั บ
อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งสํา อางจะต้องมี ความบริ สุท ธิ์ สู ง ผ่านการบดและคัด แยก ขนาดตั้งแต่ 0.3 ถึ ง 75
ไมโครเมตร ไม่มีอนุภาคแข็ง สิ่ งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ และต้ องไม่พบแร่ ใยหิ น ทั้งนี้ในการผลิตทัลค์
จากแหล่งหิ นตามธรรมชาติอาจมีการปนเปื้ อนของแร่ ใยหิ น ดังนั้นสํ านักเครื่องสํ าอางและวัตถุอนั ตราย
กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ เ ฝ้ าระวัง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แป้ งที่มีส่วนผสมของทัล ค์ ใ น
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึง 2558 จํานวน 73 ตัวอย่ าง ผลการตรวจพบว่ าทุกตัวอย่ างไม่ พบการปนเปื้ อน
ของแร่ ใยหิน
“เนื่องจาก ทัลค์ เป็ นสารอนินทรี ย์ จึ งไม่ ถกู ย่ อยสลายด้ วยจุลินทรี ย์ในธรรมชาติ ดังนั้นการทาแป้ ง
โดยเฉพาะตอนโรยแป้ ง ผงแป้ งจะลอยในอากาศ หากสู ดดมเข้ าไปทางลมหายใจเป็ นเวลานานจะเกิดการ
สะสมเป็ นก้ อนในปอด ทําให้ เกิ ดโรคทางเดิ นหายใจ ส่ วนในเด็กทารกอาจทําให้ ปอดอักเสบและตายได้
ในสตรี หากใช้ โรยบริ เวณจุดซ่ อนเร้ นเป็ นเวลานานๆ อาจทําให้ เกิดมะเร็ งรั งไข่ ดังนั้นจึ งควรหลีกเลี่ยงการ
โรยแป้ งไปที่ตัวเด็กโดยตรง และสตรี ไม่ ควรโรยแป้ งบริ เวณจุดซ่ อนเร้ น” นายแพทย์ อภิชัย กล่าวทิง้ ท้าย
28 ตุลาคม 2558
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
Cosmetic/ning59

ข้ อมูลเพิม่ เติม
การควบคุมตามกฎหมาย
แร่ ใยหิน เป็ นสารห้ามใช้ลาํ ดับที่ 737 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กําหนดวัตถุที่หา้ มใช้เป็ น
ส่ วนผสมในการผลิตเครื่ องสําอาง ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2551 ในต่างประเทศได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ปี ค.ศ.1980
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ระวังอันตรายจากสารสเตียรอยด์ ทผี่ สมในผลิตภัณฑ์ เครื่องสํ าอาง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เตือนสาวที่นิยมใช้ เครื่ องสํ าอางให้ หน้ า
ขาวใส ระวังอันตรายจากสารสเตียรอยด์ ชี้ทําให้ เกิดผด ผื่น มีอาการคัน ผิวบางและแพ้ ง่าย หากใช้
เป็ นเวลานาน ทําให้ เกิดด่ างขาวถาวร
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า สเตียรอยด์ (Steroids) เป็ นชื่อเรี ยกโดย
ย่อของสารกลุ่มคอร์ ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) สารกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ และข้อบ่งใช้มากมาย สามารถใช้กบั โรค
หรื อภาวะต่างๆ ได้หลากหลาย แต่สิ่งที่ทาํ ให้สารกลุ่มนี้เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดกลับเป็ นผลเสี ยที่เกิดจากการใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง สเตียรอยด์สังเคราะห์ใช้ในทางการแพทย์ จะใช้กบั ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถใช้ยาปกติได้ เช่น ใช้เป็ นยาทา
ภายนอก การทาผิว เพื่อให้สารออกฤทธิ์ เฉพาะที่และวิธีที่จะช่วยหลีกเลี่ยงผลเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากสเตียรอยด์
ได้แก่ ใช้ทาเฉพาะบริ เวณที่เป็ นผื่น ไม่ทาลงบนผิวหนังที่ปกติ ไม่ทาปริ มาณมาก เป็ นบริ เวณกว้างและต่อเนื่ อง
เป็ นต้น ปัจจุบนั สเตียรอยด์ถูกนํามาใช้อย่างพรํ่าเพื่อ เพราะใช้แล้วหายเร็ ว โดยเฉพาะการรักษาสิ ว ทําให้หน้าขาว
ใส ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว แต่จะเกิดการสะสมของสเตียรอยด์ที่ผิวหนัง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กําหนดว่าห้ามมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ในเครื่ องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง
กําหนดวัตถุที่หา้ มใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตเครื่ องสําอาง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานักเครื่ องสําอางและวัตถุอนั ตราย ได้เฝ้ าระวังสถานการณ์การใช้สารส
เตียรอยด์ที่ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 พบว่าแนวโน้มการใช้สารสารสเตียรอยด์มี
มากขึ้น และในปี พ.ศ.2558 ที่ผา่ นมา ได้สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่ องสําอางประเภทหน้าขาวจากร้านค้าตามแหล่งต่างๆ
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 50 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบสารสเตียรอยด์ จํานวน 3 ตัวอย่าง ซึ่ ง
ตัวอย่างที่ตรวจพบนี้ เป็ นครี ม เพื่อใช้ให้หน้าขาวที่ไม่แจ้งผูผ้ ลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ทั้งนี้ ยงั มีการลักลอบ
ใช้สารห้ามใช้สเตียรอยด์ผสมในเครื่ องสําอาง ดังนั้นสํานักเครื่ องสําอางและวัตถุอนั ตรายจะได้สาํ รวจตัวอย่าง
จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางจากการขายตรง ทางออนไลน์และในตลาดต่างจังหวัด เพื่อให้
ได้ภาพรวมของประเทศในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อ
เฝ้ าระวังต่อไป
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า อันตรายและผลข้างเคียงจากการใช้เครื่ องสําอางที่ผสมสเตียรอยด์ หลัง
การใช้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ฤทธิ์ ของสเตียรอยด์จะทําให้เกิดผดผื่นได้ง่าย เป็ นสิ วผด เป็ นปื้ นๆ ผิวแดง มีอาการ
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คัน ผิวบางและแพ้ง่าย สิ วเกิดเป็ นเม็ดแดงๆ ขึ้นกระจายทัว่ ใบหน้าหรื อเป็ นกระจุกบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง แต่จะ
ขึ้นมากบริ เวณที่ทาครี มหรื อยาที่ มีสเตียรอยด์ เกิ ดสิ วอุดตัน หลังหยุดใช้สเตี ยรอยด์ ผิวจะดูเหี่ ยวเร็ ว เพราะส
เตียรอยด์จะเข้าทําลายกระบวนการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิว ทําให้หน้าหมองคลํ้าได้ เนื่องจากผิวขาดความชุ่ม
ชื้น เกิดรอยแตก รอยแยกบนผิวหนัง เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ ทําให้มีอาการหน้าแดงอยูต่ ลอดเวลาผิวหนังจะ
มีสีจางลง หากใช้เป็ นเวลานาน ทําให้เกิดด่างขาวถาวร
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อเครื่ องสําอางหรื อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวต่างๆ โดยเฉพาะครี มหน้าขาว หน้าใส
ทุกครั้ ง ขอให้ผูซ้ ้ื อตรวจสอบฉลากภาษาไทยว่ามี ขอ้ ความบังคับอย่างครบถ้วนหรื อไม่ ได้แก่ ชื่ อ ชนิ ด
ส่ วนประกอบสําคัญ ชื่อและที่ต้ งั ผูผ้ ลิต วันเดือนปี ที่ผลิตและปริ มาณสุ ทธิ ส่ วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
มักไม่มีฉลากหรื อมีขอ้ ความในฉลากภาษาไทยไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อและที่ต้ งั ผูผ้ ลิต และควรทดสอบการ
แพ้ก่อนใช้
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
29 มกราคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ สนองนโยบายรัฐเพิม่ ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้ านผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เร่ งส่ งเสริ มความรู้ ด้ านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เครื่องสํ าอางที่ผสมสมุนไพรไทย ให้ กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุ มชนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตสิ นค้ าให้
ได้ มาตรฐาน สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับชุ มชน ตอบสนองนโยบายรั ฐบาลในการลดความเหลื่อมลํ้าและการรองรั บการ
ท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่าจากนโยบายรั ฐบาลพลเอกประยุทธ
จันทร์ โอชา ได้มีนโยบายลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การภาครัฐ และมียทุ ธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ โดยมีการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการราย
ย่อยให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพได้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้ดาํ เนิ นงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิ จชุมชนขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ซึ่ งจากการดําเนินการดังกล่าว พบว่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยงั มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน มี
การปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรี ย ์ และการปนเปื้ อนทางเคมี เมื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการ
ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มสถานที่ผลิตพบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน มีสาเหตุมาจากผูผ้ ลิตบางส่ วน
ขาดความรู้ทางด้านวิชาการในการผลิตเครื่ องสําอางที่ถูกต้อง
จากข้อมูลปั ญหาดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยสํานักเครื่ องสําอางและวัตถุอนั ตราย จึงได้ร่วมกับ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ จัดทําโครงการ “ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่ องสําอางผสม
สมุนไพร” ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ผลิตเครื่ องสําอางผสมสมุนไพรในระดับชุมชน หรื อ SME
ให้มีความรู ้ในการผลิ ต โดยหลักสู ตรการอบรมประกอบด้วยการเตรี ยมสู ตรตํารับ เทคโนโลยีการแปรรู ปสมุนไพร
รวมทั้งการควบคุ มคุ ณภาพเครื่ อ งสําอางผสมสมุ นไพรให้เป็ นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานกําหนด เพิ่มขี ด
ความสามารถในการผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการ นําสิ นค้ามาจัดแสดงเพื่อขอรับคําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันอีกด้วย
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมดังกล่าวจะจัดทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อที่ จ.พิษณุ โลก ภาค
กลางที่ จ.สมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ จ.อุดรธานี และภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี ซึ่ งได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจากหลายภาคส่ วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัด
พิษณุ โลก รวมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็ นต้น
โดยมี ผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมอบรมจากทั้ง 4 ภาค รวมทั้ง สิ้ นกว่า 140 กลุ่ ม และจากการอบรมครั้ งนี้ ผูป้ ระกอบการ
สามารถนําองค์ความรู ้ไปพัฒนากระบวนการผลิตเครื่ องสําอางผสมสมุนไพร และวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพ ส่ งผล
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ให้สินค้ามีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งเกิดเครื อข่ายระหว่างผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ และผูจ้ าํ หน่าย ซึ่ งจะ
เป็ นการสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ในกลุ่มอาเซียนต่อไป

