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สารผู้บริหาร
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจ
ในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุ
เป้ า หมายในภารกิ จ หลั ก โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คล เพื่ อ ให้ ไ ด้ กำ � ลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพและจำ � นวนที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ปฏิบัติภารกิจ การจัดระบบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ให้ ไ ด้ พั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพตรงความต้ อ งการและมี ค วามโปร่ ง ใส การจั ด หา
ให้บริการ ซ่อมบำ�รุง และการบำ�รุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ทัง้ ในสถานการณ์การปกติและภาวะฉุกเฉิน การจัดการด้าน
การเงิน การคลัง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจทิศทางขององค์การ และการสร้างภาพ
ลักษณ์ทด่ี ขี องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่
ให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมาย และรักษาสิทธิประโยชน์ของกรม รวมทั้ง
การประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การสั่งการ
และการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง รวดเร็ว
รายงานประจำ�ปี ฉบับนี้ เป็นการสรุปภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำ�คัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
สำ�นักงานเลขานุการกรม ทีแ่ สดงให้ผสู้ นใจได้รบั ทราบและเข้าใจบทบาท และ
ภารกิจของสำ�นักงานเลขานุการกรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน
บริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
เลขานุการกรม
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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

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

07
ตัวชี้วัด
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดำ�เนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดำ�เนิน
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนํ้า
หนัก

มิติภายนอก (นํ้าหนัก : ร้อยละ 75)
1. ด้านประสิทธิผล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 65)
ตัวชี้วัดที่ 1 : ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน/นโยบายผู้
บริหาร
1.1 ระดับความสำ�เร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักการดำ�เนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ร้อยละ

12.0

60

70

80

90

100

4.6545

4.6545

0.5585

1.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการจัดทำ�
และดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระดับ

13.0

60

70

80

90

100

76.59

2.6600

0.3458

1.3 ระดับความสำ�เร็จของการจัดทำ�
และดำ�เนินการตามแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน"

ระดับ

15.0

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.7500

1.4 ความสำ�เร็จในการจัดทำ�ข้อมูล
การดำ�เนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระดับ

15.0

400

550

700

N/A

1.0000

0.1500

1.5 ความสำ�เร็จของการถ่ายทอดตัว
ชี้วัดระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วย
งานและระดับบุคคล

ระดับ

10.0

1

2

3

5.0

5.0000

0.5000

850 1000

4

5

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

08
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10)							
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจผู้รับ
บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ

5.0

65

70

75

80

85

81.20

4.2400

0.2120

2.2 ระดับความสำ�เร็จของการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ระดับ

5.0

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ร้อยละ

4.0

92

94

96

98

100

100

5

0.2000

3.2.1 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ 2

ร้อยละ

2.0

48

50

52

54

56

38.33

1.0000

0.0200

3.2.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ 3

ร้อยละ

2.0

69

71

73

75

77

51.94

1.0000

0.0200

3.2.3 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ

2.0

92

94

96

98

100

100

5.0000

0.1000

มิติภายใน (นํ้าหนัก : ร้อยละ 25)
1. ด้านประสิทธิภาพ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณ
3.1 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

2. ด้านการพัฒนาองค์การ (นํ้าหนัก : ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ 4 : ความสำ�เร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลง
สู่ระดับบุคคล

ความ
สำ�เร็จ

5.0

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำ�เร็จของ
การจัดการความรู้

ระดับ

5.0

1

2

3

4

5

2

2.0000

0.1000

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

5.0

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.0500

รวม

3.5063
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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

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

ประจำ�
- 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)
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8. กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
มีหน้าที่จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ งานคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบ
ควบคุมภายในของกรมและหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผน และติดตามประเมินผล และมี
คณะกรรมการช่วยกำ�กับดูแลอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานเลขานุการกรม เพือ่ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำ�นักงานเลขานุการกรม และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด

บุคลากร
บุคลากรของสำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 133 คน บุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.89 และเพศชาย ร้อยละ 42.11 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ
11.28 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47.37 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 41.35 บุคลากรมีสายงานที่หลาก
หลายตามภารกิจของหน่วยงาน ซึง่ มีทงั้ ในส่วนทีเ่ ป็น Back Office และงานช่าง ภาพรวมมีอายุตวั เฉลีย่ 41.07
ปี อายุราชการเฉลี่ย 14.86 ปี จำ�แนกออกเป็นประเภทตามลักษณะการจ้างได้ดังนี้
- ข้าราชการมีจำ�นวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59 อายุตัวเฉลี่ย 43.40 ปี อายุราชการเฉลี่ย 17.21
ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 26.00 ปริญญาตรี ร้อยละ 68.00 และตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ
6.00 ระดับตำ�แหน่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับชำ�นาญการ รองลงมาคือปฏิบัติการ
- พนักงานราชการมีจ�ำ นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 อายุตวั เฉลีย่ 35.86 ปี อายุราชการเฉลีย่ 5.29
ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 16.67 ปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 และตํ่ากว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 8.33
- ลูกจ้างประจำ�มีจ�ำ นวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 อายุตวั เฉลีย่ 53.47 ปี อายุราชการเฉลีย่ 26.40
ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 7.14 และตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 92.86
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีจำ�นวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34 อายุตัวเฉลี่ย 40.49 ปี อายุ
ราชการเฉลี่ย 2.96 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 38.30 และตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 61.70
- ลูกจ้างชั่วคราว มีจำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 อายุตัวเฉลี่ย 37.80 ปี อายุราชการเฉลี่ย 1.30
ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.00 และตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 90.00
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สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลัง ฝ่ายนิติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
และฝ่ายพัสดุ รวมถึงมีกลุ่มที่จัดตั้งเป็นการภายใน คือ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
ฝ่าย / ประเภท
ตำ�แหน่ง
เลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายคลัง
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายพัสดุ
กลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพ
รวม

ข้าราชการ

1
7
12
12
2
6
3
5
2
50

ลูกจ้างประจำ�

8

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

2
4

1
2
4
1
2
1
1

22
4
8
1
4
5
3

9

1

14

12

47

10

รวม

1
47
18
24
4
12
11
14
2
133
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ผังโครงสร้างองค์กรของสำ�นักงานเลขานุการกรม

สำ�นักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายนิติการ

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน
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งบประมาณ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำ�ดับที่

แผนงาน/โครงการ

1

4

แผนงานบริหารจัดการส่วนกลาง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรม
"โครงการพัฒนาบุคลากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560"
"โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์"
งานในภารกิจประจำ�

5

2

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

573,734,557.01 573,734,557.01

คิดเป็นร้อยละ
100.00

7,262,091.97

7,262,091.97

100.00

9,990,000.00

9,972,092.40

99.82

9,500,000.00

9,500,000.00

100.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

480,000.00

480,000.00

100.00

6

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อพ่อของแผ่นดิน

110,000.00

106,914.80

97.20

7

การจัดงานมติชนเฮลแคร์ 2017
รวมทั้งสิ้น

293,000.00
293,000.00
601,369,648.98 601,348,656.18

100.00
99.99

3
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ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
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1. แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(งบพัฒนาบุคลากร)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณ
สำ�หรับพัฒนาบุคลากรในภาพรวม จำ�นวนทั้งสิ้น
10,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มคี วามรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
ทัง้ ทางด้านบริหารและวิชาการ รวมทัง้ เป็นผูน้ �ำ การ
เปลีย่ นแปลง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีในการปฏิบตั งิ าน ยึดถือปฏิบตั ติ ามค่านิยมของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามเป้าประสงค์การพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมเพื่อ
ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข)
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระยะ 5 ปี และแผน
ปฏิบัติการประจำ�ปี 2560
3. พัฒนาบุคลากรตามสายงานความจำ�เป็น
และคุณลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรตามพืน้ ฐานการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ว ย ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีกิจกรรม/
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ทั้งหมด
40 โครงการ ซึ่งในระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 –
กันยายน 2560 มีการดำ�เนินกิจกรรม/โครงการตาม

แผน จำ�นวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.50
และมีการดำ�เนินกิจกรรม/โครงการนอกแผน 2
โครงการ บุคลากรกลุม่ เป้าหมายตามทีก่ �ำ หนดได้รบั
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 94.24 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำ�หนด
(ร้ อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายตามที่
กำ�หนดได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2560) รวมทั้งมีการติดตามประสิทธิผลภายหลัง
จากการฝึ ก อบรม จำ � นวน 1 โครงการ ได้ แ ก่
หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยร้อยละ 80.80 ของผู้ผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำ�ความรูไ้ ปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นา
บุ ค ลากรกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ประจำ �
ปีงบประมาณ 2560 บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
• Leadership เช่น หลักสูตรนักบริหารการ
แพทย์และสาธารณสุขระดับสูง หลักสูตรผู้บริหาร
การ-สาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น
• General Management เช่น หลักสูตรการ
คิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ และ
การปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร หลักสูตรการเสริมสร้างวินยั และการป้องกัน
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มิให้เกิดการกระทำ�ผิดวินัยสำ�หรับบุคลากรภาครัฐ
หลักสูตรการกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังและวางแผน
การบริหารกำ�ลังคน
• Functional Competency เช่น หลักสูตร
การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องสำ�อาง
หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีน
ในเกลือ หลักสูตรการจัดทำ�ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (diagnostic reference levels) เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป (General) และเครื่องเอกซเรย์ฟัน (Dental) หลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังของส่วน
ราชการ
• ระบบคุณภาพ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักสูตรการ
พัฒนางานสนับสนุน ตามมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001/PMQA ประจำ�ปีงบประมาณ
2560 หลักสูตรสถิติสำ�หรับผู้ดำ�เนินแผนทดสอบ
ความชำ�นาญ ISO 13528:2015 หลักสูตระบบ
คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025
• เทคโนโลยีและสารสนเทศ เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ�เสนอ
ข้อมูลในรูปแบบสือ่ สารสนเทศ การอบรมกฎหมาย
คอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ในการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
จะต้องสามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกรมวิทยา-ศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมใน
ทุกประเด็นตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ รวมทัง้
จะต้องมีการติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ ให้การพัฒนาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. แผนงานประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณ สำ�หรับดำ�เนินโครงการด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำ�นวน 5,000,000 บาท และได้รับการจัดสรรเพิ่ม
อีก 5,283,000 บาท รวมจำ�นวน 10,283,000.00
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สื่ อ สาร
แจ้งเตือนภัยสุขภาพ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตสื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม และนิทรรศการของหน่วยงาน ในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ประชาชนได้รับความรู้ และเฝ้าระวังตนเองด้าน
ภัยสุขภาพ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ได้แก่
2.1 ด้านข่าวเผยแพร่ บทความ รายงาน
สู่สาธารณะ
ส่งข่าว เผยแพร่สอื่ มวลขน จำ�นวน 79 เรือ่ ง
บทความ รายงาน สกูป๊ factsheet ฯลฯ จำ�นวน 36
เรื่อง (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.2 การจัดกิจกรรมพิเศษ จัดนิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ จำ�นวน 16 ครั้ง
1. นิทรรศการในหลวง ณ อาคาร 14 ชั้น 1
(ต.ค.59)
2. นิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพร
ไทย ณ วัดโพธิ์ กทม. (29 ต.ค.-6 พ.ย. 59)

3. นิ ท รรศการในการประชุ ม ระดั บ ชาติ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำ�
ปี 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 6-8
ธันวาคม 2559
4. นิทรรศการในงานมหกรรมงานบริการ
ภาครัฐ นวัตกรรมบริการ พัฒนาภาครัฐไทย ก้าวไกล
สูส่ ากล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กทม. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
5. นิทรรศการให้ความรู้เรื่องยุง ในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรง
ม้า วันที่ 14 มกราคม 2560
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6. จัดกิจกรรมในงานเมืองสุขภาพดี วิถไี ทย
ณ ตลาดคลองผดุง กรุงเทพ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560
7. นิ ทรรศการคุณ ภาพสมุนไพรไทย ใน
โอกาสนายกรัฐมนตรี เดินทางมาราชการจังหวัด
ปราจี น บุ รี และเยี่ ย มชมการดำ � เนิ น งานของโรง
พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2560
8. นิทรรศการบุคลากรดีเด่น ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบ
รอบ 75 ปี ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 10
มีนาคม 2560
9. นิ ท รรศการแสดงผลงาน นวั ต กรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม
อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 22-24 มีนาคม 2560
10. นิ ท รรศการวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ชุ ม ชน กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ในงานการ
ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา
วันที่ 29-31 มีนาคม 2560

11. นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข-กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 11
เมษายน 2560
12. นิทรรศการเผยแพร่แอพพลิเคชัน่ tumdee drug alert ในงานมติชนเฮลท์แคร์ ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์ วันที่ 1 – 4 มิถนุ ายน 2560

13. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม
แอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจประเมินรางวัล
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) ณ
ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 7
มิถุนายน 2560
14. จัดนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการวิจยั พัฒนา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทน
เรนทร ตึกสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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15. นิทรรศการเรื่อง Green Book ในงาน
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่
6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เซนทรา จ.อุดรธานี
16. นิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 29
กันยายน 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.5 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ infographic ที่
ผลิตและได้รับการเผยแพร่
มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำ�นวน 42 เรื่อง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรม และการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นต่างๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คู่ มื อ การติ ด ต่ อ
ราชการ ยุทธศาสตร์ และผลงานสำ�คัญของกรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นโยบายคุ ณ ภาพ ป้ า ย
นิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย จัดทำ�
สื่อเคลื่อนที่แนะนำ�ช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จั ด ทำ � สื่ อ เคลื่ อ นที่
ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นเตือนภัยสุขภาพ พิมพ์

2.3 ผลิตและเผยแพร่สารคดี เพือ่ เผยแพร่
ผ่านสื่อโทรทัศน์
ผลิตสารคดีความยาว 1 นาที และ 2 นาที
จำ�นวน 40 ตอน
2.4 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

แผ่นพับ คูม่ อื แนะนำ�
กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ภาษา
ไทย ภาษาอั ง กฤษ
ใบปลิ ว โปสเตอร์
ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครัง้ ที่ 25 จัด
พิมพ์ไวนิลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และค่านิยมกระทรวง
สาธารณสุข นิทรรศการโครงการคุณภาพยา ชุด
นิทรรศการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
และผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
์ กระทรวงสาธารณสุข
Department

88/7 ซ.ติวานนท์ 14 of Medical Sciences
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000
w w w . d m s c โทรสาร 0 2591 5974

.moph.go.th
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จัดทำ�อินโฟกราฟิกเรือ่ ง สารหล่อลืน่ กับถุง
2.9 เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ สารสนเทศ
ยางอนามัย ผลทดสอบบ่อน้�ำ สีด�ำ พบไม่ได้มาตรฐาน ออนไลน์
อย่านำ�ไปบริโภค ออกแบบ ภาพชุด infographic
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้เผยแพร่่ข้อมูล
application tumdee drug alert, หมูหยองทำ� ข่าวสารทางเว็บไซต์กรมวิทย์ฯ และสังคมออนไลน์
จากสำ�ลีจริงหรือ?, อาหารทะเลปลอดภัย เป็นต้น ปจำ�นวน 1,397 ชิ้น แบ่งตามการเผยแพร่ดังนี้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จำ�นวน 351 ชิ้น
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักงานเลขานุการ
กรม, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำ�นวน 185 ชิ้น
เผยแพร่ ท างเฟชบุ ค ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์
จำ�นวน 359 ชิ้น
เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง แ ฟ น เ พ จ เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำ�นวน
349 ชิ้น
เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ประชาสัมพันธ์กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำ�นวน 110 ชิ้น
เผยแพร่ทางช่องทางแห่งการเรียนรู้ ยูทูป
จำ�นวน 43 ชิ้น
เผยแพร่ความรู้ ใน www.dmscsmartlifeblog.com จำ�นวน 211 เรื่อง ซึ่งจัดทำ�เป็นคลัง
ความรูเ้ ผยแพร่สสู่ าธารณชน ซึง่ สามารถเรียกใช้งา่ ย
ได้สะดวกรวดเร็ว และเผยแพร่ต่อไปยังสื่อสังคม
2.6 การผลิตสื่อวีดีทัศน์
ผลิตสื่อวีดีทัศน์จำ�นวน 43 เรื่อง เช่น การ ออนไลน์ต่างๆ ได้ง่าย
ขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ Thailand
4.0 เป็นต้น
2.7 การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย เพือ่
สื่อสารภายในองค์กร จำ�นวน 381 ครั้ง
2.8 การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
ให้บริการถ่ายภาพจำ�นวน 250 ครัง้ และส่ง
ภาพข่าวให้สื่อมวลชนจำ�นวน 50 ครั้ง
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2.10 การเชิญสือ่ มวลชนทำ�ข่าว/ประสาน
สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เชิญสื่อมวลชนทำ�ข่าวทั้งใน และนอกกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การประชุมวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค รั้ ง ที่ 25 ณ อิ ม แพค
เมืองทองธานี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือกับหน่วยงานต่างๆ การแถลงข่าวผลงานสำ�คัญ
ของกรม เป็นต้น
2.11 แผนงานการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ จั ด ทำ �
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการลงนามอนุ มั ติ แ ผน
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สามารถดำ � เนิ น การตามแผนได้ ก ว่ า
ร้อยละ 100 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
วิ ท ยาศาสตร์การแพทย์ต ามแผนสร้างความรับรู้
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 รวม
จำ�นวนทั้งสิ้น 1,123 ครั้ง

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

จัดทําโดย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
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2.12 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และศักยภาพการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และการจัดการความรู้ด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ (ภายใต้งบพัฒนาบุคลากรกรม)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
สื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก เพื่ อ การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 30
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่
เบย์ จังหวัดระยอง

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เทคนิคการ
เป็นพิธกี รแบบมืออาชีพและการปรับปรุงบุคลิกภาพ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร วันที่ 27 มีนาคม
2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ วันจันทร์ที่ 26
มิถุนายน 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสนเทศ
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันพุธ
ที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการทำ�งาน

3.1 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 75 ปี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 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 400 คน

3.2 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคี
ภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 10 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำ�นึก
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
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3.3 โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2560
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งได้ข้อคิดเห็นและมุมมองต่างๆ จากประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุไป
ปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์จากส่วนกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้าราชการบำ�นาญ จำ�นวน 1,000 คน

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

027
4. โครงการอบรมด้านการเงินการคลัง และพัสดุ
โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเนือ้ หาของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 180 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อำ�นวยการและรองผู้อำ�นวยการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่กองคลังและพัสดุ
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โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง ของส่วนราชการ”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและนำ�ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง นำ�ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน
2. การเบิกจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ถูกต้อง ตามแผนงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
3. เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ ให้ขอเสนอแนะ ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 100 คน ประกอบด้วย
1. ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง สำ�นักงานเลขานุการกรม และคณะผู้จัดการอบรม
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5. ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
สำ�นักงานเลขานุการกรม ได้ดำ�เนินการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนนโยบาย
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของกรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ ห้ มี ม าตรฐานในระดั บ
สากลทั่วทั้งองค์กร มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในขอบเขต
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น สำ�นักงาน
เลขานุการกรม จึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะธำ�รงรักษาและ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดำ�เนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบริหารคุณภาพฯ ดัง
ต่อไปนี้
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
2) ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
การตรวจเฝ้าระวัง (Surveillance) ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 ตามแผนพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพฯ ของกรม โดยการพัฒนา/ปรับปรุง
เอกสาร ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ตามกรอบทีก่ รมฯกำ�หนด จำ�นวน 11 กระบวนการ

3) ผลการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์
คุณภาพ
- ด้านประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี ผลดำ�เนินงาน
ร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ
85)
- ด้านคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ ผลการดำ�เนินงาน ร้อยละ 81.20 ไม่
บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 87)
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิก
จ่ายงบประมาณ ผลการดำ�เนินงาน ร้อยละ 100.26
บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 96)
- ด้านการพัฒนา บุคลากรได้รบั การพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่า
ร้อยละ 90) และผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่า
ร้อยละ 80)
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6. การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำ�นักงาน
เลขานุการกรมได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ วันจันทร์
ที่ 26 มิถนุ ายน 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพือ่ ให้บคุ ลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มคี วามรู้
ความเข้าใจในหลักการและสาระสำ�คัญของพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติราชการตามระบบบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมนำ�
คณะผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรม ไป
ศึกษาดูงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารต้นแบบ ณ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขึ้นที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่
อาคาร 14 ชัน้ 2 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนได้ดทู งั้ ทีเ่ ป็นศูนย์ขอ้ มูลข่าว
สารอิเล็กทรอนิค
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จากการจัดเก็บสถิตผิ มู้ าใช้บริการของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 สรุปได้ดงั นี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4

5

ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง
ติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์
ติดต่อขอข้อมูลทางจดหมายอิเล็ก
ทรอนิค
ติดต่อขอข้อมูลทางกล่องข้อความ
เฟชบุค และแฟนเพจเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
รวมจำ�นวนผู้รับบริการทั้งสิ้น

ปี 2558
14
37
ยังไม่จัดเก็บ

จำ�นวน ผู้ใช้บริการ
ปี 2559
8
41
72

ปี 2560
5
18
78

80

187

243

ยังไม่จัดเก็บ
131

ยังไม่จัดเก็บ
308

490
836
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ในรอบปีที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ได้มีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 15 จำ�นวน 1 ราย โดยเป็นเรื่อง ผล
การพิจารณาการประกวดราคาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทร
กราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโต
รมิเตอร์ชนิดความละเอียดสูง (LC-QTOF Mass
Spectrometer) และการตรวจสอบของสำ�นักงาน
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พร้ อ มผลการพิ จ ารณา ทั้ ง นี้
ภายหลังทางคณะกรรมการวินิจฉัย สำ�นักนายก
รัฐมนตรี ได้มีคำ�สั่งให้กรมเปิดเผย ผลการพิจารณา
การประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟชนิด
ของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด
ความละเอียดสูง (LC-QTOF Mass Spectrometer)
แก่ผู้ร้องขอข้อมูลดังกล่าว
สำ�หรับข้อมูลอืน่ ๆ ทีผ่ รู้ บั บริการ ประชาชน
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น
การส่ ง ตั ว อย่ า งตรวจวิ เ คราะห์ ราคาค่ า ตรวจ
วิเคราะห์ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น
ประเภทลูกค้าที่ขอข้อมูลข่าวสาร มีทั้ง
ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน พนักงานบริษัท และ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลความรู้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
นัน้ ๆ เช่น ข้อมูลในข่าวทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกี่ยวข้อง อาทิ หมูหยองทำ�จากสำ�ลีจริงหรือ การ
ติดต่อขอหนังสือตำ�รายาสมุนไพร เป็นต้น
ข้อมูลที่บริษัท พนักงานบริษัท และหน่วย
งานภาครัฐสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ราคา
ค่าตรวจวิเคราะห ผลการตรวจวิเคราะห์ ตำ�รายา
สมุนไพรสำ�หรับนำ�ไปประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็นต้น
ข้ อ มู ล ที่ สื่ อ มวลชนสอบถาม ส่ ว นใหญ่
เป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อเท็จจริงทางวิชาการที่
ประชาชนสนใจ
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการดำ � เนิ น การและ
แนวทางแก้ไข
มีข้อกำ�หนดเพิ่มขึ้นอยู่เป็นระยะ ทำ�ให้การ
จัดทำ�แฟ้มข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำ�หรับ
แนวทางแก้ไขเบือ้ งต้นคือ รวมแฟ้มข้อมูลทีค่ ล้ายกัน
อยูใ๋ นหมวดเดียวกัน และใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามา
ช่วย เพือ่ ให้ประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
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7. สรุปผลการจัดการและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. มีหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์รวม 15 หน่วยงาน ที่ได้รับข้อร้องเรียน
โดยมีจ�ำ นวนรวมทัง้ สิน้ 59 เรือ่ ง แบ่งเป็นด้านบริหาร
8 เรื่อง และด้านบริการ 51 เรื่อง มีการดำ�เนินการ
ปิดข้อร้องเรียนไปแล้ว 57 เรื่อง อยู่ระหว่างดำ�เนิน
การ 1 เรื่อง และเสนอผู้บริหารพิจารณา 1 เรื่อง
2. ประเด็นร้องเรียน
ด้านบริหาร 8 เรื่อง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา
ด้านการบริการ 51 เรื่อง แบ่งเป็น (1) เรื่อง
เอกสาร (36 เรื่อง) ได้แก่ ความผิดพลาดรับส่ง
เอกสาร ความผิดพลาดของเอกสาร/ใบรายงานผล
หมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารหนังสือนำ�ส่งไม่เป็น
ปัจจุบัน (2) ผลการตรวจวิเคราะห์ (10 เรื่อง) ได้แก่
ความผิดพลาดในการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ผล
การตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับของหน่วยงานอื่น ผล
การตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ทสี่ ง่ ตรวจ
ผลการตรวจวิเคราะห์/การรับรองล่าช้า (3) เรื่อ
งอื่นๆ (5 เรื่อง) ได้แก่ ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ไม่
พึงพอใจการให้บริการ ขอแก้ไขใบส่งตรวจวิเคราะห์
แต่ ไ ม่ ทำ � ให้ ตอบข้ อ มู ล ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารถามไม่ ไ ด้
โทรศัพท์ติดต่อยาก
3. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ได้แก่
ควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่างาน พรบ.เชื้อโรคฯ
ย้ายที่ทำ�การใหม่ ควรปรับปรุงแบบฟอร์มให้ชื่อ
อาหารอยู่ด้านหน้าต่อจากช่องชื่อสถานประกอบ

การ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ชายช่วยรับตัวอย่าง ควร
ปรับแบบฟอร์มส่งตัวอย่างให้มีค่าวิเคราะห์ ระบุ
รายการที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ควรจัดทำ�คู่มือ
บริการเป็นรูปแบบแผ่นพับ วางไว้ให้เห็นชัดเจน ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบว่ามีคู่มือบริการ
ควรปรับแบบฟอร์มใบรับตัวอย่างเพราะมีรายการ
ต้องกรอกมาก และขอให้เชือ่ มโยงเพือ่ ดาวโหลดแบบ
ฟอร์มได้
4. สรุปคำ�ชมเชยของผูร้ บั บริการ ได้แก่ เจ้า
หน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ ให้คำ�แนะนำ� และความรู้
เพิม่ เติม ชมเชยเจ้าหน้าทีจ่ �ำ นวน 12 ราย เรือ่ งการให้
บริการ ให้การต้อนรับ สนใจผูม้ าติดต่อ ให้การช่วย
เหลือ ให้ค�ำ แนะนำ� ยิม้ แย้มแจ่มใส ให้บริการดีมาก
5. ข้อสังเกต
(1) ประเด็นที่เป็นข้อร้องเรียนมาก
ที่สุด คือ ความผิดพลาดของเอกสาร ได้แก่ พิมพ์
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารผิด เช่น ชื่อ
ตัวอย่าง ผลการตรวจ ตัวเลข ส่งเอกสารผิดที่ รองลง
มา คือ ผลตรวจวิเคราะห์ผดิ / ล่าช้า สำ�หรับประเด็น
ความล่าช้าเป็นข้อร้องเรียนที่พบมากเมื่อปี 2558
		
(2) ข้อแนะนำ�ของผู้รับบริการที่น่า
สนใจ คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ การปรับ
แบบฟอร์มรับตัวอย่าง และการจัดทำ�คู่มือบริการ
		
(3) ประเด็นที่ได้รับคำ�ชมเชยจาก
ผู้รับบริการมากที่สุด คือ ความประทับใจในการ
ให้บริการ คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือต่างๆ รวมทัง้ การยิม้
แย้มแจ่มใส
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(4) หน่วยงานทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ าร ได้
ดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียนตามข้อกำ�หนดใน
ISO ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน
อยู่แล้ว
6. ข้อเสนอเพือ่ เป็นแนวทางการดำ�เนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียน
(1) จัดทำ�คู่มือบริการ
(2) มีการทวนสอบข้อมูลเพิ่มขึ้น
เพื่อป้องกันความผิดพลาด
		
(3) จั ด การประชุ ม ชี้ แจงและรั บ
ทราบข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
		
(4) สอบถามความคิดเห็นของผู้มา
รับบริการอย่างสม่ำ�เสมอ นอกเหนือจากการ
พูดจาทักทายเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ซึง่ จะทำ�ให้
ได้รับทราบข้อมูลที่ผู้รับบริการชื่นชอบ หรือไม่ชอบ
ในองค์กรแล้ว ยังเป็นการแสดงความใส่ใจ

		
(5) การดูแลผู้รับบริการที่มีข้อร้อง
เรียนและไม่พึงพอใจการบริการ ควรใช้โทรศัพท์
เพราะสามารถสื่อสารได้ทันที และให้ความรู้สึกถึง
การพยายามแก้ไขปัญหามากกว่าการตอบกลับทาง
อีเมล์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญ ความเร่ง
ด่วนในการจัดการปัญหา แต่หากติดต่อทางโทรศัพท์
ไม่ได้ ให้ฝากข้อความ แล้วติดตามผลทางอีเมล
7. ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน และแนวทางแก้ไข
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมพบว่า
แต่ละหน่วยงานยังมีความเข้าใจในรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไม่ตรงกัน จึงควรมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของแต่ละหน่วย
งาน เพือ่ รับฟังความคิดเห็น และหารือเพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการทำ�งานเป็นแนวทางในการทำ�งานร่วมกัน
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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 2560 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
กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวน
งานการเงินการคลัง กระบวนงานการจัดซื้อจัด
จ้าง กระบวนงานสารบรรณ กระบวนงานยาน
พาหนะ กระบวนงานซ่อมบำ�รุง กระบวนงานการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ และกระบวนงานทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา โดยกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และอื่นๆ จำ�นวน 481
คน ผลสำ�รวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำ�รวจมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 และมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.09 คิดเป็นร้อย
ละ 81.80 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ผลสำ�รวจในภาพรวม
กระบวนการ
กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนงานการเงินการคลัง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานสารบรรณ
กระบวนงานยานพาหนะ
กระบวนงานซ่อมบำ�รุง
กระบวนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์
กระบวนงานทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพรวม

ผลสำ�รวจ
ควมพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
4.00
80.00
4.05
81.00
4.14
82.80
4.01
80.20
4.01
80.20
3.63
72.60
4.19
83.80
3.83
76.60
3.98
79.60

ความเชื่อมั่น
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
4.08
81.60
4.06
81.20
4.15
83.00
4.23
84.60
4.08
81.60
3.85
77.00
4.22
84.40
4.05
81.00
4.09
81.80
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ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของแต่ละกระบวนงาน

ผลสำ�รวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำ�รวจมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแต่ละกระบวนการ
คือ กระบวนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 กระบวนงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80 กระบวนงานการเงินการคลัง ค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ
81.00 กระบวนการงานสารบรรณ ค่าเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 กระบวนงานยานพาหนะ ค่า
เฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ
80.00 กระบวนงานทรัพย์สินทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 3.83 คิดเป็น ร้อยละ 76.60 และกระบวนงานซ่อม
บำ�รุง ค่าเฉลี่ย 3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.60 ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านสรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กระบวนงานการเงินการคลัง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานสารบรรณ
กระบวนงานยานพาหนะ
กระบวนงานซ่อมบำ�รุง
กระบวนงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
กระบวนงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา
รวม

ผลการสำ�รวจ
กระบวนการ/ขั้น บุคลากรที่ให้
การให้ข้อมูล
สิ่งอำ�นวย
รวม
ตอน
บริการ
ข่าวสาร
ความสะดวก
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
4.00

80.00

4.19

83.80 3.98

79.60 3.82

76.40

4.00

80.00

4.07
4.13
4.02
4.11
3.66

81.40
82.60
80.40
82.20
73.20

4.15
4.19
4.07
4.11
3.93

83.00
83.80
81.40
82.20
78.60

4.05
4.26
4.03
3.87
3.59

81.00
85.20
80.60
77.40
71.80

3.91
3.99
3.92
3.96
3.37

78.20
79.80
78.40
79.20
67.40

4.05
4.14
4.01
4.01
3.63

81.00
82.80
80.20
80.20
72.60

4.30

86.00

4.37

87.40

4.19

83.80

3.92

78.40

4.19

83.80

3.86

77.20

4.05

81.00 3.76

75.20 3.65

73.00

3.83

76.60

4.02

80.40

4.13

82.60 3.97

79.40 3.82

76.40

3.98

79.60
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ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของแต่ละงานบริการ

ผลสำ�รวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำ�รวจมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการแต่ละกระบวนการ

ดังนี้

ตารางที่ 3 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของแต่ละงานบริการ

กระบวนการ
กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนงานการเงินการคลัง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงานสารบรรณ
กระบวนงานยานพาหนะ
กระบวนงานซ่อมบำ�รุง

ผลการสำ�รวจ
การเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
4.08
81.60
4.06
81.20
4.15
83.00
4.23
84.60
4.08
81.60
3.85
77.00

กระบวนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์

4.22

84.40

กระบวนงานทรัพย์สินทางปัญญา

4.05

81.00

4.09

81.80

รวม

ตามกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงานภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มิ ติ ภ ายนอก ประเด็ น การประเมิ น
คุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ซึ่งกำ�หนดให้หน่วยงานคัดเลือกงาน
บริการหลักของหน่วยงานไม่เกิน 3 กระบวนงาน
แล้วดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
สำ�นักงานเลขานุการกรมได้คัดเลือกงาน
บริการหลัก 3 กระบวนงาน คือ กระบวนงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนงานการเงินการ
คลัง และกระบวนงานการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยดำ�เนิน
การสำ�รวจความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับ
บริการเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ ซึง่ การสำ�รวจ

ครั้งนี้ได้สำ�รวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ ความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้
บริการ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการให้บริการ กลุม่ ตัวอย่างเป็นบุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับบริการจาก
กระบวนงานหลักทั้ง 3 กระบวนงาน ดังกล่าว โดย
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administrative Questionnaires) ผลสำ�รวจความ พึงพอใจ
สรุปประเด็นที่สำ�คัญได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ผลการสำ�รวจโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจ ด้วยค่าเฉลีย่
4.06 หรือ คิดเป็นร้อยละ 81.20 โดยพึงพอใจต่อ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ด้วยค่า
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เฉลีย่ 4.14 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.80 รองลงมา คือ
กระบวนงานการเงินการคลัง ด้วยค่าเฉลีย่ 4.05 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 81.00 และกระบวนงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้วยค่าเฉลีย่ 4.00 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.18 หรือคิดเป็นร้อยละ
83.60 รองลงมา คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยค่า
เฉลีย่ 4.09 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80 กระบวนการ/
ขั้นตอน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.06 หรือคิดเป็นร้อยละ
81.20 และ สิ่งอำ�นวยความสะดวก ด้วยค่าเฉลี่ย
3.90 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00 ตามลำ�ดับ
2. ความไม่พงึ พอใจในคุณภาพการให้บริการ
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
เช่น ไม่มีการแจ้งขั้นตอนการให้บริการโดยละเอียด,
ขั้นตอนการทำ�งานยังเป็นแบบ Thailand 1.0 ไม่มี
การนำ�เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้, กระบวนการ
ทำ�งานซ้ำ�ซ้อนการตรวจ หลักฐาน/เอกสารการเงิน
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น
- ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
เช่น เจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่ไพเราะ ไม่ยิ้มแย้ม,
เจ้ า หน้ า ที่ มี อ คติ ใ นการให้ บ ริ ก าร, เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่
สามารถตอบคำ�ถามหรือทำ�งานแทนกันได้ หรือบาง
ครัง้ ไม่สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแนวทางการเบิกจ่าย
ที่ชัดเจนได้, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน GFMIS ไม่เพียง
พอ เป็นต้น
- ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น การ
ติดต่อประสานงานไม่สะดวก เนื่องจากอาคาร 14
อยู่ไกล ไม่มี ที่นั่งสำ�หรับนั่งรอรับบริการ, เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ ใ นระบบ GFMIS ไม่ เ พี ย งพอ
เป็นต้น

- ด้านรอบระยะเวลาการให้บริการ เช่น ไม่
ระบุเวลาแล้วเสร็จทีแ่ น่นอนของแต่ละงาน, การเบิก
จ่ายล่าช้า เป็นต้น
3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
เช่ น การจั ด ทำ � กรอบอั ต รากำ � ลั ง ควรปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ โดยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการ
อะไร และวางแผนดำ�เนินการแต่เนิ่นๆ, หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเอกสารการเบิกจ่ายควรแจ้งให้กอง/
สำ�นัก ทราบโดยทั่วกัน, ควรทำ� “ตัวอย่าง” การก
รอกเอกสารการเงินต่าง ๆ, ควรมีการจัดอบรมเกีย่ ว
กับการจัดซือ้ จัดจ้าง กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้ความ
รู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจากกอง/สำ�นัก
เป็นระยะ ๆ เพือ่ ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปจั จุบนั เป็นต้น
- ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ไม่พบข้อเสนอแนะ
- ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น ควรนำ�
เทคโนโลยีมากใช้ในการให้บริการ, ควรจัดให้มีที่นั่ง
รอสำ�หรับผู้มาติดต่อประสานงาน เป็นต้น
- รอบระยะเวลาการให้บริการ เห็นว่า ควร
ระบุเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน
4. ความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพการให้บริการ โดย
สำ�รวจด้านการเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เพียงด้านเดียว ผลการสำ�รวจโดยรวมด้วยค่าเฉลี่ย
4.10 หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยมีความเชื่อมั่น
ต่อกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ด้วยค่า
เฉลี่ย 4.15 หรือคิดเป็น ร้อยละ 83.00 รองลงมา
คือ กระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยค่า
เฉลีย่ 4.08 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.60 และ กระบวน
งานการเงินการคลัง ด้วยค่าเฉลีย่ 4.06 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.20 ตามลำ�ดับ
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ภาคผนวก

ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

จัดทําโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม

สรุปข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)

จํานวน

21

ข่าว

2.สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)

จํานวน

18

ข่าว

3.สถาบันชีววัตถุ (สชว.)

จํานวน

12

ข่าว

4.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)

จํานวน

5

ข่าว

5.สํานักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)

จํานวน

5

ข่าว

6.สถาบันวิจัยสมุนไพร (สวพ.)

จํานวน

4

ข่าว

7.สํานักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ (สรส.)

