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ชื่ออื่นๆ
ตีนเป็ด หัสบรรณ ตีนเป็ดดำ ปูลา ปูแล ยาวขาว
ลักษณะของพืช เป็นไม้ยืนต้น มีน้ำยางสีขาวลำต้นเปลือกสีน้ำตาล
เป็นร่อง มีรอยแตกหรือช่องหายใจเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป กิ่งผิวเกลี้ยง
ใบเดี่ ย วเรี ย งเป็ น วงรอบข้ อ 5-7 ใบ ใบรู ป ขอบขนานหรื อ รู ป ไข่ ก ลั บ
โคนใบเรียวสอบ ปลายใบมนหรือเรียวเล็กน้อย ขอบใบเรียบเส้นใบย่อย
ออกจากเส้ น กลางใบขนานกั น เห็ น ชั ด เจน ท้ อ งใบมี ข นนุ่ ม ก้ า นใบยาว
เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอก ช่อกระจุกแน่น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ มีขน
กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนแกมเขียว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ปลายกลีบแยกเป็น 5 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดอยู่ตอนบน
ของหลอดกลีบดอกไม่โผล่พ้นหลอด เกสรเพศเมียรังไข่อยู่เหนือวงกลีบมีขน
ภายในมี 2 ห้อง ผลเป็นฝักคู่รูปยาวเรียวฝักแตกแนวเดียวมีหลายเมล็ด
เมล็ดรูปขอบขนาน มีขนเป็นกระจุกที่ปลาย
ประโยชน์ทางยา เปลือกต้น เจริญอาหาร แก้ทอ้ งร่วงโรคบิด โรคลำไส้
แก้ไข้ หลอดลมอักเสบ เบาหวาน ขับน้ำนม แก้มาลาเรีย
ลักษณะของเครื่องยา เปลื อ กต้ น ถู ก หั่ น เป็ น ชิ้ น หยาบทำให้ แ ห้ ง
มีลักษณะม้วนตามยาว มีน้ำหนักเบาแข็ง เปลือกด้านนอกมีสีน้ำตาลเกือบดำ
ผิวขรุขระมาก มีรอยแตกเป็นร่อง เปลือกด้านในมีสนี ำ้ ตาลอ่อนหรือน้ำตาลดำ
ผิวเรียบกว่าส่วนเปลือกด้านนอก
ข้อมูลจาก ... หนังสือเครื่องยาสมุนไพรไทย
สถาบันวิจัยสมุนไพร

บ.ก.บอกกล่าว
ฉบับเดือนธันวาคม 2558

จดหมายข่ า วกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เปิดเล่มด้วยกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นำโดยนายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีมอบใบรับรองทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่
ได้ รั บ การรั บ รองในปี นี้ เ ป็ น จำนวนมาก มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
โรงพยาบาลไหนได้บ้างนั้น ฉบับหน้าจะนำมาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันค่ะ
สำหรับเรื่องเตือนภัยสุขภาพ มีเรื่อง อันตรายที่อาจเกิดจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้ อ มผม พร้ อ มแนะวิ ธี เ ลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้ อ มผมอย่ า ง
ปลอดภัย เป็นอย่างไรเปิดอ่านในฉบับ สวัสดีค่ะ
บรรณาธิการ
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นางสิริภากร แสงกิจพร

คว้ารางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2558
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์
คัดเลือก 5 นักการสาธารณสุขทีม่ ผี ลงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขในระดับประเทศ ให้ได้รับ
รางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2558
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอแสดงความยินดี และชื่นชมผู้ที่ได้รับ
รางวัลทุกท่าน และยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว
กรมวิทย์ฯ ทุกคน เพราะหนึ่งในนั้น มีผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร
ประจำปี 2558 ประเภทวิชาการ คือ นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประวัติการศึกษา และการทำงาน จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินยิ มอันดับ 2 เริม่ รับราชการ
ทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 สังกัด
กลุม่ งานพันธุกรรมและชีวเคมี สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ปัจจุบนั
ดำรงตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการสถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ท างการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ 2 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย และ
ด้านการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเซลล์ตน้ กำเนิด สำหรับการรักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม โดยสามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเซลล์
ต้นกำเนิดแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการจัดเตรียมและ
เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดตามมาตรฐานสากล สามารถวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดทางห้องปฏิบัติการได้ 3 ชนิด ได้แก่ DMSc Stem
Plus เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mononuclear Cell จากไขกระดูก DMSc
Stem Pro เป็น Mesenchymal Stem Cell จากไขกระดูกที่เพาะเลี้ยง
โดยวิธีดั้งเดิม และ DMSc Stem Safe เป็น Mesenchymal Stem Cell
จากไขกระดูกที่เพาะเลี้ยงโดยใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่พัฒนาโดยหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เซลล์ต้นกำเนิด
ทั้ง 3 ชนิดนับว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคและฟื้นฟู
สภาวะเสื่อม มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำเซลล์ต้นกำเนิดชนิด DMSc Stem Plus, DMSc Stem Pro
และ DMSc Stem Safe ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาแนวใหม่โดยใช้
เซลล์ต้นกำเนิด โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคจอตามีสารสีที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และโรคข้อเสื่อม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจมีมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยเรื่องการ
ตรวจวินจิ ฉัย alpha-Thalassemia 1 โดยเทคนิค PCR ร่วมกับการวิเคราะห์
Dissociation Curve ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 10 ประจำปี 2545 และรางวัลผลงาน
วิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 11
ประจำปี 2546 ผลงานวิจัย เรื่องการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia
1 ชนิ ด Southeast Asian และชนิ ด ไทย โดยเทคนิ ค Relative
Quantitative PCR ได้รับรางวัล DMSc Award ปี 2556 ได้รับรางวัล
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
ในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ  ครัง้ ที่ 19 วันที่ 30 ตุลาคม
2556 จั ด โดย กรมอนามั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และมู ล นิ ธิ โรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอแสดงความชื่นชมและ
ยินดีกับ นางสิริภากร แสงกิจพร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักการ
สาธารณสุขดีเด่น  รางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2558
สำนักงานเลขานุการกรม ... รายงาน