9 มิถุนายน 2559
PR59/kear
0601 SD 043
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กรมวิทย์ ฯ ส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยให้ มีคุณภาพเพิม่ รายได้ ให้ ชุมชนอย่ างยัง่ ยืน
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเสริ มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ สมุนไพรให้ มีคุณภาพ
พร้ อมถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อให้ ชุมชนมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น
สามารถสร้ างเศรษฐกิจที่ดีให้ กบั ชุมชน
นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวภายหลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิ จชุ มชน
สมุนไพรตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุ โลก ว่า อุตสาหกรรมสมุนไพรมีมูลค่าการตลาดรวมประมาณ 48,000 ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 15-20 ต่อปี มีความสําคัญในการสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ที่ชดั เจนของสปา อีกทั้งยัง
เป็ นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
คุ ณ ภาพของสมุ น ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ใ ช้ใ นสปา จึ ง ได้จ ัด ทํา โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพสมุ น ไพรด้ว ย
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ข้ ึนในปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2559 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ ได้แก่ สถานที่เก็บ
วัตถุดิบและสารเคมี สถานที่ผลิต ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมี
คุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้ าหมายให้ชุมชนได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า 250 ชุมชน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ใช้ในสปา เช่น ลูกประคบสมุนไพร นํ้ามันนวดจากสมุนไพร เครื่ องสําอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยไม่นอ้ ยกว่า 141 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท
นายแพทย์ พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการดําเนิ นงานแล้วในหลายภาคส่ วน สําหรับศูนย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 พิษณุ โลก ได้ดาํ เนิ นการแล้ว 12 แห่ ง เช่น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตําบลบึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก, พิชยาสมุนไพร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, มิกกี้ทานาคา โอทอป อ.วังเจ้า จ.ตาก และสมุนไพรชญานิน อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์ เป็ นต้น โดยมีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางผสมสมุนไพร และยาแผนโบราณ พร้อมทั้งตรวจเยีย่ มเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุ งคุณภาพ
การผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค ส่ งผลให้เกิดการสร้างรายได้ ทําให้มีเครื อข่าย
ของผูใ้ ช้สินค้าและมียอดการสัง่ ซื้อเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานในการศึกษาวิจยั
และกําหนดคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร และตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะข้อกําหนดด้าน
การปนเปื้ อนโลหะหนัก สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช และเชื้อจุลินทรี ย ์ เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ส่ งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน นายแพทย์ พเิ ชฐกล่ าวในที่สุด
10 มิถุนายน 2559
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เตือนประชาชนอย่ าเชื่อข่ าวแม่ เหล็กติดตู้เย็นทําให้ อาหารปนเปื ้ อนสารก่ อมะเร็ง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ยืนยันแม่ เหล็กไม่ สามารถดูดสารกัมมันตภาพรั งสี พร้ อม
เผยผลการทดสอบแม่ เหล็กติดประตูต้ เู ย็น(magnet) ไม่ พบการดูดสารกัมมันตภาพรั งสีท่ ีทาํ ให้ อาหาร
ในตู้เย็นปนเปื ้ อนสารที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็ งได้ เตือนประชาชนอย่ าหลงเชื่อหรื อตื่นตระหนกกับข่ าว
ดังกล่ าว
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ ทาง
โซเชียลมีเดียว่าแม่เหล็กติดประตูต้ ูเย็น(magnet)จะดูดสารกัมมันตภาพรั งสีทําให้ อาหารในตู้เย็นเปื ้อนสาร
กัมมันตภาพรังสี เมื่อรับประทานอาหารนันทํ
้ าให้ เป็ นมะเร็ งได้ และมีการอ้ างถึงผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัย
Princeton ที่พบว่า สัตว์ที่ให้ กินอาหารจากตู้เย็นที่มีแม่เหล็กติดประตูต้ เู ย็นมีความเสี่ยงเป็ นมะเร็ งมากกว่าสัตว์
ที่ให้ กินอาหารจากตู้เย็นที่ ไม่มีแม่เหล็กติดประตูต้ เู ย็น ดังนั ้นเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือทําให้ ประชาชนที่ได้ รับ
ข่าวสารไม่เกิดความตื่นตระหนกและหวาดกลัว กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยสํานักรังสีและเครื่ องมือแพทย์
จึงได้ ทําการทดลองโดยใช้ เครื่ องวัดความเข้ มสนามแม่เหล็ก (Gauss meter) ทําการวัดความเข้ มสนามแม่เหล็ก
(magnetic flux density) ของแม่เหล็กติดประตูต้ เู ย็นแบบต่างๆ ห้ าแบบ โดยวัดโดยตรงที่แม่เหล็ก วัดที่ผนัง
ประตูด้า นในตรงกับตํา แหน่งที่ มีแ ม่เหล็กติด วัดภายในตู้เย็ น ตํ าแหน่งชัน้ วางของแช่เย็ น วัด ภายในตู้เย็ น
ตําแหน่งช่องวางผัก ผลไม้ และวัดความเข้ มสนามแม่เหล็กบริ เวณรอบบานประตูด้านในซึง่ มีแม่เหล็กประกอบ
อยู่ ผลการทดลองพบว่า ภายในตู้เย็นค่าความเข้ มสนามแม่เหล็กลดลงอย่างมาก และตํ่ามาก คือจาก 63.93
millitesla ลงไปเป็ น 0.109 millitesla อีกอย่างหนึ่งพบว่าตัวแม่เหล็กของประตูต้ ูเย็นเองมีค่าความเข้ ม
สนามแม่เหล็กสูงกว่าค่าความเข้ มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กติดประตูต้ เู ย็นที่วดั ภายในตู้เย็นเกือบ 400 เท่า
กล่าวคือ ถ้ าหากมีผลกระทบของสนามแม่เหล็กอยู่จริ ง ต้ นตอของปั ญหาคือแม่เหล็กของประตูต้ เู ย็นมากกว่า
แม่เหล็กติดประตูต้ เู ย็น แต่เนื่องจากปั ญหาไม่ได้ มีอยู่จริ ง เพราะแม่เหล็กไม่สามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสี
นพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ อง
สร้ างภาพด้ วยสนามแม่เหล็กหรื อที่เรี ยกโดยทั่วไปว่า เครื่ อง MRI ซึ่งใช้ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวนําอะตอมของไฮโดรเจน เพื่อนํามาสร้ างภาพในการวินิจฉัยรอยโรค เครื่ อง MRI ดังกล่าวใช้ ความเข้ ม
สนามแม่เหล็กสูงถึง 3,000 mT ซึง่ มีค่าสูงกว่าค่าความเข้ มสนามแม่เหล็กจากประตูต้ เู ย็นด้ านในตรงตําแหน่ง
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แม่เหล็กประดับถึง 30,000 เท่า ก็ไม่ได้ มีปัญหาของการดูดสารกัมมันตภาพรังสี หรื อก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์แต่อย่างใด
“ ต่ อ ปั ญ ห า ก า ร ป น เ ปื ้ อ น ส า ร กั ม มั น ต ภ า พ รั ง สี สํ า นั ก รั ง สี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ ใช้ เครื่ องสํารวจรังสี(Survey Meter) ทําการตรวจวัด พบว่า ได้ ค่าอัตราปริ มาณ
รั งสีเฉลี่ยประมาณ 0.07 microsievert ต่อชั่วโมง ซึ่งอยู่ในระดับปกติของปริ มาณรั งสีพืน้ ฐาน กล่าวคือ ไม่
พบว่าการเพิ่มขึน้ ของปริ มาณรั งสีแต่อย่างใด ซึ่งห้ องปฏิบตั ิการรั งสีมาตรฐาน ของสํานักรั งสีและเครื่ องมือ
แพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ให้ เป็ นศูนย์
ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้ านการวัดปริ มาณรังสีในระดับทุตยิ ภูมิของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Collaborating Centre for Secondary Standard Dosimetry Laboratory In South
East Asia Region) และจากผลการทดลองยืนยันได้ ว่าแม่เหล็กไม่สามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสีได้ จึงขอ
เตือนประชาชนอย่าได้ หลงเชื่อหรื อตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุน
รวมทัง้ มี ก ารใช้ แ หล่ง ข้ อ มูล อ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ นเท็ จ เพราะจากการตรวจสอบข้ อ มูล ในอิ น เตอร์ เน็ ต พบว่า ทาง
มหาวิทยาลัย Princeton ได้ ออกมาปฏิเสธบทความเกี่ยวกับงานวิจยั ที่ได้ มีการกล่าวอ้ างอีกด้ วย” นพ.อภิชัย
กล่ าวทิง้ ท้ าย

22 ตุลาคม 2558

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017,99081 โทรสาร 0-2591-1707
MRMD/Rich59
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สธ.เปิ ดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
กระทรวงสาธารณสุ ข จัดประชาพิจารณ์รับฟั งความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับร่ างอนุ บญ
ั ญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จํานวน 7 ฉบับ เพื่อ
ขับเคลื่อนกฎหมายให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจาก
การใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุ ณี จินารัตน์ รองอธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็ นประธาน
เปิ ดการประชุมสัมมนารับฟั งความคิดเห็นต่อร่ างอนุ บญั ญัติตาม พ.ร.บ.เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ณ
ห้องประชุ มโรงแรมเอชี ย ราชเทวี กรุ งเทพฯ ว่า ในประเทศไทยมี องค์กรและหน่ วยงานหลายแห่ งถื อสิ ทธิ
ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่ งส่วนใหญ่เพื่อศึกษาวิจยั หรื อดําเนินการเชิงธุรกิจเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ที่มีอยูท่ ้ งั หมด จึงจําเป็ นต้องมีกฎหมายในการควบคุมความเป็ นอันตราย เพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยและป้ องกัน
อัน ตรายต่ อ สาธารณะ กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ม อบหมายให้ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ซึ่ งมี ภ ารกิ จ
ดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการดําเนิ นการตาม พ.ร.บ.เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุน้ ให้หน่วยงานที่มีการผลิต ครอบครอง จําหน่าย
นําเข้า ส่ งออก หรื อนําผ่านเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์สามารถดําเนิ นกิจการด้วยความปลอดภัย ไม่ทาํ ให้เกิดการ
แพร่ กระจายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์หรื อการนําเอาเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่ผิด ก่ออันตรายต่อสิ่ ง
ชีวิต ทั้งต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่อเพื่อนร่ วมงาน และต่อชุมชน
รองอธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมี พ.ร.บ.เชื้ อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ.2525 และที่ แ ก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2544 ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายดังกล่ าวก้าวทันต่ อการ