จํานวน

3

ข่าว

8.สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

จํานวน

2

ข่าว

9.สํานักเครือ่ งสําอางและวัตถุอันตราย

จํานวน

2

ข่าว

10.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)

จํานวน

9

ข่าว

11.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์

จํานวน

5

ข่าว

รวมข่าวเผยแพร่ทงั้ หมด 86 ข่าว

สรุปข่าวเผยแพร่/Fact sheet ส่งสื่อมวลชน
ประจําปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
รวมทั้งหมด 86 เรื่อง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ ดําเนินงานตามรอยพระบาท หาแนวทางแก้ปัญหา
การขาดสารไอโอดีนในเด็กไทย
กรมวิทย์ฯ ร่วมสนองพระราชดําริในโครงการปรับปรุงบึง
มักกะสัน
กรมวิทย์ ฯ นํานานาประเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทย์ ฯ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมโครงการ
พระราชดําริแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
THAILAND HOSTED THE ih VIDEO CONFERENCE ON
GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA) DETECT
1: NATIONAL LABORATORY SYSTEM
เผยสมุนไพรไทย 6 ชนิด สุดเจ๋งมีประสิทธิภาพไล่แมลงวัน
บ้านได้มากกว่าร้อยละ 80
กรมวิทย์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยา
ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาแบบบูรณาการ
สาธารณสุข – เกษตรฯ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุล
ชีพ ภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก
FOCUSING ON LAB AND AMR: TWO CONCERNED
MINISTRIES’ EFFORTS
THE 2nd WORKSHOP OF DETECT 1 [NATIONAL
LABORAORY SYSTEM]
8-10 FEBRUARY 2017, NONTHABURI, THAILAND
TWO CONCERNED MINISTRIES’ EFFORTS TOWARDS
LAB AND AMR STRENGTHENING
THE 2nd WORKSHOP OF DETECT 1 [NATIONAL
LABORAORY SYSTEM]
8-10 FEBRUARY 2017, NONTHABURI, THAILAND

จํานวน 21 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
27 ตุลาคม 2559

เลขที่
NIH/Kai60

หน้า
9

28 ตุลาคม 2559

NIH/Kai60

10

23 พฤศจิกายน 2559

NIH/Rich60

11

6 ธันวาคม 2559

NIH/Su60

13

15 ธันวาคม 2559

NIH

15

19 ธันวาคม 2559

NIH/Kai60

17

27 มกราคม 2560

NIH/Su60

18

8 กุมภาพันธ์ 2560

NIH/Kai60

20

14 กุมภาพันธ์ 2560

NIH

21

15 กุมภาพันธ์ 2560

NIH

23

1

ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID Lab
Network)
กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีเชื้อไวรัสซิ
กา
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพ
อาเซียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์และรวบรวมสาย
พันธุ์เห็ดพิษในประเทศไทย
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมรับมือ
การระบาดไข้หวัดนก
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบตั ิการอณูวิทยาชั้นสูง สนับสนุน
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับมือโรคฉี่หนู เปิด
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับห้องปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐานสากล
เตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อรุนแรง
The Department of Medical Sciences promotes
health laboratory capacity building for ASEAN in
responding with highly pathogenic infection and life
threatening agents.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก “LeOTrap” นวัตกรรมป้องกันกําจัดยุงลาย

วันที่เผยแพร่
เลขที่
24 กุมภาพันธ์ 2560 NIH/Kai60

หน้า
25

26 เมษายน 2560

26

NIH/Rich 60

22 พฤษภาคม 2560 NIH/Kai 60

27

5 มิถุนายน 2560
13 มิถุนายน 2560

NIH/Kai60
NIH/Kai60

29
31

3 กรกฎาคม 2560

NIH/Ton60

33

16 สิงหาคม 2560

NIH/Rich60

35

26 สิงหาคม 2560

NIH/Su60

36

20 กันยายน 2560

NIH/N60

37

21 กันยายน 2560

NIH

39

22 กันยายน 2560

NIH/Su60

41

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)
ลําดับ
22
23
24

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
กรมวิทย์ฯ สุ่มตรวจน้ําปลาทั่วประเทศ พบน้ําปลาที่ไม่ได้
มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง
สธ.น้อมนํา “พระราชดํารัสในหลวง” เฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัย ให้คนไทยสุขภาพดี

จํานวน 18 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
6 ตุลาคม 2559

เลขที่
Food

หน้า
43

6 ตุลาคม 2559

Food/Kai60

44

21 พฤศจิกายน 2559

Food/N60

46

2

ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ ไขข้อข้องใจ หัวเชื้อน้ําพริกแมงดาใช้ปรุงอาหารได้
ในปริมาณที่เหมาะสม
กรมวิทย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหารใหม่ ปี 2560
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจน้ําปลาไทย ปลอดสารพิษโบทูลินัม
และเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยสถานการณ์การใช้วัตถุกันเสีย
ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างใน
ผักสดและผลไม้สด
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม
-137 ในอาหารทีจ่ ําหน่ายในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยาแผนปัจจุบันปนปลอม
ในอาหาร
เผยผลตรวจคุณภาพน้ําประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจน้ําผึ้งสีเขียว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมู
หยองทําจากสําลี
กรมวิทย์ฯ เผยยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมทําให้
เป็นโรคอัลไซเมอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างใน
เนื้อสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ทั่ว
ประเทศ พบมีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งพัฒนาห้องแลปตรวจสาร
ตกค้างในตลาดสด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก
และเชื้อโรคในหอยสองฝา

วันที่เผยแพร่

เลขที่

10 ธันวาคม 2559

Food/Su60

หน้า
48

3 กุมภาพันธ์ 2560

Food/N60

49

6 กุมภาพันธ์ 2560

Food/N60

51

10 กุมภาพันธ์ 2560

Food/Kai60

53

20 มีนาคม 2560

Food/Kai60

55

21 มีนาคม 2560

Food/N60

57

8 พฤษภาคม 2560

Food/Kai60

59

29 พฤษภาคม 2560

Food/Kai60

61

20 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560

Food/Kai 60
Food/Kai 60

63
65

29 มิถุนายน 2560

Food/Rich60

67

27 กรกฎาคม 2560 Food/Kai 60

69

24 สิงหาคม 2560

Food/Kai 60

70

5 กันยายน 2560

Food/Rich60

72

28 กันยายน 2560

Food/Kai 60

74

3

สถาบันชีววัตถุ (สชว.)
ลําดับ
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50

51

หัวข้อข่าว
ไทยร่วมสร้างเครือข่ายในการเตรียมวัคซีนมาตรฐานครอบคลุม
สองภูมิภาค
Thailand, the co-creation of a joint network of
National Control Laboratories (NCLs) with WHO
SEARO and WHO WPRO countries to prepare the
regional reference standards for vaccines.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ทฉี่ ีดในประเทศ
แล็ปตรวจวัคซีนไทย ได้รับเลือกให้เป็นแล็ปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก 1 ใน 2 ของแล็ปใน
เอเชีย
กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขนึ้ ทะเบียนใน
ไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทย์ฯ ให้บริการเชิงรุกพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีววัตถุ
เพื่อพัฒนาบริการตอบสนองไทยแลนด์ 4.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา สภากาชาดไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก สร้าง
ความเข้มแข็งอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ
The Thai National Control Laboratory is 1 out of 2
WHO Contracted Laboratories Performing Tests on
Behalf of the WHO Vaccine Prequalification
Programme in Asia.
The Department of Medical Sciences promotes
health laboratory capacity building for ASEAN in
responding with highly pathogenic infection and life
threatening agents.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนจีน พัฒนา
อุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

จํานวน 12 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
23 ธันวาคม 2559

เลขที่
Bio/N60

หน้า
76

9 มกราคม 2560

Bio

78

26 มกราคม 2560

Bio/Kai60

80

1 มีนาคม 2560

Bio/N60

82

5 กรกฎาคม 2560

Bio/N60

84

11 สิงหาคม 2560

Bio/N60

86

15 สิงหาคม 2560

Bio/N60

88

18 สิงหาคม 2560

Bio/N60

90

22 สิงหาคม 2560

Bio/Rich60

92

11 กันยายน 2560

Bio

94

21 กันยายน 2560

Bio

96

25 กันยายน 2560

Bio/N60

98

4

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)
ลําดับ
52
53
54
55
56

หัวข้อข่าว
นักวิทย์ฯ ไทยจับมือญี่ปุ่น สร้างนวัตกรรมการรักษาวัณโรค
เพื่อยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน
กรมวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบอัลฟ่าธาลัส
ซีเมีย 1 ให้เอกชนขยายช่องทางการให้บริการประชาชน
กรมวิทย์ฯ เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพันธุศาสตร์การแพทย์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาเชื้อวัณโรค
เครือข่ายวิจัยวัณโรคประเทศไทย จัดทําแผนงานวิจัยวัณโรค
ระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาวัณโรคของประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิจัย
พบว่าความแตกต่างของสายพันธุ์เชื้อวัณโรค ในไทยส่งผลต่อ
การควบคุม

จํานวน 5 เรื่อง
15 พฤศจิกายน 2559

วันที่เผยแพร่

เลขที่
MLSI/Rich60

หน้า
101

18 เมษายน 2560

MLSI/Kai60

103

16 พฤษภาคม 2560

MLSI/Rich60

105

25 สิงหาคม 2560

MLSI/Kai60

107

21 กันยายน 2560

MLSI/Kai60

109

สํานักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)
ลําดับ
หัวข้อข่าว
57 กรมวิทย์ฯ จัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรเพิ่มความเชื่อมั่น
คุณภาพสมุนไพร
58 กรมวิทย์ฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและ SME ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน
59 กรมวิทย์ฯ เผยห้องแล็บเครือข่ายตรวจสารเสพติด มีศักยภาพ
ในการตรวจพิสูจน์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
60 กรมวิทย์ฯ สร้างความมั่นใจคุณภาพยาสามัญที่ใช้ในประเทศ
61 สธ.ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด พัฒนานวัตกรรม
ยาชีวเภสัชภัณฑ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical HUb

จํานวน 5 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
2 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่
Drug/Su60

หน้า
112

5 พฤษภาคม 2560

Drug/N60

114

28 มิถุนายน 2560

Drug/Ton60

116

12 กรกฎาคม 2560 Drug/Rich60
21 กรกฎาคม 2560 Drug/Rich60

118
120

สถาบันวิจัยสมุนไพร (สวพ.)
ลําดับ
หัวข้อข่าว
62 กรมวิทย์ฯ เตรียมพร้อมเป็น Excellence ด้านเครื่องสําอาง
และสมุนไพรไทย
63 กรมวิทย์ฯ สนองพระราชดําริพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
64 สธ.มอบของขวัญปีใหม่ เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทย์ฯ ให้คนไทย
ศึกษาหาความรูฟ้ รี

จํานวน 4 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
30 พฤศจิกายน 2559

เลขที่
Herb/Rich60

หน้า
123

20 ธันวาคม 2559

Herb/Rich60

124

27 ธันวาคม 2559

Herb/Rich60

125
5

ลําดับ
หัวข้อข่าว
65 กรมวิทย์ฯ วิจัยพบสารสกัดจากหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
และจิต เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล

วันที่เผยแพร่
7 กรกฎาคม 2560

สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (สรส.)
ลําดับ
66
67
68

หัวข้อข่าว
คุณทราบหรือไม่? สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับถุงยางอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทดสอบคุณภาพของเครื่องวัด
ความดันโลหิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดัน
โลหิตอย่างถูกต้อง

เลขที่
Herb/Rich
60

จํานวน 3 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
28 เมษายน 2560
19 พฤษภาคม 2560

เลขที่
MRMD/N60
MRMD/Kai60

หน้า
129
131

6 มิถุนายน 2560

MRMD/N60

132

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร (สมป.)
ลําดับ
69
70

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จพระ
ยุพราช สู่มาตรฐานสากล
สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย
มีมาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน

จํานวน 2 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
เลขที่
25 กรกฎาคม 2560 BLQ/Rich60

หน้า
135

5 กันยายน 2560

137

สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (สสว.)
ลําดับ
71
72

หัวข้อข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลทดสอบประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น

หัวข้อข่าว
กรมวิทย์ฯ หนุน OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามรอยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

BLQ/Kai60

จํานวน 2 เรื่อง
วันที่เผยแพร่

เลขที่

16 พฤศจิกายน 2559

Cosmetic/Su60

หน้า
139

9 มกราคม 2560

Cosmetic/Kai60

141

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
ลําดับ
73

หน้า
126

จํานวน 9 เรื่อง
วันที่เผยแพร่
29 พฤศจิกายน 2559

เลขที่
ศวก./Rich60

หน้า
144

6

ลําดับ
74
75
76
77
78
79
80
81

หัวข้อข่าว
เผยผลการเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในแหล่งน้ําที่ใช้ในโรงแรม
จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ําอย่าดืม่ น้ําในบ่อน้ําสีดําที่ อ.ศรี
สาคร จ.นราธิวาส
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องแลปตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สร้างความเชื่อมั่นสินค้าอาหารไทยสู่สากล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
สมุนไพรสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจอาหารทะเลจังหวัดชลบุรีและระยอง
ปลอดภัยจากสารปรอท
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดบริการห้องปฏิบัติการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคไอกรนแห่งแรกในภาคใต้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชารัฐพัฒนาชุมชนต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือประชารัฐพัฒนาอาหาร
ปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย-ลาว

วันที่เผยแพร่
7 เมษายน 2560

เลขที่
ศวก./Kai60

หน้า
145

4 พฤษภาคม 2560

ศวก./N60

147

9 มิถุนายน 2560

ศวก./Rich60

149

13 กรกฎาคม 2560 ศวก./Rich 60

150

31 กรกฎาคม 2560 ศวก./Rich60

151

23 สิงหาคม 2560

ศวก./Kai60

152

11 กันยายน 2560

ศวก./Rich60

154

27 กันยายน 2560

ศวก./Su60

156

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์
ลําดับ
82
83
84
85
86

จํานวน 5 เรื่อง

หัวข้อข่าว
วันที่เผยแพร่
กรมวิทย์ฯ เชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 มกราคม 2560
ครั้งที่ 25
เชิดชู “หมอพลรัตน์” เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ 10 มีนาคม 2560
ประจําปี 2560

เลขที่
Pr/N60

หน้า
159

Pr/N60

161

75 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์
4.0
รมว.สธ.เปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานเด่นได้รับรางวัล
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25

13 มีนาคม 2560

Pr/N60

163

22 มีนาคม 2560

Pr/Kai60

165

24 มีนาคม 2560

Pr/Kai60

167
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)
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กรมวิทย์ฯ ดําเนินงานตามรอยพระบาท หาแนวทางแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระราชหฤทัยปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก เฝ้าระวังภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิด โดยตรวจวัดระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และตรวจวัดระดับไทรอยด์
สติมูเลติง ฮอร์โมน หรือทีเอสเอช จากเลือดทารก ที่มีอายุมากกว่า 2 วัน หากพบผิดปกติจะได้รีบรักษา เพราะหาก
ไม่ได้รับการรักษาภายใน 2 สัปดาห์ ทารกจะมีระดับไอคิวลดลงกว่าที่ควรจะเป็น และถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะกลายเป็น
เด็กปัญญาอ่อนได้
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ด เผยว่ า กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินงานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสนพระราช
หฤทัยปัญหาการขาดไอโอดีนในเด็กไทย โดยมีกิจกรรมที่สนับสุนการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น จัดทําโครงการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดไอโอดีนในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย การประยุกต์ใช้ระดับ TSH จากการตรวจ คัดกรองภาวะ Congenital Hypothyroidism ในกลุ่มทารกแรก
เกิด อายุตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไปทั่วประเทศ มาประเมินภาวะการขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ไอโอดีนมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพราะมีส่วนสําคัญในการสร้างเซลล์สมอง ใยสมอง หากขาดไอโอดีน อาจทําให้การเจริญของสมอง และ
ระบบประสาทไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้สติปัญญาด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นได้
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการนําผลการตรวจคัดกรองระดับ Thyroid
Stimulating Hormone หรือ TSH ของทารกแรกเกิดทั่วประเทศมาประเมินระดับความรุนแรงของภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีนในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2546 -2552 พบว่า ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ไทย และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กไทยมีระดับไอคิวที่ต่ํากว่าปกติ จึงเป็นที่มาของโครงการนวัตกรรมแก้ปัญหาโรค
เอ๋อและภาวะขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อุดรธานี และหนองคาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและชุมชนในภาค
อีสาน เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ทําการเพิ่มสารไอโอดีนในระบบห่วงโซ่อาหารและผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน โดยใช้
วิธีการฉีดพ่นสารละลายโปรแตสเซียมไอโอเดทในผักท้องถิ่น เช่น ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม คะน้า ต้นหอม กระ
เพรา สะระแหน่ โหระพา และเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอาหารที่ผสมสารโปแตสเซียมไอโอเดทที่มีความเข้มข้นสูง จะทําให้ได้ไข่ไก่ที่มี
ไอโอดีนเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการแปรรูปปลาเป็นปลาร้าที่มีการเสริมไอโอดีน เพื่อนํามาบริโภคกันมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่
เป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือ พฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนเปลี่ยนไป หันมาบริโภคอาหารที่ปลูกเอง เลี้ยงเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีกิจกรรมที่อยู่ใน(ร่าง)แผนการดําเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน พ.ศ. 2560-2564 ได้แก่ ความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการเฝ้าระวังต่างๆ โดยตรวจระดับไอโอดีนในเกลือ
เสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จําหน่ายในประเทศ ด้วยวิธี ICM-MS ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงและมีความร่วมมือในการจัดทํา
แผนทดสอบความชํานาญการตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
27 ตุลาคม 2559
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กรมวิทย์ฯ ร่วมสนองพระราชดําริในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสนองพระราชดําริในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน
จัดทําโครงการศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลําไส้ โครงการศึกษาชนิดและความชุกชุมของยุงพาหะนําโรคในบึงมักกะสัน
รวมทั้งตรวจระดับตะกั่ว ในเลือดชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบึง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พ ระราชทานพระราชดําริเมื่อเดือนเมษายน 2528 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันปรับปรุงบึ ง
มักกะสันเพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ําช่วยในการระบายน้ําในหน้าฝน และบรรเทาสภาพน้ําเสียในคลองสามเสน โดย
พระราชทานคําแนะนําให้ใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มาก มีคุณสมบัติดูดซับความโสโครก และสารพิษจากแหล่งน้ํา
เน่าเสีย มาทําหน้าที่เป็นเครื่องกรองน้ําธรรมชาติ โดยในปีพ .ศ. 2530-2531 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดทําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดังกล่าวจํานวน 3 โครงการ คือ การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ลําไส้ในบึงมักกะสัน ดําเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2530 ถึงเดือนธันวาคม 2531 โดยเก็บตัวอย่างน้ําในบึงมักกะสัน
หลังการบําบัดน้ําเสียตามพระราชดําริแล้วมาตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคลําไส้เป็นระยะๆ ผลการตรวจพบเชื้อโรคที่เป็น
สาเหตุทําให้เกิดอหิวาตกโรค รวมทั้งเชื้อก่อโรคลําไส้และกระเพาะอาหารอักเสบชนิดไม่รุนแรงอื่นๆ
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า โครงการที่สอง คือ การศึกษาชนิดและความชุกชุมของยุงพาหะในบึงมักกะสัน
เป็นการสํารวจลูกน้ํายุง และยุงตัวเต็มวัยในบึงมักกะสันและบริเวณใกล้เคียงในระหว่างเดือนธันวาคม 2530 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2531 ยุงที่พบเกือบทั้งหมด คือ มากกว่าร้อยละ 90 เป็นยุงรําคาญที่กัดกินเลือดในเวลากลางคืน ทําให้เกิดผื่น
แพ้และเกิดความรําคาญ ซึ่งยุงรําคาญชนิดนี้มีแหล่งเพาะพันธุ์เป็นน้ําสกปรกที่ขังอยู่โดยเฉพาะตามใต้ถุนบ้าน สามารถทํา
ให้ลดจํานวนลงได้ถ้าทําให้น้ําใต้ถุนบ้านสะอาดขึ้นโดยการไม่ทิ้งขยะไว้ใต้ถุนบ้านและมีการระบายน้ําที่ดี ส่วนยุงชนิดอื่นที่
สําคัญที่พบคือ ลูกน้ํายุงลายพาหะนําโรคไข้เลือดออกในภาชนะน้ําขังในบ้านเป็นการเตือนว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมี
โอกาสป่วยเป็นไข้เลือดออกได้
สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโ ครงการที่สาม คือ การศึกษาระดับตะกั่วในเลือดชาวบ้านบึง
มักกะสัน เริ่มจากการวิจัยของกรมชลประทานตรวจพบธาตุโลหะหนักในปลาที่บึงมักกะสัน และพบปริมาณตะกั่วเกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในพืชผักที่ปลูกจากปุ๋ยหมักบึงมักกะสัน อาทิ ผักบุ้ง ต้นหอม ผักคะน้า ต้นและ
ใบผักกาดขาว กระหล่ําดอก มะเขือเทศ ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าประชาชนที่อาศัยโดยรอบบึงมักกะสันได้รับอันตรายจากสาร
ตะกั่วมากน้อยเพียงใด ในเดือนมกราคม 2530 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เก็บตัวอย่างเลือด
จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 3 แห่งโดยรอบบึงมักกะสันมานานกว่า 2 ปีขึ้นไป จํานวน 80 ราย มาทําการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในเลือด พร้อมกับซักประวัติก ารย้ายภูมิลําเนาและอุปนิสัยการบริโภคพืชผักและปลา ผล
การศึกษาพบว่า ระดับตะกั่วในเลือดชาวบ้านบึงมักกะสันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
“การศึกษาวิจัย เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการมา
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการศึกษาวิจัยนํามาซึ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย”
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
28 ตุลาคม 2559
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กรมวิทย์ฯ นํานานาประเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบห้องปฏิบัติการ
รองรับโรคระบาดในภูมิภาคภายใต้วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แสดงศักยภาพการเป็นผู้นํา ด้าน
การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global
Health Security Agenda: GHSA) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการให้สามารถ
สนับสนุนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อแบบเวลาจริง (real-time) หรือ "Real-time Biosurveillance” คือมีขีด
ความสามารถในการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-Care)ได้ทันที และมีขีดความสามารถในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลการประชุมกลุ่มประเทศ
ผู้นําวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1:ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ (Detect 1: National
Laboratory System) ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ไทย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศผู้สนับสนุน
ได้แก่ แคนาดา จีน เอธิโอเปีย ฟินแลนด์ จอร์เจีย อิสราเอล ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่ง
ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2559 ได้ให้
การสนับสนุนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค (Regional Strategic Roadmap) ด้านการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ระหว่างประเทศเจ้าภาพหลักกับประเทศ
สมาชิกที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN และ SARRC และองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อแบบเวลาจริง (real-time) หรือ "Real-time
Biosurveillance” ซึ่งต้องมีขีดความสามารถในการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-Care) และขีดความสามารถ
ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์นโยบายการขึ้น
ทะเบียนและการอนุญาต 2) ขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 3) ระบบบริหารคุณภาพ
4) ระบบบริหารความเสี่ยงทางชีวภาพ 5) เครือข่าย 6) สุขภาพหนึ่งเดียว และ 7) กําลังคนทางห้องปฏิบัติการ
ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบการคัดเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการในระดับภูมิภาค และเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการตามแนวทางวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) อย่างไร ก็
ตามพบว่าแต่ละประเทศมีบริบททางห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ไปใช้งาน
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศได้
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ
จอภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างประเทศเจ้าภาพหลัก ประเทศสมาชิกที่
สนั บสนุ น และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ และการดํ า เนิ น การต่ อ จากนี้ ไ ปจะได้ มี ก ารเร่ ง ดํ า เนิ น การตามแผน
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่พัฒนาขึ้น โดยการประกาศชุดกิจกรรมหลักที่จะดําเนินการ ในปี 2559-2560 อาทิ
การอบรมให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกในหลักสูตร Bioengineering containment และ Biorisk management
รวมทั้งเรื่อง specimen referral systemซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งเชื้อระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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ICAO และจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่ง
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการประชุมระดับผู้นําของประเทศผู้นําในชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขในในวันที่ 7 - 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นับเป็นความร่วมมือกันในการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต้ ชุ ด กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง ที่ 1:ระบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ เร่ งสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ห้องปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่ทันสมัยในทันทีที่เกิดโรค โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นความคืบหน้าในการดําเนินการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงจากภัยคุกคามโรคติดเชื้อ ส่งเสริม
ความมั่นคงด้านสุขภาพให้เป็นวาระระหว่างประเทศที่มีความสําคัญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินการ
ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านห้องปฏิบัติการ
“วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมป้องกันโรค และภัย
สุขภาพรุนแรงในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลักดันให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี แ ผนความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเร่ ง การพั ฒ นา
สมรรถนะด้านสาธารณสุขของกฎอนามัยระหว่างประเทศ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
23 พฤศจิกายน 2559
NIH/Rich60
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กรมวิทย์ฯ น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมโครงการพระราชดําริ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชดํ าริ ศึ ก ษาจุ ลชี พ ก่อโรค วัต ถุอั นตราย ความชุกของยุง และศึกษาการ
ปนเปื้ อ นของเชื้ อ โรคในปุ๋ ย หมั ก จากขยะและการกํ า จั ด ด้ ว ยรั ง สี เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการวิจัยบําบัดมลพิษในเขตเมืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะและน้ําเสีย โดยการใช้กระบวนการทางธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทําได้ง่าย และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง เริ่มจากการบําบัดน้ําเสีย โดยใช้หญ้าและพืช
ชายเลนเป็นตัวกรอง น้ําที่ได้รับการบําบัดสามารถปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย และมีการแยก
ขยะมูลฝอย โดยแยกส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ยสําหรับใช้บํารุงดิน หรือนําไปถมพื้นที่ป่าชาย
เลน เพื่อปลูกป่าชายเลน แต่ยังพบปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง
นายแพทย์สุ ขุม กล่ าวต่อ ว่า กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึ งได้ส่ ง
คณะผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อทําการศึกษาการดําเนินงานตามโครงการฯ พบว่าการบําบัดน้ําเสีย โดยวิธีบ่อผึ่ง สามารถลดการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคอุจจาระร่วง พาราสิต โลหะหนักในน้ําและดินตะกอนได้ในช่วงระบบบํา บัด
ตลอดจนไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบเอซึ่งติดต่อทางอาหาร เช่นเดียวกับสารเคมีกําจัดแมลงประเภท
ออร์กาโนคลอรีน ทั้งในน้ํา และดินตะกอน นอกจากนี้การสํารวจความชุกของยุงบริเวณโครงการและ
บ้านประชาชนใกล้เคียง พบลูกน้ํายุงลายที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องพาหะนําโรคไข้
มาลาเรีย ยุงรําคาญพาหะนําโรคไข้สมองอักเสบ และยุงเสือหรือยุงลายเสือพาหะนําโรคเท้าช้าง ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความรู้ด้านการควบคุมโรคระบาดจากยุงแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ส่วน
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อโรคในปุ๋ยหมักจากขยะและการกําจัดด้วยรังสีสรุปได้ว่า ขยะที่นํามา
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หมักเป็นปุ๋ยยังตรวจพบเชื้อก่อโรคลําไส้และพยาธิลําไส้ จําเป็นต้องนํามาผ่านกรรมวิธีการลดปริมาณ
เชื้อโรคโดยการฉายรังสี
“ผลการดําเนินโครงการทําให้แม่น้ําเพชรบุรีมีคุณภาพน้ําดีขึ้น ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความ
สมบูรณ์ขึ้น บ่อบําบัดน้ําเสียสามารถเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องให้อาหาร ปุ๋ยหมักจากขยะ น้ําชะจากขยะ
น้ําเสีย และน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วนํามาใช้ปลูกพืชเกษตรได้พืชที่เก็บเกี่ยวจากแปลงพืชบําบัดน้ําเสีย
นํ า มาทํ า เครื่ อ งจั ก สานผลิ ต สิ น ค้ า หั ต ถกรรม และทํ า เยื่ อ กระดาษได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ”
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
6 ธันวาคม 2559
PR/Su60
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1. THAILAND HOSTED THE ih VIDEO CONFERENCE ON GLOBAL HEALTH SECURITY
AGENDA (GHSA) DETECT 1: NATIONAL LABORATORY SYSTEM
2. Chaired by Dr. Sukhum Karnchanapimai, Director Generall of the Department of
Medical Sciences (DMSc), Ministry of Public Health, Thailand, 7 to 8.30 pm
(Thailand time) on 22 November 2016, Thailand successfully hosted the ih video
conference for Detect 1. It was attended by 25 participants representing of lead
countries (USA, South Africa and Thailand), contributing countries (Canada and
Georgia) as well as key development partners including USAID (Thailand , Indonesia
and Headquarter), FAO RAP and Thailand MOPH US CDC.
3. Highlights of this video conference are as follows:
4. D
Noting and welcoming Dr. Sukhum Karnchanapimai as a new Director General of
the DMSc;
nd

5. D
Announcing the 2 Regional Workshop of GHSA Detect 1, " Enhancing Joint
Collaborative Efforts for Lab Preparedness", 7-9 February 2017, Bangkok, Thailand;
6. The event will be jointly hosted by the Thai Government through Ministry of Public
Health and Ministry of Agriculture and Cooperative, as a the first enabling platform to
fostering collaborative efforts between human and animal health laboratories in light
of "One Health Approach". Sharing experiences will be emphasized through the site
visits of laboratories on AMR as well sharing experiences among key affected countries
and participants.
7. It is expecting about 100-130 participants from lead countries, contributing countries, A
SEAN, SAARC countries, and Timor Leste as well as key development partners.
8. D
Updating on key achievements of GHSA Detect 1, presented by Director General
rd
of DMSc at the 3 Ministerial Conference for the Globall Health Security Agenda "Practice
to be ready", held in Rotterdam, the Netherlands during 12-14 October 2016; and
15

9. D
Following up on progress of key regional activities as well as discussion on
required resources mobilization in order to accelerating an implementation of the
Strategic Roadmap on Laboratory System Strengthening [2016-2020]. To name a few,
upcoming regional activities include:
1) Establishment of ASEAN Biosafety Network through a meeting of focal points
from ASEAN Member States to be held in January 2017;
2) Training courses on Biological Safety Cabinet Technology and Certification,
"training for trainers" to be held in May 2017;
3) Training course on Stepwise Laboratory Development towards National
Accreditation to be held in January 2017; and
4) Needs assessment on packaging and training transportation including biosafety
and biosecurity competency by means of questionnaire to be circulated to
relevant countries in November 2017;
10. 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 Actions Packages including
"Detect 1: National Laboratory System Strengthening" and "Detect 5: Workforce
Development".

Contacted Person: Dr. Sirichai Sunya Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand
Tel: 02 589 0022, 02951 000 E-mail: sirichai.s@dmsc.mail.go.th
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เผยสมุนไพรไทย 6 ชนิดสุดเจ๋งมีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงานวิจัยพบน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
ไทย 6 ชนิด มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยู
คาลิปตัส ตะไคร้ต้นและมะกรูด เตรียมต่อยอดน้ํามันหอมระเหยโหระพาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีม
หรือสเปรย์ ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ลดต้นทุนการนําเข้าสารเคมี ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก า ญ จ น พิ ม า ย 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 กระทรวงสาธารณสุข ได้ทําการศึกษาและเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการไล่
แมลงวันบ้านของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร พบว่า ที่ความเข้มข้น 15% มีน้ํามันหอมระเหย 6 ชนิด ที่มี
ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยูคาลิปตัส ตะไคร้
ต้น และมะกรูด นอกจากนี้ยังพบว่าน้ํามันหอมระเหยโหระพาและตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 15% มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดในการไล่แมลงวันบ้าน
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า การใช้น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรในการไล่แมลงวันจึงน่าจะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการนํามาทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรมีความเป็นพิษต่ํา
และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพรท้ อ งถิ่ น ที่ มี ม ากเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
และอาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการนําเข้าสารเคมี โดยนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันบ้านในรูปแบบครีมหรือในรูปแบบของสเปรย์อัดก๊าซ หรือสเปรย์แบบไม่อัดก๊าซและ
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไมโครอิมัลชันที่มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านในอนาคตต่อไป
“งานวิจัยชิ้นนี้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นความสําเร็จในการวิจัยสมุนไพรไทยที่มีอยู่มาก
ในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อได้มีการพัฒนาต่อยอดในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้จากสมุนไพรไทยให้กับประเทศมากกว่า 3
หมื่นล้านบาทต่อปี อีกทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และการนําสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมีจะไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะในเรื่ อ งการลดความต้ า นทานต่ อ สารเคมี ข องแมลงวั น ” อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
19 ธันวาคม 2559
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กรมวิทย์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการ
ดื้อยาแบบบูรณาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในไทยโดยการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่ว
ประเทศ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และความรู้ ใ หม่ ๆ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน
คนดื้อยาเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยตลอดจนของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากพบว่าเชื้อโรคมีแนวโน้มดื้อ
ยาต้านจุลชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้โรคติดเชื้อต่างๆ ที่เคยรักษาและควบคุมได้กลายเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง
และทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพราะโรคติดเชื้อที่เคยรักษาหายกลับรักษาไม่หาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่มักจะได้ยามาหลายขนานแล้ว เชื้อดื้อยาเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างมาก โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต
จากเชื้อดื้อยาประมาณ 38,000 คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท และถ้าเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาครบทุกขนานจะไม่มียาใดสามารถรักษาโรคติดเชื้อได้ ประกอบกับการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่มาก
เกินความจําเป็น เร่งให้การกลายพันธุ์เกิดเร็วขึ้น ดังนั้นการชะลอปัญหาเชื้อดื้อยาจึงต้องเริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการ
ก่อน โดยการตรวจจะต้องได้ผลถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว และต้องคอยติดตามปรับปรุงวิธีตรวจให้ทันกับเชื้ออยู่เสมอ
นอกจากนี้การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเป็นกระบวนการแรกที่จะทําให้
ทราบขนาดและแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งตรวจจับเชื้อดื้อยาอุบัติใหม่
กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ในฐานะหน่ ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบหลั กด้านห้ อ งปฏิ บั ติก ารของกระทรวง
สาธารณสุข ได้ดําเนินการ ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรายงานอุบัติการณ์
ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคและแนวโน้มการดื้อยา แต่ยังขาดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย เพื่อระบุที่มาและกลุ่มของ
ปัญหา ในฐานะของสมาชิกองค์การอนามัยโลกประเทศไทยจึงรับหลักการตาม Global Action Plan for
Antimicrobial Resistance Containment ที่จะเข้าร่วมดําเนินการระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ระดับโลก (Global
Antimicrobial Resistance Surveillance System, (GLASS)) เพื่อให้ทราบขนาดของปัญหาการดื้อยาในแต่ละ
พื้นที่ ทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และประเมินกระบวนการจัดการโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
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การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และความรู้ ใ หม่ ๆ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารเครื อ ข่ ายและกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการขยายขอบข่ ายการเฝ้ าระวังและควบคุ มเชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพให้ตอบสนอง การใช้งานทุกระดับ การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
27 มกราคม 2560
NIH/Su60
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สาธารณสุข – เกษตรฯ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก
ประเทศไทย โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกันจัดประชุมมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพบนพื้นฐานของแนวทางสุขภาพ
หนึ่งเดียว ประสานความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการสุขภาพคน และห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากถ้อยแถลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมระดับสูงกลุ่ม G 77 เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (High-Level
Meeting on Anti-Microbial Resistance -AMR) ที่สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่
21 กันยายน 2559 ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมปศุสัตว์ จะร่วมกันจัดการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 ในหัวข้อ “Enhancing Joint
Collaborative Efforts for Lab Preparedness” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ประเด็นของการประชุมตลอดทั้ง 3 วันนี้ จะเป็นเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
โดยมี ก ารนํ า เสนอของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และการเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ที่ ส ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ซึ่งที่ประชุมจะมีการหารือ เรื่อง การเสริมสร้าง
การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการสุขภาพคน และห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ เพื่อเตรียมความ
พร้อม และการรับมือของห้องปฏิบัติการในอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวของประเทศ
ที่เคยได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงมาแล้ว เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ MERS โรคอีโบลา
ไวรัสนิปาห์ และไข้หวัดนก
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการสุขภาพ
คน และห้อ งปฏิ บัติก ารสุ ข ภาพสัต ว์ จากกลุ่มประเทศผู้ นํา ได้ แ ก่ สหรั ฐอเมริ กา ไทย และแอฟริก าใต้ กลุ่ม ประเทศ
ผู้สนับสนุน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม กลุ่มประเทศสมาชิก SAARC ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัล
ดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล และติมอร์-เลสเต รวมทั้งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ได้แก่ FAO, OIE,
WHO, USAID, TUC, JICA, AFRIM, DTRA และ GPP Canada
“วาระความมั่นคงสุขภาพโลก เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพรุนแรง
ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลักดันให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง
และมีแผนความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณสุข
ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ สําหรับการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมภายใต้ ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่
1 : ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ เร่งสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการให้มีขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อที่ทันสมัยในทันทีที่เกิดโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความคืบหน้าในการดําเนินการด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงจากภัยคุกคามโรคติดเชื้อ ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้เป็นวาระระหว่างประเทศที่มีความสําคัญ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ด้านห้องปฏิบัติการ”
8 กุมภาพันธ์ 2560
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FOCUSING ON LAB AND AMR: TWO CONCERNED MINISTRIES’ EFFORTS
THE 2nd WORKSHOP OF DETECT 1 [NATIONAL LABORAORY SYSTEM]
8-10 FEBRUARY 2017, NONTHABURI, THAILAND
Reference is made to the statement of His Excellency, Prime Minister of
Thailand, General Prayut Chan-o-Cha, on behalf of G 77 Countries at the High Level Meeting on Antimicrobial Resistance, 21 September 2016, at UN
Headquarter, New York, of which calling for nations’ commitment to tackling on
antimicrobial resistance.
In pursuant to that, Dr. Sukhum Karnchanapimai, Director General of the Department of Medical
Sciences, announces that the two concerned Ministries: Ministry of Public Health through
Department of Medical Sciences, and the Ministry of Agriculture through Department of
Livestock development will jointly host the Workshop of GHSA Detect 1 [National Laboratory
System] during 8-10 February 2017, at Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand, under the theme
of “ Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab Preparedness”.
AMR related to laboratory will be tabled during this 3- Day Workshop including expert
presentations, visiting of AMR labs both human health lab at the National Institute of Health as
well as animal health lab at the National Institute Animal Health. The participants will discuss
on strengthening coordination and collaboration between human health laboratory and
animal health laboratory in advancing lab preparedness and responses.
During these 3 days, countries and development partners will be sharing experiences of
laboratory preparedness and responses from key affected countries during outbreaks occurred
such as MERS from Republic of Korea, Ebola from South Africa, Nipah Virus from Malaysia, and
Avian Influenza from Indonesia.
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The Workshop will be attended by representatives of both animal health laboratories and
human health laboratories from many countries including:
 Lead countries [USA, Thailand, and South Africa];
 Contributing countries [China, Japan, and Malaysia];
 ASEAN Member States [Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia , Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam];
 South East Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) [Afghanistan, Bangladesh,
Bhutan, India, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Nepal]; and
 Timor Leste.
Experts and key developments partners are also in attendance to join efforts with nations
including FAO, OIE, WHO [Headquarter, Western Pacific Region, South East Asia Region, and
Thailand], USAID [Headquarter, Indonesia, and Thailand], TUC, JICA, AFRIM, Defense Threat
Reduction Agency (DTRA), and Global Partnership Program (GPP Canada)].
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
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TWO CONCERNED MINISTRIES’ EFFORTS TOWARDS LAB AND AMR
STRENGTHENING
THE 2nd WORKSHOP OF DETECT 1 [NATIONAL LABORAORY SYSTEM]
8-10 FEBRUARY 2017, NONTHABURI, THAILAND
Presided over by His Excellency, H. E Professor Emeritus Dr. Piyasakol
Sakolsatayadorn, Honourable Minister of Public Health, Thailand, the three – day
regional Workshop was conjointly hosted by the Ministry of Public Health through
Department of Medical Sciences and the Ministry of Agriculture and Cooperatives
through Department of Livestock Development, in collaboration with USAID and FAO.
Convened under the theme of “Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab
Preparedness”, more than a hundred delegations from both animal health laboratories and
human health laboratories from USA, South Africa Tanzania and Thailand as leading
countries of GHSA Detect 1; contributing countries of GHSA Detect 1, Republic of Korea as
the Chair of GHSA Steering Committee as well as 11 key development partners were
gathered to discuss on among others, lab and AMR, advancing One Health Concept towards
Lab preparedness and responses, and how public health and animal health sectors can
coordinate and collaborate to combat global health threats.
Along three days, participating countries updated their progress by utilizing the Strategic
Roadmap on Laboratory System Strengthening [2016-2020], shared experiences on national lab
preparedness when facing Ebola, MERS, and Nipah Virus outbreaks, as well as visited lab AMR
for both animal heath lab and human health lab.
Key messages transpiring from the three – day Workshop include:
• Encouraging countries to utilize the Strategic Roadmap on Laboratory System
Strengthening [2016-2020];
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• Requesting for continued Support required the Tripartite [FAO, OIE, WHO] include
Harmonize Lab assessment tools; Capacity building on selected zoonotic diseases, and
leveraging a platform to enhance linkages of GHSA AP through One Health Approach
such as “ Four Ways Linking”, etc.
• Strengthening roles of Lead countries and contributing countries in implementing and
scaling up regional activities;
• Enhancing lab networking such as ASEAN and SAARC Lab Directors Forum;
• Advocacy to higher level through appropriate channels;
• Requesting for countries’ commitments/contributions to achieve common GHSA’s goals
based on the measurable indicators in JEE’s; and
• Identifying possible collaborative regional activities of animal health and human health
lab such as Training on AMR surveillance; and External Quality Assurance (EQA) on AMR.
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” and “Detect 5 :Workforce
Development”.
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
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID Lab Network)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดการปัญหา
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยได้จัดการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่และเชื้ออันตราย โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการแผนก
ห้องปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
มหาวิ ท ยาลั ย ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID Lab Network) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 ด้วยทุนขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐ (United States Agency for International Development: USAID) ผ่านองค์การอนามัยโลกโดยมี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งเครือข่ายร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ใน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรมควบคุ ม โรค โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลเอกชน
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการ Designated Receiving Area (DRA)
ปัจจุบันเครือข่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ มีสมาชิกจํานวน 85 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 78 แห่ง และภาคเอกชน 7 แห่ง
ครอบคลุมห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพตรวจจับเชื้อก่อโรคที่มีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศได้ตามที่
กําหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005 : IHR 2005) รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการทําให้การวินิจฉัยและการส่งต่อตัวอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกพื้นที่ และสามารถเตรียม
ความพร้อมห้องปฏิบัติการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้
การประชุมเครือข่ายในครั้งนี้เน้นบทบาทและศักยภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่าย และภารกิจที่ท้าทาย
ของห้องปฏิบัติการในการรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ต้องจับตามอง ซึ่งครอบคลุมทั้งเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) ไข้เลือดออก ไข้ซิกา เชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ แบคทีเรียดื้อยา
ปฏิชีวนะและสามารถตรวจชนิดของแบคทีเรียได้ภายใน 5 นาที
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและเครือข่าย สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อเป็นการรองรับปัญหาการระบาดของโรคระบาดใหม่ๆ โรคระบาดสําคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ โดย
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้เหลือง (yellow fever) ได้พัฒนา
จนสามารถจนสามารถเปิดให้บริการได้ในอีก 1 เดือน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีเชื้อไวรัสซิกา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธีการตรวจไวรัสซิกาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ร ะบาดในประเทศไทย โดยเร่ งพั ฒ นาชุ ด ทดสอบตรวจหาแอนติ บ อดี เ ชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยต่อไป
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มี
ยุงลายเป็นพาหะนําโรคติดต่อมาสู่คนได้โดยการถูกยุงที่มีเชื้อกัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ส่วนน้อยจะมีผื่น
ไข้ ตาแดง และปวดข้อ นอกจากนี้มีรายงานการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกและทางเพศสัมพันธ์ อาจจะมีความเกี่ยวข้อง
กั บ ภาวะทารกแรกเกิ ด มี ศี ร ษะเล็ ก ตั้ ง แต่ กํ า เนิ ด โดยในช่ ว งปี 2556-2558 พบการระบาดในหลายพื้ น ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมตรวจวินิจฉัย โดยการ
พัฒนาการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real time RT-PCR ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
สหรัฐอเมริกา (US-CDC) พร้อมทั้งพัฒนาการตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG เพื่อตรวจทารกแรกเกิดและ
มารดา ซึ่งสามารถตอบสนองต่ออุบัติการโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การควบคุ ม โรคไม่ ใ ห้ แ พร่ ก ระจายไปในวงกว้ า งได้ นอกจากนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กําลังพัฒนาชุดทดสอบวิธี Immunochromatography เพื่อตรวจหาแอนติบอดี IgM
และ IgG ต่อเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบก่อนการนําไปใช้ประโยชน์
เพื่อการตรวจวินิจฉัยต่อไป
นายแพทย์สุขมุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา 2 วิธี คือ 1.การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกา ในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน้ําลาย ด้วยวิธี Real-time
RT-PCR สามารถรู้ผลได้ภายใน 8 ชั่วโมง 2.การตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อไวรัสซิกา ในตัวอย่างซีรมั
ด้วยวิธี ELISA หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชือ้ ไวรัสซิกา สถานพยาบาลทุกระดับสามารถส่งตัวอย่างมาที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นทีต่ ่างจังหวัดสามารถส่งตัวอย่าง
ตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ที่ตั้งกระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ตามวิธี
ป้องกันโรคติดเชื้อไข้ซิกาทีด่ ที ี่สุดคือประชาชนต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด และกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งใน
และนอกบ้านโดยสวมเสือ้ ผ้าให้มิดชิด ทายาป้องกันยุงกัด นอนกางมุ้ง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรค ทั้งนี้หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด แล้วมีอาการออกผื่น มีไข้ ตาแดง ปวดข้อปวด
ศีรษะ โดยอาการจะปรากฏหลังผู้ป่วยได้รับเชื้อภายใน 3-12 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการ
เดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
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ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน
กระทรวงสาธารณสุ ข โดย กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็น เจ้ า ภาพจัดประชุม จัด ตั้ ง
เครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Biosafety Network
Establishment) เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ สากล และพั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ค วามพร้ อ มรั บ
สถานการณ์โรคที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญในระดับโลก
เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เมอร์ส-โควี ไวรัส และเชื้อแอนแทรกซ์ เป็นต้น
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2560) ที่ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นประธานเปิดการประชุมประเทศสมาชิกอาเซี ยนและองค์กรสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการระดับชาติ (Detect I: National Laboratory System) ตาม
วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda; GHSA) และจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย
ชีวภาพอาเซียน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการการบริหาร
ความเสี่ยงชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ (Biorisk Management) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554
ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะผู้นําทางห้องปฏิบัติการในภาคพื้นอาเซียน
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ รวมถึง
การพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน จึงได้ดําเนินโครงการ“Biosafety engineering and control
for health laboratories in ASEAN” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรับ
สถานการณ์โรคที่มีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างโดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพที่
สําคัญในระดับโลก เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เมอร์ส-โควี ไวรัส และเชื้อแอนแทรกซ์ เป็นต้น
นายแพทย์ สุ ขุ ม กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก Global
Partnership Program ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพหลักในวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA)
ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางชีวภาพ (Prevent 3- Biosafety and Biosecurity) โดยมี
กิจกรรมการจัดประชุมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน จะจัดขึ้น 3 ครั้ง ได้แก่ การ
ประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพในอาเซียน (ASEAN Biosafety Network Establishment)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 การอบรมเรื่อง “Introduction course for Biological Safety
Cabinet technology” จะจัดการอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และการอบรมเรื่อง “An intermediate
course on Biological Safety Cabinet certification” เดือนตุลาคม 2560
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สํ า หรั บ การประชุ ม เพื่ อ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ด้ า นชี ว ภาพในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN
Biosafety Network Establishment) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ให้มีการพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการและร่วมมือเป็นเครือข่ายการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ เป็นเวทีในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของแต่ละประเทศ
เพื่อช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และเป็นเวทีสําหรับการแสวงหาความร่วมมือกันทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้วยกันหรือองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า จํานวน 17 ท่าน และผู้แทนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น
มาเข้าร่วมด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทั้งด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเพื่อรองรับการระบาด
ของเชื้อโรคและเชื้อที่สามารถนําไปใช้ในการก่อการร้ายที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต
22 พฤษภาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาแนวโน้มการระบาดของโรคและเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคได้ทัน
ต่อเหตุการณ์
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อ
ไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ในประเทศ
ไทยเชื้อไวรัสที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของโรค คือ ไวรัสคอกซากี เอ16 และไวรัสเอนเตอโร 71 ซึ่งอาจจะติดมากับมือ
หรือของเล่นที่เปื้อนน้ํามูก น้ําลาย น้ําจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วยหรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จะมีไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ําใส ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลําตัว มักจะหายได้เองภายใน
7- 10 วัน หากในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงทางระบบประสาทและระบบหายใจ เช่น
ปอดบวมน้ํา สมองอักเสบ หัวใจวาย อาจทําให้เสียชีวิตได้ โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ ถ้ามี
อาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนําเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที จากข้อมูลการ
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 จากตัวอย่างส่งตรวจ จํานวน 3,634 ราย (5,339 ตัวอย่าง)
พบว่า ไวรัสเอนเตอโร 71 เป็นสาเหตุหลักของโรคมือ เท้า ปาก แต่ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา พบว่า เป็นไวรัสคอก
ซากี เอ 16 สําหรับปีนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้รับตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยโรคมือ
เท้า ปาก จํานวน 110 ราย (150 ตัวอย่าง) พบว่า เป็นไวรัสเอนเตอโร 71และไวรัสคอกซากี เอ 16 จํานวน
ใกล้เคียงกัน และนอกจากไวรัสสําคัญ 2 ชนิดดังกล่าวแล้ว ยังพบไวรัสคอกซากี เอ 10 และไวรัสคอกซากี เอ 6
บ้างเล็กน้อย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส เอนเตอโรไว้พร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้และกําลังคน โดยเทคนิค
วิธีการตรวจซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการ 3 วิธี คือ การตรวจวินิจฉัยทางน้ําเหลือง เป็นการตรวจหาการเพิ่มขึ้นของ
ระดับภูมิคุ้มกันชนิด IgG ของไวรัสเอนเตอโร 71 ไวรัสคอกซากี เอ 10 และ เอ 16 ในซีรัมคู่ โดยวิธี microneutralization test ซึ่งต้องมีระดับของภูมิคุ้มกันในซีรัมเจาะครั้งที่สองสูงกว่าในซีรัมเจาะครั้งที่ 1 อย่างน้อย 4
เท่า จึงจะแปลว่าให้ผลบวก ระยะเวลาการตรวจในห้องปฏิบัติการ 11 วันทําการ และการตรวจวินิจฉัยจากชนิด
ตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วย อุจจาระ สวอบคอ น้ําไขสันหลัง สวอบแผล และสวอบโพรงจมูก มี 2 วิธีคือ การตรวจ
วินิจฉัยโดยการแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง เป็นวิธีการมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยแยกเชื้อจากสิ่งส่ง
29