เปิ ด ใจใฝ่ ร ู ้ คู ่ ค ุ ณ ธรรม นำหลั ก วิ ช าการ มาตรฐานสากล

					

		

						

					

เรื่องเด่น ในฉบับ

ปีที่ 29 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Department of Medical Sciences
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สธ.พัฒนาห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทางการแพทย์และรังสีวน
ิ จิ ฉัย
มีมาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข นำระบบบริหารคุณภาพพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และรังสีวนิ จิ ฉัย ซึง่ เป็นหัวใจสำคัญ
ในการตรวจวินิจฉัย นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์
ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาล
มีนโยบายที่จะพัฒนาการสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับบริการ
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกัน โดยนำระบบ
บริหารคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของงาน
ทัง้ การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร หรืองานบริการอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สำหรับบริการประชาชน
โดยให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จั ด ทำเกณฑ์ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้อง
ปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รวมถึง
การสร้างกระบวนการรับรองระบบบริหารคุณภาพ เพือ่ ให้การพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารของกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จ
ทีผ่ า่ นมา การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
มี ห ลากหลาย เช่ น มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์ หรื อ LA
และมาตรฐานสากล ISO 15189 ทำให้ห้องปฏิบัติการผ่านการ
รับรองเพียงร้อยละ 53 เมือ่ กำหนดกระบวนงานการพัฒนาและรับรอง
ทีเ่ ป็นขัน้ ตอนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทำให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ผา่ นการรับรองสะสมตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2557 จำนวน

521 แห่ง และเมือ่ รวมกับการรับรองตามมาตรฐานอืน่ ๆ ทำให้ขณะนี้
จำนวนผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98 จากจำนวนทั้งหมด
916 แห่ง ส่วนห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ จิ ฉัย ขณะนีไ้ ด้รบั การรับรองสะสม
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2557 จำนวน 640 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82 จาก
จำนวนทัง้ หมด 780 แห่ง โดยจะพัฒนาให้ผา่ นเกณฑ์ทง้ั หมดต่อไป
ด้าน นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จดั ทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กำหนดเป็นโครงการระดับตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 เป็นการวางรากฐานของการ
พัฒนาระบบคุณภาพให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยจัดทำคูม่ อื คุณภาพในการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล
สร้างกระบวนงานตรวจประเมินระบบคุณภาพที่อาศัยความร่วมมือ
ของเครือข่าย และให้มีการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์และรังสีวนิ จิ ฉัย ซึง่ เป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินจิ ฉัย
เพือ่ นำข้อมูลหรือผลวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุม
ป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร – สำนักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์
...รายงาน
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รายงาน พิเศษ

โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา
(Zika Virus-ZIKV) ไวรัสทีม่ สี ารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดีย่ ว
อยู่ใ นตระกู ล เฟลวิ ไ วรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี
มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus, Ae. Apicoargenteus, Ae.
Luteocephalus, Ae. Aegypti เป็นต้น) เป็นพาหะนำโรค ไวรัสซิกา
ถูกแยกเชื้อครั้งแรกในปี พ.ศ.2490 (ค.ศ. 1947) จากน้ำเหลือง
ของลิง rhesus ทีใ่ ช้ในการศึกษาไข้เหลืองในป่าชือ่ ซิกา ประเทศยูกนั ดา
และแยกเชื้อได้จากคนในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ณ ประเทศ
ไนจีเรีย
โรคไข้ซกิ า มีระยะฟักตัว 4-7 วัน จากนัน้ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้
ปวดศีรษะรุนแรง มีผน่ื แบบ maculopapular ทีบ่ ริเวณลำตัว แขนขา
วิงเวียน เยือ่ บุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ อาจจะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
และอุจจาระร่วง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2494 ถึง 2535 มีขอ้ บ่งชีท้ างน้ำเหลืองวิทยา
ว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิกา ในประเทศกลุ่มแอฟริกา ได้แก่ ยูกันดา
แทนซาเนีย อียปิ ต์ แอฟริกากลาง สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน และกาบอง
ในส่วนของเอเชียมีรายงานพบในประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, ฟิลปิ ปินส์,
ไทย, เวียดนามและอินโดนีเซีย ล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ได้รายงานการระบาดของไข้ซกิ า ในหมูเ่ กาะแยป

ในประเทศไทย มีผรู้ ายงานว่าตรวจพบแอนติบอดีชนิดทำลาย
ล้างไวรัสซิกา ในผูท้ อ่ี าศัยในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963)
และล่าสุด มีรายงาน ผูป้ ว่ ยหญิงนักท่องเทีย่ วจากแคนาดา ซึง่ เดินทาง
มาประเทศไทยในช่วงเวลา 21 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2556 และ
มีอาการภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศแคนาดาเป็นเวลา 4 วัน
โดยเริม่ ป่วยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
กระสับกระส่าย หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหลัง และปวดข้อ
ได้รบั การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสซิกา
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ
ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1) การตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธพี ซี อี าร์ เก็บตัว
อย่างน้ำเหลืองเร็วที่สุดหลังจากที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย ซึ่งไม่ควร
เกิน 9 วันหลังมีอาการ และ 2) การตรวจหาแอนติบอดี ชนิดเอ็มที่
จำเพาะต่อไวรัสซิกาด้วยวิธอี ไิ ลซ่า ซึง่ เป็นการพัฒนาวิธโี ดยศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครัง้ ครัง้ แรกในวันที่
เริ่มมีอาการ และตัวอย่างที่สองห่างจากตัวอย่างแรก 2-3 สัปดาห์
ซึง่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายอาโบไวรัส มีแผนการ
ที่จะติดตั้งวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ โรคไข้ซิกาในเร็วๆนี้
ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะการรักษาจะรักษาตามอาการ
เพือ่ บรรเทาการเจ็บป่วย
ข้อมูลจาก ... สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รว่ มกับบริษทั Amgen จัดสัมมนาวิชาการ
แลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับยาชีววัตถุเพือ่ การรักษาทีผ
่ ลิตโดยเทคโนโลยีชวี ภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ
บริษัท Amgen จัดสัมมนาวิชาการ“Trends in Biological
Products: Manufacturing and Quality Control” เมือ่ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และบริษัทผู้ผลิตในการ
พัฒนาระบบควบคุมกำกับชีววัตถุของประเทศ
นางสุภาพร ภูมิอมร รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบัน
ชีววัตถุ กล่าวว่า ปัจจุบนั เทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถุมคี วามก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการผลิตยาชีววัตถุสำหรับการรักษา (biotherapeutic products) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีดว้ ยเทคโนโลยีชวี ภาพ และ
มีการนำเข้ายาชีววัตถุชนิดนี้มากขึ้นในประเทศไทย สถาบันชีววัตถุ
ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุทางห้องปฏิบตั กิ ารจึงต้อง
มีการวางแผนเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร และ
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมสำหรับการควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุเพื่อ
การรักษาทีจ่ ำหน่ายในประเทศทัง้ ก่อน และหลังการขึน้ ทะเบียน
นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านชีววัตถุ กล่าวเพิม่ เติมว่า ยาชีววัตถุเพือ่ การรักษาเป็นยาโปรตีน
ที่มีขนาดใหญ่และองค์ประกอบซับซ้อน ผู้ผลิตได้พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ได้ยาใหม่ท่ีมีศักยภาพในการป้องกันรักษาที่ดีซ่ึงมี
มูลค่าสูง ขณะเดียวกันภาครัฐต้องมีความพร้อมในกำกับดูแล การมี
ส่วนร่วมและแลกเปลีย่ นความรูจ้ ากทัง้ 2 ด้าน จะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการควบคุมกำกับและจะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ยาและได้ยาที่มีคุณภาพดี ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการควบคุมคุณภาพ
ยาชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษทั Amgen ทัง้ สิน้
45 คน
บริษทั AMGEN นับเป็นบริษทั ชัน้ นำแห่งหนึง่ ในระดับโลก
ในด้านการผลิตชีววัตถุ มีโรงงานผลิตกระจายอยู่หลายประเทศ
ทัว่ โลก นโยบายการพัฒนาโรงงานผลิตยาชีววัตถุเพือ่ การรักษาของ
AMGEN ยุคใหม่จะให้มีกำลังผลิตและใช้การลงทุนที่ค้มุ ค่าโดยเน้น