เปลี่ยนแปลงในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงได้จดั ทํา พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ขึ้น ซึ่ ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และ
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กําหนดที่จะต้องจัดทําอนุบญั ญัติให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ พ.ร.บ.นี้ ใช้บงั คับ โดยในการจัดทําร่ าง
อนุ บญ
ั ญัติตาม พ.ร.บ.เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้จดั ให้มีการรั บความ
คิดเห็นจากนักวิชาการทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องกว่า 300 คน ในการร่ วมกันพัฒนาอนุ บญ
ั ญัติตาม
กฎหมายฉบับนี้
“กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาปรับปรุ ง พ.ร.บ.เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
เพื่อให้เป็ นฉบับที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด โดยมุ่งเน้นให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ ซึ่ งภายหลังจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้จดั ให้มีการประชุม
ั ญัติแล้วเสร็ จไปแล้ว 3 เรื่ อง
คณะกรรมการเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์มาแล้ว 2 ครั้ ง โดยได้พิจารณาร่ างอนุ บญ
ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ และกฎกระทรวงแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สําหรั บรั บฟั งความคิ ดเห็นครั้ งนี้ จะมี การ
พิจารณากฎหมายอนุ บญ
ั ญัติท้ งั หมด 7 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการแจ้ง กฎกระทรวงการขอรับใบอนุ ญาตฯ
ประกาศกระทรวงเรื่ องลักษณะของสถานที่ผลิตหรื อมีไว้ครอบครองฯ ประกาศกระทรวงเรื่ อง ผูด้ าํ เนิ นกิจการ
และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.เชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงเรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อนไขที่ หน่ วยงานตามมาตรา 28 ต้องปฏิ บตั ิ ฯ ประกาศกระทรวงเรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อควบคุมโรคและการบําบัดโรค พ.ศ.... และประกาศกระทรวงเรื่ อง การขนส่ ง การส่ งมอบ
การทําลายและการทําให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ....”รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุ ณี กล่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
13 พฤษภาคม 2559
Bpat/rich59
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กรมวิทย์ ฯ จัดการประชุมสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือในการบรรเทาความเสี่ ยง
ด้ านเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดการประชุ มสั มมนาเครื อข่ ายการบรรเทาความเสี่ ยงด้ านเคมี
ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์ หรือ Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) ที่อาจเกิดจาก
การนําไปใช้ เป็ นอาวุธเพือ่ ก่ อการร้ าย การลักลอบขนส่ ง การใช้ อย่ างผิดกฎหมาย
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า ในปี พ.ศ. 2553 สหภาพยุโรป
(European Union : EU) ได้ประสานขอความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรับมือกับปั ญหาด้าน CBRN โดยมีศูนย์ความเป็ นเลิศ CBRN (CBRN Center of Exellence
: CoE) ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานประสานของกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาค และเป็ นเครื อข่ายกับ CoE ของกลุ่ม
ประเทศอื่ นๆ รวม 8 ภูมิภาค ซึ่ งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้มอบหมายให้สํานักรั งสี และเครื่ องมื อแพทย์
เป็ นผูป้ ระสานงานระดับชาติ (National Focal Point : NFP) และต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้เปลี่ยนเป็ นสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข การดําเนิ นงานโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2553-พ.ศ.2557) ประเทศไทยได้เข้าร่ ว ม
ดําเนิ นงานจํานวน 9 โครงการ จนแล้วเสร็ จ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการประสานงานความร่ วมมื อและเชื่ อมโยงกัน
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถเผชิญและป้ องกันภัยคุกคามที่เกิดจาก CBRN ได้
แต่ก็ยงั คงมี ประเด็นสําคัญที่ ประเทศไทยยังไม่ได้ทาํ ข้อตกลงเพื่อดําเนิ นการตามข้อเสนอของ CoE เช่ น
การแจ้งรายชื่ อคณะทํางาน CBRN ของประเทศ การจัดทําแผนปฏิบตั ิการของประเทศ การตอบรับเข้าร่ วม
โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2558-พ.ศ.2561)
เพื่อให้การติ ดตามผลการดําเนิ นงานด้านการบรรเทาความเสี่ ยงด้านเคมี ชี วภาพ รั งสี และนิ วเคลี ยร์
(CBRN) ของประเทศไทย และผูร้ ับผิดชอบด้านนี้จากทุกหน่วยงาน ได้ร่วมประชุมหารื อพิจารณาประเด็นที่ประเทศ
ไทยควรดําเนินการตามข้อเสนอของ CoE และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนงาน โครงการ ทั้งที่ดาํ เนินการมาแล้ว
และกําลังดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของไทย รวมทั้งมีการกําหนดแผนงานและแนวทางการดําเนินงานร่ วมกัน
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในฐานะผูป้ ระสานงานระดับชาติ จึงจัดการประชุมเครื อข่ายคณะทํางานด้าน CBRN
ของประเทศไทยขึ้น
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อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า หน่ วยงานผูร้ ั บผิดชอบด้าน CBRN ที่ เข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุ ม โรค
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าต่างประเทศ และสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผลการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะทําให้ประเทศไทยมีเครื อข่ายการทํางานระดับประเทศที่มีแผนการดําเนินการร่ วมกัน
และมีการบูรณาการงานระหว่างประเทศอื่นๆ เข้าด้วยกัน
27 กันยายน 2559
PR59/Su
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กรมวิทย์ ฯ หนุนยาสมุนไพรไทยให้ มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเสริ ม โรงพยาบาลรั ฐพัฒ นาคุ ณ ภาพยาจาก
สมุนไพรให้ ได้ มาตรฐานสากล พร้ อมจัดทําตํารายามาตรฐานสมุนไพรไทย เพื่อใช้ อ้างอิงการขึน้ ทะเบียนและ
ควบคุมคุณภาพตํารับยาสมุนไพร ทําให้ ผ้ ูบริโภคมีความมัน่ ใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทย
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ (บ่ายวันนี้ 9 มิ.ย. 2559) ว่า ปั จจุบนั แนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรในประเทศไทยมีมากขึ้น คิดเป็ น
มูลค่าการใช้ราวปี ละ 10,000 ล้านบาท อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายการใช้สมุนไพรแห่ งชาติ เพื่อทดแทนการใช้ยาแผน
ปั จ จุ บ ันให้ม ากขึ้ น เป็ นการสนับ สนุ นการใช้ยาสมุ น ไพรในระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข เพิ่ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ย า
สมุนไพรไทยมีโอกาสและความท้าทายที่สาํ คัญในการให้บริ การสาธารณสุ ขและเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่ งออก ซึ่ ง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ วยงานหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการได้
ตระหนักถึ งความสําคัญ จึ งได้ส่งเสริ มให้โรงพยาบาลของรั ฐในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า โรงพยาบาลพิ ชัย จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ นอี ก หนึ่ ง
โรงพยาบาล ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุ โลก ได้เข้าไปให้การสนับสนุน
โดยการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การตรวจสอบปริ มาณสารสําคัญ การตรวจสอบการ
ปนเปื้ อนโลหะหนัก เชื้อจุลินทรี ย ์ ยาฆ่าแมลง ทั้งในรู ปแบบผงยาสมุนไพรที่เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสําเร็ จรู ป มีการตรวจเยีย่ มโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมุนไพรสําเร็ จรู ป เพื่อดูความก้าวหน้าในการปรับปรุ งสถานที่ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ให้
ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (GMP) พร้อมได้ให้คาํ แนะนําและแนวทางการปรับปรุ ง
แก้ไข ส่ งผลให้ รพ.พิชยั รับการตรวจประเมินผ่านมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และได้ดาํ เนิ นการผลิตยาสมุนไพรให้กบั โรงพยาบาลทั้งในและต่างจังหวัด เช่น โครงการดูแลผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรัง โครงการผลิตยาเพื่อออกหน่วย พอ.สว. เป็ นต้น นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 พิษณุ โลก ได้
ร่ ว มกับ รพ.พิ ชัย ในการดํา เนิ นการส่ ง เสริ ม การใช้สมุ นไพรในท้อ งถิ่ นให้คุ ้มค่ า โดยการส่ งเสริ ม ให้ รพ.ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเครื่ องสําอางผสมสมุนไพรขึ้นใช้ในโรงพยาบาล และหอพักผูป้ ่ วยให้ได้คุณภาพ เช่ น
สบู่ แชมพู ยาสี ฟัน เจลล้างมือ เป็ นต้น เพื่อลดต้นทุนการสัง่ ซื้อและเป็ นการกระจายรายได้สู่ ชุมชนอีกด้วย
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"ที่ ผ่า นมากรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ไ ด้มี ก ารจัด ทํา ตํา รามาตรฐานสมุ น ไพรไทย (Thai
Herbal
Pharmacopoeia) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร และเป็ นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อการ
ส่ งออกนําเข้าสมุนไพร รวมทั้งใช้อา้ งอิงการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร โดยตํารา
ดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องระบุตาํ รายา พ.ศ.2556 เพื่อบังคับใช้เป็ นตํารายาอ้างอิง
ของประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ยงั คงดําเนินการจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง
ให้ครอบคลุมชนิ ดของยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นตามบัญชียาหลักแห่ งชาติ และในปั จจุบนั แนวโน้มการใช้สมุนไพรใน
เครื่ องสําอางมีมากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เห็ นความสําคัญในเรื่ องนี้ จึ งพัฒนาวิธีวิเคราะห์
สมุนไพรในเครื่ องสําอางและต้องการให้ผปู ้ ระกอบการ SME ที่ผลิตเครื่ องสําอางมีความเข้าใจในเรื่ องของคุณภาพ
และการผลิตเครื่ องสําอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น มะหาด มะขาม มะรุ ม มะพร้าว และทับทิม” นายแพทย์
อภิชัยกล่าว
9 มิถุนายน 2559
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กรมวิทย์ ฯ เผยผลตรวจยา “ผจก.สาวเจ้ าของบริษัททัวร์ เสี ยชีวิตในห้ องพักทีเ่ กาะสมุย” พบยาลดความอ้ วน
ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 11 สุ ราษฎร์ ธานี เผยผลตรวจวิเคราะห์ วัตถุพยานจากกรณีผู้จัดการสาวบริ ษัททัวร์
ชื่อดัง ที่เกาะสมุยเสี ยชีวติ ในห้ องพัก จํานวน 14 ตัวอย่ าง ตรวจพบยาลดความอยากอาหารไซบูทรามีน 3 ตัวอย่าง ยาระบาย
บิซาโคดิล 2 ตัวอย่ าง ยาขับปัสสาวะ ยาแก้ แพ้ ที่มีฤทธิ์ง่วงซึมไฮดรอกซิซีน ยาวิตามินไทอะมีน ยาแก้ ปวดอักเสบไอบูโป
รเฟน และสารกระตุ้นคาเฟอีน อย่ างละ 1 ตัวอย่ าง และ 4 ตัวอย่ าง ตรวจไม่ พบกลุ่มยาลดนํ้าหนัก
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า จากกรณี มีข่าวพบผูจ้ ดั การสาวบริ ษทั ทัวร์
เสี ยชี วิต อยู่ในบ้านพักที่ อาํ เภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งคาดว่าสาเหตุอาจเกิ ดจากยาลดความอ้วนที่ ผูต้ าย
รั บประทานอยู่เป็ นประจํา นั้น ทางสถานี ตาํ รวจภูธรเกาะสมุยได้เก็บวัตถุพยานแล้วส่ งต่อให้สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเอกลักษณ์ ยา โดยเฉพาะกลุ่ มยาที่ มีผลต่อการลดนํ้าหนัก จํานวน 14
ตัวอย่าง ซึ่ งศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 11 สุ ราษฎร์ ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างทางห้องปฏิบตั ิการด้วยเทคนิ ค
TLC, UV spectrophotometry และ GC-MS ผลตรวจพบยาลดความอยากอาหารไซบูทรามีน (sibutramine) 3 ตัวอย่าง ยา
ระบาย บิซาโคดิล (bisacodyl) 2 ตัวอย่าง ยาขับปั สสาวะไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide) 1 ตัวอย่าง ยา
แก้แพ้ที่มีฤทธิ์ ง่วงซึ มไฮดรอกซิ ซีน (hydroxyzine) 1 ตัวอย่าง ยาวิตามินไทอะมีน (thiamine) 1 ตัวอย่าง ยาแก้ปวด
อักเสบไอบูโปรเฟน (ibuprofen) 1 ตัวอย่าง สารกระตุน้ คาเฟอีน (caffeine) 1 ตัวอย่าง และ 4 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบตัว
กลุ่มยาลดนํ้าหนัก ซึ่ งสอดคล้องกับที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดย สํานักยาและวัตถุเสพติด และสํานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ได้เคยนําเสนอเรื่ องอันตรายที่พบจากยาชุดและอาหารเสริ มลดความอ้วนมาแล้ว
อย่างไรก็ตามจากการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเอกลักษณ์ยาดังกล่าว พบว่า ยาบางรายการ ซึ่ งลักษณะโดยทัว่ ไป
เป็ นตัวยาเฟนเทอร์ มีน แต่ปรากฏผลเป็ นพบไซบรู ทรามีน ส่ วนยาบางรายการคาดว่าจะเป็ นตัวยาไซบรู ทรามีน แต่
ปรากฏผลว่าตรวจไม่พบตัวยาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ยาปลอมได้กระจายเข้ามาสู่ ทอ้ งตลาดและคลินิก ทํา
ให้ผูใ้ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อาจได้รั บ ความเสี่ ย งและในส่ ว นของผูใ้ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เองก็เ พิ่ ม ความเสี่ ยงให้ต นเอง โดยการใช้
ผลิตภัณฑ์จากหลายๆ แหล่งรวมกัน จนอาจเป็ นสาเหตุได้รับยาเกินขนาด เกิดอาการข้างเคียงจนเสี ยชีวติ ได้
นายแพทย์ อภิชัย กล่ าวต่ ออีกว่ า ปั จจุบนั มีการนํายาแผนปั จจุบนั หลายกลุ่ม หลายชนิ ดมาใช้ให้ได้ผลรวดเร็ ว
ตามสรรพคุณที่กล่าวอ้าง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและอาจทําให้ถึงแก่ชีวติ ได้ สําหรับผูบ้ ริ โภคที่มีความประสงค์
จะบริ โภคยาดังกล่าวก็ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณในการเลือกซื้ อ ไม่ควรหลงเชื่อคําโฆษณา และการใช้ควรต้องอยูใ่ นการดูแล
ของแพทย์ที่มี ค วามเชี่ ยวชาญ และหากบริ โภคแล้วเกิ ด อาการผิด ปกติ ควรหยุด บริ โภคทัน ที แ ละรี บ ไปพบแพทย์
“สุ ขภาพดีไม่ มีขาย อยากได้ ต้องสร้ างเอง” การลดนํ้าหนักที่ถูกต้อง ต้องรู้จกั ควบคุมอาหารออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
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พักผ่อนให้เพียงพอ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค เพียงเท่านี้ คุณก็จะเป็ นคนที่มีรูปร่ างสวยงามและข้อสําคัญ
มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
29 กรกฎาคม 2559
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กรมวิทย์ ฯ เชิดชู ชุมชนต้ นแบบ แจ้ งเตือนภัยสุ ขภาพ
สร้ างความตระหนักรู้ ผ่าน อสม.นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษานวมินทราชิ นี และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุ ขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คัดเลือกหน่ วยงานต้ นแบบการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ขและวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ชุมชน ระดับประเทศ ประจําปี 2559
นายแพทย์ อภิชั ย มงคล อธิ บดี กรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ าวภายหลัง เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนา
คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการพัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชนในสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ระดับประเทศ ประจําปี 2559 ว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้จดั ตั้ง Single Window เตือนภัย หรื อ “หน้าต่างเตือนภัยสุ ขภาพ” ขึ้น
อย่างเป็ นทางการโดย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท้ งั 14 แห่งในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งเป็ นห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจยืนยันวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคแจ้ง
เตือนภัยทาง “หน้าต่างเตือนภัยสุ ขภาพ” (www.tumdee.org/alert) เชื่อมโยงกับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพใน
ชุ มชนของสถานี อนามัย เฉลิ มพระเกี ยรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชิ นี และสถานี อนามัยพระราชทานนาม อย่างเป็ น
รู ปธรรม โดยมี “ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้ าระวัง และรับเรื่ องร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” ต้นแบบในขณะนี้ 120
แห่ง มี อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประมาณ 3,000 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรม ความรู ้ทกั ษะการใช้ชุด
ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทําหน้าที่เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน สอดส่ องดูแลการแพร่ กระจาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สุ่ มเสี่ ยง เพื่อแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ และที่สาํ คัญ คือ การให้ความรู ้ต่อครอบครัว เพื่อนบ้าน และ
คนในชุมชนที่ตนเองดูแล
“ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานี อนามัยพระราชทาน
นาม” ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นหน่วยงานต้นแบบ ระดับภาค ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง คือ สถานี
อนามัยเฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชิ นี บ้านนํ้าใส ต.นํ้าเป็ น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคเหนือ คือ สถานี
อนามัยเฉลิ มพระเกี ยรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชิ นี บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก ภาคใต้ คื อ สถานี
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อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิ นี นาม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ขอแสดง
ความยินดีกบั สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้ง 4 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นต้นแบบใน
ระดับภาค ประจําปี 2559 นี้ดว้ ย
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า การที่ อสม. นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชน ของศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ แต่ละ
แห่ ง ได้รั บปลอกแขนความสามารถเป็ นเครื่ อ งยืน ยัน ความสามารถในการใช้ค วามรู ้ วิท ยาศาสตร์ เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ และคิดอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ถือเป็ นก้าวใหม่ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นําข้อมูล “หน้าต่าง
เตือนภัยสุ ขภาพ” เฝ้ าระวังภัย ในชุมชนตนเอง สร้างความตระหนักรู ้ให้สมาชิกไม่เป็ นเหยือ่ หลงเชื่อ หลงใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย และชุ ม ชนกํ า หนดมาตรการป้ องกั น จั ด การปั ญหาภั ย สุ ขภาพโดยมติ ข องประชาคม โดย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์จ ะส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ทั้ง ด้า นองค์ค วามรู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร เทคโนโลยี่ ที่ เ หมาะสมให้
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ทุกแห่ ง มี ศูนย์แจ้งเตื อนภัยฯ ในชุ มชน สร้ าง อสม.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถจัดการสุ ขภาพตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
10 สิ งหาคม 2559
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“หมอประเสริฐ”คว้ ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกียรติยศ ประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่ งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ สถาพร
วงษ์ เ จริ ญ ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ดเผยผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล นั ก วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ เกียรติยศ ประจําปี 2559 ว่ า มูลนิ ธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้คดั เลือกผูส้ ร้างหรื อริ เริ่ มงาน และ
อุ ทิศ ตนเพื่ อประโยชน์ ต่ อวงการวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยมี ผ ลงานที่ มี ประโยชน์ ต่ อการแพทย์แ ละการ
สาธารณสุ ขของประเทศไทยอันเป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างให้แก่บุคคลใน
วงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์และบุคคลทัว่ ไป เพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกียรติยศ และผู้ที่ได้ รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกียรติยศ ประจําปี พ.ศ.2559 คือ ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ประเสริ ฐ
ทองเจริ ญ ซึ่งท่ านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็ นอย่ างสู งด้ านโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่ างยิง่
โรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรั สทีเ่ ป็ นปัญหาทางสาธารณสุ ขของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาวิจัยเป็ นจํานวนมาก อาทิ
โรคเอดส์ ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและดําเนิ นการศึกษาวิจยั โรคเอดส์ ทางห้องปฏิ บตั ิ การกว่า 20 ปี ทําให้เกิ ด
ความร่ วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวัคซี นป้ องกันโรคเอดส์ นําไปสู่ การวิจยั ทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่
2 นับเป็ นการพัฒนาการทดสอบวัคซี นป้ องกันโรคเอดส์ในประเทศไทยที่ชดั เจน ผลจากการวิจยั ยังทําให้ทราบ
ข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งสามารถนําไปวางแผนป้ องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง
โรคหัด เยอรมั น ท่ านได้ศึกษาวิ จยั จนทําให้ทราบสาเหตุ สําคัญของความพิ การแต่ กาํ เนิ ดของทารก
ภายหลังแม่ติดเชื้ อหัด เยอรมัน การวิจ ัยยังได้พฒ
ั นาการชันสู ตรทางห้องปฏิ บตั ิ การและขยายไปทัว่ ประเทศ
นอกจากนั้นยังได้ทาํ การทดสอบประสิ ทธิ ผลและฤทธิ์ ข้างเคียงของวัคซีนป้ องกันโรคหัดเยอรมัน และผลักดันให้
กระทรวงสาธารณสุขดําเนิ นการฉี ดวัคซี นให้แก่ประชาชน เป็ นโครงการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันที่สามารถลดอัตรา
การเกิดทารกพิการได้อย่างมาก
โรคตาแดงชนิดใหม่ เป็ นกลุ่มแรกที่ศึกษาวิจยั จนทราบว่าโรคนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสเอ็นเทอโรไวรัส 70 ซึ่ ง
เป็ นไวรัสชนิ ดใหม่ ที่อาจทําให้ผูป้ ่ วยเป็ นอัมพาตเฉพาะที่ และมีการระบาดอย่างรวดเร็ วเนื่ องจากมีระยะเวลา
ฟักตัวเพียง 24 ชัว่ โมง ผลการศึกษาทําให้ทราบวิธีป้องกัน รักษา และควบคุมโรค
โรคตับอักเสบ ร่ วมศึกษาวิจยั ไวรั สตับอักเสบทางห้องปฏิบตั ิ การ จนส่ งผลให้มีวคั ซี นป้ องกันไวรั ส
ตับอักเสบเอและบี ใช้ในประเทศไทย และพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบีดว้ ยวิธีการที่ไม่
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ยุง่ ยาก สามารถถ่ายทอดไปสู่ ห้องปฏิ บตั ิการทัว่ ไปได้ และได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุ นการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
ไวรัสตับอักเสบแบบปูพรม ทําให้สามารถลดอุบตั ิการณ์การติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่ งเป็ นสาเหตุของมะเร็ ง
ตับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า ท่านเป็ นผูว้ ิจยั โรคพิษสุ นขั บ้ามากว่า 40 ปี ทําให้สามารถพัฒนาการชันสู ตรโรคได้อย่าง
แม่นยํา และพัฒนาขีดความสามารถห้องชันสู ตรในส่ วนภูมิภาค ได้ริเริ่ มทดสอบวัคซี นชนิ ดใหม่ๆ จนค้นพบ
วัคซี นที่ มีคุณภาพสู ง มี ผลข้างเคียงน้อย จึ งส่ งเสริ มให้ใช้วคั ซี นดังกล่าวอย่างแพร่ หลายและผลักดันให้มีการ
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าเป็ นแผนระดับชาติ
นอกจากนั้นยัง ได้ศึก ษาวิ จัย โรคอื่ นๆ เช่ น ไข้เลื อดออก ไข้ส มองอัก เสบแจแปนี สเอ็น เซฟาไลติ ส
(Japanese encephalitis viral disease) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนกและซาร์ ส อีกทั้งได้แต่งหนังสื อและ
ตําราจํานวนมาก เพื่อถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์แก่บุคคลต่างๆทั้งในและนอกวงการ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
นายแพทย์ สถาพร กล่ า วต่ ออีก ว่ า จากการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มงานและอุทิศตนด้า นวิทยาศาสตร์ การแพทย์
โดยเฉพาะผลงานศึกษาวิจยั โรคที่เกิ ดจากเชื้ อไวรัส และได้มีนาํ มาใช้ในการควบคุมและป้ องกันโรคอันเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นแบบอย่างของนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ควรค่าแก่การยกย่อง ทําให้
ศาสตราจารย์ เกีย รติ คุ ณ นายแพทย์ ป ระเสริ ฐ ทองเจริ ญ ได้รั บ คัดเลื อกให้เป็ นนัก วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
เกี ย รติ ยศ ประจําปี 2559 ของมูล นิ ธิก รมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และท่านจะเป็ นองค์ปาฐกในการบรรยาย
ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส เรื่ อง “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ /อุบัติซํ้า” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 21
มีนาคม 2559 ณ ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
10 มีนาคม 2559
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร. 02-9510503
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กรมวิทย์ฯ เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มอบรางวัล DMSc Award เพือ่ เชิดชู ผ้ ูที่สร้ างสรรค์ ผลงานดีเยีย่ มทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ส่งเสริ มงานด้ าน
สาธารณสุ ขจํานวน 6 รางวัล พร้ อมมีการนําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุ มวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ครั้งที่ 24 ระหว่ างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
น า ย แ พ ท ย์ อภิ ชั ย ม งค ล อ ธิ บ ดี ก ร ม วิ ท ย า ศา ส ต ร์ ก าร แ พ ท ย์ เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ขึ ้นเป็ นประจําทุกปี ซึง่ ปี นี ้เป็ นครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี โดยปี นี ้สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็ นองค์ประธาน
และพระราชทานโล่รางวัล DMSc Awards 2559 เพื่อเชิดชูผ้ ทู ี่สร้ างสรรค์ผลงานดีเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ที่ ส่ ง เสริ ม งานด้ า นสาธารณสุข ได้ แก่ ก ารพั ฒ นางานทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร การค้ น คว้ าวิ จั ย สิ่ ง ใหม่ ๆ การ
รั กษาพยาบาล การควบคุมป้ องกันโรค การคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค รวมทัง้ การพัฒ นาบริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ โดยปี นี ม้ ี รางวัล แบ่ งเป็ น 3 ประเภทผลงาน ได้ แก่ ชนะเลิ ศ ประเภทการวิ จัย และพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง “การศึกษาวิจัยโรคปอดอุดกัน้ เรื อ้ รั งแบบบูรณาการในประเทศไทย” โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นผลงานวิจยั
้ อ้ รังในประเทศ
โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รังในประเทศไทยที่ประกอบด้ วยการศึกษาวิจยั อุบตั ิการณ์ โรคปอดอุดกันเรื
ไทย การรั กษา การตรวจวินิจฉัย และการประเมินผู้ป่วยในมิติต่างๆ ที่ จะส่งเสริ มการดูแลรั กษาผู้ป่วยโรค
ดังกล่าวโดยเป็ นผลงานตีพิมพ์ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมาถึง 13 เรื่อง
รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตําราทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง “แนวปฏิบัติการล้ างไต
ทางช่ อ งท้ อ ง” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เ ถลิ ง ศัก ดิ์ กาญจนบุษ ย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหนังสือเนื ้อหากว่า 1,000 หน้ า เป็ นแนวปฏิบตั ิสําหรับแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยล้ างไตทางช่องท้ องอย่างสมบูรณ์ และชนะเลิศประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริ การทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เรื่ อง “กรรมวิธีการตรวจหาและจําแนกเชือ้ มาลาเรี ยในตัวอย่ างเลือดด้ วยเทคนิ คแลมป์
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ร่ วมกับเทคนิคแอลเอฟดี” โดย ดร.สุกญ
ั ญา ยงเกียรติตระกูล สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เป็ นผลงานประดิษฐ์ การตรวจวินิจฉัยเชื ้อมาลาเรี ยด้ วยเทคนิคแลมป์ (ตรวจสารพันธุกรรม) บนแผ่น
สตริ ปซึง่ ช่วยให้ สามารถดูผลได้ รวดเร็ วภายใน 1 ชัว่ โมง ซึง่ สามารถแยกว่าเป็ นมาลาเรี ยชนิด falciparum หรื อ
vivax ในแผ่นเดียวได้ ด้วย
ส่ว นผลงานรองชนะเลิศมี 3 รางวัล ได้ แ ก่ ผลงานวิ จัย เรื่ อง “การวิ จัย ครบวงจรเพื่ อ พัฒ นา
กวาวเครื อขาวเป็ นยารักษาโรคกระดูกพรุน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็ นการศึกษาผลของกวาวเครื อขาวในการรักษาโรคกระดูกพรุนโดยใช้ หนูและลิงเป็ น
โมเดลการวิจยั และผลงานวิจยั เรื่ อง “Plasmodium serine hydroxymethyltransferase for anti-malarial drug
development” โดย ดร.อุบ ลศรี เลิศ สกุล พานิ ช สํา นัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ง ชาติ
เป็ นผลการวิ จัย ทาง proteomics พิสจู น์โครงสร้ างเป้าหมายยาซึง่ เป็ นกระบวนการค้ นคว้ ายาต้ านมาลาเรี ยชนิด
ใหม่ และผลงานรองชนะเลิศ สุดท้ า ยคื อหนังสือ เรื่ อง “โรคของไส้ ตรงและทวารหนัก ที่ พบบ่อย” โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วรุ ตม์ โล่สิริวฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
หนังสือสําหรับแพทย์ว่าด้ วยเรื่ องการวินิจฉัย การรักษา การใช้ ยา และการผ่าตัดโรคลําไส้ ใหญ่และทวารหนักที่
เรียบเรี ยงจากการศึกษาวิจยั และประสบการณ์ของผู้แต่ง
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้ยังมีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกียรติยศ
ให้ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ ซึ่งท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเป็ นอย่างสูงด้ านโรคติดเชื ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสที่เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาวิจยั เป็ นจํานวนมาก เช่นโรคเอดส์ ท่านเป็ นผู้ริเริ่ มและดําเนินการศึกษาวิจยั
โรคเอดส์ทางห้ องปฏิบตั ิการกว่า 20 ปี ทําให้ เกิดความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์
และโรคตับ อัก เสบ ร่ ว มศึก ษาวิ จัย ไวรั ส ตับ อัก เสบทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร จนส่ง ผลให้ มี วัค ซี น ป้ องกัน ไวรั ส
ตับอักเสบเอและบี ใช้ ในประเทศไทย เป็ นต้ น โดยจะเข้ ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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สําหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในปี นี ้ ได้ จดั ภายใต้ หวั ข้ อ “Smart Medical Sciences
Smart Life : ใช้ ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้ วยวิทยาศาสตร์ การแพทย์” ซึง่ ปี นี ้ได้ รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้
ที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมส่งผลงานวิชาการจํ านวน 178 เรื่ อง แบ่งเป็ นผลงานวิชาการสาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 23 เรื่ อง สาขาโรค 45 เรื่ อง สาขาคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ 67 เรื่ อง สาขาสมุนไพร 24
เรื่ อง และสาขาเครื อข่ายห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 เรื่ อง นอกจากนีย้ งั ได้ รับเกียรติจาก
วิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้ านต่าง ๆ ทั ้งในและต่างประเทศที่จะมาบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ด้ วย