ตรวจ แล้วนําเชื้อที่แยกได้มาพิสูจน์โดยวิธี Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)
ระยะเวลาการตรวจในห้องปฏิบัติการ 22 วันทําการ และการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม ( Molecular) ด้วยวิธี
Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) โดยใช้ specific primer ของไวรัสเอนเตอโร
71 ไวรัสคอกซากี เอ16 หรือไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร ระยะเวลาการตรวจในห้องปฏิบัติการ 2 วันทําการ นอกจากนี้
ยังสามารถตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ของไวรัสกลุ่มเอนเตอโร โดยเทคนิค DNA sequencing ในกรณีที่มีการร้องขอ
หรือเพื่อหาสายพันธุ์และแหล่งที่มาของเชื้อ และเพื่อเป็นข้อมูลด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสก่อโรคมือ
เท้า ปาก ในประเทศไทย
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า สิ่งสําคัญที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อโดยการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดี
จึงควรเน้นเรื่องการล้างมือด้วยสบู่ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก ไม่ใช้
จาน ชาม แก้วน้ําร่วมกันทําความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมด้วยสบู่หรือน้ํายาทําความสะอาดอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติและให้เด็กหยุดลาพัก ในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อาจต้องปิด
โรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และทําความสะอาดพื้นผิวที่สงสัยเปื้อนเชื้อ โดยใช้ฆ่า
เชื้อด้วยน้ํายาคลอร็อกซ์หรือน้ํายาฟอกขาว 0.5%-1% เนื่องจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วย
แอลกอฮอล์
5 มิถุนายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์และรวบรวมสายพันธุ์เห็ดพิษในประเทศไทย
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2560) พบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษมากสุดในภาคอีสานและ
เหนือ ขอเตือนประชาชนเห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรงถึงตาย แม้เข้าสู่ร่างกายเพียงเล็กน้อย การนํามาต้ม ทอด ย่าง ไม่
สามารถทํ า ลายพิ ษ ได้ เนื่ อ งจากพิ ษ ทนต่ อ ความร้ อ น ย้ํ า ไม่ ค วรนํ า เห็ ด ที่ ไ ม่ รู้ จั ก มาปรุ ง อาหารเด็ ด ขาด ดั ง นั้ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาวิธีการตรวจสายพันธุ์เห็ดพิษ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพและอณูพันธุศาสตร์ศึกษาพันธุกรรมระดับโมเลกุลโดยใช้ดีเอ็นเอ บาร์โค้ด (DNA barcode) ใน
การจําแนกเห็ดพิษและเห็ดกินได้ ให้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีความจําเพาะสูง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
จากเห็ดพิษ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างเห็ดพิษจากที่ส่งมาตรวจจากทั่วประเทศ
เป็นจํานวนมาก พบว่า ไม่สามารถแยกความแตกต่างของเห็ดพิษได้จากลักษณะภายนอก เพราะเห็ดพิษและเห็ดกินได้บาง
ชนิดคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะระยะดอกอ่อน และจากการประเมินสถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ
ในประเทศไทยในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ. 2551-2560) อุ บั ติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วพบมากในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีป่าเบญจพรรณหรือป่าหัวไร่ปลายนา หรือป่าชุมชนจํานวนมาก เห็ดพิษมีหลายชนิด บางชนิดมี
พิษร้ายแรงถึงตาย เช่น เห็ดระโงกหิน โดยปริมาณสารพิษ (toxin) ที่สามารถทําให้คนตายได้เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (เทียบเท่ากับการกินเห็ดสดขนาดปานกลางประมาณครึ่งดอก) จัดว่าเป็นสารพิษ
ในเห็ดที่
ร้ายแรงที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นการต้ม ทอด ย่าง ไม่สามารถทําลายพิษได้ เนื่องจากพิษทนความร้อน เห็ดบางชนิดมีพิษทําให้
เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เช่น เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เห็ดบางชนิดรับประทานเพียงเล็กน้อยทําให้เกิด
จินตนาการเป็นภาพหลอนคล้ายยาเสพติด เช่น เห็ดขี้วัว และยังมีเห็ดบางชนิดที่โดยปกติตัวเห็ดเองไม่มีพิษ แต่อาการพิษ
จะปรากฏเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24 -72 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังรับกินเห็ดชนิดนั้น จะมีอาการหน้าแดง ปวดหัวรุนแรง
คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็วและหายใจลําบากหัวใจเต้นแรง เห็ดที่พบสารพิษชนิดนี้ ได้แก่ เห็ดน้ําหมึก เป็นต้น
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า การเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมารับประทาน มีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับ
อันตรายจากสารพิษ ดังนั้นการจะพิสูจน์ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดหรือมีสารพิษชนิดใด ต้องอาศัยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการพิษวิทยายังได้พัฒนาวิธีการตรวจจําแนกชนิด (species) ของเห็ด โดยใช้ดี
เอ็นเอ บาร์โค้ด ซึ่งมีลักษณะจําเพาะของการเรียงตัวของลําดับนิวคลีโอไทด์ ทั้งเห็ดพิษและเห็ดกินได้ เนื่องจากให้ผล
วิเคราะห์ที่มีความจําเพาะ (specificity) และความไว (sensitivity) สูง อีกทั้งยังช่วยค้นพบสายพันธุ์เห็ดพิษที่ไม่เคยมี
รายงานการพบในประเทศไทย ทําให้มีฐานข้อมูลของดีเอ็นเอ บาร์โค้ด สําหรับเห็ดพิษที่มีความสําคัญทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสายพันธุ์เห็ดพิษ ในกรณีเกิดการระบาดจากเห็ดพิษ ปัจจุบันได้ข้อมูลดีเอ็นเอ
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บาร์โค้ด มากกว่า 200 ฐานข้อมูล และเมื่อฐานข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้นสามารถจัดตั้งฐานข้อมูลอ้างอิงในระดับพันธุกรรม
โมเลกุล (DNA barcode reference) ของเห็ดพิษต่อไป
“สําหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษ ซึ่งจะมีอาการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดว่ามี
สารพิษอยู่ในกลุ่มใด อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการกินไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงหรือหลายวัน หรือในรายที่อาการรุนแรง
จะเสียชีวิตภายใน 1-8 วัน สาเหตุเกิดจากการที่ตับและไตถูกทําลาย ดังนั้นวิธีการช่วยเหลือที่สําคัญ คือ ทําให้ผู้ป่วย
อาเจียนออกมาให้มากที่สุด โดยดื่มน้ําอุ่นผสมเกลือแกงแล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา เพื่อลดการดูดซึมพิษเข้าสู่ร่างกาย
แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านทันที พร้อมทั้งนําตัวอย่างเห็ดสด (ถ้ามี) ที่เหลือจากการปรุงอาหารที่รับประทานไป
ด้วย เพื่อส่งตรวจพิสูจน์สารพิษและสายพันธุ์เห็ดพิษ” นายแพทย์สุขุมกล่าว
13 มิถุนายน 2560
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ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมรับมือการระบาดไข้หวัดนก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก และไวรัสแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีชีวโมเลกุล (Realtime RT-PCR) รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมงและยัง
พัฒนาศักยภาพในการตรวจจับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ อีก
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสาย
พันธุ์ A (H5N1) ได้อุบัติขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลายชนิดได้แพร่จากสัตว์ปีกมาสู่คน และบางชนิดก่อให้เกิดโรครุนแรง และยังมีหลายประเทศที่
ยังคงพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ ในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง บางประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรปเริ่มพบไข้หวัดนกสายพันธุ์
แบบรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI) เป็นครั้งแรก ทั่วโลกจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่เช่นเดียวกันกับ
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ A(H5N1) ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก A(H5N1) จํานวนทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย พบผู้ป่วย
ยืนยันโรคไข้หวัดนกรายสุดท้ายในปี พ.ศ.2549 แต่เนื่องจากยังคงพบโรคไข้หวัดนกระบาดในคนและสัตว์ปีกในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยด้วย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งรัดการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ เช่น A(H7N9) ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเครือข่ายห้องปฏิบัติการจึงให้ความสําคัญและมีการเฝ้า
ระวังอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ทําให้ระบบเฝ้าระวังของประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ
นายแพทย์สุขุม กล่าวอีกว่า ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งในภูมิภาค ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้านิยามเฝ้าระวังสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนกของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และยึดแนวทางการตรวจวิเคราะห์ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้
สามารถตรวจจับเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างทันการณ์ โดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนกด้วยวิธี Realtime RT-PCR ซึ่ง
ให้ผลเร็ว มีความจําเพาะสูง สามารถแยกเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ย่อยต่างๆ ออกจากกันได้ แต่ในกรณีที่เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบมา
ก่ อ น จะไม่ ส ามารถจํ า แนกสายพั น ธุ์ ย่ อ ยได้ ต้ อ งใช้ วิ ธี ห รื อ เทคนิ ค ที่ สู ง กว่ า เช่ น การหาลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องยี น ที่ สํ า คั ญ ด้ ว ยวิ ธี
conventional gene sequencing หรือ next generation sequencing เป็นต้น
“กรณีที่เป็นผู้ป่วยที่เข้านิยามเฝ้าระวังสงสัยไข้หวัดนกแต่ตรวจไม่พบเชื้อ ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สามารถตรวจหาไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวม 26 ชนิดด้วยวิธี Realtime RT PCR ประกอบด้วย เชื้อไวรัส
16 ชนิด 3 Flu A subtypes และแบคทีเรีย 7 ชนิด (Flu A, Flu B, Respiratory syncytial virus A&B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09,
Flu A-H3, Enterovirus, Adenovirus, Parainfluenza virus 1-4, Metapneumovirus, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus NL63,
Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Mycoplasma pneumoniae , Chlamydia pneumoniae , Legionella pneumophila ,
Haemophilus influenzae , Streptococcus pneumoniae , Bordetella pertussis และ Bordetella parapertussis) ดังนั้นในช่วง
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ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านที่มีอาการไอ ไข้ มีเสมหะ ปวดเมื่อยตามตัว หรือมีอาการในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ มีประวัติการ
สัมผัสสัตว์ปีกไม่ชัดเจน สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อหาไวรัสหรือแบคทีเรียก่อนได้และถ้าสงสัยไข้หวัดนก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยได้ภายใน 24 ชั่วโมง” นายแพทย์สุขุมกล่าว