การออกแบบให้เป็นโรงงานขนาดเล็กแต่ยงั คงประสิทธิภาพการผลิต
ได้ตามความต้องการของตลาด รวมทัง้ การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
ได้รวดเร็ว โดยใช้รปู แบบการผลิตจากโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
เป็นโรงงานผลิตเพือ่ การค้า (Commercial Plant) จากเดิมทีจ่ ะเป็น
Pilot Plant - clinical plant – commercial plant โดยปรับจากถัง
ผลิ ต ไปสู่ ก ารทำบริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ ก ระชั บ สั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เครื่องมือในห้องผลิตบางชนิดจะสามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้พ้นื ที่
สำหรับการผลิตยาหลายชนิด ใช้ระบบการผลิตแบบ disposable
ทำให้ลดของเสียจากการผลิต ที่สำคัญ คือ ลดขั้นตอนและปริมาณ
การใช้นำ้ ในการทำความสะอาด ขณะนี้ Amgen ได้สร้างโรงงานผลิต
ดังกล่าวทีป่ ระเทศสิงคโปร์ทส่ี ามารถลดขนาดโรงงานได้มากกว่า 75%
ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดบุคลากรได้ 10 เท่า
คุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ ของยาชี ว วั ต ถุ ส ำหรั บ การรั ก ษา คื อ
ยาอาจมีฤทธิก์ ระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน (Immunogenicity) ซีง่ เป็นคุณสมบัติ
ทีไ่ ม่ตอ้ งการซึง่ แตกต่างจากวัคซีน เนือ่ งจากจะมีผลลดประสิทธิภาพ
การรักษาและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ท่ีได้รับยาหากร่างกายสร้าง
แอนติบอดีต่อยา และปัจจุบันมีการผลิตยาชีววัตถุสำหรับการรักษา
ชนิดคล้ายคลึง (biosimilars) จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาคุณสมบัตนิ ้ี
และลดความเสีย่ งโดยการออกแบบการผลิตและต้องพัฒนาวิธตี รวจ
ฤทธิก์ ระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ หมาะสมทัง้ ความไวและความแม่นยำ ในการ
ควบคุมคุณภาพยาจึงต้องมีการประเมินคุณภาพเพื่อหาความเสี่ยง
จากคุณสมบัตนิ ้ี
ขณะเดียวกันแม้จะมีการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพยามาเป็นอย่างดี
แต่จะไม่สามารถมัน่ ใจในคุณภาพของยาได้ วิธกี ารขนส่งยาเป็นปัจจัย
เสีย่ งอันหนึง่ ต่อคุณภาพของยา การศึกษาการขนส่งในสภาพจริงจะ
ช่วยยืนยันว่ายายังคงมีคุณภาพตามที่กำหนด ผู้ผลิตต้องการทำการ
ศึกษาการขนส่งในสภาวะต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพยาหรือ
ไม่อย่างไร โดยต้องออกแบบการศึกษาความคงตัวให้เหมาะสมทัง้ ใน
และนอกขอบเขตอุณภูมทิ ก่ี ำหนด นอกจากนีป้ จั จัยร่วมทีส่ ำคัญ คือ
การปฏิบัติท่ีดีในการแจกจ่ายยาที่ต้องมีระบบลูกโซ่ความเย็นและ
การบรรจุหบี ห่อในการขนส่งทีเ่ หมาะสม
สถาบันชีววัตถุ … รายงาน
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รอบรั้วกรมวิทย์ ฯ