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
21 มีนาคม 2559
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เผย 19 ผลงานเด่ นจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 24
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ดเผยผลงานวิชาการดีเด่ นจากการประกวดการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุ มวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 24 ระหว่ างวันที่ 21 – 23
มีนาคม 2559 มีผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับรางวัล 19 เรื่อง จากการส่ งเข้ าประกวดทั้งหมด 179 เรื่อง
วันนี้ (23 มีนาม 2559) นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นประธานในพิธี
มอบรางวัลและพิธีปิดการประชุ มวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 24 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในงานได้จดั ให้มีการประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยได้มอบ
รางวัลให้แ ก่ ผูว้ ิ จ ัยที่ มีผลงานที่ เป็ นประโยชน์ มี คุณภาพ และมี ผลกระทบต่ อวงการด้านสาธารณสุ ข โดยมี
คณะอนุกรรมการวิชาการเป็ นผูต้ ดั สิ นผลการประกวดการเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยายและโปสเตอร์ แบ่ง
การตัดสิ นรางวัลออกเป็ น 5 สาขา ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ ได้ผลดังนี้
ห้ องที่ 1 : สาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพของชุดทดสอบเตโตรโดท็อกซิ น (TTX-IC) ที่ใช้โมโนโคลนนอล
แอนติบอดีที่ผลิตเอง เสนอโดย นางสาววรรณษาทิพย์ นิสภา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง กับดัก LeO-Trap : นวัตกรรมการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกไข้ชิคุน
กุนยาและไข้ซิกา เสนอโดย นางสาวพัชราวรรณ ศิริโสภา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน: การสื บค้นในสัตว์รังโรค เสนอโดย นางสาววัชรี
สายสงเคราะห์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ตน้ กําเนิ ดชนิด Mesenchymal Stem Cells
จากสายสะดือ เสนอโดย นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
ห้ องที่ 2 : สาขาโรค
 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
120

รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในทารกแรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อโดยใช้
กระดาษซับเลือดในโครงการป้ องกันการถ่ายทอดเชื้ อจากแม่สู่ ลูกของประเทศไทย เสนอโดย นายแพทย์อาชวินทร์
โรจนวิวฒั น์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง การตรวจหาไวรัสเมอร์ สและไวรั สก่อโรคทางเดิ นหายใจในผูก้ ลับจากพิธี
ฮัจญ์ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557
เสนอโดย นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง การทดสอบความไวของเชื้อ C. difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (20122015) เสนอโดย นางสาวปิ ยะดา หวังรุ่ งทรัพย์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
รางวัลรองชนะเลิศ ผลของเซลล์ตน้ กําเนิดมะเร็ ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็ ง
ลําไส้ เสนอโดย นางสาวสุ ภาพร สุภารักษ์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
ห้ องที่ 3 : สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง การประเมินความเสี่ ยงจากการบริ โภคสัตว์น้ าํ ที่ปนเปื้ อนตะกัว่ แคดเมียมและปรอทจาก
ทะเลสาบสงขลา เสนอโดย นางสุ ดชฏา ศรประสิ ทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง การตรวจประเมินค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีดว้ ยวิธีทางเลือก : Intracellular
ATP assay เสนอโดย นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์ สถาบันชีววัตถุ
 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง ปริ มาณรั งสี ผูป้ ่ วยจากการถ่ ายภาพรั งสี ฟั นในช่ องปากในเขตสุ ขภาพที่ 2
เสนอโดย นางนัฐิกา จิตรพินิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง คุณภาพยาเม็ดโคลชิซินในประเทศไทย เสนอโดย นางสาวมิตรารุ ณ
คล้ายวิตภัทร ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)
ห้ องที่ 4 : สาขาสมุนไพร
 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง การหาปริ มาณ scopoletin ในผลยอด้วยวิธีUltra Performance Liquid Chromatography
เสนอโดย นายอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร สถาบันวิจยั สมุนไพร
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รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง ข้อกําหนดทางเคมี ของลูกผักชี ลา เสนอโดย นายเสกรชตกร บัวเบา
สถาบันวิจยั สมุนไพร
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง คุณภาพของยาแคปซู ลฟ้ าทะลาย เสนอโดย นางสาวจิ รานุ ช แจ่มทวีกุ
สํานักยาและวัตถุเสพติด
ห้ องที่ 5 : สาขาเครือข่ ายห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข
 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื อข่ายชุมชนบ้านตมจังหวัดชลบุรีตามแนวพระราชดําริ พอเพียง
เสนอโดย นางสาวเพิม่ สุ ข สุ ขเกษม ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่ อง ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการป้ องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สู่ลูกข้อมูลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีวิธีพีซีอาร์ในเด็กจากแม่สู่ลูกเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในรอบทศวรรษ (2549-2558) เสนอโดย นางหรรษา ไทยศรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทาง
การแพทย์
 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เรื่ อง เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่
ที่ติดเชื้อด้วยวิธีConventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เสนอ
โดย นายวิโรจน์ พวงทับทิม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบตั ิการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เสนอ
โดยนางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ทั้งนี้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท
และรองชนะเลิศ 3,000 บาท
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
23 มีนาคม 2559
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GLOBAL HEALTH SECURITY ACTION PACKAGE- NATIONAL LABORATORY SYSTEM (DETECT 1)
M