3 กรกฎาคม 2560
NIH60/ton
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กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูงสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งโรคติด
เชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ด้วยเทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและเทคโนโลยีเอ็นจีเอส เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดน ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีบทบาทในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค
ร้ายแรงต่ างๆ ตลอดจนภั ย คุ กคามสุ ข ภาพและสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นอื่น ๆ ทั้ ง จากโรคติ ด เชื้ อ และโรคไม่ติ ด เชื้ อ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดย
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโดยเทคนิคเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรม การหาลําดับนิวคลิโอไทด์ และเทคโนโลยีเอ็นจีเอส (Next
generation
sequencing
technology) ที่มีความจําเพาะและความไวสูง โดยจัดตั้งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขในส่วนกลาง และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ รับผิดชอบครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการและระบบการ ส่งต่อตัวอย่างที่สอดคล้องตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ในการเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
อธิ บดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ าวเพิ่ มเติ ม ว่ า นอกจากการวิ นิ จฉัย โรคร้ ายแรง ที่เป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญแล้ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขยังตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยพบในประเทศ
ไทยมาก่อนและ มีผลการศึกษาวิจัยน้อย ได้แก่ “โรคแมวข่วน” (cat scratch disease) อันมีสาเหตุจากเชื้อ
Bartonella spp. โดยมีแมวเป็นสัตว์ รังโรคและ“หมัดแมว”เป็นพาหะนําเชื้อก่อโรค คนมีโอกาสติดเชื้อผ่านรอย
แผลถลอกที่เกิดจากการกัด ข่วนของแมว โดยคนปกติมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่จะมีอาการรุนแรงในคนที่มีระดับ
ภูมิคุ้มกันต่ํา อาการทั่วไปที่พบ ได้แก่ ผื่นแดง ต่อมน้ําเหลืองโตบริเวณใกล้รอยแผลกัด/ข่วน ไข้สูงลอย เจ็บคอ ปวด
ศีรษะ เบื่ออาหาร อาเจียน
ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ อาการตับม้ามโตและอาการ
ทางสมองอักเสบได้ ประเทศไทยมีรายงานการพบเชื้อนี้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้ ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง การเฝ้ า ระวั ง เชิ งรุ ก ต่ อ เชื้ อ นี้ ใ นสั ต ว์ ฟั น แทะในประเทศไทยโดยวิ ธี
multispacer sequence typing (MST) และผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปี 2559 การตรวจวินิจฉัยนี้ใช้ระยะเวลาในการเพาะแยกเชื้อ 7–45 วัน และตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ Bartonella spp. โดยวิธีอณูวิทยา รวมทั้งการตรวจหาลําดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อได้ดว้ ย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพร้อมในด้านวิชาการและศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง เพื่อ
รองรับปัญหาสุขภาพของประชาชนจากเชื้อโรคต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต
16 สิงหาคม 2560
NIH/RICH60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือโรคฉี่หนู เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรับมือโรคฉี่หนูที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเปิด
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ใช้ระยะเวลาในการตรวจ ไม่เกิน 2 วันทํา
การ พร้อมผลิตชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้ ภายในเวลา 5-10 นาที เพื่อให้
แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัดที่ประสบ
อุทกภัย ทําให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ โดนเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ระบาดในช่วงน้ําท่วม เช่น โรคเลปโตส
ไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อม
ให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ห าระดั บภู มิ คุ้ ม กัน สารพั น ธุ ก รรม และเพาะแยกเชื้ อ 3 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี MAT (Microscopic
agglutination test) ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยองค์การอนามัยโลก วิธี IFA (Indirect Immunofluorescent Assay) ที่
พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 และวิธี PCR เป็นการตรวจหา
เชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ หรือเชื้อที่ได้จากการเพาะแยก ซึ่งทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น ใช้ระยะเวลาในการตรวจ
วินิจฉัยไม่เกิน 2 วันทําการ อีกทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส่วนภูมิภาค ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อม
ให้บริการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งมาตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง
นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้ผลิตชุดตรวจโรคเลปโตสไปโร
สิสด้วยวิธี IFA สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 3 ชั่วโมง ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส Leoptospira igM , Leptospira
Ab สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 15 นาที และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น Lepto Latex Test สามารถทราบ
ผลเบื้องต้นได้ภายใน 5-10 นาที ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้และแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้
ทันท่วงที
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึง
ขั้นเสียชีวิต ซึ่งจัดเป็นเชื้ออันตรายร้ายแรงระดับ 2 ที่ไม่ติดต่อผ่านทางระบบหายใจ สาเหตุมาจากเชื้อ Leptospira
interrogans ผู้ป่วยรับเชื้อจากการสัมผัสเลือดหรือปัสสาวะ ของสัตว์รังโรคโดยตรง เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข แมว หนู อีก
ทั้งผู้ป่วยยังสามารถติดเชื้อผ่านทางรอยแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกบริเวณผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก ที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมในพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ําท่วมขัง หรือติดเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา ที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ส่วนสาเหตุท่ีทํา
ให้ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสนั้นเสียชีวิตมาก เนื่องจากในระยะแรกผู้ป่วยมักจะแสดงอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น มีไข้ ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ หลายโรค ดังนั้นการ
ตรวจวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย
29 สิงหาคม 2560
NIH/Su60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้มีมาตรฐานสากล เตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อรุนแรง
กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จั ดอบรมยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุ ข
อาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้
มีความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในระดับโลก
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในฐานะผู้นําทางห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียนได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน จึงได้จัดโครงการ
“Biosafety engineering and control for health laboratories in ASEAN” เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุ ข อาเซี ย นให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ สากล และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายได้เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญในระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Global Partnership
Program ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพหลักในวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA) ด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ตู้ชีวนิรภัย เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงาน ปกป้องชิ้นงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนเชื้อจุล
ชีพก่อโรคอันตราย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของตู้ชีวนิรภัยแต่ละชนิด สามารถเลือกใช้ตู้ชีวนิรภัย
เหมาะสมกับงาน มีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดทั้งมีการตรวจรับรองตู้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถใช้งานตู้ชีวนิร
ภัยได้เต็มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลชีพก่อโรค ทั้งนี้มีเอกสารวิชาการรายงานว่าเกือบ 70
%
ของตู้ ชี ว นิ ร ภั ย ที่ ใ ช้ ง านในภู มิ ภ าคอาเซี ย นไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจรั บ รองตามมาตรฐาน ดั ง นั้ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร Introduction course for Biological Safety Cabinet
technology: user’s essential workshop โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดอบรมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม
2 5 6 0 ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น เ รื่ อ ง ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ตู้ชีวนิรภัย การเลือกซื้อและการติดตั้ง การใช้งานและการบํารุงรักษา ตลอดจนมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจรับรองตู้
ชีวนิรภัย การกําจัดจุลชีพที่ปนเปื้อนอย่างเหมาะสมหากเกิดการหกหล่นกระจายของสารชีวภาพ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้
เข้ารับการอบรมกลับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานของประเทศตน และกลับมารายงานผลการดําเนินการใน
การอบรมครั้งต่อไป
ดังนั้นเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดอบรมครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมในครั้งแรก กลับมารายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมกันระดมความเห็น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าอบรมจํานวน 23 คน จากประเทศไทย มาเลเซีย
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อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักสูตรนี้คือ ได้วิทยากรฝึกอบรม
ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัยกระจายอยู่ในแต่ละประเทศอาเซียน
สามารถนํ าความรู้ ที่ ถู กต้ อ งเกี่ย วกั บ การใช้ ง านตู้ ชี วนิ รภั ยไปถ่ า ยทอดให้ กับสมาชิ กในหน่ ว ยงานของตน โดย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี แ ผนจะขยายความรู้ นี้ ต่ อ ไปอี ก ในอนาคต นั บ เป็ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐาน และร่วมเป็นเครือข่ายความปลอดภัย
ชีวภาพอาเซียนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
20 กันยายน 2560
NIH/N60
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The Department of Medical Sciences promotes health laboratory capacity building
for ASEAN in responding with highly pathogenic infection and life threatening agents.
21 ก.ย. 2560 0 30
The Department of Medical Sciences (DMSc), Ministry of Public Health of Thailand
had conducted training courses to strengthen health laboratory capacity for ASEAN
member states in scheme of bioengineering control. Therefore, the training course
emphasis on the biosafety and biosecurity measures to ensure that all health laboratories
in ASEAN are ready to cope with the highly pathogenic infections and life threatening
agents.
Dr. Sukhum Karnchanapimai, the Director-General of the Department of Medical
Sciences said that the biosafety and biosecurity are global concerns since they have been
stated both in the International Health Regulation and Global Health Security Agenda. Thailand
is a leading country for Detect-1 National Laboratory System of the Global Health Security
Agenda which one of the activities in the package is to provide support for biosafety. As the
DMSc is a national reference laboratory for Thailand, its critical roles are coordinating for disease
surveillance resources, strengthening the role of laboratory surveillance in the control of
emerging and dangerous pathogens and also establishing for laboratory networking. This year,
the project entitled “Biosafety engineering and control for health laboratories in ASEAN” has
been implementing by the DMSc with the support from Canada; leading country for Prevent-3
Biosafety and Biosecurity Action Package, under the Global Partnership Program. The project
aims to build capacity on bioengineers in-country for ASEAN member states.
The Director-General also added that the biological safety cabinets (BSCs) are the
primary engineering control for the minimization of exposure to potentially infectious materials
and is the containment device essential to protect worker, product and environment. To ensure
that the equipment works properly the BSC needs to undergo maintenance and re-certify
regularly. However, a data on BSC certification in Cambodia, Lao PDR, Vietnam and Thailand
showed that only 30 % of the BSC could pass the certification by US-NSF/ANSI49 standard.
Various problems were identified such as wrong installation, improper certification, users’ lack of
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understanding, etc. That’s why the DMSc proposing training courses on BSC technology and BSC
Certifier. An Introduction course for Biological Safety Cabinet technology: user’s essential
workshop was firstly organized during 4-6 July 2017. The objective of the workshop is to provide
a comprehensive overview of BSCs such as basic concepts, selection criteria and certification
requirements. After finishing the course in July, participants had to conduct a kind of training to
pass on their knowledge at their workplaces and report their activity in the next course.
During 14-15 September 2017, the DMSc convened a follow up workshop which was train-thetrainer program. Participant would come to Thailand to report their progresses, problem
encountered, suggestion, future plan and to share their ideas on how to customize the training
material to fit with each country and how to sustain a bioengineering control in ASEAN. After
completion of this training course, there were 23 trainers on BSC technology from Cambodia,
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Vietnam and Thailand from this program.
With the leading of the DMSc, all ASEAN health laboratories would join together in expanding
this knowledge about comprehensive overview of BSCs and promote the biosafety and
biosecurity concepts throughout all health laboratories in ASEAN.
21 กันยายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก “LeO-Trap” นวัตกรรมป้องกันกําจัดยุงลาย
ผลงานการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมป้ อ งกั น กํ า จั ด ยุ ง ลายหรื อ กั บ ดั ก ไข่ ยุ ง ลี โ อแทรป (LeO-Trap)
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ คือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
(TPSA) ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 และรางวั ล ชนะเลิ ศ (Platinum
Award) ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทาน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี งานมหกรรมงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2560 (Thailand
Research Expo 2017)
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ มาย อธิ บดี กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่ าวว่ า ในปี นี้ นวั ตกรรมกั บดั กไข่ ยุ ง
LeO-Trap ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA : Thailand Public Service Awards) ประเภท
รางวัลนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรางวัลชนะเลิศ (Platinum
Award) ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 (Thailand Research Expo 2017) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และทีมงานนักวิจัย ภายใต้การพัฒนาโดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม
กับดักไข่ยุงหรือลีโอแทรป (LeO-Trap) ประกอบด้วย 3 นวัตกรรม คือ 1. สารดึงดูดยุงลาย 2. สารกําจัดลูกน้ํายุง
เอซายซี โ อไลท์ 3. กั บ ดั ก ไข่ ยุ ง ที่ เ คลื อ บไมโครแคปซู ล ของสารสกั ด จากหอยลาย ขั้ น ตอนการทํ า งานคื อ
ดึงดูดให้ยุงพาหะมาวางไข่ด้วยสารสกัดจากหอยลายที่มีอัตราการดึงดูดให้ยุงลายมาวางไข่ได้มากกว่าในภาชนะทั่วไปถึง 2
เท่ า เมื่ อ ไข่ ยุ ง ฟั ก ออกมาก็ จ ะถู ก กํ า จั ด ด้ ว ยสารกํ า จั ด ลู ก น้ํ า ยุ ง เอซายซี โ อไลท์ ซึ่ ง การใช้ กั บ ดั ก ไข่ ยุ ง LeO-Trap
จะสามารถลดปริ ม าณยุ ง ลายได้ อ ย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 500 ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม ยุ ง พาหะ 3 โรคที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
ไข้ เ ลื อ ดออก ไข้ ซิ ก า และไข้ ชิ คุ น กุ น ยา อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดการใช้ ส ารเคมี กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และที่ สํ าคั ญ เป็ น นวั ต กรรม
ที่ผ ลิ ต จํ า หน่ ายในเชิ ง พาณิช ย์ ใ นราคาถู ก โดยไม่ไ ด้มุ่ งเน้ น เรื่ อ งผลกํา ไรมากไปกว่ าโอกาสที่ ประชาชนจะได้มีส่วนร่ วม
ในการควบคุ ม และกํ า จั ด ลู ก น้ํ า ยุ ง ลายด้ ว ยตนเองอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
จึงได้มีการจัดจําหน่ายทางช่องทางต่างๆ เช่น facebook (ใช้ชื่อ leotrap) , line (@leotrap-ikari) หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ 0-2295-2151-3
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมกับดักไข่ยุง LeO-Trap ถือเป็นผลงานจากความตั้งใจของทีมวิจัย
ประชารัฐ กล่าวคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด คิดค้นและพัฒนากับดัก
ไข่ยุง LeO-Trap ขึ้น จนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าว อาทิ มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมใช้ประโยชน์
มีการใช้ความรู้ใหม่ๆ และมีความยั่งยืน เป็นงานวิจัยที่สามารถพัฒนาและต่อยอดขยายผลให้มีคุณค่า ใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรม เป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน เป็นต้น
22 กันยายน 2560
NIH/Su60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเฝ้าระวังความ
คุณภาพและปลอดภัยอาหารเจ ซึ่งมีการตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยการสุ่ม
เก็บตัวอย่างอาหารเจที่นิยมรับประทานอาหารประเภทผักดอง ได้แก่ ผักกาดดอง เกี๊ยมฉ่าย หัวไชโป้ว และกานา
ฉ่าย อาหารเจทั่วไปที่ทํามาจากแป้งสาลีหรือบุก ได้แก่ หมี่กึงสําเร็จรูป ลูกชิ้นเจ ต่างๆ อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์
ที่ระบุว่าเป็นอาหารเจ เช่น ทอดมันเจ ก้ามปูเทียมเจ หอยจ้อเจ ไส้กรอกจูเนียร์เจเต้าหู้ปลาสามเหลี่ยมเจ ลูกชิ้นกุ้ง
เจ ก้ามปูเจ ลูกชิ้นเจ เต้าหู และปลาเจ รวมถึงผักที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมาจาก
ต ล า ด เ ย า ว ร า ช แ ล้ ว นํ า ม า ต ร ว จ ใ น 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 ผลการตรวจพบว่า
1. อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบการใช้ผงกรอบ(สารบอร์แรกซ์) แต่พบDNA
ของเนื้อสัตว์ปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างไม่มีฉลาก
2. ผักดอง ตรวจไม่พบกรดซาลิซิลิค ทุกตัวอย่าง แต่ตรวจพบวัตถุกันเสีย(กรดเบนโซอิค) เกินเกณฑ์
มาตรฐานกําหนดคิดเป็นร้อยละ 65 ปริมาณที่พบ 1,026-10,608 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยพบ
ใน ผักกาดดอง/เกี๊ยมฉ่ายยํา(ร้อยละ 100) ไชโป้วฝอย (ร้อยละ 90) แต่ตวั อย่างที่พบว่ามีการใช้
ปริมาณสูงสุด ได้แก่ กาน่าฉ่าย
3. การตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในผัก มีการตรวจเฝ้าระวังตลอดทั้งปี สําหรับผักที่นิยม
บริโภคช่วงเทศกาลกินเจ ที่ ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว แครอท ผักโขม กะหล่ําปลี หัวไชเท้า
มะเขือเทศ เห็ดสด มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา ผักบุ้ง ฯลฯ ตรวจพบการตกค้างเกินค่า
MRL คิดเป็นร้อยละ 12
แนะการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
กรดเบนโซอิคเป็นวัตถุกันเสียที่มีความเป็นพิษต่ํา ละลายได้ในน้ําและถูกทําลายได้ด้วยความร้อน แต่ถ้า
ได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจทําให้เกิดอันตรายได้ สําหรับผู้ที่แพ้สารนี้แม้ได้รับปริมาณน้อยอาจจะแสดงอาการได้
เช่น เกิดผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ดังนั้นไม่ควรบริโภคครั้งละมากๆ
ส่วนการรับประทานอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์ ผู้บริโภคหรือผู้ปรุงอาหารควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้าน
ที่มั่นใจและอาหารต้องมีฉลากระบุ สถานที่ผลิต วันเดือนปี และเลขสาระบบอาหารที่ชัดเจน เพราะถ้าแหล่งผลิต
ไม่ได้มาตรฐานบางครั้งอาจมีส่วนประกอบ เช่น ไข่ นมหรือเนื้อสัตว์ปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือซื้อ
อาหารที่มีการแปรรูปและรสชาติที่เหมือนเนื้อสัตว์มากจนเกินไป
สําหรับผักสด/ผลไม้สดควรล้างน้ําให้สะอาดกินรับประทานหรือนํามาปรุงอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค
ข้อมูลจาก...สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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กรมวิทย์ฯ สุ่มตรวจน้ําปลาทั่วประเทศ พบน้ําปลาที่ไม่ได้มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14
แห่ง ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) เฝ้ า ระวั ง คุณ ภาพน้ํ า ปลาที่ จํ า หน่ า ยและผลิ ต ในประเทศ ในปี 2555-2558 พบไม่ ไ ด้
มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 36.57 สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ํา และปริมาณ
กรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด แนะผู้บริโภคควรเลือกซื้อน้ําปลา
ที่มีลักษณะใส มีสีน้ําตาลทอง มี กลิ่น รสของน้ําปลา มีเครื่องหมาย อย. และระบุสถานที่ผลิต วัน
เดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย สํ า นั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร และศู น ย์ วิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ 14 แห่ ง ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังคุณภาพของน้ําปลาที่จําหน่าย
และผลิตในประเทศ ในปี พ.ศ.2555 - 2558 ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําปลาทั่วประเทศไทย
จําแนกเป็น น้ําปลาแท้ 576 ตัวอย่าง น้ําปลาผสม 545 ตัวอย่าง รวม 1,121 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 245 ราย 422
ยี่ห้อ พบไม่ได้มาตรฐาน 410 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.57) โดยพบน้ําปลาแท้ไม่ได้มาตรฐาน 159 ตัวอย่าง (ร้อยละ
27.6) ส่วนน้ําปลาผสมไม่ได้มาตรฐาน 251 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.06) สาเหตุที่น้ําปลาไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่
เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ํา (ร้อยละ 56.10) และปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดสูงหรือต่ํากว่า
เกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 65.12) การเติมผงชูรสเพื่อนํามาแต่งกลิ่นรสของน้ําปลา อาจส่งผลต่อผู้บริโภคที่แพ้ผงชู
รส ดังนั้นการกําหนดอัตราส่วนของปริมาณกรดกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะป้องกันมิให้
ผู้ผลิตน้ําปลาใช้กากผงชูรสและผงชูรสมากเกินไป ส่วนสาเหตุที่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ํา อาจเนื่องจากขั้นตอน
การหมักหรือขั้นตอนผสมน้ําปลามีการเจือจางมาก ในด้านความปลอดภัย พบมีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก
สูงเกินเกณฑ์กําหนด (ร้อยละ 10.9) เมื่อนําปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบมาประเมินความปลอดภัยแล้ว ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพผู้บริโภค เนื่องจากน้ําปลาเป็นเครื่องปรุงรสที่มีความเค็มเป็นข้อจํากัด ดังนั้นปริมาณการบริโภคน้อย
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน้ําปลาที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่ง ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 203 พ.ศ.2543 แบ่งน้ําปลาออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ําปลาแท้ น้ําปลาที่ทําจากสัตว์อื่น และน้ําปลาผสม โดย
กําหนดมาตรฐานปริมาณโปรตีนของน้ําปลาแท้และน้ําปลาที่ทํามาจากสัตว์อื่นให้มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไม่น้อย
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กว่า 9 กรัมต่อลิตร และปริมาณกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมดต้องมีค่าระหว่าง 0.4 - 0.6 ส่วนน้ําปลาผสม
กําหนดให้มีค่าไนโตรเจนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อลิตร ปริมาณกลูตามิคต่อไนโตรเจนทั้งหมด ต้องมีค่าระหว่าง
0.4 - 1.3 และกําหนดให้น้ําปลา มีโซเดียมคลอไรด์ไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อลิตร การใช้วัตถุกันเสีย คือ กรดเบน
โซอิคและกรดซอร์บิคได้รวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นายแพทย์พิเชฐ กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลการดําเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ําปลาในประเทศไทย ระยะแรกๆ
ในปี 2555 พบว่า น้ําปลาไม่ได้มาตรฐานจํานวนมาก หลังจากนั้นในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทํา
โครงการรณรงค์คุณภาพน้ําปลาและสื่อสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ําปลา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาผู้ผลิตน้ําปลาให้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ําปลาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพน้ําปลาหลังการรณรงค์ในปี 2556 พบว่า คุณภาพของน้ําปลาที่ไม่ได้มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง
และเมื่อจําแนกแหล่งผลิตในจังหวัดตามเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1-13) พบตัวอย่างจาก
เขต 13 คือ กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานมากที่สุด และยังพบว่าคุณภาพน้ําปลาจากแหล่งผลิตในเขต
สุขภาพที่ 12 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผลิตน้ําปลาทางภาคใต้มีคุณภาพดีกว่าเขตอื่นๆ อาจเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงมีวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ
“คําแนะนําสําหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อน้ําปลา ได้แก่ 1. ให้สังเกตฉลากอาหารและต้องมีการขึ้น
ทะเบียน อย. โดยระบุอยู่บนฉลาก หรือได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ระบุอยู่
บนฉลาก 2. ใสสะอาด มีสีน้ําตาลทอง มีกลิ่นหอมของปลา สีต้องไม่เข้มเกินไปและไม่มีตะกอน ในน้ําปลาแท้
บางครั้งอาจพบผลึกใสๆ ตกอยู่ที่ ก้นขวด ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีตามธรรมชาติไม่ถือว่ามีอันตราย 3. ต้องมี
ตราสินค้าและบริษัทที่ผลิต 4. มีการระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันที่หมดอายุอย่างชัดเจน และ 5. สําหรับผู้ที่แพ้ผง
ชูรสก็อาจต้องเลือกชนิดที่ไม่เติมผงชูรส ซึ่งน่าจะมีปริมาณผงชูรสต่ํากว่า แต่ควรระลึกไว้ว่าในน้ําปลาธรรมชาติเองก็
มีสารที่มีโครงสร้างเหมือนผงชูรสในปริมาณหนึ่ง” นายแพทย์พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6 ตุลาคม 2559
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สธ.น้อมนํา“พระราชดํารัสในหลวง”เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ให้คนไทยสุขภาพดี
กระทรวงสาธารณสุข น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช จัดทําโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ความว่า “…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สําคัญของ
ประเทศชาติ ก็คอื พลเมืองนั่นเอง…” มาเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยได้เฝ้า
ระวังอาหารปลอดภัยให้คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน สํานักคุ ณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เช่น นมโรงเรียนพร้อมดื่ม นมอัดเม็ด ไอศกรีม น้ํา
บริโภค สาหร่ายเกลียวทอง น้ําผึ้ง ตลาดจน น้ําใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งในการกํากับดูแลให้อาหารปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยมี
เป้าหมายให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ประกอบด้ว ยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตรวจรับรองอาหารสดที่
จําหน่ายในตลาดสด แผงลอย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และผู้ประกอบการทั่วไป รายใดที่ผลการตรวจ
คุณภาพอาหารผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดครบ 3 ครั้งแล้ว จะได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย (ป้ายทอง)
พร้ อ มใบรั บ รองคุ ณ ภาพอาหาร ผลการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต่ ปี 2546-2559 กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ให้ร้านโกลเด้นเพลส ทั้ง 9 สาขา และมีการ
มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น จํานวน 156,554 ป้าย โดยยังมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า นอกจากการตรวจรับรองอาหารสดแล้วยังมีการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ
ด้านอาหารให้กับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน ฯลฯ เพื่อสามารถนําไปเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่
จําหน่ายในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถนําชุดทดสอบอาหารตรวจวัตถุดิบก่อนปรุง
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ประกอบอาหาร รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนจําหน่ายให้ผู้บริโภค เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ
สําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงาน
สาธารณสุข หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dmsc.moph.go.th
21 พฤศจิกายน 2559
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กรมวิทย์ฯ ไขข้อข้องใจ หัวเชื้อน้ําพริกแมงดาใช้ปรุงอาหารได้ในปริมาณที่เหมาะสม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุ วัต ถุแต่งกลิ่ นแมงดานาหรือหัว เชื้อน้ําพริก แมงดา ซึ่งเป็น วัตถุ แต่งกลิ่ น
สังเคราะห์กลิ่นแมงดา ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารได้ แต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ผู้บริโภคไม่
ต้องกังวลหรือตื่นตระหนกไป กับที่มีข่าวหัวเชื้อน้ําพริกแมงดานาทําให้โฟมละลาย ขอให้ตระหนักเรื่องการ
เลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กลิ่นของแมงดานาเป็น
กลิ่นหอมเฉพาะตัวที่มาจาก gland liquid เป็นฟีโนโมนเพศสําหรับดึงดูดตัวเมียในการผสมพันธุ์ที่ประกอบด้วยสาร
หลายชนิด สารที่มีกลิ่นหอมเฉพาะนี้จะมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่ตัวผู้จะมีกลิ่นแรงกว่า กลิ่นนี้จะมีก็ต่อเมื่อแมงดานา
โตเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์เท่านั้น นอกจากนี้แมงดานายังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย โปรตีน 19.8
กรัม ไขมัน 8.3 กรัม แคลเซียม 43.5 มิลลิกรัม เหล็ก 13.0 มิลลิกรัมต่อแมงดา 100 กรัม ปัจจุบันอุตสาหกรรมทํา
น้ําพริกแมงดานั้นต้องการแมงดานาเป็นจํานวนมาก แต่แมงดานานั้นหายาก จึงมีการสังเคราะห์สารเลียนแบบฟีโน
โมนเพศของแมงดา ซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่า “กลิ่นแมงดา” เพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุแต่งกลิ่นอาหาร กลิ่นแมงดา
ประกอบด้วยสาร 4 ชนิด ได้แก่ โพรพีลินไกลคอล (propylene glycol) เอทิลอะซีเทต (ethyl acetate) เฮกซิล
แอซีเทต (hexyl acetate) และไดเมทิลซัลไฟด์ (dimethyl sulfide) ซึ่งจากกรณีที่มีข่าวว่าหัวเชื้อน้ําพริกแมงดา
ทําให้โฟมละลายได้นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากใช้ตามคําแนะนําที่ระบุไว้บน
ฉลาก เพราะวัตถุแต่งกลิ่นแมงดานั้น ได้มาจากการผสมของสารสําคัญในกลุ่มสารอินทรีย์ที่ให้กลิ่นและรสหลายชนิด
เข้าด้วยกัน เช่น สารเฮกซิลอะซิเทต (hexyl acetate) สารกลุ่มเอสเตอร์ (ester) ที่เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมี
คุณสมบัติท างเคมีส ามารถใช้เป็น ตัวทํ าละลายเรซิ่ น โพลิเมอร์ ไขมั นหรื อน้ํา มันได้ จึงสามารถทําให้โฟมซึ่งมี
ส่วนประกอบหลักคือสารกลุ่มโพลิเมอร์ละลายได้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับประเทศไทยวัตถุแต่งกลิ่นแมงดาหรือหัวเชื้อ
น้ําพริกแมงดาจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เรื่องวัตถุ
แต่งกลิ่นรส และมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ซึ่งจัดทําโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเจือ
ปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives : JECFA) และเป็นสารในบัญชีขององค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตสารให้กลิ่นรส (Flavor & Extract Manufacturers’ Association, FEMA) ดังนั้นวัตถุแต่งกลิ่นแมงดา
หรือหัวเชื้อน้ําพริกแมงดาจึงเป็นสารที่ปลอดภัยสามารถใช้ปรุงอาหารได้ในปริมาณน้อย ควรระมัดระวังในการใช้
เพราะวัตถุแต่งกลิ่นแมงดาจะเป็นอันตรายหากกลืนกินโดยตรง หรือต่อเมื่อสัมผัสหรือสูดดมสารเป็นเวลานาน
เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงควรใช้ให้เหมาะสม ใช้ปริมาณตามที่ระบุในฉลาก ไม่จําเป็นต้องกังวลหรือตื่นตระหนก
10 ธันวาคม 2559
Food/Su60
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กรมวิทย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหารใหม่ ปี 2560
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเกณฑ์คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ดังกล่าวได้
ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีหน้าที่ในการให้บริการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จําหน่ายในประเทศเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค การตรวจประเมินคุณภาพอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารที่ผ่านมา ใช้เกณฑ์คุณภาพตามประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2553 แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร โดยมุ่งสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และ
ทันต่อบริบทปัจจุบัน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ทบทวนและ
ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์สาธารณะในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับกระบวนการผลิตอาหารให้ครอบคลุมและทันสมัย โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานอื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
รวมทั้ ง การสื บ ค้ น จากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเอกสารวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ อ อกประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในกระบวนการทบทวนและปรับปรุงประกาศนั้น
มุ่งเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์และที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยาของอาหาร รวมถึงรวบรวม
ข้อคิดเห็นจากการประชุม การส่งหนังสือขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุล
ชี ว วิ ท ยาในอาหารและวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารของสํ า นั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
มาตรฐานและข้อกําหนดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพฯฉบับที่ 3 พ.ศ.
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2560 นี้ ใช้ สํ า หรั บ อาหาร น้ํ า เครื่ อ งดื่ ม ภาชนะและมื อ ผู้ สั ม ผั ส อาหาร ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยในเกณฑ์ดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99608 ในเวลาราชการ
3 กุมภาพันธ์ 2560
Food/n60
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กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจน้ําปลาไทย
ปลอดสารพิษโบทูลินัม และเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สํารวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม
และเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในตัวอย่างน้ําปลาไทย 48 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิเคราะห์ ไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ําปลาทุกตัวอย่าง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สหรัฐอเมริกา
ห้ามนําเข้าน้ําปลาจากประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากไม่มีข้อมูลการตรวจสารพิษโบทูลินัมในน้ําปลาที่
ผลิตในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและสัดส่วนการตลาดของน้ําปลาไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอาหารไทย จากปัญหาดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสํานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร จึงได้สํารวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม และเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม ใน
ตัวอย่างน้ําปลาที่หน่วยงานต่างๆ และเอกชนนําส่งมาตรวจวิเคราะห์ และตัวอย่างน้ําปลาที่จําหน่ายในตลาดทั่วไป
จํานวนรวม 48 ตัวอย่าง แยกเป็นน้ําปลาแท้ 28 ตัวอย่าง 21 เครื่องหมายการค้า จาก 18 แหล่งผลิตใน 12 จังหวัด
และน้ําปลาผสม 20 ตัวอย่าง 18 เครื่องหมายการค้า จาก 14 แหล่งผลิต ใน 9 จังหวัด โดยการตรวจหาสารพิษโบ
ทูลินัม ชนิด A, B, E และ F ใช้วิธี ELISA (Tetracore®, USA) และตรวจหาเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม โดยวิธี
เพาะเชื้อ (US FDA BAM 2001, Chapter 17) ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อคลอ
สตริเดียม โบทูลินัมในน้ําปลาทุกตัวอย่าง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า เชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium
botulinum) เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในดินและน้ํา ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต และสามารถสร้างสปอร์
ที่ทนต่อความร้อน ทําให้สปอร์ยังคงหลงเหลืออยู่หากในการผลิตอาหารแปรรูปมีกระบวนการผลิตไม่ผ่านความร้อน
หรือให้ความร้อนไม่เหมาะสม และหากอาหารนั้นอยู่ในภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ เช่น ไม่มีออกซิเจน
มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 4.6 มีส่วนผสมของเกลือแกงไม่เกิน 5-10% เก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ และไม่เกิน
45-50 องศาเซลเซียส (ตัวอย่างเช่น อาหารกระป๋องชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา หน่อไม้ปี๊บที่ไม่ได้ปรับกรด อาหาร
หมัก หมูยอที่วางจําหน่ายโดยไม่แช่เย็น เป็นต้น) สปอร์จะเจริญเป็นตัวเชื้อ เพิ่มจํานวน และสร้างสารพิษโบทูลินัม
ในอาหารนั้นๆได้ โดยสารพิษชนิดนี้มีฤทธิ์ร้ายแรง หากร่างกายได้รับเพียง 0.5 ไมโครกรัม สามารถทําให้ผู้ป่วย
เสี ย ชี วิ ต ได้ ผู้ ที่ บ ริ โ ภคอาหารที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ นี้ จ ะมี อ าการมองเห็ น ภาพซ้ อ น ตาพร่ า มั ว คลื่ น ไส้ อาเจี ย น
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาต หายใจขัด และเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว ปัจจุบันพบสารพิษโบทูลินัม
8 ชนิด คือ A, B, C1, C2, D, E, F และ G ชนิดที่มักพบก่อโรคในคน ได้แก่ ชนิด A, B, E และ F ส่วนชนิด C, D
และ E ก่อโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ สัตว์ปีก และปลา
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“สารพิษโบทูลินัม และเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม เป็นอันตรายร้ายแรงกับมนุษย์ มีโอกาส
ปนเปื้อนในอาหารหากกระบวนการผลิตไม่ดี ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษโบทูลินัม และเชื้อคลอสตริเดียม
โบทูลินัมในน้ําปลาที่ผลิตในประเทศไทยนี้ ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าน้ําปลาไทยปลอดจากสารพิษโบทูลินัม และเชื้อ
แบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม และจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้น้ําปลาไทยสามารถรักษาและเพิ่ม
ศั กยภาพทางการแข่ ง ขั นในตลาดสหรั ฐ อเมริ กาไว้ ได้ ซึ่ งกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ส่ง มอบข้อ มู ล นี้ ใ ห้แ ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
6 กุมภาพันธ์ 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยสถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลการตรวจพบวัตถุกันเสียใน
เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล เป็นข้อมูลเก่าจากงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี 2550 โดยตรวจพบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน 34 ตัวอย่าง
จากจํ า นวนทั้ ง หมด 92 ตั วอย่ า ง (ร้อ ยละ 36) โดยปริ ม าณที่ พ บสู ง สุด 17,250 มิ ล ลิ กรั มต่ อ
กิโลกรัม และจากผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุด ระหว่างปี 2555-2559 พบว่าแนวโน้มการใช้วัตถุ
กันเสียเกินมาตรฐานลดลง ขอเตือนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดซอร์
บิคและกรดเบนโซอิคมีความเป็นพิษน้อยมาก และเมื่อผ่านความร้อน โดยการต้ม ลวก หรือนึ่ง
จะสลายตัว หากเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะได้
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลการตรวจพบวัตถุ
กั น เสี ย ในเส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ กํ า ลั ง ถู กแชร์ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในโลกโซเชี ย ล ไม่ ว่ า จะเป็ น เฟสบุ๊ ค หรื อ โปรแกรม
แชทไลน์เป็นข้อมูลเก่าจากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2550 โดยเป็นการนําเสนอผลงานวิจัย
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ที่ตรวจพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวเกินเกณฑ์
ที่มาตรฐานกําหนด และจากการนําเสนอข้อมูลงานวิจัยนี้ ในปี 2551 กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ และสํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดทั่ ว
ประเทศ ได้ร่วมดําเนินงานภายใต้โครงการก๋วยเตี๋ยวอนามัยขึ้น ซึ่งมีมาตรการที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ ควบคุมเรื่อง
การใช้ปริมาณวัตถุกันเสียและสุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP) ส่งผลให้การใช้วัตถุกันเสียลดลง
กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ทําการติดตามผลการ
ดําเนินงาน โดยทําการตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
2555-2559 จากจํานวนตัวอย่างทั้งหมด 370 ตัวอย่าง ตรวจพบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานกําหนด 71
ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.2) วัตถุกันเสียที่พบคือ กรดซอร์บิค ร้อยละ 3.1 และพบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกตัวอย่าง โดยมี
ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 102-414 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และกรดเบนโซอิค พบเกินมาตรฐานกําหนดจํานวน 71
ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.6) โดยปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 10.6-3,995 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะเส้นก๋วยจั๊บ เส้น
ใหญ่ และเส้นผัดไทชนิดแห้ง และเมื่อนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากงานวิจัยในปี 2550 พบว่า จํานวน
ตัวอย่างที่ตรวจพบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานกําหนดลดลงจาก ร้อยละ 36 เหลือเพียง ร้อยละ 19.2 และ
ปริมาณวัตถุกันเสียที่ตรวจพบสูงสุดลดลงจาก 17,250 เหลือเพียง 3,995 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยที่ค่ามาตรฐาน
กําหนด ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 กําหนดให้พบได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม
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นายแพทย์ สุ ขุ ม กล่ า วต่ อ อี ก ว่ า กรดเบนโซอิ ค และกรดซอร์ บิ ค เป็ น วั ต ถุ กั น เสี ย ที่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์ และรา เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะได้ โดยอ้างอิงข้อมูลของ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตรและองค์การอนามัยโลก แห่ง
สหประชาชาติ (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA) ซึ่งได้ประเมินและ
กําหนดค่าความปลอดภัย (ADI) แล้ว พบว่า มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์น้อยมาก และนอกจากนี้การบริโภคเส้น
ก๋วยเตี๋ยวจะต้องนําไปผ่านความร้อน ไม่ว่าจะเป็นการต้ม ลวก หรือนึ่ง ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดไม่ทนความร้อนสามารถ
สลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน ทั้งนี้สถานการณ์การการตรวจพบวัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จําหน่ายในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลดีขึ้น กล่าวคือ พบวัตถุกันเสียเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดน้อยลงและปริมาณสูงสุดที่พบต่ําลงมาก
ดังนั้นผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก การเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทําอาหารเพื่อบริโภค ให้เลือกที่มีฉลากที่ระบุ
สถานที่ผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ และไม่ควรรับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ําๆ และบริโภคในปริมาณที่มาก
สําหรับผู้ประกอบการร้านก๋ วยเตี๋ ยวควรเลือ กซื้อ เส้นก๋วยเตี๋ ยวจากแหล่งที่ เชื่ อถื อได้ มีสถานที่ ผลิ ตที่ แน่ นอน
สามารถสอบย้ อ นกลั บ ได้ สํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการโรงงานที่ ผ ลิ ต ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตให้ดีและได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานรัฐกําหนด อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพิม่
มากขึ้น ในปี พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารประเภทเส้นที่คนไทยนิยมบริโภคทัว่ ประเทศ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและนํามาประเมินความ
เสี่ยง เพื่อรายงานผู้บริโภคต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10 กุมภาพันธ์ 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ 14 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
เฝ้าระวังความปลอดภัยของผักสด ผลไม้สด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและยกระดับ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก า ญ จ น พิ ม า ย 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 โดย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้
ดําเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักสด ผลไม้สดในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยอาหารของประเทศ โดยมีการดําเนินการ 2 รูปแบบ
คือ การเฝ้าระวังโดยใช้ชุดทดสอบ ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จากการสุ่มตรวจผัก
ผลไม้ปีละมากกว่า 3,000 ตัวอย่าง ซึ่งการตกค้างสารเคมีกําจัดแมลงในผักและผลไม้ที่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยมี
แนวโน้มลดลง ผลการสํารวจปี พ.ศ.2559 ตรวจพบเพียง ร้อยละ 0.46
ส่วนการเฝ้าระวังโดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดย
สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและที่นําเข้าจาก
ต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 มีการสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศประมาณ 800
ตัวอย่างต่อปี พบการตกค้างประมาณร้อยละ 10 และในปี พ.ศ.2558 ได้ศึกษาสถานการณ์การตกค้างในผักสด
ผลิตในประเทศที่มีข้อมูลการตกค้างสูง และคนไทยนิยมบริโภค 4 ชนิด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง และตําลึง
จํานวน 934 ตัวอย่าง เก็บจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการตกค้างร้อยละ 22.3 แต่มีเพียงร้อยละ 1 ที่ตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน นอกจากนั้นได้ศึกษาสถานการณ์การตกค้างในน้ําผักและน้ําผลไม้ ได้แก่ น้ําส้ม น้ําฝรั่ง น้ําแครอท น้ํา
ทับทิม น้ําใบบัวบก และน้ําผักผลไม้ผสม จํานวน 100 ตัวอย่าง โดยน้ําผักและน้ําผลไม้ที่คั้นมีการตกค้างในสัดส่วน
ร้อยละ 18 ส่วนน้ําผักและผลไม้ที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท พบร้อยละ 6 แต่ปริมาณการตกค้างดังกล่าวอยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อการบริโภค และปี พ.ศ.2559 ได้มีการสุ่มเก็บผักและผลไม้สดที่คนไทยนิยมบริโภคสูงจากตลาดค้าส่ง
จาก 5 ภาคๆละ 2 จังหวัด ผลไม้สด ได้แก่ ส้ม มะม่วง ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ ลําไย แก้วมังกร ชมพู่ รวม 99 ตัวอย่าง
ตรวจพบสารตกค้างร้อยละ 51 จากการตรวจทั้งผลรวมเปลือก ซึ่งมีผลไม้ที่สารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 7
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ชนิดสารเคมีที่มีอัตราตรวจพบสูง คือ คาร์เบนดาซิม และไซเปอร์มีทริน ส่วนผักสด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง
แตงกวา พริกขี้หนู ผักชี โหระพา และมะเขือเปราะ จํานวน 112 ตัวอย่าง มีสัดส่วนการตกค้างร้อยละ 50 และ
ร้อยละ 5 ของผักสดดังกล่าวมีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งตรวจพบการตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ห้ามใช้ 2 ชนิด ได้แก่ เอนโดซัลแฟน และเมธามิโดฟอสในคะน้า และถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 ได้จัดทําโครงการพัฒนาตลาดกลาง
ค้าส่งผัก/ผลไม้สด และเมกะสโตร์ (megastores) เพื่อส่งเสริมให้ตลาดค้าส่งทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 29 แห่ง
แหล่งรวบรวมสินค้าของห้างค้าปลีก (modern trade) แหล่งรวบรวม ตัดแต่ง และคัดแยกผักและผลไม้ กลุ่ม
เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบเบื้องต้นหรือระบบตรวจสอบสินค้า
และผลผลิตของตนเอง และในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บตัวอย่างผักสด 12 ชนิด จํานวน 42 ตัวอย่าง และผลไม้สด 5
ชนิด จํานวน 18 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบสารตกค้างเพียง 3 ตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐานกําหนด รวมทั้งกําลัง
ดํ า เนิน การสํ า รวจคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของส้ ม ทั้ งที่ ป ลู ก ภายในประเทศและนํ า เข้ า จากต่ า งประเทศ
นอกจากนั้ น ได้ศึ ก ษาประเมิ นความเสี่ ยงการได้รั บสารพิ ษ ตกค้ า ง จากการบริ โ ภคอาหารของคนไทย ซึ่ งเป็ น
การศึกษาในลักษณะองค์รวมที่มีความแม่นยําน่าเชื่อถือเนื่องจากอาศัยฐานข้อมูลจากการสํารวจปริมาณการบริโภค
อาหารของประชากรไทย โดยสุ่มตัวอย่างอาหารทั้งที่มีแหล่งกําเนิดจากพืช สัตว์ และน้ํา จาก 4 ภาคๆ ละ 2
จังหวัด และการเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์นั้นจะเลียนแบบขั้นตอนการเตรียมอาหารในครัวเรือน เช่น
ปอกเปลือก ต้ม ผัดเพื่อปรุงสุกที่สะท้อนสถานการณ์จริงของการบริโภคอาหารแต่ละชนิด ซึ่งผลการดําเนินงานในปี
2532- 2555
บ่ ง ชี้ ว่ า คนไทยมี ค วามปลอดภั ย จากการได้ รั บ สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และยาสั ต ว์ ต กค้ า ง
รวมทั้งการปนเปื้อนของโลหะหนักจากการบริโภคอาหารประจําวัน และการดําเนินงานในปี 2560 ได้เพิ่มจํานวน
ชนิดอาหารที่สุ่มเก็บแต่ละจังหวัดจากเดิม 111 ชนิด เป็น 131 ชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการบริโภคที่
เปลี่ยนไปของคนไทยในปัจจุบัน
“ผู้ บ ริ โ ภคสามารถบริ โ ภคผั ก ผลไม้ ไ ด้ อ ย่ า งปลอดภั ย โดยเลื อ กซื้ อ จากแหล่ ง จํ า หน่ า ยที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
และก่อนบริโภคล้างอย่างถูกวิธี เช่น การล้างด้วยน้ําไหลผ่าน การแกะกลีบ ใบ ตัดส่วนที่ไม่รับประทานออก หรือ
เคาะดินออกจากรากก่อนนําไปล้างด้วยความแรงของน้ําพอประมาณ คลี่ใบผักแล้วถูไปมาบนผิวใบของผัก ผลไม้
นานประมาณ 2 นาที จะช่วยลดสารพิษลงได้ร้อยละ 25-65 การใช้ผงฟูหรือเบคกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ําอุ่น
หรื อ น้ํ า ธรรมดา 10 ลิ ต รแช่ ทิ้ ง ไว้ 15 นาที แ ล้ ว ล้ า งด้ ว ยน้ํ า สะอาด ช่ ว ยลดสารพิ ษ ได้ ร้ อ ยละ 90-95 การใช้
น้ําส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะกับน้ํา 4 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดช่วยลดสารเคมีได้ร้อยละ 60-84
และช่วยลดไข่พยาธิได้อีกด้วย” นายแพทย์สุขุมกล่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
20 มีนาคม 2560
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กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในอาหารที่จําหน่าย
ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ซีเซียม-137 ในอาหารที่จําหน่ายในกรุงเทพฯ ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของสาร
ซีเซียม-137 ทุกตัวอย่าง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การเกิดแผ่นดินไหว
และสึนามิครั้งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่เมืองฟุกุชิมะ ทําให้สารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
รั่วสู่สิ่งแวดล้อม สารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมานี้มีหลายชนิด เช่น ไอโอดีน-131 ซีนอน-137 ซีเซียม-137 เป็นต้น
ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลของผู้บริโภคว่าจะมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่
อาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพ ประเทศต่างๆที่นําเข้าสินค้าอาหารจากญี่ปุ่นจึงมีการเฝ้าระวังและออก
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ประเทศ
ซีเซียม-137 เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุซีเซียมซึ่งเป็นผลผลิตฟิชชั่น (fission products) เกิดจาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น (nuclear fission) ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีเมื่อเกิดการรั่ว เช่น
อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เนื่องจากมี % Yield สูงกว่า fission products ตัวอื่นๆ ทําให้ซีเซียมกระจายอยู่
ทั้งในดิน น้ํา และเข้าสู่วงจรอาหาร อาหารที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ผัก ผลไม้ นม อาหารทะเล และ
อาหารที่แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร สารนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายบางส่วนจะถูกขับออกจากร่างกายทางเหงื่อ
และปัสสาวะ และบางส่วนจะตกค้างและสะสมในกล้ามเนื้อ ตับ ไขกระดูก หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็น
เ ว ล า น า น ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ใ น ร ะ ดั บ โ ค ร โ ม โ ซ ม ห รื อ พั น ธุ ก ร ร ม
ความผิดปกติจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณรังสีและระยะเวลาที่ร่างกายได้รับ ซึ่งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่องมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี กําหนดให้
“อาหารมีการปนเปื้อนซีเซียม-134 และซีเซียม-137 รวมกันไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม (Bq/kg) หรือ เบค
เคอเรลต่อลิตร (Bq/l)”
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 สํานักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ใน
อาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนทั้งอาหารในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ แบ่งเป็นอาหารพร้อมปรุง 7 ตัวอย่าง เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เส้นอุด้งสด ซุปเต้าเจี้ยว
ซุปผงกึ่งสําเร็จรูปและเครื่องแกงสําเร็จรูป อาหารแห้ง จํานวน 15 ตัวอย่าง เช่น ข้าวญี่ปุ่น สาหร่าย ใบชา
เห็ดหอม ธัญพืชต่างๆอบกรอบและคอนเฟลก นมและผลิตภัณฑ์จากนม จํานวน 9 ตัวอย่าง เช่น นมถั่วเหลือง นม
ผงและโยเกิร์ต ผักและผลไม้สดนําเข้า จํานวน 13 ตัวอย่าง เช่น แอปเปิ้ล บร็อคโคลี่ เห็ด มันเทศและแครอท
เครื่องปรุงรส จํานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ซอส และเต้าเจี้ยวบด ซึ่งเป็นตัวอย่างนําเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี
สิงคโปร์ เวียดนาม จีน มาเลเซีย เยอรมันนี อเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และอาหารสด
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จากประเทศไทย จํานวน 11 ตัวอย่าง เช่น ปลาหมึก ปลา ปู กุ้ง รวมทั้งสิ้นจํานวน 57 ตัวอย่าง ผลตรวจวิเคราะห์
ไม่พบการปนเปื้อนสารซีเซียม-137 ทุกตัวอย่าง
“แม้ว่าผลการตรวจเฝ้าระวังอาหารกลุ่มเสี่ยง ทั้งจากนําเข้า และอาหารในประเทศ ตรวจไม่พบการ
ปนเปื้ อ นของสารกั ม มั น ภาพรั ง สี ซี เ ซี ย ม-137
อย่ า งไรก็ ดี หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลไม่ ว่ า จะเป็ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ก็ได้มีการบูรณา
การแผนเฝ้าระวังร่วมกันเป็นประจํา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารให้กับผู้บริโภค และสนับสนุน
งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งและยั่งยืน แต่อย่างไรก็ดีผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากร้านค้าที่เชื่อมั่นและ
อาหารมีสภาพเป็นธรรมชาติ ข้อสําคัญเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ผู้บริโภคควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ มี
สุขลักษณะการบริโภคที่ดี “กินร้อน ช้อนกลางและล้างมือ” และออกกําลังสม่ําเสมอ” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้ง
ท้าย
21 มีนาคม 2560
Food/n60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบยาแผนปัจจุบันปนปลอมในอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลเฝ้าระวังการปนปลอมยาแผน
ปัจจุบันในอาหาร ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 พบว่ายังคงมีการนํายาแผนปัจจุบันหลายกลุ่มและ
หลายชนิดมาผสมในอาหาร ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย อาจก่อให้เกิด
อันตรายและอาจทําให้เสียชีวิตได้ แนะผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณ ในการเลือกซื้อ ไม่หลงเชื่อคํา
โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หากมีอาการผิดปกติให้หยุดการรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้
รีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ระหว่างปี พ.ศ.2556–
2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และหน่วยงานต่างๆ ใน
การเฝ้าระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันในอาหาร จํานวน 6 กลุ่ม 14 ชนิดตัวยา ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคหย่อน
สมรรถภาพทางเพศ (ซิลเดนาฟิล, ทาดาลาฟิล และวาร์เดนาฟิล) กลุ่มยาลดความอ้วน (เอฟีดรีน, ออลิสแตท, เฟน
เทอร์มีน และไซบูทรามีน) กลุ่มยาลดความอยากอาหาร (เฟนฟลูรามีน) กลุ่มยาระบาย (ฟีนอล์ฟทาลีน) กลุ่มยาส
เตียรอยด์ (เดกซาเมธาโซน และเพรดนิโซโลน) กลุ่มยานอนหลับเบนโซไดอะซีปีนส์ (อัลปราโซแลม, ไดอะซีแพม
และลอราซีแพม) ในตัวอย่างกาแฟสําเร็จรูปชนิดผง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบที่เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งสิ้น 1,603 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ยังคง
ตรวจพบการปนปลอมของยาแผนปัจจุบันเหล่านี้ ผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยา
ที่พบทั้งชนิดเดียวและพบร่วมกัน 2 ชนิด โดยยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบหลอดเลื อ ดและหั ว ใจ เช่ น มี อ าการหั ว ใจวาย เส้ น โลหิ ต ในสมองแตก หั ว ใจเต้ น ผิ ด ปกติ เลื อ ดออก
ในสมองหรือปอด ความดันโลหิตสูง และเสียชีวิตเฉียบพลัน ไซบูทรามีนทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวาย
และเส้นโลหิตในสมองแตก ส่วนออลิสแตทอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ เช่น มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบขับถ่าย ไม่สามารถกลั้นอุจจาระและขาดสารอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมควรทํา
ด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร งดหวาน มัน เค็ม นอกจากนี้อาหารที่มีการปนปลอมยาแผนปัจจุบันจัดเป็นอาหารไม่
บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทําให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากผู้บริโภคสนใจจะ
ใช้อาหารเสริมดังกล่าว จําเป็นต้องมีความรู้และใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ เลือกผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือ
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ได้ มี คํ า รั บ รองจาก อย. และไม่ ห ลงเชื่ อ คํ า โฆษณาอวดอ้ า งสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง หากมี อ าการผิ ด ปกติ ใ ห้ ห ยุ ด
รับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มถึงผลการตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด ดังนี้ กาแฟสําเร็จรูป
ชนิดผง จํานวน 462 ตัวอย่าง จําแนกเป็น กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห์ 130
ตัวอย่าง พบซิลเดนาฟิล 33 ตัวอย่าง ทาดาลาฟิล 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.2) กลุ่มยาลดความอ้วน ตรวจวิเคราะห์
344 ตัวอย่าง พบไซบูทรามีน 47 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.7) กลุ่มยานอนหลับเบนโซไดอะซีปีนส์ ตรวจวิเคระห์ 183
ตัวอย่าง พบลอราซีแพม 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.5) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน 1,034 ตัวอย่าง จําแนกเป็น
กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห์ 287 ตัวอย่าง พบซิลเดนาฟิล 86 ตัวอย่าง ทาดาลาฟิล
6 ตัวอย่าง ซิลเดนาฟิลร่วมกับทาดาลาฟิล 24 ตัวอย่าง และซิลเดนาฟิลร่วมกับวาร์เดนาฟิล 7 ตัวอย่าง รวม 123
ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.9) กลุ่มยาลดความอ้วน ตรวจวิเคราะห์ 187 ตัวอย่าง พบออลิสแตท 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ
11.8) และตรวจวิเคราะห์ 849 ตัวอย่าง พบไซบูทรามีน 163 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.2) กลุ่มยาลดความอยากอาหาร
ตรวจวิเคราะห์ 245 ตัวอย่าง พบเฟนฟลูรามีน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) กลุ่มยาระบาย พบฟีนอล์ฟทาลีน1 จาก
245 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจวิเคราะห์ 103 ตัวอย่าง พบเดกซาเมธาโซน 2 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 1.9) และมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจพบว่า มียาแผนปัจจุบัน 2 กลุ่ม จํานวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ไซบูทรามีน
ร่วมกับทาดาลาฟิล 1 ตัวอย่าง และไซบูทรามีนร่วมกับฟีนอล์ฟทาลีน 2 ตัวอย่าง และยากลุ่มเดียวกัน 2 ชนิด
ได้แก่ ไซบูทรามีนร่วมกับออลิสแตท 3 ตัวอย่าง เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากกาแฟ ชา ชาสมุนไพร ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร) เช่น โกโก้ผง เครื่องดื่มผงผสมคอลลาเจน เครื่องดื่มคลอโรฟิลล์ เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น
จํานวน 66 ตัวอย่าง จําแนกเป็น กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจวิเคราะห์ 41 ตัวอย่าง พบเดกซาเมธาโซน 6 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 14.6) และอาหารอื่นๆ ได้แก่ ชาสมุนไพร ข้าวกล้องงอก และวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น สารให้กลิ่นรส น้ําตาลมอลโตส สารโคคิวเท็น เป็นต้น จํานวน 41 ตัวอย่าง จําแนกเป็น กลุ่มยาลด
ความอ้วน ตรวจวิเคราะห์ 9 ตัวอย่าง พบออลิสแตท 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.1)
8 พฤษภาคม 2560
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เผยผลตรวจคุณภาพน้ําประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ใช้ได้ปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทําการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาที่ใช้ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเก็บตัวอย่างน้ําประปาจากบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่โรงผลิตน้ํา 4 แห่ง
ของการประปานครหลวง ได้แก่ โรงผลิตน้ําบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสน และธนบุรี มาตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ พบว่า มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้
อย่างปลอดภัย
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ มาย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ด เผยว่ า ในภาวะที่ มี ภั ย แล้ ง
ประชาชนมักจะกังวลต่อคุณภาพน้ําประปา จากข้อมูลของกรมชลประทาน พบว่า ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.
2559 เป็นปีที่มีภาวะภัยแล้งรุนแรงที่สุด ในรอบ 20 ปี ของประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิต
น้ําประปาที่ประชาชนใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคมีปริมาณน้อยลง รวมทั้งได้รับอิทธิพลน้ําทะเลหนุนจากปาก
แม่น้ําเจ้าพระยา เพราะแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําแม่กลอง เป็นแหล่งน้ําดิบสําคัญสําหรับการผลิตน้ําประปาใน
เขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง โดยการประปานครหลวงมี โ รงผลิ ต น้ํ า 4
แห่ ง สํ า หรั บ ผลิ ต น้ํ า ประปา ได้ แ ก่
โรงผลิตน้ําบางเขน โรงผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ โรงผลิตน้ําสามเสน และโรงผลิตน้ําธนบุรี
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค
ป้องกันปัญหาสาธารณสุข และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปา
และค่าความเค็ม ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยเก็บตัวอย่างจากบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร รวม 16 เขตจาก 50 เขต จังหวัดนนทบุรี 4 อําเภอจาก 6 อําเภอ จังหวัดสมุทรปราการ 1
อําเภอจาก 6 อําเภอ (มีพื้นที่จ่ายน้ํา เพียงอําเภอเดียว) เก็บ 1 ตัวอย่างต่อเขตหรืออําเภอ รวม 2 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์และพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 44 ตัวอย่าง ดังนี้ โรงผลิตน้ําบางเขน ได้แก่ เขตบางเขน สวน
หลวง ลาดพร้าว ราษฎร์บูรณะ มีนบุรี สาทร บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดกระบัง พระโขนง ดอนเมือง จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อําเภอพระประแดง โรงผลิตน้ําธนบุรี ได้แก่ เขตบางกอกน้อย
โรงผลิตน้ําสามเสน ได้แก่ เขตพญาไท พระนคร โรงผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ได้แก่ เขตตลิ่งชัน บางขุนเทียน จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ อําเภอเมือง บางบัวทอง และบางใหญ่ นําตัวอย่างมาตรวจหาค่าความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง คลอ
ไรด์ ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณสารทั้งหมด คลอรีนตกค้าง โลหะ และจุลินทรีย์ ผลการตรวจวิเคราะห์
ทั้ง 2 ช่วง พบทุกตัวอย่างผ่านมาตรฐานคุณภาพของการประปานครหลวง รวมทั้งผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่ม
ได้ของกรมอนามัย สําหรับผลวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังระดับความเค็ม พบว่า ความเค็มมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.07 และ
0.21 กรัมต่อลิตร ในช่วงที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่าความเค็มของน้ําดิบ สําหรับผลิต
น้ําประปาตามองค์การอนามัยโลกที่กําหนดไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร แม้ว่าผู้บริโภคจะรู้สึกว่าน้ํามีความเค็มใน
เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนจึงมีค่าความเค็มสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 3 เท่า
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทําให้น้ําประปาในบางพื้นที่มีความเค็ม
สูงขึ้นในบางช่วงเวลา แต่ผลตรวจวิเคราะห์แสดงว่าน้ําประปายังมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานน้ําประปาทั้งของการ
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ประปานครหลวงและกรมอนามัย อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทําการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้ง สําหรับกรณีที่น้ําประปาจากก๊อกตามบ้านเรือนอาจมีกลิ่นคลอรีน
หลงเหลืออยู่ ประชาชนสามารถลดกลิ่นคลอรีน โดยการรองน้ําประปาใส่ภาชนะเปิดฝาและตั้งทิ้งไว้ ประมาณ 30
นาที หรืออาจนําไปต้มหรือกรองก่อนดื่มก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคได้ และควรหมั่นตรวจสอบท่อ
น้ําประปาในบ้านเรือนอยู่เสมอว่ามีปัญหาการรั่วซึมหรือไม่ เพราะอาจทําให้ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค
ปะปนมากับน้ําประปาและทําให้ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้
29 พฤษภาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจน้ําผึ้งสีเขียว
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เผยผลตรวจน้ํ า ผึ้ ง สี เ ขี ย วทาง
ห้องปฏิบัติการ พบมีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสีสังเคราะห์เจือปน ยีสต์ ราเกิน
มาตรฐาน พร้อมแนะนําวิธีการเลือกซื้อน้ําผึ้งและการเก็บรักษา
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก า ญ จ น พิ ม า ย 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 ได้รับตัวอย่าง น้ําผึ้งจากป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดือน
พฤษภาคม 2560 จํานวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 น้ําผึ้งสีเขียวและตัวอย่างที่ 2 น้ําผึ้งสีเหลืองได้รับจาก
ผู้สื่อข่าว และตัวอย่างที่ 3 น้ําผึ้งสีเขียวได้จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบให้
สํ า นั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร ตรวจวิ เ คราะห์ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 211
พ.ศ.2543 เรื่อง น้ําผึ้ง (ซึ่งบังคับใช้กับน้ําผึ้งที่ผลิตเพื่อจําหน่าย โดยสถานที่ผลิต ที่เข้าลักษณะเป็นโรงงาน) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค แต่
เนื่องจากตัวอย่างที่ 1 น้ําผึ้งสีเหลือง และตัวอย่างที่ 2 น้ําผึ้งสีเขียวมีปริมาณน้อย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึง
เลือกตรวจเฉพาะรายการที่สําคัญ
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ําผึ้งทั้ง 3 ตัวอย่าง พบว่า น้ําผึ้งทั้ง 3 ตัวอย่างดังกล่าวมีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้านเคมี ตรวจพบ ค่าความชื้นมากกว่าค่ามาตรฐาน คือ เกินกว่าร้อยละ 21 ของน้ําหนัก และพบสี
สังเคราะห์ในตัวอย่างน้ําผึ้งสีเขียว โดยมาตรฐานห้ามใช้สี ส่วนจุลชีววิทยา พบ ยีสต์และรา มากกว่าค่ามาตรฐาน
ยีสต์และรา ซึ่งกําหนดไม่เกิน 10 cfu ต่อน้ําผึ้ง 1 กรัม
นอกจากนี้ผลการตรวจวิเคราะห์และลักษณะตัวอย่างของน้ําผึ้งที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ยังพบว่า น้ําผึ้งมีความ
หนืดน้อยกว่าน้ําผึ้งปกติ แสดงว่าน้ําผึ้งถูกเจือจาง อันเป็นสาเหตุทําให้น้ําผึ้งมีความชื้นเกินมาตรฐาน และยังมีค่าได
แอสเตสแอกติวิตีต่ํากว่ามาตรฐาน และพบการเติมสีอินทรีย์สังเคราะห์ และพบยีสต์และราเกินเกณฑ์มาตรฐาน อัน
เป็นสาเหตุให้น้ําผึ้งเกิดการเน่าเสียง่าย
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า น้ําผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากการดูด
น้ําหวานที่มี อ ยู่ ใ นเกสรดอกไม้ หรื อ จากส่ วนใดส่ ว นหนึ่ งของพืช ที่ผึ้ งนํ า มาสะสมไว้ใ นรวงผึ้ง ผ่ านขั้น ตอนทาง
ธรรมชาติของผึ้ง โดยเอนไซม์จากตัวผึ้งจะทําหน้าที่เปลี่ยนน้ําตาลในน้ําหวานของดอกไม้หรือพืชนั้นๆให้เป็นน้ําตาล
ชนิดต่างๆ จนได้เป็นน้ําหวานที่มีความหอมหวาน น้ําผึ้งมีกลิ่น รส สีที่แตกต่างกันตามชนิดของพืช เช่น น้ําผึ้งจาก
ดอกลําไย ดอกลิ้นจี่ เป็นต้น ลักษณะตามปกติของน้ําผึ้งจะเหนียวหนืด ข้น เป็นเนื้อเดียวกัน และใส ไม่ขุ่นทึบ มีสี
ตามธรรมชาติ ตั้งแต่สีเหลืองอ่อน ถึงสีน้ําตาลเข้ม ส่วนผสมของน้ําผึ้ง ประกอบด้วยน้ําตาลเชิงเดี่ยว ได้แก่ ฟรุกโตส
และกลูโคสเป็นหลัก ประโยชน์ของน้ําผึ้ง นอกจากนํามาผสมในอาหารและเครื่องดื่มแล้ว และแม้แต่ตํารับยา
โบราณก็มีการเติมน้ําผึ้ง เพื่อช่วยแต่งรส ลดความขม หรือใช้ปรุงยา เช่น นํามาผสมยาผง เพื่อปั้นเป็นลูกกลอน
เป็นต้น หรือใช้ในผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม เช่น ใช้พอกหน้าเพื่อช่วยบํารุงผิวหน้า เป็นต้น
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คําแนะนําการเลือกซื้อน้ําผึ้ง ควรพิจารณาคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.ความสะอาด คือ ไม่มีเศษละอองเกสร
เศษตัวอ่อนหรือดักแด้ปะปนอยู่ 2.มีสีอ่อนใสตามธรรมชาติ ไม่แยกชั้น มีสีเดียวกลมกลืนไปทั้งหมด 3.มีความหนืด
หรือมีความเข้มข้น และ4.ฉลากข้างขวด ควรมีรายละเอียดแสดงน้ําหนักสุทธิ เครื่องหมายการค้า วันที่ผลิต วัน
หมดอายุ สถานที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต และเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ส่วนการเก็บรักษาน้ําผึ้ง แนะนําดังนี้ 1.ถ้าน้ําผึ้งที่มีความชื้นสูงควรบริโภคให้หมดภายใน 1-2 เดือน
2.ควรเก็ บ น้ํ า ผึ้ ง ในที่ เ ย็ น และไม่ โ ดนแสงแดด แต่ ไ ม่ ต้ อ งเก็ บ ในตู้ เ ย็ น 3.น้ํ า ผึ้ ง ที่ เ ก็ บ ไว้ น านจะมี สี เ ข้ ม
เพราะปฏิกิริยา การสลายของน้ําตาลฟรุกโตส ยังสามารถนํามาบริโภคได้ แต่ไม่ควรเก็บนานเกินกว่า 2 ปี
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมูหยองทําจากสําลี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข แจ้ง ประชาชนทราบว่ า กรมฯ ได้
ตรวจจวิเคราะห์หมูหยอง-ไก่หยอง ในปี 2559 -2560 ไม่พบเส้นใยของสําลีในทุกตัวอย่าง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทาง
โลกโซเชียลมีเดียว่า หมูหยองที่นํามาทําหน้าขนมปังและหน้าวาฟเฟิล เป็นหมูหยองปลอมที่ทํามาจากสําลีซึ่งเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทําให้ผู้บริโภคตื่นตระหนกนั้น การทําหมูหยองเป็นการแปรรูปเนื้อสัตว์ซึ่งจะทําให้รสชาติดีและ
สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น สําหรับขั้นตอนการผลิตหมูหยองจะใช้เนื้อส่วนสะโพกหมูมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆตามเส้นของ
เนื้อหมู นําไปต้มกับเครื่องพะโล้ ปรุงรสด้วยน้ําตาลทราย น้ําตาลปี๊บ เกลือ ซี๊อิ้วขาว ซี๊อิ้วดํา จนเนื้อหมูสุกนิ่ม
หลังจากนั้น นําเนื้อหมูมาโขลกเบาๆพอให้เนื้อหมูแตกแล้วนํามีดปลายแหลมหรือส้อมเขี่ยเนื้อหมูให้แยกจากกัน
เป็นเส้นเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันจะใช้เครื่องจักรช่วย แล้วนําไปอบหรือตากแดดเพื่อให้ความชื้นลดลงประมาณ 50 %
หลังจากนั้นนําเนื้อหมูที่ได้ไปโขลกอีกครั้งเพื่อให้เนื้อหมูเป็นเส้นฝอยๆ และฟูขึ้น แล้วจึงนํามาผัดในกระทะหรืออบ
ไฟอ่อนจนเนื้อหมูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนและแห้ง ปัจจุบันมีการนําเนื้อสัตว์ชนิดอื่นมาแปรรูปในลักษณะเดียวกัน
เช่น ไก่หยองและปลาหยอง เป็นต้น
ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท าง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง 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 เพื่อตรวจสอบว่าหมูหยองทํามาจากเนื้อหมู มีการตรวจด้านกายภาพและด้านชีว
โมเลกุล ด้านกายภาพจะตรวจ โดยการดูลักษณะของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายประมาณ 30 เท่า
ด้านชีวโมเลกุลจะตรวจดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ ตามที่ระบุมาในฉลากอาหาร เช่น ฉลากระบุ “หมูหยอง” ตรวจดีเอ็นเอ
หมู หรือ “ ไก่หยอง” ตรวจดีเอ็นเอไก่ เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจจะต้องพบเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ระบุมาในฉลากเท่านั้น
จากผลการตรวจวิเคราะห์หมูหยอง-ไก่หยองในปี 2559-2560 พบว่า ด้านกายภาพ ตรวจไม่พบเส้นใยของสําลีใน
ทุกตัวอย่าง ด้านชีวโมเลกุล ตัวอย่างหมูหยอง พบว่ามีทั้งพบเฉพาะดีเอ็นเอหมูอย่างเดียว และพบทั้งดีเอ็นเอหมู
และไก่ผสมกัน ส่วนอาหารที่ระบุบนฉลากว่าเป็น “ไก่หยอง” จากการตรวจวิเคราะห์พบแต่ดีเอ็นเอของไก่เท่านั้น
และสําหรับข่าวที่ว่าเมื่อนําหมูหยองไปล้างน้ําแล้วมีสีละลายออกมาเนื้อหมูมีสีซีดลงนั้น สาเหตุมาจากสีน้ําตาล
ของหมูหยองที่เกิดขึ้นจากคาราเมลของน้ําตาล สีของซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่เอามาผสมกันเมื่อนําไป
ล้างน้ําจึงสามารถละลายออกมาได้ เนื้อหมูจึงซีดลงเหลือแต่เส้นใยของกล้ามเนื้อหมู
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า หมูหยองที่จําหน่ายตรวจไม่พบเส้นใยของสําลี แต่พบว่าทํามาจากเนื้อ
หมูล้วนๆ หรือผสมเนื้อไก่ ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวล สามารถบริโภคได้ตามปกติ ในส่วนผู้ประกอบการควรระบุ
ฉลากอาหารให้ตรงกั บวั ต ถุ ดิ บที่ ใ ช้ ในการผลิต ซึ่ งอาหารดังกล่ าวแม้ไม่ เป็ น อั นตรายต่ อผู้ บ ริ โ ภค แต่ เป็ นการ
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หลอกลวงผู้บริโภค และอาหารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 (ฉบับปรับปรุง ปี2559) โดยในมาตรา 25 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้าเพื่อจําหน่าย หรือจําหน่าย ซึ่งผู้ใดฝ่า
ฝืนจะมีบทลงโทษตามมาตรา 59 มีโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ 5,000 -100,000 บาท สําหรับ
ผู้บริโภคการเลือกซื้ออาหารประเภทที่เรียกว่าหยองนั้น หากเป็นหมูหยองจะมีลักษณะเป็นเส้นใยขนาดแตกต่างกัน
ส่วนไก่หยองจะมีลักษณะเป็นเส้นสั้นๆ ส่วนปลาหยองจะเป็นผงหยาบๆ และควรเลือกซื้ออาหารเหล่านี้ที่ไม่มีกลิ่น
หืน ไม่มีเศษวัสดุอื่นเจือปนอยู่ และเลือกซื้อที่มีฉลาก อย.
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กรมวิทย์ฯเผยยังไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมทําให้เป็นโรคอัลไซเมอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซ
เมอร์ได้อย่างแน่ชัดและยังไม่มีผลงานวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนในอาหาร ทําให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้
ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาการใช้งานภาชนะอะลูมิเนียมบรรจุอาหารพบว่าในสภาวะปกติที่
อุณหภูมิห้อง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมน้อยมาก แต่จะพบในปริมาณสูงเมื่อสัมผัสกับสารละลายกรด
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากผู้บริโภคกังวลควรหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารที่มี
กรดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากข่าวเผยแพร่ทางโลกโซเชียลเรื่อง
การใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ปิ้งย่างอาหาร มีอันตรายมาก เพราะอลูมิเนียมเมื่อโดนความร้อนจะละลายเข้ากับอาหาร ทําให้
แคลเซียมถูกทําลายไป จากนั้นความจําจะลดลงและสมองเสื่อม เป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์ และเป็นการทําลายกระดูกโดยตรงนั้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของ
โรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้ มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุ พันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังไม่มี ผลงานวิจัยที่พิสูจน์ แน่ชัดว่าอะลูมิเนียมทําให้ เกิดโรคนี้จริงโดยทางองค์การระหว่างประเทศทั้ง WHOและ
European food safety authority (EFSA) รายงานว่า อะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และ EFSA ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็น
สาเหตุทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มอบหมายให้สํานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทําการตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะที่ทําด้วยโลหะอะลูมิเนียมมี
ภาชนะหุงต้ม จํานวน 22 ตัวอย่างและแผ่นเปลวอะลูมิเนียม 6 ตัวอย่าง โดยทําการทดสอบที่สภาวะสุดโต่งด้วยสารละลายกรดอะ
ซิติกความเข้มข้นร้อยละ 4และร้อยละ 3 ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ น้ําเดือด (100 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการทดสอบ
พบว่ามีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะหุงต้ม 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ90) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 11-953 มิลลิกรัม/
ลิต ร และพบการละลายออกมาจากแผ่นเปลวอะลูมิเนียมทั้ง 6 ตั วอย่ าง (ร้อยละ100) ปริ ม าณที่ พบอยู่ใ นช่ วง 483.6-1032
มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการทดสอบถาดหลุมที่อุณหภูมิ22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงมีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจาก
ถาดหลุมทั้ง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ปริมาณที่พบน้อยกว่ามาก ซึ่งพบอยู่ในช่วง 0.5-14.1 มิลลิกรัม/ลิตร และได้ศึกษาการ
ละลายออกมาของอะลูมิเนียมลงสู่อาหาร 4 อย่าง คือ ข้าวสุก ผัดผัก ต้มยํา และยําวุ้นเส้น ที่ใส่ในถาดหลุมไว้เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อ
เลียนแบบการรับประทานอาหารโดยใช้ถาดหลุม พบว่าการละลายออกมาของอะลูมิเนียมมีน้อยมากอยู่ในช่วง 0.047-0.928
มิลลิ กรัม /กิ โ ลกรั ม อาหารปั จจุ บั นยั งไม่ มีข้ อกํ าหนดการละลายออกมาของอะลู มิ เนี ยมจากภาชนะบรรจุ อ าหาร และยั ง ไม่ มี
ข้อกําหนดปริมาณอะลูมิเนียมที่มีในอาหาร นอกจากนี้การดูดซึมของอะลูมิเนียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
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"แผ่นเปลวอะลูมิเนี ยม หรืออะลูมิเนียม ฟอยล์ ที่ใ ช้เพื่อบรรจุอาหารหรือหุ้ม ห่ออาหารมี 3 ลักษณะ คือ แผ่นเปลว
อะลูมิเนียมธรรมดา แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบด้วยสาร และแผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบหรือประกบกับกระดาษ
หรือฟิล์มพลาสติก โดยสหภาพยุโรป (EU) และประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใช้โลหะอะลูมิเนียมเป็นภาชนะบรรจุ หุ้มห่อ และ
สัมผัสอาหารได้ ผู้บริโภคก็สามารถใช้ได้ตามคําแนะนําที่กําหนดไว้" อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าว
29 มิถุนายน 2560
FOOD/rich60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์
ของประเทศไทย ไม่พบการตกค้างในเนือ้ ไก่และเนื้อวัว แต่พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในเนื้อหมูเพียงร้อยละ 1
ของตัวอย่างทัง้ หมด ซึ่งเป็นเนื้อหมู ทีไ่ ม่ทราบแหล่งผลิต
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์เพื่อการบริโภคขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนอกจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผู้ผลิตนํามาใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์แล้ว
ยังมีการใช้ยาและสารเคมีต่างๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด ยากลุ่มหนึ่งซึ่งมีการนํามาใช้อย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) ซึ่งหมายรวมถึงยาปฏิชีวนะ (antibiotics) โดยยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์
ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มเดียวกับที่ใช้ในคน ดังนั้นการใช้ยาดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุผล จึงส่งผลกระทบทั้งต่อตัว
สัตว์ ผู้เลี้ยง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสําคัญที่มีผลกระทบสูงทั่วโลกคือ ปัญหาเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหา
สําคัญด้านสาธารณสุข ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งในเชิงสุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2559 สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มตรวจยาต้านจุลชีพตกค้าง
ในเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ เบต้า-แลคแตม, แมคโครไลด์, ควิโนโลน และซัลโฟนาไมด์ รวม 39 ชนิดตัว
ยา ในเนื้อไก่ 39 ตัวอย่าง เนื้อหมู 42 ตัวอย่าง และเนื้อวัว 24 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 105 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บจากตลาดค้า
ส่งและตลาดสดขนาดใหญ่ของ 12 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สงขลา
ตรัง นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ จํานวน 60 ตัวอย่าง และเนื้อสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์สินค้าที่จําหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือแหล่งจําหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต จํานวน 45 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ไม่
พบการตกค้างของยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อไก่และเนื้อวัวทุกตัวอย่าง แต่ตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพเกิน
มาตรฐานเพียง 1 ตัวอย่างในเนื้อหมู คือ พบซัลฟาไดมิดีน (sulfadimidine) ซึ่งพบในตัวอย่างที่ไม่พบแหล่งผลิต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง กําหนดให้ยาชนิดนี้มีปริมาณ
ตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit หรือ ค่า MRL) ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ยาซัลฟาไดมิดีน เป็นยาใช้
สําหรับรักษาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคเท้าเปื่อย โรคบิด และโรคคอตีบในสัตว์
นายแพทย์ สุ ขุ ม กล่ า วต่ อ อี ก ว่ า การสํ า รวจปริ ม าณการตกค้ า งของยาต้ า นจุ ล ชี พ ในเนื้ อ สั ต ว์ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินสถานการณ์แนวโน้มการตกค้างของยาต้านจุลชีพใน
เนื้อสัตว์ที่วางจําหน่ายในท้องตลาดซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพเกินเกณฑ์กฎหมาย
กําหนด เป็นตัวอย่างที่ไม่พบแหล่งผลิต เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่มีแหล่งผลิตที่ตรวจสอบได้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยที่
ดีกว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลกและช่องทางหนึ่งของการได้รับเชื้อดื้อยา คือ
จากการบริโภค ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการและระบบรับรองหลากหลายรูปแบบทั้งมาตรฐานเขียงสะอาดหรือเนื้อสัตว์
อนามัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่ามีการควบคุมความปลอดภัยในเรื่อง
ดังกล่าว สําหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ทราบแหล่งผลิตชัดเจนหรือได้รับป้ายสัญลักษณ์รับรองจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้
27 กรกฎาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ทั่วประเทศ
พบมีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ด้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา พบว่า
สินค้ามีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น โดยตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ลดลง พร้อมกระตุ้น
กลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชนรักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวสู่การแข่งขันในตลาดทั้ง
ระดับประเทศและสากล
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ด้านอาหารมีการผลิตและจําหน่ายอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ทําให้ผู้ผลิต
และหน่วยงานภาครัฐต้องใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค สํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ได้เฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร ประกอบด้วย ตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากสถานที่ผลิตและ
จําหน่ายทั่วประเทศโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งตัวอย่างที่
นําส่งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน นํามาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านจุลชีววิทยาและด้าน
เคมี ด้านจุลชีววิทยา ตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์บ่งชี้ถึงคุณภาพอาหาร ได้แก่ จํานวนจุลินทรีย์รวม ยีสต์และ
รา จุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะการผลิต ได้แก่ อีโคไล (E. coli) โคลิฟอร์ม (Coliforms) และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ
เช่น ซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.) สเเตปฟิโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) คลอสตริเดียม
เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) บาซีลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ด้านเคมี ตรวจหาปริมาณวัตถุกัน
เสีย (กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก) และสีสังเคราะห์
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555-2559 รวมทั้งสิ้น 7,269 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 88.3, 89.6, 90.8, 93.1 และ 94.6
ตามลําดับ ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เกินมาตรฐานมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มอาหารหมักพื้นเมืองที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์
เช่น แหนม ปลาส้ม แม้ว่าอาหารกลุ่มนี้ได้ผ่านกระบวนการหมักที่อาจช่วยทําลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
ส่วนใหญ่ แต่ยังมีโอกาสพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ต่างๆ รวมถึงเชื้อโรคอาหารเป็นพิษได้ จึงทําให้ผู้บริโภคมีความ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ โดยไม่ผ่านความร้อน ซึ่งพบว่ายังคง
เป็นที่นิยมของผู้บริโภคบางกลุ่ม ดังนั้นควรนําอาหารประเภทนี้มาปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อนบริโภค เพื่อทําลาย
เชื้อจุลินทรีย์และป้องกันการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอาหารดิบ ซึ่งพบว่า กลุ่มเนื้อสัตว์ที่ผ่าน
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การทําให้แห้ง และกลุ่มเครื่องแกงมีปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน แต่เนื่องจากอาหารประเภท
นี้ต้องผ่านความร้อนก่อนบริโภค จึงไม่เสี่ยงเหมือนอาหารหมักพื้นเมืองที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า ในกลุ่มเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีบางส่วนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
เพราะมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์และราเกินเกณฑ์ ซึ่งทําให้เน่าเสียได้ง่าย ปัญหาที่พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
เกินเกณฑ์ในอาหารและเครื่องดื่มอาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การใช้วัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ใน
ปริมาณสูง การล้างและเตรียมวัตถุดิบไม่ดีพอ ภาชนะและอุปกรณ์ไม่สะอาด การผลิตและการเก็บรักษาไม่ถูก
สุขลักษณะ ส่วนปัญหาด้านเคมี พบการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดโซอิกเกินเกณฑ์เล็กน้อย และพบการใช้สีสังเคราะห์
ในอาหารกลุ่ มผัก ผลไม้ ด อง/แช่อิ่ม และกลุ่มเครื่ อ งดื่ มบ้ างเล็ กน้ อยเช่ นเดี ยวกั น ดั งนั้น ผู้ บ ริ โ ภคควรเลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสีสังเคราะห์
“ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเฝ้าระวังในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งหากผู้ผลิตอาหารชุมชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและ
เฝ้าระวังคุณภาพอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ คาดว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยจะมีคุณภาพมาตรฐาน
พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในตลาดทั้งระดับประเทศและ สากลอย่างแน่นอน” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
24 สิงหาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งพัฒนาห้องแลปตรวจสารตกค้างในตลาดสด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาห้องแลปตรวจสารตกค้างในตลาดสดมาอย่างต่อเนื่อง
และในปีนี้ กรมวิทย์ฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 พัฒนาห้องแลปตรวจสารเคมี
กําจัดแมลงในผักสดและผลไม้สดของตลาดเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่างในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพืชผักและ
ผลไม้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในพื้นที่อีสานใต้และประเทศเพื่อนบ้าน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตลาดเจริญศรี อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งผักสดและผลไม้สดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง
โดยเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผักสด ผลไม้สดจากทุกภาคของประเทศออกสู่ผู้บริโภคครอบคลุมพื้นที่ทั้งใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม สามารถรองรับปริมาณการค้าได้วันละไม่น้อยกว่า 300
ตั น ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2557-2558 กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของพืชผักและ
ผลไม้ เพื่อตรวจหาสารพิษที่ตกค้าง และแจ้งข้อมูลผลการตรวจให้กับผู้ประกอบการและตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การคัดเลือกสินค้าที่นํามาจําหน่ายให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารพิษ การลดการปนเปื้อน การ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สด และวิธีการใช้ชุดตรวจเบื้องต้น ทําให้ผู้ประกอบการและเจ้าของ
ตลาดเจริญศรีมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสําคัญของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิดสารเคมี
ตกค้างในผักสดและผลไม้สด โดยในปี 2560 ตลาดเจริญศรีสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร ซึ่ ง สามารถตรวจสอบหาชนิ ด สารเคมี กํ า จั ด แมลง 4 กลุ่ ม ในผั ก ผลไม้ แ ละธั ญ พื ช ชนิ ด
Organophosphate, Carbamate, Pyrethroid, Organochlorine ด้วยชุดทดสอบ TM kit โดยศาสตราจารย์
คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิด
ห้องปฏิบัติการ "ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร" อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมให้
นโยบายโรงพยาบาลทุกแห่งในเขต 10 จัดหาผักที่มีความปลอดภัยจากตลาดค้าส่งเจริญศรี เพื่อลดความสูญเสีย
สิ้นเปลืองงบประมาณในการตรวจเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการบูรณาการการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นทาง คือสถานที่ปลูกผักส่งขายผู้ประกอบการในตลาดค้าส่ง กลาง
ทาง คือตลาดค้าส่ง และปลายทางคือโรงพยาบาลที่ใช้ผักประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
72