สืบสานประเพณี ไทยลอยกระทง
นายแพทย์อภิชยั มงคล อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน
มอบรางวั ล ให้ กั บ ผู้ ช นะการประกวด
กระทงประเภทต่างๆ และการแข่งขัน
พายเรือล้อยาง เนือ่ งในงานวันลอยกระทง
สืบสานประเพณีไทย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำปี 2558 ซึง่ จัดโดยชมรมกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สงั กัดส่วนกลาง วันที่ 25
พฤศจิกายน 2558
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วม
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท
นเรนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข และหลังจากเสร็จพิธีวางพานพุ่ม ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
มอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
และรังสีวนิ จิ ฉัย
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานมอบใบรับรองระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และรังสีวนิ จิ ฉัย
ประจำปี 2558 เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ
ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน รองรั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รวมทัง้ ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมี นายแพทย์ อ ภิ ชั ย มงคล อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ย นางจุ รี ภ รณ์ บุ ณ ยวงศ์ วิ โรจน์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
อบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
รศ.คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558
ทัง้ ส่วนกลางและศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การปฏิบตั ิ
ตนเป็นข้าราชการทีด่ ี ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
เปิ ด ใจใฝ่ ร ู ้ คู ่ ค ุ ณ ธรรม นำหลั ก วิ ช าการ มาตรฐานสากล
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ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนเป็ น ข้ า ราชการที่ดีแ ละ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข จั ด โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึง่ มีผบู้ ริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาร่ ว มพิ ธีถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า จะประพฤติ ป ฏิ บัติต น เป็ น ข้ า ราชการที่ดีต ามรอยพระยุ ค ลบาท จากนั้น รั บ ฟั ง การบรรยายเรื่อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เป็นวิทยากรและร่วมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์โดยการสำรวจและซ่อมแซมจุดทีม่ นี ำ้ รัว่ ซึมตามอาคารต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
อบรมโครงการพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผูช้ ว่ ยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิด
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีง บประมาณ 2558 เพื่อให้บุค ลากรโดยรวมมีค วามรู้ค วามเข้าใจ ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญและจัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
โดยมี นายบำรุง คงดี ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สากล
รศ.คลิ นิ ก แพทย์ ห ญิ ง วารุ ณี จิ น ารั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ร่วมงานการประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านการทุจริต เนือ่ งในงาน
วันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สากล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2558
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพติดภาคเหนือ
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท่ี 3 นครสวรรค์ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก สำนักยา
และวัตถุเสพติด และสำนักเครือ่ งสำอางและวัตถุอนั ตรายจัดการประชุม
สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการ
ตรวจสารเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภาคเหนือ) ประจำปี 2558 เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารในการป้องกัน
และแก้ไขการระบาดของยาเสพติดทีเ่ ป็นปัญหาในภูมภิ าค ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์ววิ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปัน่ เพือ่ พ่อ
นายแพทย์อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 88 พรรษา วันที่ 5
ธันวาคม 2558 โดยเริม่ ปัน่ ออกจากจุดสตาร์ท ณ พระลาน
พระราชวังดุสติ ไปยังเส้นทางสิรมิ งคล และย้อนกลับมาจุดสุดท้ายของกิจกรรม ณ พระลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร
วันที่ 11 ธันวาคม 2558
เปิ ด ใจใฝ่ ร ู ้ คู ่ ค ุ ณ ธรรม นำหลั ก วิ ช าการ มาตรฐานสากล

8

มุมวิชาการ

เปิ ด ใจใฝ่ ร ู ้ คู ่ ค ุ ณ ธรรม นำหลั ก วิ ช าการ มาตรฐานสากล

ปีที่ 29 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Department of Medical Sciences

9

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบ ซีโอไลท์
ให้ดา่ นตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร เพือ่ สกัดกัน้ ไข้เลือดออก
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงเป็น
ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ ของประเทศไทย โดยในปี น้ี
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม – พฤศจิ ก ายน 2558 พบผู้ ป่ ว ย
โรคไข้เลือดออกทีร่ ายงานโดยกรมควบคุมโรคมากถึง 111,826 ราย
และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 108 ราย ที่ผ่านมาได้มีความพยายาม
ในการกำจั ด ยุ ง ลายด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆรวมทั้ ง ฉี ด พ่ น ยากำจั ด ยุ ง
ตั ว เต็ ม วั ย ซึ่ ง พบว่ า ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การระบาดของยุ ง และ
การระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เป็นเพียงแค่การควบคุมชัว่ คราว
เท่านัน้ ทำให้ส้นิ เปลืองงบประมาณ และแมลงสร้างความต้านทาน
ต่อสารเคมี ต่างจากวิธกี ารจัดการแหล่งเพาะพันธุแ์ ละกำจัดลูกน้ำ
ซึ่ง อยู่ใ นพื้น ที่จ ำกั ด เป็ นการแก้ ปัญ หาที่ต้น เหตุ แ ละได้ ผ ลดีกว่า
การกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยซึง่ บินได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
ต้องได้ประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อน่ื
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนประชาชนให้การยอมรับ
ในปีนด้ี า่ นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ มีภารกิจ
รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าวและการตรวจบุคคลและพาหนะ
ที่ผ่านเข้า – ออกราชอาณาจักรผ่านทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็น
พื้น ที่ท่ีพ บผู้ป่ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกสู ง เกื อ บทุ ก ปี ได้ ข อสนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์ซ่งึ เป็นนวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายที่คิดค้น
และพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่
นำไปใช้ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจ
ติ ด เข้ า มาในบริ เวณชายแดนกั บ ผู้ผ่า นชายแดน ตลอดจนนำไป
แจกจ่ายให้แก่ขา้ ราชการซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อโรค รวมทัง้
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค ซึ่งเป็น
โรคประจำถิน่ และเชือ้ ทีต่ ดิ มากับคนต่างด้าว