FOR PRESS RELEASE

Chaired by Dr. Apichai Mongkol, Director General of Department of Medical
Sciences, Ministry of Public Health, Thailand, hosted by Thailand on 31 March
2016, the 3rd Package Conference call via VDO conference has reached an
agreement on joint collaborative efforts in for 2016’s Global Health Security
Agenda (GHSA) activities, Detect 1: National Laboratory System.
Attended by representatives of lead countries including USA, South Africa, and
Thailand as well as WHO and USAID, highlights are as follows;
1. Identified joint activities among lead countries: promoting utilization of the
Joint External Evaluation (JEE); establishing regional specimen referral
system; and convening international platforms for sharing experiences and
lesson learnt;
2. Agreed on activities for 2016 annual plan; and
3. Welcomed and supported the 1st Regional Workshop “Enhancing Regional
Partnership towards Strengthening Laboratory System in Accelerating
GHSA’s Implementation” to be held in Thailand on 27 - 29 July 2016 and
Face – to face Meeting of Lead Countries on 28 July 2016.
GHSA, launched in 2014 to promote global health security as an international
security priority, aims to enhance and complement an implementation of an
International Health Regulation 2005 by addressing cross-sectoral approach.
Proceeding its leadership further, Thailand takes leadership on two Actions
Packages including “Detect 1 :National Laboratory System” and “Detect 5 :
Workforce Development”.
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In 2016, Thailand through the Department of Medical Sciences, Ministry of Public
Health, Thailand leads in Package Conference Call for Detect 1: Lab Strengthen
System. The next video conference call will be on 31 May 2016, 7 pm, Thailand
time.

Contact
Mr. Kanate Temtrirath
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
88/7 Tiwanon Rd. Amphoe Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 02 589 0022, 02 951 000
E-mail: kanate.t@dmsc.mail.go.th
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THAILAND HOSTED THE 4th VIDEO CONFERENCE ON
GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA):
DETECT 1: NATIONAL LABORATORY SYSTEM
Chaired by Dr. Apichai Mongkol, Director General of the Department of Medical Sciences, Ministry of
Public Health, Thailand, 7 pm (Thailand Time), 31 May 2016, the video conference was attended by
representatives of all lead countries of GHSA: Detect 1 including USA, South Africa, and Thailand as well
as WHO and USAID, highlights are as follows;
1. Discussed and supported the draft Regional Strategic Roadmap on Laboratory Strengthening
[2016- 2020] proposed by Thailand aiming for providing countries a general guidance to
countries in developing the National Roadmap on GHSA: Detect 1 and serving as a monitoring
framework;
2. Noted an update on the 1st Regional Workshop to be held in Bangkok, Thailand on 27 - 29 July
2016 which expecting about 100-120 participants from lead countries, contributing countries,
ASEAN and SAARC countries, as well as key development partners; and
3. Noted an update on the Face-to-Face Meeting of Lead Countries on 28 July 2016, Bangkok,
Thailand as a platform to discuss and provide direction in accelerating an implementation of
the Regional Strategic Roadmap on Laboratory System Strengthening [2016-2020].
GHSA, launched in 2014 to promote global health security as an international security priority, aims to
enhance and complement an implementation of an International Health Regulation 2005 through
identified 11 Action Packages. Among others, Thailand takes leadership on the two Action Packages
including “Detect 1 :National Laboratory System Strengthening” “Detect 5 :Workforce Development”.
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Contacted Person
Mr. Kanate Temtrirath
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
88/7 Tiwanon Rd. Amphoe Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 02 589 0022, 02 951 000
E-mail: kanate.t@dmsc.mail.go.th
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การประชุ มคณะทํางานวาระความมัน่ คงด้ านสุ ขภาพโลก
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุ มคณะทํางานวาระ
ความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพโลกชุ ด กิ จ กรรมด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ างเครื อ ข่ า ยทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ครั้งที่ 3 ผ่ านระบบการประชุ มทางไกลผ่ านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่ วมมือในกิจกรรมร่ วมของคณะทํางาน
ในปี พ.ศ. 2559
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กล่าวภายหลังเป็ น
ประธานประชุมทางไกลคณะทํางานวาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลก ครั้งที่ 3ว่า ในการประชุมสุ ดยอดความ
มัน่ คงด้านสุ ขภาพของโลกที่สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง
ยุทธศาสตร์ การสร้างความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลก 3 ด้าน คือ การป้ องกัน เฝ้ าระวัง และ ตอบโต้ต่อโรคระบาด
ข้ามพรมแดน (Prevent, Detect, Respond) รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของประเทศ สมาชิกองค์การอนามัยโลกใน
การดําเนินการตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation 2005) ประเทศ
ไทยได้ประกาศเจตจํานงที่จะเป็ นผูน้ าํ ใน 2 ชุดกิจกรรม คือ Detect 1: National Laboratory System คือ ชุด
กิ จกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้ างเครื อข่ายทางห้องปฏิ บตั ิ การ เพื่ อตรวจวินิจ ฉัยเชื้ อโรคที่ แม่ นยํา
รวดเร็ ว ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และ Detect 5: Work force Development คือ พัฒนากําลังคนด้านระบาดวิทยา
ทําหน้าที่เฝ้ าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค
นายแพทย์ อภิชัย มงคล กล่ าวต่ อว่า ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทย โดยกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Detect 1: National Laboratory
System โดยล่าสุ ดได้มีการประชุมกลุ่มผูน้ าํ ของชุดกิจกรรมเฝ้ าระวัง 1: ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้ าง
เครื อข่ายทางห้องปฏิบตั ิการ ของวาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd Package Conference call
for Global Health Security Agenda (GHSA), Detect 1: National Laboratory System) ผ่านระบบประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2559 โดยมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจากกลุ่มประเทศผูน้ าํ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา แอฟริ กาใต้ และประเทศไทย และมีผแู ้ ทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เข้าร่ วมประชุมด้วย ซึ่ งที่ประชุมได้เห็นพ้องและสนับสนุ นใน
ประเด็นความร่ วมมือดังต่อไปนี้
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(1) กิจกรรมร่ วมของกลุ่มประเทศผูน้ าํ ปี พ.ศ. 2559 นําเสนอโดยประเทศไทย ได้แก่ การส่ งเสริ มการใช้
Joint External Evaluation (JEE) การจัดตั้งระบบส่ งต่อตัวอย่างส่ งตรวจในภูมิภาค และการจัดเวทีประชุมระดับ
นานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทํางาน
(2) การเห็นชอบแผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ. 2559
(3) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 (The 1st Regional Workshop) ในหัวข้อ Enhancing
Regional Partnership towards Strengthening Laboratory System in Accelerating GHSA’s Implementation ซึ่ ง
ประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีการประชุมระดับผูน้ าํ ของประเทศผูน้ าํ ในชุด
กิจกรรมด้านการพัฒนาเครื อข่ายทางห้องปฏิบตั ิการทางสาธารณสุ ข ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ด้วย
การประชุ มคณะทํางานวาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลกชุ ดกิ จกรรมด้านการพัฒนาเครื อข่ ายทาง
ห้องปฏิบตั ิการทางสาธารณสุ ข ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ครั้งต่อไปจะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
“วาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลก (GHSA : Global Health Security Agenda) มีข้ ึนเพื่อเป็ นการสร้าง
ความร่ วมมือด้านการควบคุมป้ องกันโรค และภัยสุ ขภาพรุ นแรงในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก 24 ประเทศ
ผลักดันให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้ องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง และมีแผนความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค” นพ.อภิชยั กล่าว

ข้ อมูลการติดต่ อ คเณศ เต็มไตรรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข 88/7 ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02 589 0022, 02 951 000
อีเมล์: kanate.t@dmsc.mail.go.th
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THAILAND UNDERSCORED THE ONE HEALTH APPROACH IN
ADDRSSING GLOBAL HEALTH SECURITY,
27 – 29 JUNE 2016, BALI, INDONESIA
On behalf of H.E. Minister of Public Health, Thailand, Dr. Apichai Mongkol, Director General of
the Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, has joined the panelist in panel
discussion on “Implementing National Preparedness Plans; One Health: emerging
epidemic and pandemic threats”, with other panelists from Australia, Vietnam, Indonesia, OIE
and FAO, during the Meeting on Advancing Global Health Security: From Commitments to
Actions, 27-29 June 2016, Bali, Indonesia.
In his remarks, to name a few, he emphasized that the One Health Approach has been
materialized through the two relevant GHSA Action Packages including:
Detect 1 [National Laboratory System] as indicated in the Regional Strategic Roadmap on
Laboratory System Strengthening, 2016-2020 and Detect 5 [Workforce Development]
through the Field Epidemiology Trainings founded in 1984 which later included the
veterinary doctors in 2012 and the wildlife veterinary doctors in 2016 respectively. For
Prevent 1 [Antimicrobial Resistance], it was highlighted that Thailand has successfully
banned the use of antibiotics as growth promoters in animal feed after taking almost two
decades to enter into effect.
He further informed the Meeting on the 1st Regional Workshop: Enhancing Regional Partnership
Towards Strengthening Laboratory System in Accelerating GHSA’s Implementation: Detect 1 to
be held in Bangkok, Thailand on 27 - 29 July 2016 which aim to identify key regional activities
and implementing mechanism; and to enhance networking on laboratory across the regions.
Organized by WHO, in collaboration with the government of Republic of Indonesia, the Meeting
aims to, among others, review achievements and challenges encountered in the implementation
of country health emergency preparedness since the Cape Town meeting; and obtain further
commitment from Member states and partners to provide sustained international and domestic
investment in preparedness. It was participated by approximately 200 delegations.
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Contacted Person: Mr. Kanate Temtrirath
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