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ลงทุนจัดหาเครื่องมือและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตรวจหาปริ มาณสารเคมี ป้ อ งกั น กํ าจัด ศั ต รูพื ช ตกค้ างในผัก และผลไม้ได้ ถึ ง 60 ชนิ ด และจะเริ่ ม ให้ บริ ก ารใน
ปีงบประมาณ 2561 และยังมีแผนขยายขอบข่ายการตรวจหาปริมาณสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ครอบคลุม
120 ชนิดปีต่อไป
4 กันยายน 2560
FOOD/rich60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักและเชื้อโรคในหอยสองฝา
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เฝ้ า ระวั ง การปนเปื้ อ นโลหะหนั ก และ
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาที่เพาะเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ําสําคัญของประเทศไทย เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับ สํานักงานประมงอําเภอในท้องที่และเกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยสองฝา บริเวณปากแม่น้ําสําคัญของประเทศ
ไทย 5 แห่ ง ได้ แ ก่ แม่ น้ํ า บางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แม่ น้ํ า ท่ า จี น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร แม่ น้ํ า แม่ ก ลอง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม แม่น้ําเพชรบุรี และแม่น้ําบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี และแม่น้ําตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเฝ้าระวังการ
ปนเปื้ อ นโลหะหนั ก และเชื้อ โรคอาหารเป็น พิ ษ โดยในปี พ.ศ.2559 ที่ ผ่ า นมา ได้ สุ่ มเก็ บตัว อย่ า งหอยสองฝา ได้ แ ก่
หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม และทําการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาการปนเปื้อนโลหะหนัก 4
ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม และเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อวิบริโอคอเลอ
เร (Vibrio cholerae) หรือเชื้ออหิวาต์, เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) หรือเชื้ออหิวาต์เทียม,
และวิบริโอ วัลนิฟิคัส (Vibrio vulnificus)
ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ห าการปนเปื้ อ นโลหะหนั ก 4 ชนิ ด ตรวจพบเกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานเพี ย งร้ อ ยละ 1.8
ซึ่งเป็นสารแคดเมียม ซึ่งตามมาตรฐานสหภาพยุโรป กําหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนตะกั่ว ปรอท
และสารหนู อ นิ น ทรี ย์ ตรวจพบไม่ เ กิ น เกณฑ์ ม าตรฐานทุ ก ตั ว อย่ า ง ส่ ว นผลการตรวจเชื้ อ โรคอาหารเป็ น พิ ษ
พบการปนเปื้อ นเชื้อ วิ บ ริ โ อ วั ล นิ ฟิคั ส และพบเชื้ อ วิบ ริ โ อ พาราฮีโ มไลติ คั ส ปนเปื้อ นในตัวอย่า งหอยบ้าง แต่ ไ ม่ พ บ
เชื้อวิบริโอ คอเลอเร ซีโรไทป์ O1 และ O139 ซึ่งเป็นเชื้อต้นเหตุที่สําคัญของอหิวาตกโรค
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า อาหารทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะหอยสองฝามีการปนเปื้อนโลหะหนักบ้าง
แม้จะเล็กน้อย เพราะสัตว์ที่หากินตามโคลนตม ผิวหน้าดินในทะเล ส่วนการตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่สําคัญ คือ
เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส และเชื้อวิบริโอ วัลนิฟิคัส ทีท่ ําให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารแล้ว ยังก่อโรครุนแรงถึงแก่ชีวิต
ได้ ในบุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ําหรือผู้ป่วยโรคตับ เชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ พบได้ทั่วไปในน้ําทะเลตามธรรมชาติ
“ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหอยดิบหรือหอยที่ปรุงไม่สุกดี
ควรแยกอาหารสุกและดิบออกจากกัน ไม่วางปะปน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของเชื้อวิบริโ อจากอาหารดิบไปยัง
อาหารที่ปรุงสุกแล้ว รวมทั้งควรล้างอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหารทะเลดิบให้สะอาดก่อนนําไปใส่อาหารชนิดอื่นและกรณีที่มีแผล
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ําทะเลหรือน้ํากร่อย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ํา” นายแพทย์สุขุม กล่าว
28 กันยายน 2560
Food/kai60
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สถาบันชีววัตถุ
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ไทยร่วมสร้างเครือข่ายในการเตรียมวัคซีนมาตรฐานครอบคลุมสองภูมิภาค
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก)
ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการเรื่องคลังวัคซีน
มาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสําหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และ
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทําร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในระยะยาว
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก า ญ จ น พิ ม า ย อ ธิ บ ดี ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ก ล่ า ว ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดการประชุม“Network of the
National Control Laboratories (NCLs) of South-East Asia” ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน จาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) สํานักงานใหญ่ องค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
ตะวันตก อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการดําเนินการ
ของวัคซีนมาตรฐานสําหรับป้องกันโรคโปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น รวมถึงเพื่อสร้าง
เครือข่ายห้องปฏิบัติการพัฒนาและจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐาน ซึ่งการจัดตั้งเครือข่ายนี้จะส่งผลให้ประเทศใน
เครือ ข่ายต่ างได้รั บประโยชน์ มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ และประสบการณ์ใ นการจั ดเตรี ยมวัค ซี น
มาตรฐานของแต่ละประเทศ รวมถึงการแสดงเจตจํานงในการให้ความร่วมในการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานของ
ภูมิภาค ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้มีการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสากลสําหรับวัคซีนเจอีขึ้นเนื่องจากโรคไข้สมอง
อักเสบเจอีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในแถบภูมิภาคนี้ การมีวัคซีนมาตรฐานสากลจะสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การประกันคุณภาพของวัคซีนในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดวัคซีนที่จําหน่ายในแต่ละประเทศได้มาตรฐานสากลมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันไม่มีวัคซีนเจอีมาตรฐานสากล หน่วยงานควบคุมกํากับจึงต้องใช้วัคซีนมาตรฐานของผู้ผลิตเป็น
หลัก
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า การประชุมนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม
ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาครั ฐของประเทศที่ผลิตวัคซีนในเขตภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบด้วย อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ในปี 2004 ที่กรุงเทพมหานคร ถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลน
วัคซีนมาตรฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ โดยประเทศไทยได้เสนอโครงการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสําหรับ
ภูมิภาคขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดเตรียม
วัคซีนมาตรฐานอ้างอิงมาใช้ร่วมกันในเบื้องต้นและได้รับความเห็นชอบให้อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
อนามัยโลกในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ในการประชุมนี้ได้มีการเสนอร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) และข้อกําหนด (Terms of Reference,
TOR) โดยมีห้องปฏิบัติการของ WHO ร่วมให้ข้อมูลความคิดเห็นในการจัดทํา MOU และข้อตกลงแลกเปลี่ยนการ
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ถ่ายโอนวัสดุ (Material Transfer agreement, MTA) เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโดยไม่มีความ
ผูกพันทางกฎหมาย
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2555 ประเทศสมาชิกเห็นว่าประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบ
ควบคุมกํากับที่เข้มแข็งมีเพียง 3 ประเทศคือ ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย เท่านั้น จึงมีแนวคิดที่จะขยาย
เครือข่ายไปยังประเทศแถบแปซิฟิกตะวันตก ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย และเวียดนาม ในที่
ประชุมจึงมีมติที่จะเตรียมวัคซีนมาตรฐานสําหรับสองภูมิภาค (bi-regional) จึงเป็นที่มาของการขยายเครือข่าย
ปัจจุบันนี้มีวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของภูมิภาคอยู่ 3 ชนิดที่ผ่านการศึกษาร่วมกันในการกําหนดค่าที่เป็นมาตรฐาน
คือวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานสําหรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนในปี พ.ศ.2555 สําหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 ใน
ปี พ.ศ.2556 และสําหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นในปี พ.ศ.2557 เก็บที่สถาบันชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กล่าว
23 ธันวาคม 2559
Bio/N60
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Thailand, the co-creation of a joint network of National Control
Laboratories (NCLs) with WHO SEARO and WHO WPRO countries to
prepare the regional reference standards for vaccines.
Thailand, supported by the World Health Organization (WHO), organized
a meeting of a network of NCLs to monitor the progress on the preparation of
the regional working reference standards for vaccines, and on the expansion of
the partnership network in two regions.
Dr. Sukum Karnchanapimai, Director-General, Department of Medical Sciences,
Ministry of Public Health, reported that the Department of Medical Sciences together with the
WHO organized the meeting for the “Network of the National Control Laboratories (NCLs) of
South-East Asia” on December 13-15, 2016. The meeting consisted of 26 participants from the
WHO headquarters, the WHO South East Asia Regional Office (WHO SEARO), the WHO West
Pacific Regional Office (WHO WPRO), the NCLs of Japan, South Korea, Vietnam and Thailand, as
well as experts from the National Institute of Biological Standardization and Control, United
Kingdom. The objective of the meeting was to review the progress report and management of
regional reference standards against poliomyelitis and Japanese encephalitis (JE), including
establishing regional working reference standards (RWRS) with the West Pacific Region. This joint
network will benefit through information sharing and experience sharingduring the preparation
of reference standardsfor each country and will strengthen National Regulatory Authorities/
NCLs for mutually comparable testing results across the regions, resulting in increasing standards
for domestic and regional products, as well as international recognition.
This meeting continued the theme of the project “preparation of RWRS for vaccines”,
said Dr. Karnchanapimai. The project was initialized in B.E. 2547 through a joint meeting
between the NCLs of vaccine-producing countries in Southeast Asia included India, Indonesia
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and Thailand, which was heldin Bangkokand subsidized by the WHO. This meeting’s purpose
was to solve the shortage of international reference standards since those supported by the
WHO were inadequate for the demand; and some reference standards wereused in specific
regions only. The meeting resolution was to establish the NCL network to assist with the
development and preparation of regional reference standards for vaccines. Subsequently, the
project has been approved under the auspices of the WHO SEARO. Currently, there are 3 kinds
of RWRS assigned values by collaborative studies; these are RWRS against pertussis in B.E. 2555,
poliomyelitis type I in B.E. 2556 and live JE in B.E. 2558, all of which are kept at the central
storage of RWRS for vaccines, Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences.
At a meeting in B.E. 2555, the network expanded to the WHO WPRO countries in order to
prepare bi-regional reference standards. The consensus of the meeting agreed on the
establishment of bi-regional cooperation, and the draft MOU and TOR were proposed by a
representative from WHO SEARO. Finally, participants agreed to distribute the revised MOU and
TOR to top management of each country for further consideration before signing the agreement
at a future date.