ในการนี้ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ลาวาซีโอไลท์แก่นายด่านตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2,500 ซองตามทีข่ อมา ซึง่ ผลิตภัณฑ์
ซีโอไลท์ทม่ี อบให้นส้ี ามารถใช้ได้ประมาณ 500 ครัวเรือนและมีขอ้ ดี
แตกต่างจากทรายกำจัดลูกน้ำทัว่ ไป คือ ไม่มกี ลิน่ เหม็น และไม่ทำให้
เกิดฝ้าลอยบนผิวน้ำหลังจากใส่ลงในน้ำ เนื่องจากมีรูพรุนจึงทำให้
สามารถดูดกลิน่ ของสารทีมฟี อส นอกจากข้อดีดงั กล่าวซึง่ ประชาชน
ยอมรับแล้วยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงได้มากกว่า 3 เดือน
โดยมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิง่ แวดล้อมสูงกว่าการใช้สารพ่น
กำจัดยุง จึงเป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาเผยแพร่
รณรงค์ให้ประชาชนใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะที่สำคัญของ
โรคไข้เลือดออกในช่วงที่ประชาชนกำลังเสียขวัญและกำลังใจอัน
เนือ่ งมาจากข่าวการป่วยในขัน้ วิกฤติของนักแสดงทีม่ ชี อ่ื เสียง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ... รายงาน

การเฝ้าระวัง การกลายพันธ์ุและการดื้อยาของ เชื้อไข้หวัดใหญ่
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
จากการเฝ้าระวังไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยสุม่ ตัวอย่างจากกลุม่ ผูป้ ว่ ย (Cluster) ทีม่ อี าการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง ได้แก่ ปอดบวม ปอดอักเสบ มาเพาะเชือ้
และทำการตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Genotypic assay เพื่อหายีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา และวิธี Phenotypicassay
โดยการทดสอบเชื้อไวรัสกับยาต้านไวรัสในกลุ่ม Neuraminidase inhibitor ผลการทดสอบดังนี้
			
ผลการทดสอบ			
ยอดสะสม
ชนิด / สายพันธ์ุไข้หวัดใหญ่		 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558			
ม.ค.52 – 30 พ.ย. 58
		
จำนวนเชื้อที่
จำนวนเชื้อที่
ร้อยละที่ดื้อยา
ร้อยละที่ดื้อยา		
		

ทดสอบ

ดื้อยา

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล				

		 1. A/H1N1 (2009)
		 2. A/H3N2
		 3. Influenza B

0
15
0

0
0(0/0)
1.17(13/1,110)
0
0(0/15)
0 (0/910)
0
0(0/0)
0 (0/447)
ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข... รายงาน
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ความเสี่ย
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เลี่ยงได้