Tel: 02 589 0022, 02 951 000, E-mail: kanate.t@dmsc.mail.go.th

130

ไทยโชว์ ศักยภาพเป็ นผู้นําด้ านตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ อร้ ายแรงในการประชุมระดับนานาชาติ
กระทรวงสาธารณสุ ขไทยโชว์ ศักยภาพการเป็ นผู้นําด้ านการตรวจวินิจฉั ยโรคติดต่ อร้ ายแรงสู ง และ
มาตรฐานห้ องปฏิบัติการ ในเวทีการประชุ มวาระความมั่นคงสุ ขภาพโลก (Global Health Security Agenda
:GHSA) เตรี ยมผลักดันกิจกรรมใน Road Map ของไทย เช่ น ระบบการส่ งต่ อสิ่ งส่ งตรวจโรคอันตรายร้ ายแรง
ต่ างๆ ระหว่ างประเทศ เป็ นต้ น ให้ สามารถดําเนินการได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมและยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค พร้ อมทั้ง
เป็ น Training Center ด้ านการพัฒนาห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการ
ประชุมระหว่างประเทศ “Enhancing Regional Partnership towards Strengthening Laboratory System in
Accelerating GHSA’S Implementation: Detect 1” ณ โรงแรม เดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ กรุ งเทพมหานคร ว่า ใน
ปี 2557 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศเจตจํานงในการประชุมสุ ดยอดความมัน่ คงสุ ขภาพ
โลก (Global Health Security Agenda :GHSA) ที่จดั ขึ้นที่ทาํ เนี ยบขาว กรุ งวอชิ งตัน ดี ซี ว่าไทยประกาศ
เจตจํานงที่จะเป็ นผูน้ าํ ใน 2 ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมเฝ้ าระวังที่ 1 “Detect 1: National Laboratory System”
ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครื อข่ายทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
ได้แม่นยํา รวดเร็ ว และครอบคลุมทัว่ ทั้งประเทศ และ ชุดกิ จกรรมเฝ้ าระวังที่ 5 “Detect 5: Work force
Development”การพัฒนากําลังคนด้านระบาดวิทยา เพื่อให้ทาํ หน้าที่เฝ้ าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค และให้
การสนับสนุนการดําเนินการชุดกิจกรรมป้ องกันที่ 1 “Prevent 1: Antimicrobial resistance (AMR)” ด้านการ
ต่อต้านเชื้อดื้อยา
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับเป็ นเจ้าภาพชุดกิจกรรมเฝ้ า
ระวังที่ 1 ซึ่ งต้องรั บหน้าที่ พฒ
ั นาระบบห้องปฏิ บตั ิ การสาธารณสุ ขของประเทศไทยให้สามารถตรวจพิสูจน์
ยืนยันโรคติ ดต่อร้ ายแรงสู งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว รวมทั้งให้มีระบบการส่ งต่ อตัว อย่างที่ รวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ และรณรงค์ ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือจากประเทศต่างๆ ในโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคใกล้เคียง
ให้พฒั นาศักยภาพระบบห้องปฏิบตั ิการที่สามารถรับมือกับภัยพิบตั ิที่เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรงสู งต่างๆ ที่เป็ น
โรคติดต่อข้ามพรมแดน เช่น โรค Ebola, โรคเมอร์ ส หรื อโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงสูง รวมทั้งภัยก่อการร้ายทาง
ชี วภาพ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเร่ งการพัฒนาสมรรถนะด้านชี วะของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International
Health Regulations หรื อ IHR )
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นายแพทย์ อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม GHSA เป็ นการประชุมร่ วมระหว่างประเทศเจ้าภาพหลัก
ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม Detect 1 ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN และ SARRC และ
องค์การระหว่างประเทศที่ เป็ นแหล่งผูเ้ ชี่ ยวชาญและแหล่งทุน ซึ่ งจะร่ วมกันผลักดันให้กิจกรรมที่ ปรากฏใน
Road Map สามารถเริ่ มดําเนิ นการได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน อาทิ ระบบการส่งต่อสิ่ งส่ งตรวจโรคอันตราย
ร้ายแรงต่างๆ ระหว่างประเทศ ซึ่ งประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข มีศกั ยภาพ
ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้ครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆ และมีประสบการณ์และความพร้อมในด้านการ
ฝึ กอบรมระหว่างประเทศในหลายด้าน จึงมีความพร้อมที่จะเป็ นศูนย์กลางรับตรวจตัวอย่างที่ส่งต่อมายังประเทศ
ข้างเคียง และเป็ น training center ด้านการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข
"เมื่อการประชุมนี้ แล้วเสร็ จ และบรรลุขอ้ ตกลงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ การมีระบบการส่ ง
ต่อตัวอย่างที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประชาชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง และอาจส่ งผลถึงภาพรวมทั้ง
โลก จะได้รับการปกป้ องภัยอันตรายและอาจเป็ นการรักษาชีวิตได้อย่างรวดเร็ ว ทันท่วงที จากความเสี่ ยงที่จะเกิด
จากการติดเชื้ อโรคระบาดข้ามพรมแดนที่มีอนั ตรายร้ายแรงสู ง เพราะห้องปฏิ บตั ิการมีศกั ยภาพสามารถตรวจ
วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา ส่ งผลให้ทีมแพทย์ทาํ การรักษาได้รวดเร็ ว ตรงโรค ทีมป้ องกันสามารถ
ยับยั้งการเคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์ป่วยหรื อสัตว์ที่เป็ นพาหะโรค ยับยั้งการเดินทางของผูป้ ่ วยหรื อผูต้ อ้ งสงสัย
ว่านําเชื้ อโรค และกักกัน เฝ้ าระวังการกระจายเชื้ อจากคนสู่ คน สัตว์สู่คน โรคติ ดต่ อเป็ นภัยร้ ายแรงที่ ไม่ มี
พรมแดน การเสริ มสร้างสมรรถนะการตอบโต้กบั รคร้ายแรงของภุมิภาค เป็ นการสร้างความมัน่ คงแก่สุขภาพ
ประชาชน หากบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันเท่ากับว่าเราได้เดินหน้าไปอีกขั้น ในการจะทําให้ภูมิภาคนี้ ของโลกมัน่ คง
ขึ้น ซึ่งจะมีการแถลงสรุ ปผลการประชุม โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และผูแ้ ทน
ชุดกิ จกรรมจากประเทศผูน้ าํ ชุดกิ จกรรมด้านการพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิ บตั ิ การระดับประเทศอีก 2 ประเทศ
นอกเหนื อจากไทยคือ สหรัฐอเมริ กา และสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ร่ วมแถลงสรุ ปผลและแผนการดําเนิ นการขั้น
ต่อไปของแต่ละภูมิภาค ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องจูบีลี(Jubilee)โรงแรม เดอะ เบอร์ เค
ลีย ์ ประตูน้ าํ กรุ งเทพฯ"นายแพทย์ อภิชัยกล่ าว
27 กรกฎาคม 2559
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มติร่วมสร้ างความเข้ มแข็งทางห้ องปฏิบตั ิการเฝ้ าระวังจากภัยคุกคามโรคติดเชื้อ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยที่ประชุ มกลุ่มประเทศผู้นําของวาระความ
มั่นคงด้ านสุ ขภาพโลกชุ ดกิจกรรม Detect1: ระบบห้ องปฏิบัติการแห่ งชาติ มีมติร่วมกันในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งระบบห้ องปฏิบัติการระดับภูมิภาค โดยมีเป้ าหมายการเฝ้ าระวังทาง
ชีวภาพแบบ Real-time ซึ่งสามารถปรับใช้ ตามสถานการณ์ ของแต่ ละประเทศได้
นายแพทย์ อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิ ดเผยภายหลังการประชุมสรุ ปผลร่ วมกัน
(Face-to-Face) ระหว่างกลุ่มประเทศผูน้ าํ ของวาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลกของชุดกิจกรรม Detect1: ระบบ
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารแห่ งชาติ (National Laboratory System) ว่ า การประชุ ม ครั้ งนี้ มี DR.Siswanto ประธาน
คณะกรรมการ GHSA จากประเทศอิ นโดนี เซี ย และผูแ้ ทนจากประเทศผูน้ ํา ได้แก่ ไทย สหรั ฐอเมริ กา และ
สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ รวมทั้ง ผูแ้ ทนจากประเทศผูส้ นับ สนุ น (Contributing country) ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม 4
ประเทศจากทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา จอร์ เจีย มาเลเซี ย สมาพันธรัฐสวิสเซอร์ แลนด์ ที่ประชุมได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาระบบห้องปฏิบตั ิการจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่ วมประชุม และ
ได้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การดํา เนิ น การตามแผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ มสร้ า งความเข้ม แข็ ง ระบบ
ห้องปฏิบตั ิการระดับภูมิภาค โดยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มีเป้ าหมายสําคัญคือ การเฝ้ าระวังทางชีวภาพแบบ
Real-time หรื อ "Real-time Biosurveillance" ซึ่ งต้องมีขีดความสามารถในการตรวจ ณ จุดดูแลผูป้ ่ วย (Point-ofCare) และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ทนั สมัย โดยมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ นโยบาย การ
ขึ้นทะเบียน และการอนุญาต 2.ขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการ 3.ระบบบริ หารคุณภาพ 4.
ระบบบริ หารความเสี่ ยงทางชีวภาพ 5. การทํางานเป็ นเครื อข่าย 6.สุ ขภาพหนึ่งเดียว (สุ ขภาพคนและสุขภาพสัตว์)
และ 7.กําลังคนทางห้องปฏิ บตั ิการ โดยคาดหวังว่า แต่ละประเทศจะสามารถนําไปใช้เป็ นกรอบการคัดเลือก
กิ จกรรมที่จะดําเนิ นการในระดับภูมิภาค และเป็ นเครื่ องมือในการติ ดตามความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบตั ิการตามแนวทาง GHSA ซึ่ งบริ บททางห้องปฏิ บตั ิการของแต่ละประเทศอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การนําแผนที่ทางเดิ นยุทธศาสตร์ ไปใช้งานจะสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ของแต่ละ
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ประเทศได้ ซึ่ งประเทศผูน้ าํ และประเทศผูส้ นับสนุนต่างมีความพยายามร่ วมกันในการเร่ งการดําเนิ นกิจกรรม
ต่างๆให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
นายแพทย์ อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะร่ วมมือกับประเทศผูน้ าํ ด้าน
อื่นๆ ดําเนินการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบตั ิการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก นําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายสําคัญดังกล่าว ซึ่ งประเทศไทยได้กาํ หนดแผนเป็ นเจ้าภาพจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมุ่งเน้นให้มีการนําเสนอความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานด้านพัฒนาระบบห้องปฏิบตั ิการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคที่ร่วมกันกําหนด
"วาระความมัน่ คงด้านสุ ขภาพโลก หรื อ Global Health Security Agenda เรี ยกชื่อย่อว่า GHSA เป็ น
วาระที่ ได้กาํ หนดและประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อมุ่งหวังทําให้โลกมี ความปลอดภัย และมัน่ คงจากภัย
คุกคามของโรคติดเชื้ ออันตรายร้ายแรงต่างๆ รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเร่ งการพัฒนาสมรรถนะด้านชี วะของ
กฎหมายสุ ขภาพระหว่างประเทศ 2548 (International Health Regulations 2005 / IHR) ผ่าน 11 ชุดกิจกรรม ซึ่ ง
ไทยรั บ เป็ นประเทศผู ้นํา ในการพัฒ นาศัก ยภาพในชุ ด กิ จ กรรมด้า นการพัฒ นาเครื อข่ า ยห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ระดับประเทศ (Detect 1) และชุดกิจกรรมด้านการพัฒนากําลังคนด้านการป้ องกันควบคุมโรค (Detect 5) โดยชุด
กิ จกรรม Detect 1 มี ประเทศผูน้ าํ ที่ ดาํ เนิ นการร่ วมกัน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรั ฐอเมริ กา และสาธารณรั ฐ
แอฟริ กาใต้ และประเทศผูส้ นับสนุ นจํานวน 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา จี น เอธิ โอเปี ย ฟิ นแลนด์ จอร์ เจี ย
อิ สราเอล ญี่ ปุ่ น มาเลเซี ย เม็กซิ โ ก เปรู สมาพัน ธรั ฐ สวิ สเซอร์ แ ลนด์ เยเมน และสหราชอาณาจัก ร”อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าว