------Supaporn Phumiamorn (Ph.D, Virology)
Director,
Institute of Biological Products,
Department of Medical Sciences,
Ministry of Public Health,Thailand
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดแรก
ของโลกได้ผ่านการประเมินคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพให้จําหน่ายรุ่นการผลิตแรกแล้ว
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
จึ ง มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคนี้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนานจนถึ ง ปั จ จุ บั น ในขณะเดี ย วกั น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมกํากับภาครัฐด้านวัคซีนและชีววัตถุ มี
หน้าที่รับรองรุ่นการผลิตและการวิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
วัคซีนจะต้องมีการควบคุมรุ่นการผลิตทุกครั้งก่อนจําหน่ายและในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทั่วไป สถาบันชีววัตถุจะทํา
หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้กับสํานักคณะกรรมการอาหารและยา โดยตรวจสอบเอกสารตํารับด้านคุณภาพ ตั้งแต่การผลิต
จนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป พร้อมตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีนทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ ความปลอดภัย ความเป็น
เอกลักษณ์ ความแรง และความคงตัว เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
วัคซีนไข้เลือดออกหรือวัคซีนเดงกี่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 โดยสถาบั น ชีว วั ต ถุ ได้ ป ระเมิ น เอกสารตํ า รั บ ด้ า นคุ ณ ภาพและการวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ 2
ผลิตภัณฑ์ คือ วัคซีน DENGVAXIA ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส และวัคซีน DENVAXIA MD ขนาดบรรจุหลายโด๊ส สําหรับ
วัคซีนรุ่นการผลิตแรกที่นําเข้าเพื่อใช้ในประเทศไทยเป็นวัคซีน DENGVAXIA ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส จํานวน 1 รุ่นการ
ผลิต ซึ่งได้รับการรับรองให้อนุญาตจําหน่ายจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า วัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกของโลกที่ผลิตโดย บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
จํากัด ประเทศฝรั่งเศส เป็นวัคซีนเชื้อเป็นลูกผสม (live chimeric vaccine) ที่ใช้เทคนิคการตัดต่อยีนของไวรัสเดง
กี่ 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 (Den-1, DEN-2, DEN-3 and DEN- 4 serotypes) เข้ากับยีนของ
ไวรัสไข้เหลือง พัฒนาเป็นไวรัสลูกผสมสายพันธุ์วัคซีน 4 สายพันธุ์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในเซลล์วีโรที่ใช้ผลิตวัคซีน
โดยวัคซีนทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
เป็นวัคซีนผงแห้ง มีอายุ 3 ปี เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ใช้ในคนอายุ
9-45 ปี ใช้สําหรับฉีดใต้ชั้นผิวหนัง โดยให้วัคซีน 3 เข็ม ฉีดห่างกันเข็มละ 6 เดือน วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันโรคได้ครอบคลุมไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ในระดับที่แตกต่างกัน จากข้อมูลการศึกษาทางคลินิก
ในระยะที่ 3 ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ผลดีสําหรับ เดงกี่ไวรัสสายพันธุ์ 3 และ 4 คือ 73.6% และ 83.2% ได้ผล
ปานกลาง สําหรับเดงกี่ไวรัสสายพันธุ์ 1 คือ 58.4% ได้ผลน้อยสําหรับ เดงกี่ไวรัสสายพันธุ์ 2 เพียง 47.1%
ประสิทธิภาพวัคซีนโดยรวมเท่ากับ 65.6% และวัคซีนสามารถลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้มากกว่า
60% ปัจจุบันวัคซีนนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้วใน 13 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
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วัคซีนไข้เลือดออกเป็นความหวังเริ่มต้นสําหรับกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก โดยเฉพาะในคนที่
เคยติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่มาก่อนจะได้ผลดี แต่ได้ผลน้อยในเด็กเล็ก จึงกําหนดให้วัคซีนในช่วงอายุ 9-45 ปี
นอกจากนี้วัคซีนไข้เลือดออกจะมีประโยชน์สาํ หรับคนที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนที่มกี ารระบาดของโรคและอาจจะเป็น
ประโยชน์นประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก แต่การติดตามในระยะยาวยังคงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลของวัคซีนไข้เลือดออกต่อประสิทธิผลในการช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
และเพื่ อ ดู ว่ า ภู มิ ต้ า นทานโรคจะอยู่ ไ ด้ น านสั ก เท่ า ไร อย่ า งไรก็ ต ามการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่ ดี ที่ สุ ด คื อ
ประชาชนต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในและนอกบ้าน สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
ทายาป้องกันยุงกัด นอนกางมุ้ง หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ยาลดไข้ที่ปลอดภัย คือ พาราเซตตา
มอล ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบมารับประทานเอง เพราะอาจทําให้อาการแย่ลง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน
2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
26 มกราคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดในประเทศให้มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ที่นําเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ ก่อนนําออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับวัคซีน
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคฮิตในช่วงนี้คือไข้หวัด
ใหญ่ ซึ่งมักพบได้เสมอในช่วงอากาศแปรปรวน เนื่องจากร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทัน ไข้หวัดใหญ่ก่อให้เกิดอาการ
ตั้งแต่เล็กน้อยสามารถหายเองได้ จนถึงขั้นรุนแรง และมีอาการแทรกซ้อนถึงกับเสียชีวิตได้ แต่หากได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้อง มีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ก่อน ก็จะสามารถป้องกันและลดความ
รุนแรงของโรคได้ ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดทั่วโลกเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A และ B ซึ่งมีสายพันธุ์ย่อยลงไปอีก
สัดส่วนในการระบาดของทั้ง 2 สายพันธุ์ย่อยไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยากกว่าจะเกิดการระบาดจากสายพันธุ์ใดจึง
เป็นปัญหาที่สําคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่นํามาใช้สร้างภูมิคุ้มกันมี 2
ชนิดคือ ชนิด 3 สายพันธุ์ (Trivalent Influenza vaccine) และ 4 สายพันธุ์ (Quadrivalent Influenza
vaccine) ซึ่งชนิด 4 สายพันธุ์สามารถป้องกันโรคได้ครอบคลุมสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากกว่าแต่มีราคาสูง
สําหรับประเทศไทยพบมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เกือบตลอดทั้งปี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ใช้ในประเทศ
จึงมีทั้งวัคซีนซีกโลกเหนือ และ ซีกโลกใต้ จากประกาศขององค์การอนามัยโลกในเดือนกันยายน 2559 วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ซีกโลกใต้ ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วยไวรัสสายพันธุ์ A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like
virus A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus และ B/Brisbane/60/2008-like virus และเพิ่ม
B/Phuket/3073/2013-like virus สําหรับวัคซีน 4 สายพันธุ์ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ใช้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซีกโลกใต้ชนิด 3 สายพันธุ์ในการฉีดรณรงค์ทุกปี และในปี 2560 นี้ได้กําหนดการรณรงค์การให้
วัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์
อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรัง บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน ผู้พิการทาง
สมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคอ้วนน้ําหนักมากกว่า 100
กิโลกรัม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอายุ 1 ปี เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 2-8
องศาเซลเซียส ฉีดได้ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถป้องกันโรคได้ประมาณ 1 ปี หลังจาก
นั้นระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงไม่สามารถป้องกันโรคได้ถึงแม้จะได้รับเชื้อไวรัสตัวเดิมก็ตาม นอกจากนี้วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ไม่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธุ์ที่มีการระบาด แต่จะป้องกันได้ในไวรัสสายพันธุ์ตรงกับที่ผลิต
วัคซีนเท่านั้น และจากผลการศึกษาของนักวิจัยหลายคณะพบว่าผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้มีโรคประจําตัว ให้ผล
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ป้องกันโรคไข้หวัดได้ต่ํากว่าร้อยละ 60 แต่ถึงแม้วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เต็มร้อยแต่ก็สามารถ
ช่วยลดอาการรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตได้
อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกชนิดสามารถทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้ทั้งมีอาการบวมแดง
บริเวณที่ฉีด เป็นไข้ ปวดเมื่อย แต่อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1-2 วันหลังฉีดยา ส่วนอาการแพ้รุนแรงหลัง
การฉีดนั้นพบได้น้อยมาก จะมีอาการปรากฏให้เห็นภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด อาจมีอาการหายใจไม่
สะดวก หายใจมีเสียงดัง หอบ เสียงแหบ ลมพิษ หัวใจเต้นเร็ว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ ดังนั้นหลัง
ฉีดวัคซีนควรสังเกตอาการ 2-4 ชั่วโมง
“วัคซีนทุกรุ่นการผลิตทั้งที่นําเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ ก่อนนําออกสู่ตลาดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพ
ภาครัฐด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
1 มีนาคม 2560
Bio/n60
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แล็ปตรวจวัคซีนไทย ได้รับเลือกให้เป็นแล็ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนของ
องค์การอนามัยโลก 1 ใน 2 ของแล็ปในเอเชีย
สถาบั น ชี ว วั ต ถุ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนแห่งเดียวในอาเซียนให้กับองค์การอนามัยโลก และยังเป็น 1 ใน 2 ของ
เอเชีย ที่เป็นระดับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก (WHO
Contracted Laboratory)
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ มาย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ าวว่ า สถาบัน ชี ว วั ต ถุ เป็ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ค ซี น และยาชี ว วั ต ถุ ข องประเทศ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนให้กับองค์การอนามัยโลก โดยทําการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไอกรน วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี เชื้อเป็น ซึ่งการได้รับเลือก
ให้ เป็ นห้ องปฏิ บั ติการขององค์การอนามัยโลกส่งผลให้ไทยได้รั บประโยชน์ในด้ านพัฒนาระบบควบคุม กํา กั บ
คุณภาพวัคซีนในห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้หน่วยงานและประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากนานาชาติถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัคซีน และยังทําให้
ประเทศไทยสามารถดูแลคุณภาพวัคซีนที่นําเข้ามาใช้กับคนในประเทศได้อย่างทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้ง
บุคลากรได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และหากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนหรือยาชีววัตถุเพื่อ
ส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศ จะทํ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทยได้ รั บ การยอมรั บ จากประเทศผู้ ใ ช้ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ
เพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออกได้อีกทางหนึ่ง
อธิ บดี กรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ าวต่ ออี กว่ า ที่มาของการเป็ นห้ อ งปฏิ บั ติการตรวจวิเ คราะห์
คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก (WHO Contracted Laboratory) ด้านวัคซีน เริ่มจากสถาบันชีววัตถุได้
ผ่านการตรวจประเมินระบบหน่วยงานควบคุมกํากับด้านวัคซีนของประเทศโดยองค์การอนามัยโลก ทําให้องค์การ
อนามัยโลกเล็งเห็นถึงศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์วัคซีนได้ตามมาตรฐานสากล จึงได้ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนมาตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของห้องปฏิบัติการของสถาบัน
ชีววัตถุเชิงวิชาการโดยละเอียดซึ่งรวมถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สถานที่ ระบบคุณภาพ
และคน จนมั่นใจในความสามารถที่จะให้บริการทดสอบวัคซีนตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้ และได้
เริ่มทําสัญญาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการประเมินต่อสัญญาทุกๆ ปี
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ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภาครัฐด้านวัคซีนทั่วโลกเพียง 12 แห่ง ที่ตรวจวิเคราะห์วัคซีน
ให้กับองค์การอนามัยโลก และห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ เป็นห้องปฏิบัติการหนึ่งเดียวในประเทศอาเซียน และ
เป็นหนึ่งในสองห้องปฏิบัติการในเอเชียที่เป็น WHO Contracted Laboratory
“การที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับคัดเลือกให้ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนให้กับองค์การ
อนามัยโลกนั้น ทําให้หลายประเทศเชื่อมั่นในศักยภาพและส่งเจ้าหน้าที่มารับการอบรมกับสถาบันชีววัตถุ เช่น
ประเทศจีน อิหร่าน เนปาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ภูฏาน และบังคลาเทศ และหลายครั้งบุคลากรของ
กรมได้รับเชิญให้ไปฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยควบคุมกํากับภาครัฐในต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า
มาเลเซีย อิหร่าน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ที่สําคัญได้รับเชิญเข้าร่วมการพิจารณาจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวัคซีนและชีววัตถุ ซึ่งการยอมรับในศักยภาพของประเทศทํา
ให้ประเทศไทยมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่สามารถติดต่อประสานงานด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีว
วัตถุ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือทําให้ประเทศไทยสามารถดูแลคุณภาพวัคซีนที่นําเข้ามาใช้กับคนในประเทศเราได้
อย่างทัดเทียมมาตรฐานประเทศที่เจริญ” นายแพทย์สขุ ุม กล่าวทิ้งท้าย
5 กรกฏาคม 2560
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กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนในไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน นอกจากนี้ ก ารป้ อ งกั น มะเร็ ง ปากมดลู ก ประชาชนควรดู แ ลสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง
รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้ง
เมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 2 ตํารับ ได้แก่ วัคซีน
Cervarix ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไวรัส HPV 2 สายพันธุ์ และวัคซีน GARDASIL 4 ป้องกันไวรัส HPV 4 สายพันธุ์
และอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียน 1 ตํารับ ได้แก่ วัคซีน GARDASIL 9 ป้องกันไวรัส HPV จํานวน 9 สาย
พันธุ์ ทั้งนี้วัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องผ่านการประเมินเอกสารทะเบียนตํารับด้านคุณภาพและยังต้องผ่าน
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน ได้แก่ การตรวจสอบทางเคมี-ฟิสิกส์
ความปลอดภั ย ความแรง และความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากสถาบั น ชี ว วั ต ถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนการรับรองรุ่นการผลิตก่อนจําหน่ายในประเทศนั้น สถาบันชีววัตถุ ได้ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ร่วมกับการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของตัวอย่างวัคซีน
ทั้งนี้จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองที่ขึ้นทะเบียนแล้วทุก
รุ่นการผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สําหรับวัคซีน GARDASIL 9 ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนนั้นได้ผ่าน
การพิจารณาทะเบียนตํารับและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเช่นกัน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถูกบรรจุอยู่ใน
แผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ที่ผ่านมามีการนําเข้าผ่านการรับรองรุ่นการผลิตประมาณปีละ
100,000 - 200,000 โด๊ส แต่ขณะนี้มีหลายประเทศสนใจการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกรวมถึงการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เกาหลี อินเดีย และจีน เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศจีนกําลัง
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 2 สายพันธุ์ (16/18) และชนิด 4 สายพันธุ์ (6/11/16/18) และคาด
ว่าจะสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะทําให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการจะนํามาใช้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อประชาชนจะได้มั่นใจในวัคซีนเหล่านี้
ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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“การติดเชื้อ HPV ติดต่อโดยการสัมผัส โดยพบว่าติดต่อทางเพศสัมพันธุ์มากที่สุด ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้
รักษาการติดเชื้อ HPV ให้หายขาด การติดเชื้อจะหายไปเองได้ประมาณ 70% ในปีแรก และหายไปเกือบ 90% ใน
ปีที่ 2 มีเพียงผู้ติดเชื้อส่วนน้อย (ประมาณ 5-10%) ที่เชื้อจะคงอยู่ในร่างกายแล้วพัฒนาทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆ
เช่น มะเร็งปากมดลูก การป้องกันการเกิดโรคสามารถทําได้โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก
ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และการฉีดวัคซีน”
นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
11 สิงหาคม 2560
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กรมวิทย์ฯ ให้บริการเชิงรุกพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีววัตถุ
เพื่อพัฒนาบริการตอบสนองไทยแลนด์ 4.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดให้มีบริการ
เชิ ง รุ ก ระดมความเห็ น ข้ อ เสนอแนะ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง จาก
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านชีววัตถุให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมบรรยายให้ความรู้ “อุตสาหกรรมยาชีววัตถุกับการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0”
แก่
ผู้ประกอบการ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องนําเข้ายา
ชีววัตถุปีละมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท แต่คนไทยสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้เพียง 5,338 ราย และคาดว่ายังมี
คนป่วยอีกกว่า 2 ล้านรายที่จําเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว ดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวภายใต้โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 โดยการส่งเสริมให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ไปสู่เป้าหมายในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
Medical Hub ในปี พ.ศ.2568 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเล็งเห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการทํางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยที่การทํางานแบบมีส่วนร่วม
จะประสบความสําเร็จ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมากจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง กระบวนการสร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ดี เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
อุตสาหกรรมยา ชีววัตถุที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตอบสนองไทยแลนด์ 4.0
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานซึ่งต้องอาศัย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพและประเมินความเสี่ยงวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือด
และชีววัตถุอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือดและวัคซีนสัตว์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุ ผลิตสารมาตรฐานของประเทศสําหรับการควบคุม
คุณภาพชีววัตถุ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ
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พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมคุณภาพชีววัตถุ ตลอดจนสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดและชีววัตถุอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมทั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้เชิญผู้ประกอบการด้านชีววัตถุภายในประเทศ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาน
เสาวภา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จํานวนกว่า 100 คน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาองค์กร สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากมีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรแล้วยังได้มีการให้ความรู้
เพื่อสร้างคุณค่าของการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข สนับ สนุน โครงการจั ดตั้ง ศูนย์ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย โดยเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ
แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยมีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่มีมาตรฐานระดับสากล
มี กํ า ลั ง การผลิ ต เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการใช้ ภ ายในประเทศ และเพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพายา
นําเข้าจากต่างประเทศ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ทําความตกลงการร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา องค์ ก ารเภสั ช กรรม สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาด
ไทย โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ป ระเทศไทยมี ส ถานที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพลาสมาที่ มี ม าตรฐานระดั บ สากลใช้
ภายในประเทศ มีกําลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วอย่ า งทั่ ว ถึ ง ในราคาที่ เ หมาะสม ช่ ว ยลดภาวะค่ า ใช้ จ่ า ยและลดการพึ่ ง พายานํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า พลาสมาหรือน้ําเหลือง มีโปรตีนอยู่หลายชนิดซึ่งเป็น
ภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค จึงถูกนําไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย ในการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมาจะมีความแปรปรวนสูงอันเนื่องมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างดี โดยผู้ผลิตต้องแสดงข้อมูลใน
การขึ้นทะเบียนตํารับยาก่อนจําหน่าย เพื่อเป็นหลักประกันที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
“กรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ โดยสถาบัน ชี ววัต ถุ ซึ่ งเป็น ห้ องปฏิ บัติ ต รวจสอบคุณภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
กระบวนการขออนุญ าตขึ้นทะเบี ยนเพื่อ จําหน่า ย และให้การรั บรองรุ่ นการผลิตก่ อนออกจําหน่าย ได้ให้การ
สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาตามข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยเป็นที่ปรึกษารวมถึงการอบรมให้ความรู้
ด้านการควบคุมคุณภาพแก่บุคลากรผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
และดําเนินการผลิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการให้ความรู้เรื่อง
“การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ” เพื่อให้ความเข้าใจถึงหลักการและรายละเอียด
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วิธีการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งให้คําปรึกษาและร่วมแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการตรวจสอบความ
ถู กต้ อ งของวิธี ที่ได้ ดํ า เนิน การไปแล้ วให้มีค วามครบถ้ วนสมบู ร ณ์ และสามารถจั ด เตรีย มเอกสารขึ้ น ทะเบี ย น
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพของอิมมูโนโกลบุลิน (Immunoglobulin 5 TRCS) ซึ่งใช้สําหรับการรักษาภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง โรคเกล็ดเลือดต่ํา และแฟคเตอร์ 8 (Factor VIII TRCS) สําหรับรักษาโรคเลือดไหลไม่หยุดชนิด เอ ได้
สําเร็จลุล่วง” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
18 สิงหาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก
สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
บริษัทองค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จํากัด และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด ร่วมมือ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุในระดับสากล และสร้างศักยภาพของประเทศในการพึ่งพา
ตนเอง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
เป็นเครื่องมือที่สําคั ญในการควบคุ มป้อ งกันและรักษาโรคติดต่ อ ตัวอย่างเช่ น วั คซีน ในการควบคุ มคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุ จําเป็นต้องมีวัคซีนหรือชีววัตถุมาตรฐานเป็นสารอ้างอิงที่สําคัญ ทดสอบควบคู่ไปกับ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบัน ชีววัตถุ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลักอื่นๆ ร่วมกัน
พัฒนาการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์เพื่อจะช่วยสนับสนุนการควบคุมคุณภาพวัคซีน
และชีววัตถุในประเทศให้มีคุณภาพ ลดปัญหาความแตกต่างของผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ สร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจัยหนึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ คือชีววัตถุมาตรฐานที่ใช้เป็นสารอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ซึ่งที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกจะผลิต ชีววัตถุมาตรฐานสากลขึ้น เพื่อแจกจ่ายหรือขายให้กับหน่วยงานควบคุม
คุณภาพภาครัฐ และผู้ผลิต แต่ปริมาณที่ได้จะถูกจํากัดใน แต่ละประเทศ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนําให้แต่ละ
ประเทศจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐานขึ้นมาใช้เองในห้องปฏิบัติการ
" สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จําเป็นต้องใช้ชีววัตถุมาตรฐานทั้งในขั้นตอนของการขึ้น
ทะเบียน การควบคุมรุ่นการผลิต ตลอดจนการเฝ้าระวังหลังจําหน่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและชีว
วัตถุของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้ประชาชนได้รับวัคซีนและชีววัตถุที่มีคุณภาพ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ" นายแพทย์สุขุมกล่าว
ด้ า น นพ.นพพร ชื่ น กลิ่ น ผู้ อํ า นวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม กล่ าวว่ า องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ เ ริ่ ม
ดําเนินการผลิตชีววัตถุตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ในขณะที่ยังมีฐานะเป็นโรงงานเภสัชกรรม เพื่อค้นคว้าวิจัย และผลิต
วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(smallpox Vaccine) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระบาดไปทั่วโลกในขณะนั้น จนสามารถ
ผลิตเพื่อสนองความต้องการของประเทศ และมีส่วนช่วยในการร่วมรณรงค์กับทุกประเทศทั่วโลกในการกวาดล้างไข้
ทรพิษให้หมดไปจากโลกได้ หลังจากการก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม จึงได้มีการยกระดับเป็นฝ่ายชีววัตถุ ดําเนินการ
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ผลิตวัคซีน เซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มแก้พิษบาดทะยัก ตลอดจนจัดหาวัคซีน เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคในคน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทําการผลิตวัคซีนตั้งแต่ในขั้นต้นจนเป็นวัคซีนสําเร็จรูป
ในด้านการประกันคุณภาพชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรมมีความจําเป็นต้องจัดหาสารมาตรฐานอ้างอิง
สําหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความสม่ําเสมอ
และเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจติดตามความคงตัวและแนวโน้มด้านคุณภาพ เพื่อ
การเฝ้าระวังหลังการจําหน่ายและพัฒนาคุณภาพสําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอนาคต
ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยลดข้อจํากัดด้านปริมาณสาร
มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ และสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ สนับสนุนการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุใน
ประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนํา
“ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมดําเนินการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนการรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นหลักโดยไม่
มุ่งหวังผลกําไร” ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าว
22 สิงหาคม 2560
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The Thai National Control Laboratory is 1 out of 2 WHO Contracted
Laboratories Performing Tests on Behalf of the WHO Vaccine
Prequalification Programme in Asia.
The Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences is
the only WHO contracted laboratory performing tests on behalf of the WHO
vaccine prequalification programme in ASEAN, and it is 1 out of 2 of such
laboratories in Asia.
Dr. Sukhum Kanjanaphimai, the Director-General of the Department of Medical
Sciences said that “The Institute of Biological Products (IBP) is the Thai National Control
Laboratory (NCL) that controls the quality of vaccines and other biological products. The IBP is
recognised as a member of WHO contracted laboratory performing tests on behalf of the WHO
vaccine prequalification programme such as pertussis, rabies, hepatitis B and JE vaccines (live
attenuated Chimeric JE vaccine). An advantage of being the WHO contracted laboratory
performing the vaccine quality testing is that the systems of vaccine quality control in Thailand
are well-known, reliable, and recognised by other countries, and, in addition, the Thai NCL can
control the quality of imported vaccines used for Thai people in accordance with the
international standards. Moreover, this is a great opportunity for the IBP staff to improve their
skills continuously. If Thailand can manufacture vaccines or biological products for exporting to
other countries, the products will be recognized by users in other countries. Therefore, the
Department of Medical Sciences has ability to support Thai pharmaceutical industries to
develop vaccines and biological products for use in Thailand and exporting to other countries”.
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The DG added that “As the IBP lab was assessed by vaccine quality control experts and
then the IBP lab passed the WHO standards in 2006. As a result, WHO recognized the potential
of the IBP which can perform the tests on vaccines for complying with the international
standards and then WHO sent the vaccine quality control experts to assess the potential and
the readiness of the IBP lab in deep details on several parts such as analytical procedures,
equipment, quality management systems, and laboratory facilities. Since then, the IBP has met
the WHO requirements and been recognised as a WHO contracted Laboratory performing tests
on behalf of the WHO vaccine prequalification programme. The IBP is assessed annually by the
WHO experts to ensure the ability to perform vaccines testing. Recently, there are only 12 WHO
contracted laboratories performing vaccine quality tests, and the IBP lab is the only WHO
Contracted Laboratory performing vaccine quality tests in ASEAN, and 1 out of 2 of such
laboratories in Asia. Being selected as a WHO contracted laboratory performing vaccine quality
testing can prove the potential of the Department of Medical Sciences on vaccine quality
control to other countries. We previously provided training courses in the vaccine quality
control laboratory for government officials from many other countries such as China, Iran,
Nepal, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Bhutan, and Bangladesh. In addition, we also provided the
vaccine quality control courses in other countries like Myanmar, Malaysia, Iran, Vietnam, and the
Philippines. What is more, the IBP staff are invited to be the members of the committees to
review WHO guidelines and participate in workshops on vaccines and biological products.
Therefore, the Thai NCL is a member of vaccine quality control networks in the country and
other countries”.
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The Department of Medical Sciences promotes health laboratory
capacity building for ASEAN in responding with highly pathogenic
infection and life threatening agents.
The Department of Medical Sciences (DMSc), Ministry of Public Health of
Thailand had conducted training courses to strengthen health laboratory
capacity for ASEAN member states in scheme of bioengineering control.
Therefore, the training course emphasis on the biosafety and biosecurity
measures to ensure that all health laboratories in ASEAN are ready to cope with
the highly pathogenic infections and life threatening agents.
Dr. Sukhum Karnchanapimai, the Director-General of the Department of Medical
Sciences said that the biosafety and biosecurity are global concerns since they have been
stated both in the International Health Regulation and Global Health Security Agenda. Thailand
is a leading country for Detect-1 National Laboratory System of the Global Health Security
Agenda which one of the activities in the package is to provide support for biosafety. As the
DMSc is a national reference laboratory for Thailand, its critical roles are coordinating for disease
surveillance resources, strengthening the role of laboratory surveillance in the control of
emerging and dangerous pathogens and also establishing for laboratory networking. This year,
the project entitled “Biosafety engineering and control for health laboratories in ASEAN” has
been implementing by the DMSc with the support from Canada; leading country for Prevent-3
Biosafety and Biosecurity Action Package, under the Global Partnership Program. The project
aims to build capacity on bioengineers in-country for ASEAN member states.
The Director-General also added that the biological safety cabinets (BSCs) are the
primary engineering control for the minimization of exposure to potentially infectious materials
and is the containment device essential to protect worker, product and environment. To ensure
that the equipment works properly the BSC needs to undergo maintenance and re-certify
regularly. However, a data on BSC certification in Cambodia, Lao PDR, Vietnam and Thailand
showed that only 30 % of the BSC could pass the certification by US-NSF/ANSI49 standard.
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Various problems were identified such as wrong installation, improper certification, users’ lack of
understanding, etc. That’s why the DMSc proposing training courses on BSC technology and BSC
Certifier. An Introduction course for Biological Safety Cabinet technology: user’s essential
workshop was firstly organized during 4-6 July 2017. The objective of the workshop is to provide
a comprehensive overview of BSCs such as basic concepts, selection criteria and certification
requirements. After finishing the course in July, participants had to conduct a kind of training to
pass on their knowledge at their workplaces and report their activity in the next course.
During 14-15 September 2017, the DMSc convened a follow up workshop which was
train-the-trainer program. Participant would come to Thailand to report their progresses,
problem encountered, suggestion, future plan and to share their ideas on how to customize the
training material to fit with each country and how to sustain a bioengineering control in ASEAN.
After completion of this training course, there were 23 trainers on BSC technology from
Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Vietnam and Thailand from this
program. With the leading of the DMSc, all ASEAN health laboratories would join together in
expanding this knowledge about comprehensive overview of BSCs and promote the biosafety
and biosecurity concepts throughout all health laboratories in ASEAN.
21 กันยายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนจีน
พัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจรจาหารือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง เพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีน พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตด้วย
เซลล์เพาะเลี้ยงมีหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนป้องกันโรคซิก้า และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น แต่บ้านเรายังไม่มีห้องแลป
ที่ ต รวจคุ ณ ลั ก ษณะของเซลล์ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน ทํ า ให้ ผู้ ผลิ ต และนั ก วิ จัย พั ฒ นาวั ค ซี น ในประเทศต้ อ งส่ งเซลล์
เพาะเลี้ ยงไปทดสอบคุ ณลั ก ษณะในต่างประเทศ ซึ่งต้อ งเสี ยค่ าใช้จ่ายหลายสิบ ล้านบาท เพื่ อยื นยั นว่าเซลล์
เพาะเลี้ ย งนั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม มี ค วามปลอดภั ย ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง เมื่ อ ใช้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ในการนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ จึง
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ซึ่งเป็นเซลล์ที่ได้มาจากไตของลิงแอฟริกา ที่
ประเทศทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับนํามาใช้ผลิตวัคซีน และเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตวัคซีน
อย่างมากแต่ต้องมีการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ก่อนนํามาใช้ในการผลิต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มี
การเจรจาความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ในประเทศจี น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นเทคนิ ค การตรวจวิ เ คราะห์
คุณลักษณะของเซลล์ Vero โดยทางผู้ผลิตยินดีให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า จากการเจรจาทําให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
พัฒนา การผลิ ตและการควบคุ ม คุ ณภาพวั ค ซี น โดยเฉพาะการตรวจสอบคุ ณ ลั กษณะและคุ ณภาพของเซลล์
เพาะเลี้ยงที่ใช้ผลิตวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากหน่วยควบคุมกํากับภาครัฐด้านวัคซีนของ
ประเทศจีนก่อนที่ผู้ผลิตจะนําเซลล์มาใช้ในการผลิตวัคซีนได้ ถือเป็นกฎข้อบังคับที่ผู้ผลิตต้องดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตตรวจสอบคุณภาพของบริษัท Lioning Chengda Biotechnology
Co.Ltd., Shenyang (เหลียวหนิง เชียงดาไบโอเทคโนโลยี จํากัด เมืองเสิ่นหยาง) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนขนาด
ใหญ่ แ ละมี ความทั นสมั ยของประเทศจี น ที่ใ ช้ เ ทคโนโลยี การผลิ ตวั ค ซี นไวรั ส ในเซลล์ เ พาะเลี้ย ง Vero และมี
ผลิตภัณฑ์ที่นํามาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบ เจอี ชนิดเชื้อตาย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนที่อยู่ในแผนพัฒนาวิจัยการผลิตของบริษัททั้งวัคซีนแบคทีเรียและ
ไวรัสอีกหลายชนิด
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“ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเจรจาครั้งนี้คือ นอกจากองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทยแล้ว การที่ประเทศจีนให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม
การตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ Vero จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพเซลล์เพาะเลี้ยงของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเซลล์ไปตรวจ
ในต่างประเทศ เป็นการพึ่งพาตนเองในประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนรวมถึงอุตสาหกรรม
การผลิตวัคซีนในประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” นายแพทย์สุขุม กล่าว
25 กันยายน 2560
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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นักวิทย์ฯไทยจับมือญี่ปุ่น สร้างนวัตกรรมการรักษาวัณโรคเพื่อยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข โชว์ผ ลงานวิจั ย ที่ นํ าไปใช้ ประกอบการ
วินิจฉัยและรักษาวัณโรค ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกล
ยุทธ์ยุติวัณโรค อาทิ การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อประเมินภาวะดื้อต่อยาต้านวัณโรค การตรวจพันธุกรรม
และการติดตามระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ในการ
ดําเนินกลยุทธ์ยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) ที่โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กทม. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เ รื่ อ ง
นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค “Innovative Interventions and Researches for
End TB Strategy”จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับโครงการสร้างศักยภาพวิจัยวัณโรคและวัณ
โรคดื้อยาในอาเซียนซึ่งได้รับทุนจาก Fogarty International Center, National Institute of Health
นายแพทย์ ธ วั ช กล่ า วว่ า วั ณ โรคเป็ น โรคติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ของระบบทางเดิ น หายใจที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย และประเทศในเขตอาเซียน เนื่องจาก 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกถูก
จัดเป็นประเทศที่มีภาระโรคของวัณโรคสูง กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้นําผลงานวิจัยต่อ
ยอดพัฒนามาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ตามที่องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศใช้กลยุทธ์ยุติวัณโรคเริ่มในปี 2559 เน้นการนําเทคโนโลยีและยาใหม่มาใช้ในการ
วินิจฉัยและรักษาวัณโรค สนับสนุนให้แต่ละประเทศใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมอย่างพอเพียงและยั่งยืน เร่ง
สร้างสิ่งใหม่ใช้การวิจัยเป็นหนึ่งในสามเสาหลักเพื่อดําเนินกลยุทธ์ยุติวัณโรค มีตัวชี้วัดให้ทุกประเทศต้อง
พัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้านวัณโรค
สําหรับประเทศไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 120,000 ราย เสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย
และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัยทั้งที่คนไทยสามารถเข้าถึงการ
วิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาวั ณ โรคเพราะการตรวจและรั ก ษาวั ณ โรคถู ก บรรจุ อ ยู่ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดให้การยุติวัณโรคเป็นเป้าหมายสําคัญในยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)
ตั้งเป้าหมายให้ลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคให้ได้ปีละ 9,000 ราย
ด้ า นนายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า ที่ ผ่ า นมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจัยด้านวัณโรค และได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยจากไจก้า (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประเทศไทย และ
องค์กรวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agency for Medical Research and
Development : AMED) ภายใต้โปรแกรม Science and Technology Research Partnership for
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Sustainable Development (SATREPS) โครงการ“Integrative Application of Hostand Genomic
Information for Tuberculosis Elimination วิจัยและพัฒนาจนได้นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนํามาใช้
ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ประกอบด้วย การตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วย
ในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคเพื่อการประเมินภาวะดื้อต่อยาต้าน
วัณโรค วิธีตรวจระดับยาต้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม และการตรวจพันธุกรรม
เพื่อปรับขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรมโดยจะนําเสนอผลงานทั้งหมดในการประชุม
ครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ได้เชิญนักวิจัยด้านวัณโรคจากประเทศ ญี่ปุ่น อังกฤษ อินโดนีเชีย สิงคโปร์ พม่า เนปาล
และประเทศไทย ร่ว มถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข แบคทีเรียวิทยา
พันธุ กรรม เภสัช วิทยา และแบ่งปั นประสบการณ์ด้ านการวิจัยวัณโรค เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่ แพร่
ทางการหายใจ มีความเสี่ยงการแพร่ข้ามประเทศได้ง่ายจากการเดินทางระหว่างประเทศ การสร้างความ
ร่วมมือการวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะทําให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใน
การควบคุมวัณโรคที่จําเป็นและยั่งยืนสําหรับผู้ป่วยวัณโรคในภูมิภาคโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินกลยุทธ์ยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียนตามกลยุทธ์ที่องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศไว้" นายแพทย์สุขุมกล่าว
15 พฤศจิกายน 2559
MLSI 60/kear
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กรมวิทย์ ฯ ถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุ ดทดสอบอัลฟ่ าธาลัสซีเมีย 1
ให้ เอกชนขยายช่ องทางการให้ บริการประชาชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบตรวจความ
ผิดปกติของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (Alpha-thalassemia 1) เพื่อให้สามารถนําไปผลิตและจําหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้ เป็นการขยายช่องทางการให้บริการสู่หน่วยงานที่ต้องการใช้ชุดทดสอบนี้ได้มากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาพบ
คนไทยเป็นพาหะธาลัสซีเมียราว 24 ล้านคนและแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมากกว่า 12,000
ราย คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี
วันนี้ (18 เมษายน 2560) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ าวภายหลั ง เป็ นประธานพิ ธี ล งนามสั ญ ญาการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีนอัล ฟ่าธาลัสซี เมีย 1
(Alpha-thalassemia
1)
ระหว่า ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนส์ จํากัด ว่า โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิด
จากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย ผู้
ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการตั้งแต่มีโลหิตจางเล็กน้อย โลหิตจางมาก ไปจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา หรือหลังคลอดไม่นาน ส่วนผู้ที่ไม่เป็นโรค หรือที่เรียกว่าเป็นพาหะจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกับคน
ปกติทั่วไป แต่สามารถถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้ ประเทศไทยพบพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 3040 ของประชากรหรือประมาณ 18-24 ล้านคน ในแต่ละปีมีผู้ป่วย โดยรวมประมาณ 6 แสนคน และมีมารดาที่
เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 5 หมื่นราย มีเด็กเกิดใหม่ ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมากกว่า 12,000
ราย โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ไม่สามารถทําได้ทุกคนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการสูงมาก และต้องมีผู้บริจาคไขกระดูกที่เข้ากับผู้ป่วยได้ การรักษาโดยทั่วไปจึงเป็นการรักษาแบบ
ประคั บ ประคองตามอาการ คิ ด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพปี ล ะประมาณ 5,000–6,000
ล้ า นบาท
อย่างไรก็ตามโรคธาลัสซีเมียสามารถควบคุมและป้องกันได้ โดยการเก็บตัวอย่างเลือดหญิงตั้งครรภ์และสามี ส่ง
ตรวจความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักในการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงของประเทศ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดทดสอบตรวจความ
ผิดปกติของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (Alpha-thalassemia 1) มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งสามารถตรวจหาความผิดปกติ
ของยีนธาลัสซีเมียที่พบในประเทศไทยได้ครบทั้ง 2 ชนิด คือชนิด SEA (Southeast Asia) และชนิด Thai (ไทย)
โดยอาศัยหลักการการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีน (Relative Quantitative
PCR)
นับเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งแรกของโลกที่สามารถตรวจหาความผิดปกติของ
ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ทั้ง 2 ชนิดได้ในคราวเดียวกัน ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจจาก 6 ชั่วโมง เหลือ
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เพียง 3 ชั่วโมง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2560 มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่นําชุดทดสอบดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์แล้วจํานวนกว่า 155,600 การทดสอบ รวมมูลค่า 12,448,000 บาท
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (Alphathalassemia 1) ให้บริษัทเอกชนนําไปผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคาที่เหมาะสมภายใต้การดูแลองค์ความรู้
และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุดทดสอบและเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการกับหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้ชุดทดสอบนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน” นายแพทย์สุขุม
กล่าว
18 เมษายน 2560
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กรมวิทย์ฯเร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพนั ธุศาสตร์การแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเชื้อวัณโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคน (Riken Center for integrative Medical Sciences) ในการวิจัยด้าน
วัณโรคระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ SATREPS "Integrative human and
pathogen genomic information for tuberculosis control" ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางพันธุ
ศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ช่วยให้วินิจฉัยรวดเร็วทํา
ให้รู้ผลเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ภายใน 2 วันจากเดิม 5 สัปดาห์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันและสามารถให้ยาได้เหมาะสมแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
แต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 120,000 ราย เสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา อย่างน้อย 2,200 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้การยุติวัณโรคเป็นเป้าหมายสําคัญในยุทธศาสตร์ชาติ
(ด้านสาธารณสุข) ตั้งเป้าหมายลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้ได้ปีละ 9,000 ราย โดยเน้นการนําเทคโนโลยีและยาใหม่มา
ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมอย่างพอเพียงและยั่งยืน เร่งสร้างสิ่ง ใหม่
ใช้การวิจัยเป็นหลักสําคัญในการดําเนินกลยุทธยุติวัณโรค ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลัก ใน
การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันและรักษาวัณโรค มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว และ
Riken Center for integrative Medical Sciences ในการวิจัยด้านวัณโรคภายใต้โครงการ SATREPS
"Integrative human and pathogen genomic information for tuberculosis control" เพื่อนําเทคโนโลยี
ทางพันธุศาสตร์การแพทย์มาใช้ตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ทําให้การวินิจฉัยโรคได้
รวดเร็วขึ้นสามารถเลือกใช้ยา และปรับขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น และ
ลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรค
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก าญ จน พิ มาย อธิ บ ดี ก รม วิ ท ย าศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ กล่ า ว เพิ่ ม เติ ม ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีหัวหน้าคณะคือ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก รมควบคุ ม โรค จึ งได้ เ ดิ น ทางเข้ า ร่ ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตเกียวและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคน ตลอดจนได้ศึกษาดูงานการผลิต
การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีสําหรับป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในเด็กณ Japan BCG
Laboratory ช่วยให้ลดอุบัติการณ์การเกิดผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน และศึกษาดูงานการควบคุมวัณโรค
ณ Research Institute of Tuberculosis และ Fukujuji Hospital และแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการ
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ควบคุมการระบาดของวัณโรคโดยเน้นการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมายเช่น ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังดูระบบหอดูแลผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยา
หลายขนานตลอดจนระบบบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวัณโรค เก็บเป็นข้อมูลสําหรับการสอบสวนโรคต่อไป
"ประเทศญี่ปุ่นมาตรการสําคัญในการควบคุมวัณโรคคือการกําหนดให้วัณโรคเป็นโรคติดต่อตามกฎหมาย
ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจนกว่าตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะ โดยใช้ระยะเวลา
เฉลี่ย 2-3 เดือน ดังนั้นการมีระบบการรักษาที่ใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนา เทคโนโลยีมารองรับการตรววินิจฉัยและรักษาร่วมกับการบังคับมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็น
ปัจจัยหลัก ทําให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ลดอุบัติการณ์วัณโรคอย่างรวดเร็วมากกว่าร้อยละ 10 ต่อ
ปี ซึ่ง การศึกษาและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคนในครั้งนี้เป็น
แนวทาง สําคัญของประเทศไทยที่จะเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้ในการพัฒนาการควบคุม
วัณโรค ส่ งผลให้ประเทศไทยสามารถยุ ติปัญหาวัณโรคและเป็นผู้นํา ด้านเทคโนโลยีท างการแพทย์ ในภาคพื้ น
อาเซียน" นายแพทย์สุขุมกล่าว
16 พฤษภาคม 2560
PR60/kear
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เครือข่ายวิจัยวัณโรคประเทศไทยจัดทําแผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ
เพื่อแก้ปัญหาวัณโรคของประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข องค์การอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมปราบวัณโรคแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรค
เอดส์ มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แห่ ง ประเทศไทย มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆและสํ า นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการวิจัย พัฒนา วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาวัณโรค โดย
ร่วมกันกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายใน
การยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกภายในปี 2564
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเป็นอย่างมาก โดยประมาณหนึ่งในสามมี
ประชากรติดเชื้อวัณโรค แม้จะมีการให้วัคซีนสําหรับป้องกันการติดเชื้อมากว่า 100 ปีแต่วัคซีนดังกล่าวกลับไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อวัณโรคได้ จากการสํารวจโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2012 พบว่ามีผู้
ติดเชื้อวัณโรคใหม่เพิ่มขึ้นถึง 8.6 ล้านราย และประมาณ 2.5 ล้านรายมาจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากการติ ด เชื้ อ วั ณ โรคประมาณ 1.3 ล้า นราย ซึ่ งวั ณโรคมั ก เป็ น ปั ญ หาของประเทศที่ กํ าลั ง พัฒ นา
เนื่องจากการควบคุมรักษายังไม่เข้มข้นและครอบคลุมเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว สําหรับประเทศไทยกระทรวง
สาธารณสุขได้กําหนดเป้าหมายลดอัตราการเกิดของวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ใน
ปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่ อ ประชากรแสนคน เมื่ อ สิ้นปี 2564 ซึ่งสอดคล้อ งกับเป้า หมายยุติ วัณโรคขององค์ก าร
อนามัยโลกนโยบายเร่งรัด โดยต้องปรับปรุงระบบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุม ตัด
วงจรระบาด และต้อ งมีแผนยุ ทธศาสตร์ วั ณโรคระดั บชาติ พ.ศ.2560–2564 เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
นายแพทย์ สุ ขุ ม ก าญ จน พิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร แ พ ท ย์ กล่ าวเพิ่ ม เติ มว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการศึกษาและวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและรักษาวัณโรค จึงได้
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อการวิจัย พัฒนา วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาวัณโรค ได้แก่
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนและประเมินกิจกรรมการควบคุมวัณโรคผ่านโครงการวิจัย ทําให้ทราบถึงปัญหา
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จุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จําเป็นสําหรับปรับปรุงในการพัฒนาแผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ และสามารถจัดทํา
แผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติเป้าหมายระยะ 1 ปี และ 5 ปี ได้สําเร็จ
ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจัยด้านวัณโรค และ
ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศไทย และ Japan
Agency for Medical Research and Development (AMED) จนได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถนํามาใช้
ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ประกอบไปด้วย การตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยใน
การวินิจฉัยการติดเชือ้ วัณโรค การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคเพือ่ การประเมินภาวะดื้อต่อยาต้านวัณโรค วิธี
ตรวจระดับยาต้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม และ การตรวจพันธุกรรมเพื่อปรับขนาดยา
ต้านวัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรมทําให้การวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น สามารถเลือกใช้ยาและปรับขนาด
ยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น และลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรค
25 สิงหาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิจัยพบว่าความแตกต่างของ
สายพันธุ์เชื้อวัณโรคในไทยส่งผลต่อการควบคุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว ศึกษาวิจัยพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยจากเชื้อ
วัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายมีปฏิสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันของคนไม่เหมือนกัน อาจควบคุมวัณ
โรคได้ยากกว่าประเทศอื่น ที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียงสายพันธุ์เดียว
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ด เผยว่ า เว็ บ ไซต์
www.genomeweb.com ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านวัณโรค ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า
ในประเทศไทยมีเชื้อวัณโรคที่พบบ่อยสองสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ปักกิ่งและสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและ
อินเดีย ซึ่งสายพันธุ์ปักกิ่งมักพบได้ในผู้ป่วยวัยทํางาน ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักพบได้บ่อยใน
ผู้สูงอายุ การศึกษาทางระบาดวิ ทยาพันธุ ศาสตร์ ทําให้ทราบว่าผู้ ป่วยวัณโรคที่ ติดเชื้อวัณโรคคนละสายพัน ธุ์
มีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ปักกิ่ง มักมียีน HLA-DRB1*09:01 ซึ่งเป็นยีนที่
พบได้บ่อยในคนเอเชียและทําหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย ในขณะที่ผู้ที่ป่วยจากเชื้อวัณโรคสาย
พันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักจะพบยีน CD53 ทํางานไม่เหมือนกับคนปกติ ซึ่งแสดงว่าเชื้อวัณโรคทั้งสอง
สายพันธุ์มีกลไกในการก่อโรคที่แตกต่างกัน ทําให้คนที่ป่วยเป็นวัณโรคจากเชื้อสายพันธุ์หนึ่งและรักษาจนหายแล้ว
ยังมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคซ้ําจากเชื้อสายพันธุ์อื่นได้อีก สําหรับประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน พบผู้ป่วย
จากเชื้อวัณโรคหลากหลาย สายพันธุ์ ทําให้ควบคุมโรคได้ยากกว่าประเทศอื่นที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียง
สายพันธุ์เดียว
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคที่ระบาดในประเทศไทย
ทําให้การควบคุมวัณโรคยากลําบากกว่าประเทศอื่น โดยการยุติวัณโรคในประเทศที่มีเชื้อวัณโรคหลากหลายสาย
พันธุ์ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา จําเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุก ได้แก่ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคตั้งแต่ยังไม่มี
อาการ การคัดกรองผู้สัมผัสโรคอย่างเป็นระบบและรักษาวัณโรคแฝงในเด็ก ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองโรคที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นตัวชี้วัดสําคัญ สําหรับกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
รายงานตัวชี้วัดนี้ทุกปี ดังนั้นการค้นหาและตรวจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการจะช่วยลดการแพร่เชื้อ
วัณโรคได้ทุกสายพันธุ์และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจัยด้านวัณโรคและ
ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศไทย และ Japan
Agency for Medical Research and Development (AMED) จนได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถนํามาใช้
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ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ประกอบไปด้วย การตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยใน
การวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคเพื่อการประเมินภาวะดือ้ ต่อยาต้านวัณโรค วิธี
ตรวจระดับยาต้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม และการตรวจพันธุกรรม เพื่อปรับขนาดยา
ต้านวัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรมทําให้การวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น สามารถเลือกใช้ยาและปรับขนาด
ยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นและลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรค”
นายแพทย์สุขุม กล่าว
21 กันยายน 2560
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สํานักยาและวัตถุเสพติด
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กรมวิทย์ฯ จัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรเพิ่มความเชื่อมั่นคุณภาพสมุนไพรไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ.
2559 เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เพื่อใช้เป็นตํารายาอ้างอิงทางกฎหมายสําหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตํารับยา
และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่ม
มูลค่าการส่งออก
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนําระบบ
การแพทย์ทางเลือกมาผสมผสานเพื่อเป็นทางเลือกในการบําบัดโรคสําหรับคนไทย ทําให้แนวโน้มการใช้ยาสมุนไพร
ตามภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็นมูลค่าราวปีละ 14,000 ล้านบาท แต่บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของยาสมุนไพรที่มีจําหน่ายในท้องตลาด
หรือผลิตในโรงพยาบาล เนื่องจากยาสมุนไพรส่วนใหญ่นําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิตจึงมีโอกาสที่จะมีสิ่งปนเปื้อน
โดยเฉพาะโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่วและ แคดเมี่ยม สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมถึงความชื้นที่ทําให้เกิดเชื้อรา
และสารอะฟลาท็ อกซิ น ซึ่งเป็ นสารก่ อ มะเร็งได้ นอกจากนี้ ตํารายาต่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มี ก ารกํ าหนด
มาตรฐานสมุนไพรที่มีปลูกเฉพาะในประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มพัฒนา และจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพร
(Thai Herbal Pharmacopoeia/ THP) ตั้งแต่ปี 2532 โดยตํารายาดังกล่าวประกอบด้วยข้อกําหนดมาตรฐาน ทั้ง
ทางด้านเภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยา
เบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแสดงความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงทําการจัดพิมพ์
Thai Herbal Pharmacopoeia 2016 ซึ่งเป็นฉบับรวมเล่มโดยได้รวมตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia/THP) ที่ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 4 และฉบับเพิ่มเติม 2 เล่ม รวม 49 ตํารายา (Monograph)
ตลอดจนมาตรฐานยาสมุนไพรที่จัดทําขึ้นใหม่เพิ่มอีก 13 ตํารายา รวมทั้งสิ้น 62 ตํารายา ทั้งหมดเป็นยาสมุนไพร
ที่ ใ ช้ ม ากในประเทศไทย เช่ น ขมิ้ น ชั น และยาแคปซู ล ขมิ้ น ชั น ฟ้ า ทะลายโจรและยาแคปซู ล ฟ้ า ทะลายโจร
เถาวัลย์เปรียงและสารสกัดเถาวัลย์เปรียงแห้ง ชาชงชุมเห็ดเทศ เป็นต้น
“ ตํารายานี้จะเป็นตํารายาอ้างอิงทางกฎหมายสําหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตํารับยา การ
ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก อีกทั้ง
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จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยาสมุ น ไพรในประเทศให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบันซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นแก่บุคลากรทาง
การแพทย์และประชาชน ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าว รวมทั้งเป็นการลดการนําเข้ายา
แผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการ
ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