อนั ตราย
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ต
ล
ผ
ทอ่ี าจเกดิ จาก
ผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมสีผมมีจำหน่ายหลายประเภทเป็น
ที่นิย มใช้ กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้อ มผมที่มีข ายทั่ว ไป
ในท้องตลาด แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ยอ้ มผมชนิดชัว่ คราว มีส่วนประกอบของสี
ทีม่ ขี นาดโมเลกุลใหญ่ ใช้เคลือบบริเวณชัน้ นอกของเส้นผม ล้างออกได้
จากการสระผมด้ ว ยแชมพู 1-2 ครั้ง ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีใช้ ช่ือ
คัลเลอร์ รินส์ ดินสอทาสีผม และสีพน่ สำหรับผม เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดกึ่งถาวร มีส่วนประกอบเป็นสี
ที่มีข นาดโมเลกุ ล เล็ ก สามารถซึ ม เข้ า ไปถึ ง ชั้น กลางของเส้ น ผม
สีจะคงทนได้นาน 3-5 สัปดาห์ ได้แก่ แชมพูย้อมสีผม โลชั่นและ
โฟมย้อมสีผม เป็นต้น
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้อ มผมชนิ ด ถาวร จะติ ด ทนบนเส้ น ผม
อย่างถาวร ทนทานต่อการสระด้วยแชมพู การแปรง และอืน่ ๆ แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเคลือบสีผม และผลิตภัณฑ์ยอ้ มผมชนิด
ซึมเข้าในเส้นผม
ผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมสีผมอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หากขาดความระมัดระวังในการใช้ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคควรได้รบั ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึน้
สารพาราฟินลี นิ ไดอะมีน, เมทิลฟินลี นี ไดอะมีน, 4-อะมิโน2-ไฮดรอกซี โ ทลู อีน และพาราอะมี โ นฟี น อลที่อ ยู่ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็นสารก่อกลายพันธุ์ ทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง และเป็นสียอ้ ม
ทีม่ แี นวโน้มก่อให้เกิดการแพ้ได้ ซึง่ จะมีอาการบวมบริเวณเปลือกตา
ใบหน้า และริมฝีปาก โดยขั้นแรกผิวหนังจะมีผ่ืนแดงเป็นตุ่มใส
และมีน้ำเหลือง มีอาการคันมากบริเวณศีรษะ ใบหน้าและต้นคอ
ถ้าแพ้มากทำให้หายใจลำบาก นอกจากนี้ทำให้เกิดจ้ำเขียวเป็นผื่น
จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบการแพ้กอ่ นการใช้ทกุ ครัง้
อย่างไรก็ดีเมื่อพบการแพ้ต้องรีบล้างหนังศีรษะและผม
ด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ หรือแชมพูอ่อนๆ และใช้สารละลายเจือจางของ
ด่างทับทิม 1 ส่วนต่อน้ำ 5,000 ส่วน เพือ่ ให้ชะล้างสารพาราฟินลี นิ
ไดอะมีนให้หมดจากเส้นผม หรือพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยอ้ มผมอย่างไรให้ปลอดภัย
ผู้ ใช้ ต้ อ งอ่ า นฉลากและปฏิ บั ติ ต ามคำเตื อ น และวิ ธี ใช้
อย่างเคร่งครัด การเลือกซือ้ ต้องสังเกตฉลากภาษาไทยทีม่ รี ายละเอียด
ครบถ้วน ไม่ใช้ตดิ ต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบการแพ้กอ่ นใช้
ซึง่ วิธที ดสอบสามารถทำได้งา่ ย ดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณหลังใบหู หรือบริเวณข้อพับข้อศอก
ด้านใน
2. ใช้กา้ นสำลีจมุ่ ผลิตภัณฑ์ยอ้ มผมทีผ่ สมแล้วเพียงเล็กน้อย
ทาทีบ่ ริเวณดังกล่าวให้กว้างประมาณครึง่ นิว้
3. ทิง้ ไว้ให้แห้งโดยไม่ตอ้ งล้างออกเป็นเวลา 24 - 48 ชัว่ โมง
หากมีอาการคันหรือผืน่ แดงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นน้ั
ห้ามใช้เมือ่ หนังศีรษะมีรอยถลอก เป็นแผล หรือโรคผิวหนัง
รวมทั้งไม่ควรเกาศีรษะอย่างแรงขณะย้อมผม เพื่อป้องกันไม่ให้
สารเคมีถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ไม่ปล่อยให้สีย้อมผมค้างบนเส้นผม
หรือหนังศีรษะนานเกินความจำเป็น เพราะอาจทำให้สารเคมีซมึ ผ่าน
หนังศีรษะหรือผิวหนังใกล้เคียงจนทำให้เกิดการแพ้ได้ ควรสวมถุงมือ
ทุกครัง้ เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์ยอ้ มผม สระผมให้สะอาดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
และควรหยุดใช้ทนั ทีเมือ่ เกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น แสบ ร้อน
แดง คั น ยุ บ ยิ บ หากเกิ ด อาการดั ง กล่ า วให้ รีบ ล้ า งออกด้ ว ยน้ ำ
ถ้าอาการยังไม่ดขี น้ึ ควรปรึกษาแพทย์ โดยนำฉลาก ซอง หรือกล่อง
ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ไปด้วย เพือ่ แพทย์จะได้ทราบข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สำหรับหญิงมีครรภ์ควรหลีกเลีย่ งการใช้ผลิตภัณฑ์ยอ้ มผม
ข้อมูลจาก ... สำนักเครือ่ งสำอางและวัตถุอนั ตราย
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จากข้ อ มู ล ที่ ป รากฏพอสรุ ป ได้ ว่ า ในแต่ ล ะปี ป ระเทศไทยมี ก าร ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
นำเข้าและใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจบ่งชี้ถึง การใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
					
ความเสี่ ย งของประชาชนในการได้ รั บ พิ ษ จากสารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช
ข้อมูลจาก...ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถประมาณการณ์ผลลัพธ์ที่
แท้จริงได้อย่างแน่ชัด แม้ว่าปัญหาทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
		
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ได้รับพิษเฉียบพลัน แต่ภัยมืดที่อันตราย
กว่าคือพิษสะสมจากการสัมผัสหรือได้รบั สารเคมีอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น
การใช้ การอยูใ่ กล้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมทีใ่ ช้สารเคมีจำนวนมาก และการบริโภค
อาหารที่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง พาร์คินสัน
หรือการพิการของทารกแรกเกิด เป็นต้น สถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าสังคมไทยกำลังผจญกับความเสี่ยงด้านสารเคมีและ
มลพิษ ดังนัน้ จึงควรมีการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพชื อย่างจริงจัง
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม สารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและการบริโภคอาหาร ให้มีคุณภาพและ
						

ลุ้นรับรางวัลประจำฉบับ

						