2 สิ งหาคม 2559
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THAILAND’S PARTICIPATION IN THE GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA), ACTION
PACKAGE COORDINATION MEETING 23-25 AUGUST 2016, JAKARTA, INDONESIA
Hosted by Indonesian Government through the Ministry of Health, Republic of Indonesia, the Global Health Security Agenda (GHSA), Action Package
Coordination Meeting was held at Ritz-Carlton hotel in Jakarta, Indonesia. It was attended by more than a hundred delegations from lead and contributing
countries of GHSA Actions Packages as well as international development partners to discuss on “Strengthening Cooperation to Enhance Capacity in
Addressing Global Health Public Threats”.
Thailand provided updates on the two respective GHSA Action Packages including Detect–1: National Laboratory System and Detect 5: Workforce Development.
Highlights, among others, include:
1. The Department of Medical Sciences (DMSC), Ministry of Public Health, by the Deputy Director General of the DMSC, Dr. Phichet Banyati, presented key
achievements/best practices/tools of GHSA Detect 1: Laboratory Strengthening System highlighting the following issues:
a)

Presentation of a Joint collaborative efforts of lead countries and key development partners: the Development of Regional Strategic
Roadmap on Laboratory System Strengthening as a guiding document for any GHSA Members in developing their respective national roadmap,
as well as providing regional cooperation framework [graphic info of the roadmap is enclosed];

b)

Conducting regular structured video conferences in enhancing communication and coordination among lead and contributing countries;

c)

Accelerating an implementation of the Regional Strategic Roadmap on Laboratory System Strengthening [2016-2020] by announcing of key
identified regional activities to be implemented during 2016 – 2017; and

d)

Monitoring progress and fostering sharing experiences of the Detect 1 by announcing the forthcoming 2nd Regional Workshop to be hosted by
the DMSC in 2016, confirmed dates to be duly disseminated.

2. The representative of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, as lead countries of GHSA Detect 5: Workforce Development (WFD)
presented its updates highlighting main activities and achievements done in 2015-2016. To name a few include finalization of the Regional Strategic
Framework for Public Health Workforce Development and Systems Strengthening on Epidemiology (2016-2020); convening a joint meeting between
ASEAN+3 Field Epidemiology Training Network and ASEAN Veterinary Epidemiology Group; as well as organizing the training for trainers 9th cohort.
3. In summary, the GHSA Action Package Coordinating Meeting has achieved the two main outputs:
a)

Jakarta called for Action on the GHSA implementation underscored, among others, strengthening the communication, coordination, and
cooperation among stakeholders of the GHSA participating countries, and the international organizations.
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b)

A Systemic Integrated Network Model was proposed by Indonesia as a Chair of Steering Committee, to be considered by countries Action
Packages Members. The document aims to strengthening the coordination, cooperation and synergy across action packages, multi-sectors and
individual actors in order to implement the three functions of GHSA (Prevent, Detect and Respond).

Launched in 2014 to promote global health security as an international security priority, GHSA aims to enhance and complement the implementation of the
International Health Regulations 2005 through 11 Action Packages. Among others, Thailand takes leadership on the two Actions Packages including “Detect 1 :
National Laboratory System Strengthening” and “Detect 5 :Workforce Development”.

Contact Person: Dr. Sirichai Sunya
Department of Medical Sciences,
Ministry of Public Health, Tel: 02 589 0022, 02 951 000, E-mail: sirichais@dmsc.mail.go.th
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ไทยแสดงความเป็ นผู้นําของการพัฒนาศักยภาพด้ านตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ อร้ ายแรง
ในการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก
กระทรวงสาธารณสุขไทยแสดงศักยภาพการเป็ นผู้นําด้ านการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ อ
ร้ ายแรงสูงและสร้ างเครื อข่ ายทางห้ องปฏิบัตกิ าร รวมทัง้ การพัฒนากําลังคนด้ านวิทยาการระบาดในเวทีการประชุม
วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda: GHSA) เพื่อผลักดันกิจกรรมใน Road Map ของ
ไทย เช่ น ระบบการส่ งต่ อสิ่งส่ งตรวจโรคอันตรายร้ ายแรงต่ างๆ ระหว่ างประเทศ เป็ นต้ น ให้ สามารถดําเนินการได้
อย่ างเป็ นรู ปธรรมและยั่งยืนทั่วทัง้ ภูมิภาค พร้ อมทัง้ เป็ น Training Center ด้ านการพัฒนาห้ องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและด้ านวิทยาการระบาด
นายแพทย์ พเิ ชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และคณะ เข้ าร่ วมการประชุมการประชุมวาระ
ความมัน่ คงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda (GHSA), Action Package Coordination Meeting ) ในหัวข้ อเรื่ อง Strengthening Cooperation
to Enhance Capacities in Addressing Global Public Health

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ กรุ งจาการ์ ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้ านสาธารณสุขให้ สอดคล้ องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรื อ International

Health

Regulations (IHR)

ซึ่งในการประชุมครัง้ นีป้ ระเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ รายงานผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น
ประสบการณ์และร่วมกันระบุประเด็นความท้ าทายและโอกาสในการดําเนินการในด้ านความมัน่ คงด้ านสุขภาพโลกอย่างยัง่ ยืน
ซึ่งประเทศไทยเป็ นผู้นําใน 2 ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 “Detect 1: National

Laboratory System” ด้ านการพัฒนา

ศักยภาพและสร้ างเครื อข่ายทางห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อให้ ตรวจวินิจฉัยเชือ้ โรคติดต่ออันตรายร้ ายแรง ได้ แม่นยํา รวดเร็ ว และ
ครอบคลุมทัว่ ทั ้งประเทศ และ ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 5 “Detect 5: Work

force Development” การพัฒนากํ าลังคนด้ านวิทยาการ

ระบาด เพื่อให้ ทําหน้ าที่เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค และให้ การสนับสนุนการดําเนินการชุดกิจกรรมป้องกันที่ 1 “Prevent
1: Antimicrobial resistance (AMR)” ด้ านการต่อต้ านเชื ้อดื ้อยา ดังนี ้
1 . ก รม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข โ ด ย น า ย แ พ ท ย์ พิ เ ช ฐ บั ญ ญั ติ ร อ ง อ ธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นําเสนอความสําเร็ จที่สําคัญในชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 “Detect 1: National
สาระสําคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
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Laboratory System”

สรุ ป







การร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาค (Regional Strategic Roadmap) ด้ านการพัฒนาศักยภาพและสร้ างเครื อข่าย
ทางห้ องปฏิบตั ิการระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ระหว่างประเทศเจ้ าภาพหลัก ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN และ SARRC และองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ เอกสารนี ้ใช้ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขในประเทศของตน และยังได้ เสนอกรอบความร่ วมมือในระดับภูมิภาค
เพื่อผลักดันให้ กิจกรรมที่แผนยุทธศาสตร์ สามารถเริ่ มดําเนินการได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน (ดังเอกสารแนบ)
การประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความร่ วมมือและการสื่อสารระหว่างประเทศ
เจ้ าภาพหลัก ประเทศสมาชิกที่สนับสนุนและองค์การระหว่างประเทศ
การเร่งดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยการประกาศชุดกิจกรรมหลักที่จะดําเนินการใน
ปี 2559-2560
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคครัง้ ที่ 2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งประเทศไทยจะเป็ น
เจ้ าภาพ โดยจะมีการประชุมระดับผู้นําของประเทศผู้นําในชุดกิจกรรมด้ านการพัฒนาเครื อข่ายทางห้ องปฏิบตั ิการ
ทางสาธารณสุขประมาณปลายปี พ.ศ. 2559
2. ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมและความสําเร็ จระหว่างปี 2558-2559

อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาคเรื่ องการพัฒนากําลังคนด้ านวิทยาการระบาดระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 การประชุม
ร่ วมกันระหว่าง ASEAN+3 เพื่อสร้ างเครื อข่ายของการฝึ กอบรมด้ านวิทยาการระบาด และการจัดการฝึ กอบรมหลักสูตร การ
สร้ างและพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากร (training for trainers)
ที่ประชุมได้ สรุป 2 ผลผลิตหลักดังต่อไปนี ้
1) ที่ประชุมได้ เห็นชอบต่อเอกสาร “Jakarta called for Action on the GHSA implementation” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างความ
เข้ มแข็งด้ านการสื่อสาร การประสานงาน และความร่ วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของประเทศสมาชิก GHSA และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
2) ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประฐาน GHSA
(Systemic

Integrated Network Model)

Steering Committee

ได้ เสนอแบบจําลองระบบเครื อข่ายแบบบูรณาการ

มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง การประสานงาน ความร่ วมมือและการทํางาน

ร่วมกัน เพื่อ implement ทัง้ 3 ชุดกิจกรรมได้ แก่ การป้องกัน การเฝ้าระวังและการตอบสนอง
วาระความมั่นคงด้ านสุขภาพโลก มี ขึ ้นเพื่อเป็ นการสร้ างความร่ วมมือด้ านการควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
รุนแรงในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลักดันให้ แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้ มีความเข้ มแข็ง และ
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มีแผนความร่ วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเร่ งการพัฒนาสมรรถนะด้ านสาธารสุขของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
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