2 กุมภาพันธ์ 2560
Herb/Su60
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กรมวิทย์ฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และ SME
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เชิ ญ ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และ SME ด้านสมุนไพร เครื่องสําอาง ยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบัน มาประชุม
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายเมืองไทย 4.0
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เปิ ด เผยว่ า เมื่ อ ไม่ น านมานี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เชิญผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ประชุมหารือเพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสมุนไพร เครื่องสําอาง ยาแผนไทย และยา
แผนปัจจุบันให้ได้มาตรฐาน เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆ โดยมี การจัดทํา
ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพิ่มชนิดและรายการมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์
ในการขึ้นทะเบียนยา และการส่งออกต่างประเทศ โดยจะย่นระยะเวลาในการจัดทํา และครอบคลุมมากชนิดขึ้น
รวมทั้งจะได้ลําดับความสําคัญของชนิดสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเพื่อการส่งออก การบริหารจัดการสารมาตรฐาน
สารเคมี ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์เวลาส่งสินค้าไปต่างประเทศ แต่หาซื้อยาก และสารมาตรฐานบาง
ชนิดก็ไม่มีจําหน่าย ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นศูนย์กลางสนับสนุนสารมาตรฐาน
ให้ผู้ประกอบการ การฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตสมุนไพร
เครื่องสําอาง ยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบัน การให้บริการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบความคงตัว การ
วิจัยทางคลินิก การศึกษาพิษวิทยา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดให้บริการแบบเหมาจ่าย (package) ครอบคลุม
หลายตัวอย่าง การพัฒนาชุดทดสอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปใช้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้
เองในเบื้ อ งต้ น การจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล วิ จั ย ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ าย เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผู้ประกอบการได้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร ชนิดที่หายาก ขาดแคลน และเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง
เพื่อให้ได้วัตถุดิบเพียงพอ เพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสวนสมุนไพร
3 แห่ งสํ า หรั บ การเพาะกล้ า พั น ธุ์ และส่ ง ให้ ภ าคเอกชนนํ า ไปปลู ก ต่ อ ได้ เพิ่ มช่ อ งทางการประสานงานกั บ
ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรม
ได้แก่ สถาบันวิจัยสมุนไพร สํานักยาและวัตถุเสพติด สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ ศึกษาแนวทางในเรื่องดังกล่าว และให้เร่งดําเนินการในส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์
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ความรู้อยู่แล้ว โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใน
การประสานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ ซึ่ง
การให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการสร้างงานในประเทศ และสร้างรายได้จากการ
ส่ ง ออกให้ กั บ ประเทศ ซึ่ ง ตรงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศด้ ว ยกลยุ ท ธ์
เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และของประเทศ
5 พฤษภาคม 2560
Npr60
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กรมวิทย์ฯ เผยห้องแล็บเครือข่ายตรวจสารเสพติด มีศักยภาพในการตรวจพิสูจน์
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในตัวอย่างของกลางและสารเสพ
ติดในปัสสาวะผ่านการทดสอบความชํานาญโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพืน้ ฐานของประชาชน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ยาเสพติด
ของประเทศไทย ยังคงปรากฏการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยมี
โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือให้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย จึงต้องมีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ต้องมีมาตรฐาน รวมทั้ง
บุคลากรและห้องปฏิบัติการ ต้องมีความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการด้าน
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในตัวอย่างของกลางและสารเสพติดในปัสสาวะ ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17043:2010 ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการ
มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความชํ า นาญในการตรวจพิ สู จ น์ แ ละดํ า เนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของห้องปฏิบัติการในการรายงานผลการตรวจ
พิสูจน์ ซึ่งนําไปใช้เป็นหลักฐานสําคัญทางอรรถคดี การบําบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายสถานตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ในปีงบประมาณ
2559 มีห้องปฏิบัติการสมาชิกจํานวน 782 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นห้องปฏิบัติการสังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม
มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร
อธิ บดี ก รมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวอี กว่า นอกจากการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารทดสอบความชํ านาญ
ห้องปฏิบัติการแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังเป็นหน่วยงานที่ให้การอบรมด้านวิชาการแก่ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากการดําเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ของประเทศไทย มี ศั ก ยภาพในการตรวจพิ สู จ น์ ส ารเสพติ ด สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติดของประเทศไทย มีผลการตรวจพิสูจน์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งบรรลุตาม
เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการดํ า เนิ น งาน คื อ การบริ ก ารประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม นอกจากนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังสนับสนุนชุดทดสอบด้านวัตถุเสพติด โดยหน่วยงานราชการที่สนใจ สามารถส่ง
หนังสือไปยังผู้อํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุรายละเอียดของโครงการ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ชนิดและปริมาณชุดทดสอบที่ต้องการ ซึ่งสํานักยาและวัตถุเสพติดจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และปริมาณชุดทดสอบที่สํานักยาและวัตถุเสพติดมีให้บริการได้
28 มิถุนายน 2560
drug60/ton
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กรมวิทย์ฯ สร้างความมั่นใจคุณภาพยาสามัญที่ใช้ในประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทําหนังสือ GREEN BOOK 2017
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรายชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและผู้ ผ ลิ ต ที่ ผ่ า นการตรวจวิ เ คราะห์ แ ละคั ด เลื อ กจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทําเป็นหนังสือ และเป็นแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟนเพื่ออํานวยความสะดวกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เพื่อให้โรงพยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องนํามาใช้คัดเลือกยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีราคาเหมาะสมในการบริการผู้ป่วย
น า ย แ พ ท ย์ สุ ขุ ม ก า ญ จ น พิ ม า ย 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
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินโครงการประกันคุณภาพยามาตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพยาแผนปัจจุบันที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เน้น
ตรวจยาที่มีปริมาณการใช้มาก ยามูลค่าสูง ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ยาช่วยชีวิต ยาชนิดเดียวกันแต่ราคาแตกต่าง
กันมากระหว่างผู้ผลิต ยาที่มีแนวโน้มไม่คงตัวหรือโรงพยาบาลสงสัยในคุณภาพ นํามาตรวจวิเคราะห์และตัดสินตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล สรุปผลดําเนินงานภาพรวมคือ ตรวจวิเคราะห์ไปแล้ว 572 รายการ ในจํานวนนี้เป็นยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 85 มีจํานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์กว่า 16,000 ตัวอย่าง จาก 5,633
ทะเบียนตํารับยายาที่มีผลการวิเคราะห์เข้ามาตรฐานอย่างน้อย 3 รุ่นผลิตต่อทะเบียนยา หรือหากตรวจมากกว่านั้น
ต้องไม่พบรุ่นผลิตใดเลยที่ผิดมาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยจัดทําเป็นGREEN BOOK คือหนังสือ
รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตโดยจัดพิมพ์เป็นประจําทุกปีๆละ 1 ฉบับ สําหรับผลวิเคราะห์ยาทั้งหมดของ
โครงการแต่ละปีทั้งที่ผ่านและผิดมาตรฐานได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลคุณภาพยาระดับประเทศ โดยรายงานผลไว้ใน
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ทราบ
ยาที่ผิดมาตรฐานมีการประสานแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพยาของประเทศในภาพรวมยาที่ใช้ในโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดมีคุณภาพดี ปัญหายาผิดมาตรฐานมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และระยะหลังพบว่ายาผิดมาตรฐานในข้อกําหนดที่ไม่ใช่หัวข้อหลักของผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้
ประชาชนมั่นใจในคุณภาพของยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทําหนังสือผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต
ฉบับรวมเล่ม คือ GREEN BOOK 2017 โดยรวบรวมข้อมูลทั้ง 12 เล่มที่เผยแพร่ไปแล้ว และเพิ่มผลการวิเคราะห์
ยาปี 2559 เพื่ออํานวยความสะดวกให้โรงพยาบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ใช้คัดเลือกยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไว้บริการผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้
ได้แจกจ่ายหนังสือไปยังโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งแล้ว สําหรับประชาชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
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สํ า นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อ ที่ www.tumdee.org/alert/
หรื อ
https:///goo.gl/msEP0h
“นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทําแอปพลิเคชัน GREEN BOOK รองรับการใช้งานผ่าน
สมาร์ตโฟน เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2560 และยังมีโครงการขยายขอบข่าย
injection,
การตรวจวิ เ คราะห์ ย าชี ว วั ต ถุ ซึ่ ง เป็ น ยาที่ มี มู ล ค่ า สู ง ซึ่ ง ที่ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว คื อ insulin
erythropoietin injection โดยดําเนินการปี พ.ศ.2559 ต่อเนื่องปี 2560 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลมากขึ้น และยิ่งสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพยาให้แก่ผู้สั่งและผู้ใช้ยา” นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติม
11 กรกฎาคม 2560
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สธ.ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด พัฒนานวัตกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท สยามไบโอ
ไ ซ เ อ น ซ์ จํ ากั ด ใ น ก าร นํ า น วั ต ก ร ร ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ที่ ไ ด้ จ าก ก าร วิ จั ยแ ล ะพั ฒ น า ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปขยายผล รวมถึงการต่อยอดผลการวิจัยพัฒนาต้นน้ําเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
หรือวิธที ดสอบ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Medical
Hub ภายในปี 2568
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่
ผ่านมาประเทศไทยต้องนําเข้ายาชีววัตถุปีละมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท แต่คนไทยสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้
เพียง 5,338 ราย ยังมีคนไทยที่ป่วยอีกกว่า 2 ล้านรายที่ต้องได้รับยาดังกล่าว ดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหา
ดังกล่าวภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการส่งเสริมให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปสู่เป้าหมายในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในปี พ.ศ.2568 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรับแผนการทํางาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการปฏิรูประบบสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งไปสู่
ความยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นําด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้สําเร็จ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมมือทําข้อตกลงกับ
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้ไทยเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์ โดยการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการนําเข้าและสร้างมูลค่าทางการแข่งขันของประเทศส่งผลให้
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ตามแนวทาง
ประชารัฐ
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ที่ ผ่ า นมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลงานสําคัญ ได้แก่ การพัฒนาชุดทดสอบที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
มีการผลิตในระบบคุณภาพ EN ISO 13485:2012 เช่น ชุดทดสอบมาลาเรีย ชุดตรวจเชื้อเลปโตสไปรา ชุดตรวจ
สเตียรอยด์ เป็นต้น การพัฒนาวิธีทดสอบด้านชีวโมเลกุล เช่น Real time PCR โดยมีส่วนประกอบหลักที่สําคัญ
คือ เอนไซม์ Taq Polymerase การพัฒนา Biotherapeutics โดยมีระบบการสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์
โปรตีนใน E.coli และ mammalian cell เพื่อผลิตโปรตีนแอนติเจนและโมโนโคลนอลแอนติบอดี ชนิด
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prototype เพื่อทําการศึกษาในระดับพรีคลินิก และมีศูนย์วิจัยทางคลินิกทําการศึกษาวิจัยทางคลินิก นอกจากจะ
ร่วมมือกันในการพัฒนายาชีวเภสัชภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันการนํานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปขยายผล รวมถึงการต่อยอดผลการวิจัยพัฒนาต้นน้ําเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์หรือวิธีทดสอบ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
21 กรกฎาคม 2560
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สถาบันวิจัยสมุนไพร
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กรมวิทย์ฯ เตรียมพร้อมเป็น Excellence ด้านเครื่องสําอางและสมุนไพรไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เร่งดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการศึกษา
วิจัยด้านสมุนไพร เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนางานด้านเครื่องสําอางและ
สมุนไพร ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการ
อบรม "ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ (Excellence RMSc) ด้านเครื่องสําอางและสมุนไพร " ณ เขาค้อ
เฮอร์เบอรี่ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสมุนไพรไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ร่วมกับ 8 กระทรวงหลักจัดทําแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อใช้เป็น
แผนพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนําของ
ASEAN และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว
นายแพทย์ พิ เ ชฐ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงาน
ระดับประเทศที่มีภารกิจสําคัญในการวิจัยและพัฒนางานด้านสมุนไพร โดยมีสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นหน่วยงานหลักใน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ภาครัฐและเอกชน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนและดําเนินงานควบคู่กัน
ไป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
สมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน และการฝึกอบรมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพรในระดับชุมชน หรือ SME ให้มีความรู้ใน
การผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานกําหนด เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมากขึ้น
"สําหรับการจัดประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ (Excellence RMSc) ด้านเครื่องสําอางและ
สมุนไพรครั้งนี้ เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ โดยได้รับ การสนับ สนุน จากหลายภาคส่วน ได้ แ ก่ สมาคมพั ฒ นาแพทย์แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก โดยระดมสมองระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องสําอางและสมุนไพร มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนกําหนดทิศทางการดําเนินโครงการด้านเครื่องสําอางและสมุนไพร ในการเตรียมความ
พร้อมโครงการสําคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนางานด้านเครื่องสําอางและ
สมุนไพร ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่า
ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 " รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว
30 พฤศจิกายน 2559
PR 60/kear
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กรมวิทย์ฯ สนองพระราชดําริพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ดํ า เนิ น งานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยและอาศัยแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ลดการ
พึ่งพาจากต่างประเทศ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาพัฒนาคุณภาพ
สมุนไพร และพัฒนาแหล่งรวมพันธุ์สมุนไพรไทยเพื่อผลิตวัตถุดิบและวิจัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีมาตรฐานสู่
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพาะปลูกขยายพันธุ์ พร้อมทั้งแจกจ่ายกล้าพันธุ์สมุนไพรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการปลูกต้น
ซินโคนา ณ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
เพื่อให้คนไทยสามารถนําสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้ง
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ผลิตวัตถุดิบในการวิจัย เพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ และแจกจ่าย
กล้าพันธุ์สมุนไพรคุณภาพให้กับให้แก่ชุมชน สามารถนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์สินค้า
คุณภาพระดับสากลตามแนวทางพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสวน
ซินโคนา ดอยสุเทพ ตั้งขึ้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้มีการนําต้นซินโคนา (ควินิน) มา
ทดลองปลูก เพื่อใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย ต่อ มากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทําการวิจัยและขยายพันธุ์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณตามการแพทย์พื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น ลดไข้ รักษาโรคมาลาเรีย
คลายกล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ กระตุ้นระบบทางเดินอาหาร ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าแมลง ระงับประสาท เป็นต้น
โดยเปลือกต้นซินโคนายังมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มในหลายประเทศรวมทั้งยุโรปอีกด้วย ดังนั้นสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทําการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต้นซินโคนาที่
มีคุณภาพเพื่อสามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไป
" นอกจากนี้สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการศึกษาทดลองปลูกพืชสมุนไพร
ชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปด้วย ได้แก่ ค้างคาวดํา เท้ายายม่อม มะเกว๋น กําลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง ไก๋แดง
พญาไม้ เพื่อวิจัยและอนุรักษ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนต้นกล้าสมุนไพร
ไทยให้กับชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
20 ธันวาคม 2559
herb60/rich
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สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทย์ฯให้คนไทยศึกษาหาความรู้ฟรี
กระทรวงสาธารณสุข ส่ งเสริ ม คนไทยใส่ ใจสุ ข ภาพด้ ว ยสมุ นไพรไทย ลดการพึ่ ง พายาจากต่า งประเทศ
โดย เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี และระยอง ให้คนไทยได้เที่ยว
ศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมรับหนังสือและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของคนไทย ดังนั้นการป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนจึง
เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการใช้ส มุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ ส มุนไพรเป็นอี กแนวทางหนึ่งในการดู แ ลสุขภาพเบื้อ งต้นของ
ประชาชนที่สามารถช่วยลดผลข้างเคียงและการใช้ยาไม่สมเหตุผลได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
และพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จึงขอเชิญชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ปิ ด สวนสมุ น ไพรกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ทั้ ง 3 แห่ ง ได้ แ ก่ สวนสมุ น ไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรไทยได้ฟ รีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 3 มกราคม 2560
นพ.โสภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้คนไทยสามารถนําสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างจริงจังโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่ง เป็น
แหล่ งรวบรวมพัน ธุ์ส มุนไพรในท้อ งถิ่ นที่ มีศั กยภาพ เพื่อ วิจัย และอนุรักษ์ และเป็น ศูน ย์การเรีย นรู้ สําหรับ ประชาชน
ทั่วไป เช่น ที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ได้มีการปลูกต้นซิงโคนาเพื่อศึกษาวิจัยการรักษาโรค
มาลาเรีย เป็นต้น ดังนั้นประชาชนที่เข้าไปท่องเที่ยวในสวนสมุนไพรในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2560 จะได้รับ
ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับหนังสือเกี่ยวสมุนไพรไทย และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นน้ํามันหอมสมุนไพร เจลล้างมือ เป็นต้น
นพ.สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ที่ ผ่ า นมาสวนสมุ น ไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่ง ได้เปิดบริการให้แก่ประชาชนมาศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาถึงความสําคัญต่างๆ ของสมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังได้มีการสนับสนุน ต้นกล้าพันธุ์
สมุนไพรคุณภาพให้กับชุมชนนําไปปลูกและสามารถนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมกับ
พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นยาส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคโดยเน้นการใช้แทนยาตะวันตกและ
พัฒนาเครื่องสําอางที่มีคุณภาพสูงจากสมุนไพร ซึ่งสามารถนํามาบูรณาการและเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมทางการเกษตร
เพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 ธันวาคม 2559
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กรมวิทย์ฯ วิจัยพบสารสกัดจากหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกายและจิต
เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาวิจัยพบสารสกัดจากหม่อนมีสรรพคุณทําให้กล้ามเนื้อ
แขนและ ต้นขาแข็งแรง และทําให้จิตใจสงบมากขึ้น ลดอาการซึมเศร้าในกลุ่มวัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุ และสามารถต่อยอดนํามาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาสมุนไพรไทยและประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์ "สังคมสูงวัย" การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึง
เป็นเรื่องสําคัญ สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการนํามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ โดยสามารถนําไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องสําอาง ซึ่งนวัตกรรมที่ได้จากองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจะช่วย
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ได้ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
สถาบันวิจัยสมุนไพร มีบทบาทสําคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการยกระดับคุณภาพสมุนไพรหม่อนในประเทศไทย เนื่องจากมีสรรพคุณหลากหลายตามภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย โดยเฉพาะส่วนใบ มีรสจืดเย็น เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้ไอ ระงับ
ประสาท หรือต้มเอาน้ําล้างตา แก้ตาแดง แฉะ ฝ้าฟาง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหม่อนแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนถึงการวิจัยทางคลินิก โดยพัฒนาแหล่ง
เพาะปลูกหม่อนที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice; GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล และ ได้รับ
สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ”
จากการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนี้มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร
วัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุ โดยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทําให้กล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้การ
ทรงตัวดีขึ้น เพิ่มสมรรถภาพทางจิต ทําให้มีความสงบมากขึ้น ลดกลุ่มอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล และเพิ่มการ
เรี ย นรู้ แ ละความจํา ทํ า ให้ เพิ่ มความจํ าได้ ดี และหลั ง จากนี้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ ร้ อ มที่ จ ะถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทยตามนโยบายของรัฐบาล
"สําหรับแนวทางการยกระดับศักยภาพสมุนไพรสู่นวัตกรรม จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การคัดเลือกชนิดสมุนไพร การจัดหา
สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี มีสารสําคัญสูง ทนทานต่อโรคและสิ่งแวดล้อม การปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การ
แปรรูป การควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้วัตถุดิบหรือสารสกัดสมุนไพรที่ดี เพื่อนําไปศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและ
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ด้านความปลอดภัยทั้งหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง รวมถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด ตลอดจนการบรรจุ แ ละเก็ บ รั ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพดี และมี ค วามคงสภาพตลอดอายุ ที่ ร ะบุ ใ นฉลาก ซึ่ ง
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีโครงการ "คุณภาพสมุนไพรไทย" เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศให้มีมาตรฐานสากล สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
ตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ได้" นายแพทย์สุขุมกล่าว
7 กรกฎาคม 2560
HERB/rich60
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สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
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คุณทราบหรือไม่? สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับถุงยางอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการทดสอบสารหล่อลื่นที่ใช้กับถุงยางอนามัย พบว่า ห้ามใช้สารหล่อลื่น
ประเภทน้ํามันทาเพิ่มกับถุงยางอนามัย เพราะทําให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ โดยที่ น้ํามันพืช ทําให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยสูงสุด รองลงมาได้แก่ เบบี้ออยล์, ปิโตรเลียม เจลลี่ และบอดี้ โลชั่น ดังนั้นจึง
ควรใช้สารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ํา ได้แก่ เค-วาย เจล หล่อลื่น สูตรน้ํา เนื่องจากไม่มีผลทําให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของถุงยางอนามัย ไม่ทําลายยางธรรมชาติ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โดยทั่วไปถุงยางอนามัยจะมี
การเติ ม สารหล่ อ ลื่ น อยู่ แ ล้ ว โดยสารหล่ อ ลื่ น ที่ นิ ย มใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ถุ ง ยางอนามั ย คื อ ซิ ลิ โ คน ออยล์
(Silicone oil) เป็นสารหล่อลื่น ที่ละลายในน้ํา ไม่ทําลายคุณภาพเนื้อยาง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานถุงยางอนามัย
มอก.625-2559 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 4074 : 2015 ไม่ได้กําหนดว่าควร
จะเติมสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยปริมาณเท่าไร มีกําหนดเพียงวิธีทดสอบปริมาณสารหล่อลื่น ดังนั้นการเติม
ปริมาณสารหล่อ ลื่นในถุ งยางอนามั ยจึงขึ้นอยู่กับผู้ ผลิต เป็น ผู้กําหนด ส่วนมาตรฐานขององค์ การอนามัย โลก
(WHO) กําหนดให้มีปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยอยู่ในช่วง 400–600 มิลลิกรัม
อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ต้องการหาสารหล่อลื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้กับถุงยางอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนําให้ใช้สารหล่อลื่นประเภทใช้น้ําเป็นตัวทําละลาย สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา
ทั่วไป ซึ่งจะไม่ทําลายสภาพหรือทําให้คุณภาพถุงยางอนามัยเสียหาย ต่างกับการใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของ
น้ํามันพืชหรือน้ํามันแร่ เช่น เบบี้ออยล์, น้ํามันทาผิว, ปิโตรเลียม เจลลี่, น้ํามันปรุงอาหาร และน้ํามันชนิดอื่นๆ
เนื่องจากจะทําให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ แตกง่าย ทําให้ไม่สามารถใช้คุมกําเนิดหรือป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้
นายแพทย์สุขมุ กล่าวต่ออีกว่า สํานักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ศึกษาผลกระทบของการทาเพิ่มด้วยสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่ผใู้ ช้มีโอกาสนํามาใช้ร่วมกับถุงยาง
อนามัย โดยพิจารณาความเหนียวและความยืดตัวของยางจากค่าความดันและปริมาตรขณะแตกของถุงยางอนามัย
วิธีทดสอบตาม มอก.625-2559 กําหนดชุดควบคุมเป็นถุงยางอนามัยที่ไม่ทาสารหล่อลืน่ เพิ่ม ชุดทดลองเป็นถุงยาง
อนามัยทีท่ าสารหล่อลื่นแต่ละชนิดเพิ่ม แยกเป็นสารหล่อลืน่ ประเภทใช้นา้ํ เป็นตัวทําละลาย (water-based
lubricant) ได้แก่ เค-วาย เจลหล่อลื่นสูตรน้ํา และสารหล่อลื่นประเภทใช้น้ํามันเป็นตัวทําละลาย (oil-based
lubricant) ได้แก่ เบบี้ออยล์, บอดี้ โลชั่น, วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ และน้ํามันพืช ได้ทดลองทาสารหล่อลื่นเพิ่ม
บนถุงยางอนามัยทิ้งไว้เป็นเวลา 5, 10, 30 และ 45 นาที ตามลําดับ แล้วนําไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความดัน
และปริมาตรขณะแตกของถุงยางอนามัย
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ผลการทดสอบพบว่า เค-วาย เจลหล่อลื่น สูตรน้ํา ไม่มีผลทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัย
เนื่องจากเป็นสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ํา ไม่ทําลายพันธะเคมีของยางธรรมชาติ มีค่าความดันและปริมาตร
ขณะแตกใกล้เคียงกับถุงยางอนามัยชุดควบคุม สําหรับถุงยางอนามัยที่ทาเพิ่มด้วยสารหล่อลื่นประเภทละลายใน
น้ํามัน พบว่า น้ํามันพืช ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยสูงสุด รองลงมาได้แก่ เบบี้ออยล์, ปิโตรเลียม
เจลลี่ และบอดี้ โลชั่น ตามลําดับ เห็นผลชัดเจนหลังทาทิ้งไว้เพียง 5 นาที เนื่องจากถุงยางอนามัยแตกเร็วขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับถุงยางอนามัยชุดควบคุม
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังมีพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมได้ที่
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (อาคาร 9 ชั้น 8) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99954, 99955 โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ
99955 เวลาเข้าชม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
28 เมษายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบคุณภาพของเครือ่ งวัดความดันโลหิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลของเครื่องวัด
ความดันโลหิต แก่ผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะวิธีดูแลรักษาเครื่องเพื่อประสิทธิภาพใน
การใช้งานเครื่อง
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรคความดันโลหิตสูง
นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสําคัญที่กําลังคุกคามสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่ทําให้
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร โรคนี้มักมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการ
บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไม่รับประทานผักและผลไม้ ขาดการออกกําลัง
กาย ความอ้วนและอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและมีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
เป็นระยะ เพื่อทราบว่ าตนเองเสี่ยงต่อ การเป็นโรคความดันโลหิตสู งหรือ ไม่ แต่ในปั จจุบันประชาชนสามารถ
ตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ที่บ้านด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยโรค และใช้อย่างแพร่หลาย 2 ชนิด คือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทที่ใช้หูฟังและแบบ
อัตโนมัติ สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต
ทั้ง 2 ชนิดที่ใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และใช้งานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 586 เครื่อง พบว่า มีเครื่องที่ตกมาตรฐานทั้งสิ้น 112 เครื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 19
โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่ตกมาตรฐานด้านอัตราการรั่วของความดันในระบบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ประกอบ
ชํารุด เช่น คัฟ สาย ลูกยาง เป็นต้น
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นแม้ว่าเครื่องวัดความดันโลหิตเหล่านี้จะใช้อย่างแพร่หลาย แต่ยัง
พบว่ามีเครื่องที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ทําให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค ผู้ใช้จึงคํานึงถึงข้อควรระมัดระวังในการดูแล
รักษาเครื่อง โดยหลีกเลี่ยงการเก็บเครื่องในที่มีความชื้นสูง ฝุ่นละออง ถูกแสงแดดโดยตรงและของมีคม อย่าวาง
วัตถุที่มีน้ําหนักมากทับลงบนเครื่องและไม่ปั๊มลมเข้าหากไม่ได้สวมปลอกเข้ากับตัวผู้ปว่ ย ไม่ดึง ยึดหรือบิดปลอกพัน
ไม่แกะ ถอด แยกส่วนประกอบซ่อมหรือปรับแต่งเครื่องเอง และสําหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ควร
ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน นอกจากนี้ในการวัดความดันที่ถูกต้อง ผู้ตรวจควรพักผ่อนให้
เพียงพอ งดสูบบุหรี่งดดื่มกาแฟ และก่อนวัดควรนั่งพักให้หายเหนื่อยอย่างน้อย 5-10 นาที งดวัดความดันหลัง
รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ และควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนวัด เพื่อให้ได้ค่าความดันที่ไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตควรหมั่นใส่ใจดูแลรักษาเครื่องวัดความดันอย่าง
ต่อเนื่อง และสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะ เพื่อให้ได้มาตรฐาน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
ติ ด ต่ อ ได้ ที่ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ แพทย์ สํ า นั ก รั ง สี แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย์ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99956
19 พฤษภาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิตอย่างถูกต้อง และให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง พร้อมคําแนะนําใน
การเลือกใช้ การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต และให้บริการตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตแก่
ประชาชน
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า จากกรณี ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สุ่มทดสอบคุณภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตแล้วพบว่ามีเครื่องวัดความดันโลหิต
บางส่วนมีปัญหาเรื่องการใช้งาน โดยเฉพาะการรั่วของความดันในระบบจากอุปกรณ์ประกอบชํารุด เช่น คัฟ
สาย ลูกยาง เป็นต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทําโครงการการส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต
อย่างถูกต้อง โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง และให้คําแนะนําในการดูแลหัวใจ ให้
ความรู้ในการเลือกใช้ การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต และให้บริการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่
กับประชาชน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิตมีความมั่นใจในการใช้งานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน มาร่วมกันให้ความรู้ประชาชนที่มาร่วมงาน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
หลั กที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง นอกจากจะใช้ ง านโดยผู้ ที่ มี ค วามชํ า นาญในสถานพยาบาลแล้ ว
ประชาชนทั่วไปยังสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้เองภายในบ้านเพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการได้ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่ง
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง ซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุ ถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีอันตรายมากนัก แต่โรคนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นที่มีความ
รุนแรงตามมาได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด สําหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง และมีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะเพื่อทราบว่าตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบัน
สามารถตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ที่บ้านหรือ ไปเข้ารับบริการตรวจจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
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“สําหรับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ และต้องการตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตสามารถส่ง
ตรวจได้ที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0-2965-9752 หรือ 0-2951-0000 ต่อ 99968-69
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ โทร. 0-29510000 ต่อ 99771 ทั้งนี้
ตลอดเดือนมิถุนายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค่าบริการตรวจเพียงครึ่งราคา คือ เครื่องละ 100 บาท
จากราคาปกติ 200 บาท” นายแพทย์สุขุม กล่าว
6 มิถุนายน 2560
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สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จพระยุพราช สูม่ าตรฐานสากล
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สนองพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน โดยการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่ว
ประเทศ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้เริ่มมีบันทึกปฏิญญาความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยในปีต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่ว
ประเทศ ประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
ISO 15189 : 2012 และISO 15190 : 2003 ครบทั้ง 21 แห่ง ซึ่งความสําเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เมื่ อ ครั้ ง ดํ า รงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเจตจํานงที่
จะขับเคลื่อนนโยบายการธํารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO
15190 : 2003 และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ครอบคลุม
ทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ และได้พัฒนาเพิ่มเติมในรายการตรวจวิเคราะห์เพื่อการบริการโลหิต ซึ่ง
ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ได้รับการรับรองครบทุกรายการตรวจวิเคราะห์แล้ว
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ทุกแห่งล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพให้ได้รับการรับรองในทุก
รายการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
"ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาและมีการธํารงรักษาระบบคุณภาพ
ห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 ครบทุกแห่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ
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ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560" นายแพทย์สุขุมกล่าว
25 กรกฎาคม 2560 /rich60
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สธ.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวนิ ิจฉัยมีมาตรฐาน
พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
กระทรวงสาธารณสุ ข โดย กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นํ า ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพพั ฒ นามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการตรวจวินิจฉัย นําข้อมูลหรือผล
วิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษาและควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์และประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่ า วภายหลั ง เป็ น ประธานมอบใบรั บ รองระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางด้านการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2560 “LAB & X-RAY MOPH
STANDARD
DAY” ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพเท่ า เที ย มกั น โดยห้อ งปฏิบ ัต ิก ารทางการแพทย์แ ละรัง สีว ิน ิจ ฉัย ถือ เป็น หัว ใจสํ า คัญ
ในการตรวจวินิจ ฉัย เพื่อ นํ า ข้ อ มูล หรือ ผลวิ เคราะห์ มาใช้ป ระโยชน์ใ นการรั ก ษาและควบคุม ป้อ งกัน โรคได้อ ย่ า งทัน
ต่อสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลัก ด้านห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของทั้งแพทย์และประชาชน
โดยในปีนี้มีความก้าวหน้าขึ้นมาก โดยมีโรงพยาบาลได้รับรางวัลมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และบางเขตสุขภาพได้รับการรับรอง
มาตรฐานครบ100%
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงสาธารณสุข กล่า วเพิ ่ม เติม ว่า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย
เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริการสุขภาพ ดังนั้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยต้องเป็นมากกว่า
ห้องปฏิบัติการทั่วไป (more than laboratory) โดยมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิด
นวัตกรรมทางการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ให้สามารถแจ้งผลที่ผิดปกติให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
รวดรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย และที่สําคัญต้องมีความยั่งยืน โดยให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถสร้างรายได้โดยไม่เป็นภาระกับองค์กร
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มี
สถานพยาบาลผ่านมาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกประเภท รวม 831 แห่ง จากทั้งหมด 924 แห่ง คิด
เป็นเกือบร้อยละ 90 สําหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้การรับรอง รวม 3,239 แห่ง จากทั้งหมด 10,066 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 32 และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ได้รับการรับรอง รวมทั้งสิ้น 746 แห่ง จากทั้งหมด 767 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97
โดยครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต
และกรมอนามัย ตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัล “ผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจําปี 2560 ซึ่งได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 95 อีกจํานวน 36 แห่ง