คำถามประจำฉบับเดือนธันวาคม 2558

คำถาม บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558
มีชื่อว่าอะไร
กรุณาส่งคำตอบ พร้อมระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้
ส่งมายัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
		
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เพื่อลุ้นรับ สบูส่ มุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รางวัล
		
(หมดเขตส่งคำตอบลุน้ รางวัลภายในวันที  ่ 30 มกราคม 2559  ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
ในจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับกุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้โชคดี
คุณอธิษา อินทรคีรี
คุณนุจรี   ศรีสนาม
คุณบุศรา  อุนาท
คุณอสมา  จิระพุทธรมย์
คุณณัฐสุรีย์  พิมพาเรือ

					

เฉลยคำตอบ และรายชื่อผู้โชคดีประจำฉบับตุลาคม 2558
นักวิจัยคนไทยที่คว้ารางวัล JHG Young Scientist Award ของสมาคมพันธุศาสตร์มนุษย์
ประเทศญี่ปุ่น คือใคร ทำงานที่ไหน และผลงานวิจัยที่ทำให้ได้รับรางวัลชื่อเรื่องอะไร
ตอบ นายแพทย์สรุ คั เมธ มหาศิรมิ งคล หัวหน้าศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากผลงานวิจัย
การค้นหายีนที่เป็นตวามเสี่ยงจ่อการติดเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรควัยทำงาน
คุณสิริกัญญา  แสงเพลิง
คุณกานน  เลื่อนสกุล
คุณพีรธรรม เทียมเทียบรัตน์
คุณเพ็ญศรี  เหลือนาค
คุณตวงมณี  ศิริบาล
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ภัยจากสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช

ภาวะการป่ ว ยด้ ว ยพิ ษ จากสารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช นั บ เป็ น
ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนี่งของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
ยาวนาน สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การเจ็ บ ป่ ว ยจากสารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช
(ไม่นับกรณีทำร้ายตนเอง) ค่อนข้างไม่เป็นเอกภาพ และเป็นเพียง
ตัวเลขขั้นต่ำของจำนวนผู้ป่วยจริงในแต่ละปี การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่
มาจากระบบฐานข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และแพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นเพราะสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่ในความเป็นจริงมี
ผูป้ ว่ ยที่ไม่เข้ารับการรักษาในระบบจำนวนมาก และความเชือ่ มโยงของ
การป่วยและสารเคมีอาจไม่ชัดเจนในบางกรณีโดยเฉพาะในโรคเรื้อรัง
ต่างๆ
อย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าจำนวนผู้ป่วยที่แท้จริงอาจอยู่ที่ระดับ
หลายแสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการนำเข้า
และใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศ ทั้งนี้พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขี้นของ
การนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจาก 110,000 ตัน (คิดเป็นมูลค่า 14,000
ล้านบาท) ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 172,000 ตัน (คิดเป็นมูลค่า 24,000
ล้านบาท) ในปี 2556 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ากลุ่มของสารกำจัดวัชพืช
มี สั ด ส่ ว นของการนำเข้ า สู ง ที่ สุ ด ในบรรดาสารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช ทั้ ง หมด
(62 – 79%) รองลงมาได้ แก่ กลุ่มของสารกำจัดแมลง (12 – 23%)
และกลุ่มของสารกำจัดเชื้อรา (5 – 11%) โดยในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วย

ที่ได้รับสารพิษจากสารเคมี
กำจั ด ศั ต รู พื ช อยู่ ใ นช่ ว ง
49,000 – 61,000 ราย
(คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ยอยู่ ใ น
ช่ ว ง 76.4 – 96.6 ราย
ต่อประชากรแสนคน) ในช่วง
เวลา พ.ศ. 2550 – 2556 ใน
แต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยมากที่สุดจาก
ภาคกลาง (31 – 36%) รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ (27 – 31%)
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 – 20%) และภาคใต้ (18 – 19%)
มี สั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง นี้ พ บผู้ ป่ ว ยตลอดปี แต่ มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยสู ง ขึ้ น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกร
เริ่ ม มี ก ารเพาะปลู ก และมี ก ารใช้ ส ารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พื ช เพิ่ ม มากขึ้ น
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง กลุ่มอายุ
ทีป่ ว่ ยมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ อายุ 45 – 54 ปี รองลงมา คือ กลุม่ อายุ 55 – 64 ปี
และ กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี ทั้งพบว่าผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง การจำ
แนกประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
กลุ่มคาร์บาเมต และกลุ่มสารกำจัดวัชพืช ในขณะที่ส่วนใหญ่ (85 – 90%)
ไม่สามารถระบุชนิดหรือกลุ่มของสารเคมีที่เป็นสาเหตุได้
(อ่านต่อหน้า 11)
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