5 กันยายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย พบว่าในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
นิยมใช้กันมากขึ้น จึงขอแนะนําวิธีการเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความ
สะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัย
น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความ
สะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เช็ดทําความสะอาดได้ดี
และสะดวก ทําให้มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดชนิดเปียกหลากหลายยี่ห้อ แต่ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียกนั้น จัดเป็นเครื่องสําอางควบคุม และมีข้อมูลจาก USFDA เรียกเก็บผลิตภัณฑ์
เช็ดทําความสะอาดแบบเปียกบางยี่ห้อคืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบจุลินทรีย์ในกลุ่ม Pseudomonas ปนเปื้อน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จึงได้จัดโครงการสํารวจคุณภาพมาตรฐาน
ด้านจุลชีววิทยาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างยี่ห้อต่างๆ
ที่จําหน่ายในท้องตลาด ในราคาระดับตลาดล่างถึงระดับกลาง จากแหล่งผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 จํานวน 44 ตัวอย่าง 254 รายการ ผลการสํารวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยา
พบว่าทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus
aureus
,
Pseudomonas aeruginosa , Candida albicans และ Clostridium spp. แต่พบว่ามีบางตัวอย่างไม่ผ่าน
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาจํานวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.5 เนื่องจากมีจํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และรา
ที่เจริญโดยใช้อากาศมากกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งอาจมีสาเหตุจากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงขั้นตอน
การเตรียมและเก็บรักษาส่วนประกอบต่างๆ โดยข้อมูลการสํารวจคุณภาพนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วางแผนพั ฒนาคุ ณภาพและเฝ้าระวั งตรวจสอบต่ อเนื่อง เพื่ อให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มี ความปลอดภั ยต่ อผู้ บริ โภคและได้
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย แนะนําเพิ่มเติมว่า การเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความ
สะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัยนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลาก ระบุชื่อ ส่วนผสม วิธีใช้ ที่ตั้งของ
ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้า และวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจน ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีกลิ่นผิดปกติ
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สีเปลี่ยน มีรอยด่างดํา เป็นต้น สังเกตส่วนประกอบสําคัญที่ฉลากโดยละเอียดหากมีประวัติการแพ้สารใดมาก่อน และ
ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียกที่ไม่ได้
มาตรฐาน มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ รา หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ทําให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเด็กหรือบริเวณ
ผิวบอบบางรอบดวงตา ผิวที่อักเสบ มีสิว หรือมีบาดแผล จะมีความเสี่ยงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ดังนั้น
ผู้บริโภค ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเช็ดทําความสะอาดชนิดเปียกที่มีฉลากภาษาไทยชัดเจน ครบถ้วน ได้รับ
การจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุผู้ผลิตชัดเจน และควรสังเกตหากใช้เครื่องสําอางแล้วมีอาการแพ้ เป็นผื่น
แดง บวม อักเสบ ต้องหยุดใช้เครื่องสําอางชนิดนั้นๆ และไปพบแพทย์ทันที
16 พฤศจิกายน 2559
Cosmetic/Su60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
โรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรืออัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายกั บ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ ว เพื่ อ นํ า มาทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการฆ่ า เชื้ อ โรค
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหรือ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียวที่สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ต้องทําความสะอาดพื้นผิวหรือ
บริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคก่อน ปัจจุบันมีทั้งชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน เพื่อฆ่า
เชื้อโรคตามพื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข
ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิตและผู้นําเข้าต้องขออนุญาตก่อนการผลิตหรือนําเข้า
และส่งทดสอบประสิทธิภาพและปริมาณสารสําคัญ เพื่อนําผลทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกําหนดมีปริมาณของสารสําคัญ
ที่ฉลากระบุ และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ โดย สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ได้ศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค
เพื่ อ ให้ได้ข้อ มู ลคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่ งจะเป็น ประโยชน์แ ก่ผู้บ ริโ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิต ภั ณฑ์ที่ มี คุณ ภาพ
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไป โดย
ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เดือนกรกฎาคม 2559 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดา
หรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 15 ตัวอย่าง จําแนกเป็นตัวอย่างที่ผลิตในประเทศไทย 11 ตัวอย่าง นําเข้าจากต่างประเทศ 4 ตัวอย่าง
นํามาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการทดสอบ
พบว่า มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดทุกตัวอย่าง
นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า ข้อแนะนําในการเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นที่ใช้
ทั่วไปตามบ้านเรือน นั้น สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดจะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย
แสดงไว้ที่ฉลาก ผู้บริโภคจึงควรให้ความสําคัญในการอ่านฉลาก วิธีการใช้ เพื่อให้
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มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้ตามที่ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ เช่น ระยะห่างในการฉีดพ่น ระยะเวลาที่
ฉีดทิ้งไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ควรอ่านข้อแนะนําและข้อควรระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารเคมี หากถูก
ผิวหนังหรือเข้าตา อาจทําให้ เกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน และถึงขั้นทําให้ตาบอดได้ ถ้าสูดดมไอควัน อาจทํา
ให้เกิดอาการระคายต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 มกราคม 2560
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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กรมวิทย์ฯ หนุน OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน ตามรอย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน
"สมุนไพรไทยก้าวไกลและพอเพียง" ณ เขาค้อเฮอร์เบอรี่ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า การที่สมุนไพรไทยจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพไทยได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ
และเอกชน โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ให้
ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง รวมทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัย นําไปสู่การ
สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนขึ้น โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี สถานที่ผลิต ความสําคัญ
ของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพร ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
นายแพทย์พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก โดยเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผสมสมุนไพร
ยาแผนโบราณ ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก่อนนําออกสู่ตลาด ซึ่งการ จัดงาน "สมุนไพรไทยก้าวไกลและพอเพียง" ครั้ง
นี้เป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก องค์การบริหาร
ส่วนอําเภอเขาค้อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอําเภอเขาค้อ และเครือข่ายชุมชน
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเครื่องสําอางสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานดังกล่าว
"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นํากล้าพันธุ์สมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรเพาะเลี้ยงไว้มาแจกจ่ายให้กับเครือข่าย
ผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดย
ยึดพระราชดําริในการพัฒนาสมุนไพรตามแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง" รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
29 พฤศจิกายน 2559
PR 60/kear
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เผยผลการเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในแหล่งน้ําที่ใช้ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เฝ้าระวังเชื้อลีจีโอเนลลา (Legionella spp.) ใน
แหล่งน้ําที่ใช้ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในปี 2559 พบว่า แหล่งที่พบบ่อย ได้แก่ น้ําจาก
ฝักบัว น้ําจากสปา และน้ําจากก๊อกน้ํา แนะผู้ประกอบการหมั่นดูแล บํารุงรักษาและทําความสะอาด
แหล่งที่มีโอกาสพบเชื้อตามระยะที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เชื้อลีจิโอเนลลา เป็นสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดโรคปอดอักเสบจากการใช้ฝักบัวในห้องพักโรงแรมในต่างประเทศ และพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย ดังนั้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ได้ทําการสํารวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย โดยเก็บตัวอย่างน้ําที่นํามาจากแหล่ง
ต่างๆ หอผึ่งเย็น ถังเก็บน้ํา ฝักบัว ก๊อกน้ํา สปา สระว่ายน้ํา และถาดแอร์ จากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ มา
ทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื้อ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559 จํานวน 1,508 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่า ตรวจ
พบเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) จํานวน 116 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.69) และตัวอย่างน้ําที่พบเชื้อมากที่สุด 3 ลําดับ
แรก คือ น้ําจากฝักบัว (ร้อยละ 13.2) สปา (ร้อยละ 12.9) และก๊อกน้ํา (ร้อยละ 10.4) แต่ปริมาณที่พบยังไม่สูงพอที่จะ
ก่อให้เกิดโรคในคน
ลีจิโอเนลลา เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หากติดเชื้อโดยมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วยอาการก็
จะรุนแรงและเกิดอัตราการป่วยตายสูง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ส่วนอาการแบบไม่รุนแรงเรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก อาการ
จะคล้ายๆ ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ โรคนี้จะแสดงอาการรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรค
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรังหรือในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําจะติดเชื้อนี้ได้ง่ายแล้วโรคก็จะลุกลามจนอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เห็นความสําคัญของการ
ควบคุมคุณภาพของระบบน้ําในสถานที่ต่างๆ เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศ, แหล่งน้ํา และจุดที่กําหนดปล่อยละอองน้ําได้
โดยพบว่า ตัวอย่างน้ําจุดที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด ได้แก่ น้ําจากฝักบัว สปา และก๊อกน้ํา แม้ว่าปริมาณการปนเปื้อนยังไม่
สูงพอที่จะเกิดอันตรายแก่มนุษย์ได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อชนิดนี้ด้วยการดูแลและบํารุงรักษาระบบน้ํา
รวมถึงการตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามผลของการบํารุงรักษาระบบน้ําให้ถูกต้องจึงมีความสําคัญในการป้องกันและลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว
“ที่ผ่านมามักจะมีรายงานข่าวนักท่องเที่ยวติดเชื้อลีจิโอเนลลาในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
จึงได้ทําการศึกษาเชื้อลีจิโอเนลลามาอย่างต่อเนื่อง โดยสํารวจพบเชื้อนี้จากหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ในโรงแรม
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โรงพยาบาลหรือที่พักต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการสํารวจพบเชื้อตามอุปกรณ์ในห้องน้ําด้วย เช่น ฝักบัว ก๊อกน้ําร้อน น้ําเย็น
รวมถึงเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนทั่วไป สิ่งเหล่านี้นับเป็นเครื่องใช้ใกล้ตัวที่เป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนได้ง่าย
ดังนั้นจึงควรหาเวลาทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เสี่ยง เช่น ล้างหน้ากากแอร์หรือแกะฝักบัวมาเช็ดล้างทําความ
สะอาดตะไคร่ที่มาเกาะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
7 เมษายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ําอย่าดื่มน้ําในบ่อน้ําสีดําที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจวิเคราะห์น้ําในบ่อน้ําสีดําที่ อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ฟลูออไรด์ เหล็กสูงกว่าเกณฑ์ และพบซัลไฟด์เกินมาตรฐานน้ําทิ้ง
จัดเป็นน้ําเสียที่ต้องผ่านการบําบัด หรือปรับปรุงคุณภาพน้ําตามมาตรฐานก่อนนํามาใช้ ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้
ดื่มหรือใช้น้ําบ่อสีดําเพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอาจทําให้เกิดโรคได้
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า จากกรณี มี ข่ า วใน
หนังสือพิมพ์ และออนไลน์ต่างๆที่เผยแพร่ข่าวชาวบ้าน ใน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พบบ่อน้ําสีดํา อยู่บริเวณสวน
ยางพารา มีการเผยแพร่ภาพชาวบ้านจํานวนมากนํามาดื่ม และชําระร่างกาย โดยเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิสิทธิ์
สามารถบรรเทาอาการบาดเจ็บและรักษาโรคผิวหนังได้ เพื่อเฝ้าระวังอันตรายต่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่สํานักงาน
สาธารณสุข อําเภอศรีสาคร และเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําบ่อสีดํา
ดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานน้ําดื่มและตรวจสอบตะกอนสีดําที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
สงขลา เมื่อวันที่ 19 และ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้จากผลการทดสอบคุณภาพน้ําสีดําตามมาตรฐานน้ําบริโภค
พบว่าไม่ได้มาตรฐานทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา สาเหตุทางด้านเคมีเนื่องจากมีปริมาณสารฟลูออไรด์ และ
เ ห ล็ ก
สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
น้ํ าดื่ ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2524) ฉบั บที่ 135 (พ.ศ.2534) และ (ฉบั บ ที่ 6)
(พ.ศ. 2553) โดยเฉพาะฟลูออไรด์ และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์ถึง 14 และ 43 เท่า ตามลําดับ ซึ่งฟลูออไรด์อาจทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกระดูก ทําให้เป็นโรคฟันตกกระฟันลาย การทํางานของไตและต่อมไร้ท่อผิดปกติ ส่วนเหล็ก
ถึงแม้ไม่มีผลต่อสุขภาพมากนัก แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากอาจจะสะสมในตับทําให้เกิดโรคได้ นอกจากนี้ยังไม่ได้
มาตรฐานทางด้านจุลชีววิทยา เนื่องจากพบเชื้อโคลิฟอร์ม (MPN Coliforms) มากกว่า 23 ต่อน้ํา 100 มิลลิลิตร
ซึ่งเกินเกณฑ์กําหนด และพบอีโคไลน์ (E. coli) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุ
ของโรคทางเดินอาหาร ท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า สําหรับตะกอนสีดําเป็นสารกลุ่มซัลไฟด์ตรวจพบใน
ปริมาณ 4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพน้ําบริโภคจะต้องไม่มีสารดังกล่าวอยู่เลย ดังนั้นจึงนําไปเทียบกับ
มาตรฐานน้ําทิ้งพบว่าเกินมาตรฐานถึง 4.8 เท่า อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างน้ําจากบ่อ
น้ําสีดําไม่ได้มาตรฐาน โดยพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ และพบซัลไฟด์เกินมาตรฐานน้ําทิ้ง จึงจัดเป็นน้ําเสียที่ต้อง
ผ่านการบําบัด หรือปรับปรุงคุณภาพน้ําตามมาตรฐานก่อนนํามาใช้ ประชาชนไม่ควรดื่มหรือใช้น้ําบ่อสีดําเพราะมี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ อาจทําให้เกิดโรคได้
“สําหรับประเด็นที่ชาวบ้านเข้าใจว่าน้ําสีดําและใสได้เพราะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นั้น จริงๆแล้วเป็นปฏิกิริยาทาง
เคมี ถ้ามีอากาศน้อยหรืออกซิเจนต่ําจะทําให้น้ําเป็นสีดําเพราะมีตะกอนของสารประกอบเหล็กกับซัลไฟด์ แต่ถ้า
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มี อากาศหรื อ ออกซิเ จนสูงจะเกิด การสลายตัวเป็ นซัล เฟอร์ และซั ล เฟต ตะกอนสี ดํ าจะหายไป น้ํา จึ ง ใสขึ้ น ”
นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
4 พฤษภาคม 2560

ตัวอย่างน้ําบ่อน้ําสีดําส่งตรวจวันที 19 เมษายน 2560

ตัวอย่างน้ําบ่อน้ําสีดําส่งตรวจวันที 24 เมษายน 2560
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กรมวิทย์ฯพัฒนาห้องแลปตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษสร้างความเชื่อมั่นสินค้าอาหารไทยสู่สากล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรค
อาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (Real time PCR) ทําให้ทราบผลภายใน 24
ชั่วโมง จากเดิม 4 - 10 วัน และลดค่าใช้จ่ายของประเทศร้อยละ 50 ตอบสนองนโยบายประเทศไทย4.0
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ส่งออกได้รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทย
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีสินค้าอาหาร
ที่หลากหลาย และรสชาติอร่อยจูงใจนักท่องเที่ยว แต่ปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารหรือการเรียก
คืนสินค้าจากการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในการก่อโรคได้แก่ Salmonella, diarrheagenic
Escherichia coli และ Listeria monocytogenes ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียภาพลักษณ์ตลอดจนรายได้จาก
ธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น การดู แ ลและเฝ้ า ระวั ง ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมี ค วามปลอดภั ย จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (Real time PCR) ส่งผล
ให้ลดราคาตรวจวิเคราะห์ถูกกว่าแบบเดิมถึง 50 % และทราบผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 4 10 วัน
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแทพย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2560 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
ขอนแก่น ได้ทําการตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษทางชีวโมเลกุล ด้วยชุดตรวจ Salmonella Real time PCR ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง OTOP ประเภท แหนม ปลาส้ม หมูยอและอาหารสินค้าเกษตร ประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ
และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินประสิทธิภาพและวางแผนจะนําไปใช้เป็นวิธีทางเลือกที่มีความรวดเร็ว และมี
ความไว และความถูกต้องต่อไป
"ปัจจุบันทราบว่ามีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในการก่อโรค ได้แก่ Salmonella spp.,
diarrheagenic Escherichia coli และ Listeria monocytogenes หรือการเกิดโรคจากเชื้อใหม่ๆ (emerging
bacteria) ที่มากับอาหารเพิ่มขึ้นทั่วโลก หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกจําเป็นเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่มีการระบาดของโรค เทคนิค
การตรวจแบบ Real time PCR จะทําให้สามารถจัดการควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้น ผลที่ได้จากการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคดังกล่าวโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติให้มั่นใจในสินค้าอาหารไทย " นายแพทย์สุขุมกล่าว
9 มิถุนายน 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางสมุนไพรสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
สมุนไพรให้มีคุณภาพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เนื่องจากประชาชนสนใจ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ป ร ะ เ ภ ท ใ ห ม่ ๆ ที่ ใ ช้ ส มุ น ไ พ ร ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ จัดทําโครงการ
บูรณาการ “การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนใน
การผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากสมุนไพร และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจําหน่ายสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนา
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางจากสมุ น ไพร ได้ แ ก่ สถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ ดิ บ และสารเคมี สถานที่ ผ ลิ ต จั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ทั้งทางด้านเคมีและจุล
ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต เครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพรมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน ภายหลั ง การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแล้ ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรที่ผลิตได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
อบรมจํานวน 149 ราย สําหรับผลิตภัณฑ์สามอันดับแรกที่มีการนํามาตรวจวิเคราะห์มากที่สุด ได้แก่ สบู่ก้อน
แชมพู และครีมบํารุงผิวกาย
" อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ส มุ น ไ พ ร จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ทํ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง โ ด ย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดย
ทํางานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้แก่ การปนเปื้อนเชื้อ ความไม่คง
ตัวของผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนโลหะหนัก การเตรียมตัวอย่างสมุนไพรในตํารับ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจใน
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาด โดยหาช่ อ งทางให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านมาตรฐานได้ไปจําหน่ายที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้ ทําให้มีเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าและเป็นที่สนใจของต่างชาติที่จะนําไปจําหน่ายในต่างประเทศ"
นายแพทย์สุขุมกล่าว
13 กรกฎาคม 2560 HERB/rich60
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กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจอาหารทะเลจังหวัดชลบุรีและระยองปลอดภัยจากสารปรอท
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารทะเลจากแหล่ ง จํ า หน่ า ยที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ในจังหวัดชลบุรี และระยอง เช่น ตลาดหนองมน สะพานปลาอ่างศิลา ตลาดประมงพื้นบ้านหาดสวนสน ตรวจ
วิ เ คราะห์ ห าสารปรอท พบปริ ม าณสารปรอทต่ํ า กว่ า ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข อยู่ ใ นระดั บ
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า ภาคตะวั น ออก
ของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยใน
ปี 2559 สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 3 แสนล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริม
การ
ท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วซ้ํ า โดยเพิ่ ม ในเรื่ อ งของอาหารพื้ น ถิ่ น ขึ้ น ซึ่ ง กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้ โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยอาหารมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2560 กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดย
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 6 ชลบุ รี ได้ สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารทะเล จํ า นวน 54 ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ปลา
หอย กุ้ง ปู ปลาหมึก และกั้ง จากแหล่งจําหน่ายอาหารทะเลที่สําคัญ ได้แก่ ตลาดหนองมน และสะพานปลา
อ่ า งศิ ล า จั ง หวั ด ชลบุ รี ตลาดประมงพื้ น บ้ า นหาดสวนสน จั ง หวั ด ระยอง นํ า มาตรวจวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ
สารปรอทที่ปนเปื้อน โดยใช้เครื่อง Mercury Analyzer หลักการ Cold Vapor Atomic Absorption
Spectrometry (CVAAS) พบว่าอาหารทะเลทั้ง 54 ตัวอย่างมีปริมาณสารปรอทต่ํากว่ามาตรฐานที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
"การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสร้างความมั่นใจในการ
บริโภคอาหารทะเล ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
ประเทศมากยิ่งขึ้น สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเลือกซื้ออาหารทะเลที่ปลอดภัย กรณีอาหารทะเลสด ควรสังเกตดู
เปลือกและผิวหนัง หากตรวจดูแล้วยังไม่แน่ใจ อาจเทียบสีและกลิ่นของสัตว์ทะเลกับร้านขายที่อยู่ข้างเคียงก่อน
ตัดสินใจซื้อ หากพบว่าผิดปกติก็ไม่ควรรับประทาน ส่วนการเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้ง ต้องดูสีของอาหารว่าสด
เกินไปหรือไม่ และเนื้อของอาหารมีการเปื่อยยุ่ยหรือไม่ ในกรณีที่เกิดอาการผิดปกติภายหลังจากการรับประทาน
อาหารทะเลที่ต้องสงสัยควรพบแพทย์ทันที"
31 กรกฎาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบริการห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรม
เชื้อก่อโรคไอกรนแห่งแรกในภาคใต้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคไอ
กรนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เป็นวิธีที่มีความไว มีความแม่นยํา
สูง ทราบผลภายใน 1 วัน เพื่อแก้ปัญหาโรคไอกรนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบอร์เดเทลลา เพอร์ตัสซิส (Bordetella pertussis) โรคไอกรน
ก่อให้เกิดการไออย่างรุนแรง ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะในเด็กทารกและเด็กเล็กจะมีความรุนแรง
มากหรือหยุดหายใจได้ โดยมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ปอดอักเสบ อาจมีความรุนแรงถึงแก่
ชีวิตได้ นอกจากนั้นยังอาจพบภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท อาจมีอาการชักเกร็ง สําหรับประเทศไทยจาก
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 24 ก.ค. 60
พบผู้ป่วย 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด 0.11 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบมากในกลุ่มอายุ 1-3
เดือน
ซึ่งที่ผ่านมาการตรวจยืนยันการติดเชื้อ B. pertussis ใช้วิธีการเพาะเชื้อ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้เวลาตรวจ
ประมาณ 3-7 วัน มีความไวต่ํา วิธีการยุ่งยาก และต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ โดยมีข้อจํากัดเรื่องตัวอย่างต้องส่ง
ตรวจห้องปฏิบัติการทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ของโรคไอกรน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและห้องปฏิบัติการ และเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อ
โรคไอกรน ด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไว มีความแม่นยําสูง และสามารถตรวจได้
ภายใน 1 วัน โดยตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคไอกรน 2 ชนิด คือ B. pertussis และ B. parapertussis ซึ่ง B.
pertussis ทําให้เกิดโรคไอกรน (whooping cough) ส่วน B. parapertussis ทําให้เกิดโรคไอกรนอย่างอ่อนๆ
โดยใช้ตัวอย่างจากสารคัดหลั่ง Nasopharyngeal swab หรือ Nasopharyngeal aspirate ของผู้ป่วยและผู้
สัมผัสโรค ที่เก็บใส่หลอดปราศจากเชื้อ ส่งห้องปฏิบัติการในสภาวะแช่เย็น
นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาสจากผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือน ส.ค.59 – ก.ค.60 รวมทั้งสิ้น 71 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างจากผู้ป่วย
21 ราย พบเชื้อ B. pertussis 7 ราย (ร้อยละ 33.3) และผู้สัมผัส 50 ราย พบเชื้อ B. pertussis 2 ราย (ร้อยละ
4.0) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ จากการนําเทคนิค
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Multiplex real-time PCR มาใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อไอกรน ทําให้ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ภายใน
1 วัน เมื่อเทียบกับการตรวจด้วยวิธีเพาะเชื้อที่ใช้เวลา 3-7 วัน ส่งผลดีต่อผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค สามารถได้รับยา
รักษาอย่างสมเหตุสมผล ช่วยป้องกันเชื้อดื้อยา ลดความรุนแรงของโรคและการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ทั้งนี้ถือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับบริบทพื้นที่และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถควบคุม
โรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวในภาคใต้
23 สิงหาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชารัฐพัฒนาชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านตม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 พันธุ์พื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ได้มาตรฐาน จนสามารถส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มรายได้แก่
ชุมชนมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า เมื่ อ ปี 2559 ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับกลุ่มแปร
รูปสมุนไพรบ้านตม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการบูรณาการ “การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน” ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม มีอาชีพหลักทํานาได้นํา
วัสดุเหลือใช้จากการสีข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีชื่อเสียงในเรื่องของ
รสชาติและความหอม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น แกลบหอม สบู่ก้อนจากปลายข้าว แต่ไม่เป็นที่นิยม
เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ขาดมาตรฐานทางด้ านคุ ณ ภาพและการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ ทั น สมั ย ศู น ย์วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จึงได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่กระบวนการเตรียม
วัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิต ให้ปราศจากการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จนเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยทําการศึกษาวิจัยกว่า 2 เดือน จนได้ตํารับสบู่
เหลวแกลบ สบู่เหลวข้าวหอม และสครับผิวกายข้าวหอมจากข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีความคงตัวและ ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 95/2552) มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์กําหนดจนสามารถนําไปต่อยอดสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม
ได้รับการตรวจคุณภาพมาตรฐานการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทําให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากผู้ประกอบการโรงแรมและสปาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม
รายได้หมุนเวียนเพียงเดือนละหมื่นบาทเป็นเดือนละสี่หมื่นบาท ส่งผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เกิดความผูกพันใน
ชุมชนทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนได้ทํางานร่วมกัน เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมถึงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
ประเทศไทยอีกด้วย ตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนแนวทางประชารัฐและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ
สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ําให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ
“โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ เข้าไปพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
สมุ น ไพร รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพร ให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน โดยถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากสมุนไพร และส่งเสริมศักยภาพของชุมชน
ในการจําหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
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เครื่องสําอางสมุนไพรที่ผลิตได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
และผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว 149 ราย"
นายแพทย์สุขุมกล่าว
11 กันยายน 2560
HERB/rich60
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 8 อุ ด รธานี ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมพัฒนางานด้าน
อาหารปลอดภัย ลดโรคตามแนวชายแดนไทย – ลาว สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาหารปลอดภัยไทย – ลาว (Food safety management Thai & Laos) ที่
จั ง หวั ด นครพนม ว่ า กรมวิ ท ยาศาส ตร์ ก ารแพทย์ โ ดย นายแ พทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ดังนั้นทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือกันพัฒนายกระดับสถานประกอบการร้านอาหารให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจในความ
ปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดนครพนมมีพรมแดนติดต่อกับแขวงคําม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทําให้มี
ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว อีกทั้งมีการใช้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จากฝั่งไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น ปัญหาโรคติดต่อ และปัญหาการคุ้มครองด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านอาหาร
ปลอดภัย
ดั ง นั้ น ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 8 อุ ด รธานี ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู
เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ได้ดําเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารตามแนวชายแดนไทย - ลาว โดย
ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่วางจําหน่ายในจังหวัดนครพนม ได้แก่ สินค้า OTOP อาหารจากด่าน เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เส้นก๋วยจั๊บ พบว่า ยังต้องการ ร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานสินค้าอาหาร เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
นายแพทย์สมฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นประเทศไทยและ สสป.ลาว ได้ดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยของอาหารบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
อุ ด รธานี ได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นอาหารปลอดภั ย ให้ แ ก่ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ของแขวงคํ า ม่ ว น
และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งจะทําให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้บริโภคอาหารปลอดภัย ชุมชนสามารถ
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ดูแลความปลอดภัยอาหารได้เอง และลดปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารไม่ปลอดภัย นอกจากนั้นยังให้ความรู้
ในการใช้แอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพในการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพื่อสกัดกั้น
สินค้ากลุ่มเสี่ยง และเป็นการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย
27 กันยายน 2560
Food/Su60
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ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
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กรมวิทย์ฯ เชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ขอเชิ ญ นั ก วิ ช าการด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่
22-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้ ง ที่ 25 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ หั ว ข้ อ ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทีอ่ ยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วต่ อ อี ก ว่ า สํ า หรั บ รู ป แบบการประชุ ม ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
การบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย” โดย ดร.
ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน การบรรยายโดย
วิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและประกวดการนําเสนอผลงานประเภทวาจา และประเภทโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 สาขาย่อย ได้แก่
สาขาที่ 1 การพัฒนาด้านโรค สาขาที่ 2 การพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ผลงานการพัฒนาด้านอาหาร ยา
เครื่องสําอาง ชี ววัตถุ รังสี วัตถุ อันตราย ยาเสพติด และมาตรฐานห้องปฏิ บัติการ สาขาที่ 3 การพั ฒนาด้า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม ได้แก่ ผลงานการพัฒนาสมุนไพร นวัตกรรมและอื่นๆ สาขาที่ 4
Medical Science Symposium ได้แก่ ผลงานทุกสาขาที่ประสงค์จะนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การประกวด
ผลงานรางวัล DMSc Award และการบรรยายผลงานของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทหนังสือ/ตําราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก้าวหน้า และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการโดยหน่วยงานวิชาการและผู้ประกอบการ
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม หรือร่วมนําเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียน และส่งไฟล์บทคัดย่อ online
ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/60/ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 15
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กุมภาพันธ์ 2560 (หรือจนกว่าจะครบจํานวน) กําหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ผู้ที่ส่ง
บทคัดย่อภายในระยะเวลาที่กําหนดจะได้รับการพิจารณาเข้าประกวดรางวัลนําเสนอผลงานทางวิชาการและ
ตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถเก็บ
สะสมคะแนนการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งได้ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
www.dmsc.moph.go.th หรือติดต่อสอบถาม : โทร 02-951-0000 ต่อ 99042, 99187
12 มกราคม 2560
Pr/n60
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เชิดชู “หมอพลรัตน์” เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี 2560
มู ล นิ ธิ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เชิ ด ชู ศ าสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พ ลรั ต น์ วิ ไ ลรั ต น์ เป็ น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี 2560
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 75 ปี
นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผู้ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี 2560 ว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกผู้สร้าง
หรือริเริ่มงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์
และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคล
ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และผู้ที่ได้รับ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี พ.ศ.2560 คือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไล
รัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านเป็นผู้อุทิศ
ตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิด
รุนแรง และการพัฒนายาสูตรผสมที่มีผลต่อการรักษาและการป้องกัน อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางใน
ประเทศไทยและทั่วโลก
ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ผลงานเด่นของศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ เป็นผลงานการวิจัยเรื่องโรคมาลาเรีย ซึ่งท่านได้ทุ่มเททํางานด้านการวิจัยตลอด
ระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ท่านได้ศึกษาวิจัยโรคมาลาเรีย ทั้งทางด้านพยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา
ของโรคมาลาเรีย ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ดื้อยา อาทิ ได้ศึกษาพบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน
(jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ เช่น ไตวาย น้ําท่วมปอด ช็อก ดังนั้น ถ้าพบผู้ป่วย
มาลาเรียที่มีดีซ่าน จะต้องหาว่ามีภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอย่างอื่นร่วมด้วยเสมอ ในปัจจุบันองค์การอนามัย
โลกถือว่าการพบดีซ่าน (ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนมาลาเรียอื่นๆ) เป็นเกณฑ์อันหนึ่งของมาลาเรียรุนแรง ศึกษา
ค้นคว้าสูตรยารักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา ได้รายงาน
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งของยาอาทีซูเนท (artesunate) ร่วมกับยาเมโฟลควิน (mefloquine) ในการรักษาผู้ป่วยฟัลซิ
ปารัมมาลาเรียอันเป็นรายงานแรกของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งต่อมาองค์การอนามัยโลก และกระทรวง
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สาธารณสุขของประเทศไทยได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียอย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้ป่วย
มาลาเรีย และผู้ป่วยมาลาเรียที่เสียชีวิตทั่วโลกและในประเทศไทยลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด และสามารถป้องกัน
การดื้อยาได้ดี นอกจากนี้ท่านยังร่วมพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียรุนแรง ตลอดจนร่วมจัดทําหนังสือวิชาการ
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยนิพนธ์ร่วมกับสํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้สําหรับแพทย์และอายุรแพทย์ใช้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมาลาเรียทั่วประเทศไทย
“เป็นที่ประจักษ์ว่า ผลการศึกษาวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ และคณะ มีผล
ต่อความเข้าใจโรคมาลาเรียรุนแรงและไม่รุนแรงมากขึ้น ตลอดจนมีผลต่อการรักษาและการควบคุมการระบาด
ของมาลาเรียทั่วโลกและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากมาลาเรียลงได้มาก
เป็นคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของโลกและของประเทศไทยอย่างยิ่ง” นายแพทย์
สถาพร กล่าวทิ้งท้าย
10 มีนาคม 2560
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75 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม นําภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างความเชื่อมั่น ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสู่เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs
และชุมชน พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ในภารกิจ Smart Hospital และ Smart
Products ก้าวสู่การเป็นผู้นําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วในงานสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 75 ปี ว่า การขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.0 เป็นการพัฒนาไทย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
ไทย 4.0 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้วยการอาศัยนวัตกรรมในประเทศ และได้มีการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
นายแพทย์สุ ขุม กล่าวต่ ออีก ว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นองค์กรหลั กด้านวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีภารกิจ 3 ด้าน คือ 1. การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดัน
นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 2. สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ (Technology Support) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและกํากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และ
3. การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน
สร้างคนไทย 4.0 ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาในด้านสมุนไพร เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีชีว
การแพทย์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (Herb, Biotech & Bio-Med และ Healthtech) การตอบสนองต่อ
การเป็นประเทศไทย 4.0 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้และนําภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้าง
ความเชื่อมั่น ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
SMEs ภาคประชาคมและชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุน
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้จุดเน้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
แบ่งเป็นภารกิจหลัก 2 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การสนับสนุน Smart Products เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการและเอกชนให้สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้ งนี้ผลงานสําคัญ ประกอบด้วย การพัฒนายาชีววัตถุ ประเภท Biosimilar (ยาชีววัตถุ
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คล้ายคลึง) ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสําอาง ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เป็นต้น สามารถช่วยสร้างมูลค่า
ทางการแข่งขันของประเทศได้ประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งภารกิจทางด้าน Smart Products จะสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติภาพรวมในระยะ 5 ปีแรกไม่น้อยกว่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท ตัวอย่างเช่น ยาชีววัตถุ
ประเภท Biosimilar มี 9 รายการที่กําลังดําเนินการ มูลค่าตลาดในประเทศไทย จํานวน 2,200 ล้านบาท ตลาด
อาเซียน จํานวน 11,000 ล้านบาท และตลาดโลก จํานวน 657,000 ล้านบาท เป็นต้น
2) Smart Hospital โดยการพัฒนาโรงพยาบาลมีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการ ด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคํานึงถึงประเด็นโรคสําคัญของประเทศ โรคอุบัติใหม่
และโรคเดิมที่กลับมามีปัญหา โดยอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และเชื้อ
โรคดื้อยา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท การพัฒนาคนตามกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์
จนถึงสูงอายุ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง เช่น การวิจัยศึกษาด้านพันธุศาสตร์ และการ
นํามาสู่การปฏิบัติในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ การใช้ความรู้ด้านสเต็มเซล (Stem cell & Regenerative Medicine)
ตลอดจนกลุ่มการแพทย์ที่แม่นยําเฉพาะคน (Precision Medicine) ประกอบด้วยการตรวจหาวัณโรค มะเร็ง และ
เภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการเสริมสร้างอาหารทีป่ ลอดภัยในโรงพยาบาล
“ทั้งนี้หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนภารกิจ Smart Hospital และ Smart Products ได้
สําเร็จจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในเวลา 5 ปี และติด 1 ใน
3 ของเอเชี ยในเวลา 10 ปี และมี ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ดั งนี้ คื อ ประเทศไทยสามารถลดค่ าใช้ จ่ ายทางด้ าน
สาธารณสุขได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาทใน 5 ปี และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเชิงเศรษฐกิจได้
ประมาณ 6 แสนล้านบาทใน 5 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านล้านบาทใน 5 ปี อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศมีสุขภาพที่ดีตลอดทุกช่วงกลุ่มวัยเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย และทําให้
ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคเอเชีย ก้าว
สู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อย่างแน่นอน” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย
13 มีนาคม 2560
Pr/n60
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รมว.สธ.เปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อ
นําไปแก้ปัญหาสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยให้เทียบเท่าต่างประเทศ
วันนี้ (22 มีนาคม 2560) ที่อาคารฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจําปีงบประมาณ 2560
ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” พร้อมมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล
ศ.คลิ นิ ก เกี ยรติ คุ ณ นพ.ปิย ะสกล กล่า วว่า งานวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ จํ า เป็น ต้ อ งดํา เนิ น การโดย
บุคลากร ที่มีความรู้และความมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ที่ ดี แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ ดี โ ด ย ใ น ปี 2 5 6 0 –2 5 6 4
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ได้นวัตกรรม องค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพื่อนําไปแก้ปัญหาสาธารณสุข และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการวิจัยให้
เทียบเท่าต่างประเทศได้
นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า การพัฒนาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การงานวิจั ย เพื่ อนํ า องค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ 2.วิ จัย และพั ฒนาเพื่ อ
สนั บสนุนการตรวจวินิ จฉั ย ควบคุม ป้องกั นและรักษาโรค และ 3.วิจัยและพัฒ นาเพื่อ คุ้มครองผู้บริ โภคด้ า น
สาธารณสุขและชุมชน
ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”
เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจํานวน 184 เรื่อง
แบ่งเป็นผลงานวิชาการ สาขาพัฒนาด้านโรค 46 เรื่อง สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค 72 เรื่อง สาขาการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม 47 เรื่อง สาขา Medical Science Symposium 11 เรื่อง
และสาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 8 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาบรรยาย
พิเศษ เพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ของไทยอี กด้ วย และมี การบรรยายพิเศษเรื่อ ง "พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 กับการทรงงาน
เพื่อพสกนิกรชาวไทย" โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดี
กรมชลประทาน ด้วย
บุคคลที่เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 มีดังนี้
รางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจําปี 2560 จํานวน 1 ราย ได้แก่
ศ.ดร.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยโรคมาลาเรีย
โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้ อนในมาลาเรียชนิ ด รุนแรง และพัฒนายาสูต รผสมที่ มีผลต่ อ การรั กษาและ
การป้องกัน อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก ทําให้การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียทั่วโลก
และในประเทศไทยดีขึ้น จํานวนผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียและผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมาลาเรียทั่วโลกและในประเทศไทย
ลงมาก เมื่อเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา
รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 3 รางวัล ดังนี้
1.1 ดร.ฟิลลิป เจมส์ ชอว์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เรื่อง กรรมวิธีควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อศึกษาเป้าหมายยาและหาสารยับยั้งเป้าหมายด้วยเทคนิคไรโบไซม์
1.2 ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เรื่อง การตรวจวัดความรุนแรงของภาวะท้องเสียจากเชื้อ C.difficile ด้วยการตรวจวัด (1-3)-β-D-glucan
ในกระแสเลือดและการรักษาด้วย L.rhamnosus L34 ที่ได้จากตัวอย่างของประชากรไทย
1.3 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เรื่อง เซ็นเซอร์สําหรับตรวจ glycated albumin เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะเบาหวาน
2.ประเภทหนังสือ/ตําราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 3 รางวัล ดังนี้
2.1 รศ. พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เรื่อง การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ําดี
2.2 ศ.พิเศษ นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การผ่าตัด
ต้อกระจกเล็ก เล่ม 2
2.3 พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์
22 มีนาคม 2560
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานเด่นได้รับรางวัลงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับ
รางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจําปี 2560 ในแนวคิด “ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ แ ละเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี โ อกาสนํ า เสนอผลงานวิ ช าการ แลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ รวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวง
กว้าง
วันนี้ (24 มีนาคม 2560) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25
ประจําปี 2560 ในแนวคิด “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ว่า การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวที ให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
นําเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัย
เพื่อเผยแผร่ความรู้ในวงกว้างและมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 1,110 คน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
จัดให้มีการประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มี
ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 4
สาขา คือ
1.สาขาการพัฒนาด้านโรค มีผู้นําเสนอผลงานแบบบรรยาย 9 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 37 เรื่อง ผล
การตัดสินดังนี้
1.1 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็ง สําหรับ
ค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์
1.2 ดร.สารดี วาฤทธิ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศูนย์
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พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การ
พัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรค โดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา
1.3 นาวสาวสุนัยนา สท้านไตรภพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินการตอบสนองของยุงลายบ้านในเชิง
พฤติกรรมการหลีกหนีต่อสารเคมี deltamethrin และ cypermethrin ในห้องปฏิบัติการ
2.สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้นําเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 61
เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
2.1 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนําเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคปลาและกุ้ง
บริเวณทะเลสาบสงขลา
2.2 นางสาวศศิธร หอมดํารงค์วงศ์ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณสารเมลามีนที่แพร่ออกมาจาก
ภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ต ที่ใช้บรรจุอาหาร
2.3 นาวสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพกะปิ
2.4 นาวสาวยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคและ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสในช่วงปีพ.ศ. 2555-2559
3.สาขาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม มีผู้นําเสนอผลงานแบบบรรยาย 6
เรื่อง แบบโปสเตอร์ 41 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
3.1 นายเสกรชตกร บัวเบา สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง คุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลกล้วยน้ําว้าดิบ
3.2 นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II
subunit (RPB1) ในการเป็น molecular marker สําหรับการตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita
3.3 นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง DMSc Hb Typing control วัสดุควบคุมคุณภาพ
สําหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
4.สาขา Medical Science Symposium มีผู้นําเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
4.1 ดร.นิศานาถ เจริญลาภ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง โปรตีนขับยา MfsA สามารถเป็นโปรตีนเป้าหมาย สําหรับการพัฒนายา
รักษาโรคติดเชื้อจาก Stenotrophomonas maltophilia ที่ดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolone
24 มีนาคม 2560
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